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Quis que a experiência conduzisse para 

onde ela quisesse, não quis levá-la para 

algum fim predeterminado. E digo logo 

que ela não leva a refúgio algum (mas a 

um lugar de extravio, de contra-senso). 

Quis que o não-saber fosse o seu princípio. 

[...] Mas essa experiência, nascida do não-

saber, aí permanece, decididamente. Ela 

não é inefável, não atraímos se falamos 

dela, mas nas questões do saber, ela furta 

até mesmo ao espírito as respostas que 

este ainda tinha.  

A experiência não revela nada e não pode 

fundar a crença, nem partir dela. 

 

– GEORGES BATAILLE  
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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo autoetnográfico que propõem uma reflexão entre os processos de 

produção da clínica no âmbito da estratégia Saúde da Família por meio da elaboração de 

Memórias-Narrativas em consonância com revisão bibliográfica de estudos e pesquisa 

acerca do trabalho e cuidado em saúde no escopo das proposições teórico-conceituais da 

Análise Institucional, estudos sobre Memória, Experiencia e Trabalho em Saúde como 

ferramenta de análise e discussão. É possível destacar a importância do trabalho em 

psicologia nas políticas públicas, tanto no nível setorial quanto intersetorial, em especial 

no setor saúde quando nos ocupamos com a construção e ampliação da AB. No 

contemporâneo, faz-se necessária a compreensão dos modos pelos quais essas 

articulações, bem como as possibilidades de agenciamentos entre os distintos órgãos 

públicos e suas respectivas políticas e alianças comunitárias, entre os distintos vetores de 

poder e disciplina imprimem forças de controle sobre os corpos (coletivos e individuais) 

no contexto de governamentalidade biopolítica e sociedades de controle escapem aos 

padrões biomedicalizantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clínica; Comum; Autoetnográfia; Trabalho em Saúde; 

Experiência. 
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ABSTRACT 

 

It is a self-ethnographic study that proposes a reflection between the clinical production 

processes within the scope of the Family Health strategy through the elaboration of 

Narrative Memories in line with a bibliographic review of studies and research about 

work and health care in the scope of the theoretical-conceptual propositions of 

Institutional Analysis, studies on Memory, Experience and Work in Health as a tool for 

analysis and discussion. It is possible to highlight the importance of work in psychology 

in public policies, both at the sectoral and intersectoral level, especially in the health 

sector when we are concerned with the construction and expansion of AB. In the 

contemporary, it is necessary to understand the ways in which these articulations, as well 

as the possibilities of agency between the different public bodies and their respective 

policies and community alliances, between the different vectors of power and discipline, 

impose forces of control over the bodies (collective and individual) in the context of 

biopolitical governmentality and control societies escape biomedicalizing standard. 

 

KEYWORD: Clinic; Common; Autoetnography; Health Work; Experience.  
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APRESENTAÇÃO 

 

sou eu cidadão do mundão 

neguin 

gordin  

de quebra  

de knela cinza  

saindo do paraventi  

passando pela zn-santos  

manguinhos  

alemoa  

são manoel  

monte serrat  

morro do são bento  

penha  

são miguel  

vila cruzeiro  

rocinha  

vila gilda  

andando pela areia branca  

e pela terra preta  
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação apresenta os resultados e produtos de uma pesquisa 

autoetnografica que objetivou produzir uma reflexão entre os processos do trabalho e 

cuidado em saúde no plano de uma clínica (in)comum a partir de minhas experiências 

profissionais como psicólogo na Estratégia Saúde da Família (ESF) por meio de 

Memórias-Narrativas.  

 Na PARTE I apresento revisão bibliográfica afim de introduzir as discussões e 

problemáticas relacionadas as inserções dos profissionais de psicologia a partir do final 

dos anos 80 e inicio dos 90 nas políticas públicas com ênfase na saúde pública com recorte 

na Atenção Básica/Atenção Primária em Saúde via ESF e Núcleo Apoio de Saúde de 

Família. Busquei produzir um percurso entre os tensionamentos das proposições das 

políticas públicas em saúde em consonância com as problematizações acerca dos 

paradigmas das práticas em psicologia e as políticas de subjetivação. Ainda, resgato as 

noções de biopolítica e necropolítica como ferramentas de análise das experiências que 

de trabalho que apresentei nas Memórias-Narrativas. 

 A PARTE II abrange os itinerários teórico-metodológicos das quais me coloquei 

em vizinhança no processo de pesquisa por meio de Autoetnografias e Cartografias. 

Aqui, apresento os atravessamentos e questões que carrego desde as minhas primeiras 

experimentações como prático de psicologia. As Autoetnografias, as inquietações 

singulares que carrego estabelecem alianças com as Cartografias de constelações das 

noções de intuição, memória e experiência como balizadoras dos processos e 

procedimentos metodológicos da dissertação, em especial para a produção de 

conhecimento. Bem como as contribuições da Análise Institucional como intercessores 

das minhas reflexões. 

 Na PARTE III apresento as Memórias-Narrativas que, mais do que dado, operam 

como uma proposta de escrita performática que apresentam processos de trabalho, 

reflexões empíricas, casos acompanhados e causos experienciados que constituem os 

processos de trabalho e cuidado em saúde, mas que transbordam as ações e oferta de 

trabalhadores e serviços. Neste ponto, busquei dar visibilidade para as forças, vetores e 

dispositivos das localidades em que atuei. 

 Na PARTE IV desenvolvo uma reflexão a partir das Memórias-Narrativas por meio 

de emergências clínicas, algumas trilhas genealógicas, modulações bio e necropoliticas, 
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bem como o processo de construção de uma reflexão autoetnografica no contexto da 

pesquisa e saúde pública. 

 Por fim, na PARTE V, proponho algumas sínteses alguns paradigmas, desafios e 

implicações imanentes ao trabalho e cuidado em saúde no plano da clínica (in)comum.  
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PARTE I | SITUACIONISMOS E TÓPICOS EM SAÚDE PÚBLICA 

 

1 | NOTAS PARA INICIAR UMA CONVERSA 

O Brasil é um país caracterizado por inúmeras contradições ético-político-econômicas 

e marcado por uma expressiva desigualdade social. Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística/IBGE indicam que quando é feito um recorte populacional tendo 

a renda per capita como parâmetro, observa-se uma desigualdade correlata na relação 

entre renda e acessibilidade aos serviços e políticas públicas. Esse cenário de 

desigualdade histórico-social produz inúmeros desdobramentos (BRASIL, 2012a).  

Um deles é a elaboração de políticas públicas destinadas a comunidades 

caracterizadas pela situação de vulnerabilidade social, potencializando as ações que 

visem a diminuição na correlação entre renda e acessibilidade apontada pelo IBGE. Na 

última década, o município do Rio de Janeiro/RJ passou por um processo de ampliação 

na oferta das políticas públicas em saúde. Dentre uma série de ações, observa-se a 

expansão da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) o principal dispositivo para 

o desenvolvimento da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) nos municípios 

(BRASIL, 2012b; 2017; MOROSINI, FONSECA & LIMA, 2018). 

Desde o final dos anos 80 e início dos 90, a partir da elaboração e aprovação da 

Constituição de 1988, acompanhamos algumas experiências de inserção do profissional 

de psicologia nas políticas públicas, bem como os desdobramentos relativos à atuação nas 

instituições pertencentes a garantia de direitos sociais (PASSOS e BARROS, 2009). 

Em especial no setor saúde, identifica-se desafios no deslocamento da atuação 

ambulatorial centrada no indivíduo, para uma prática integrada que comporte os aspectos 

biopsicossociais que compõem processos de singularizações (GUATTARI & ROLNIK, 

2011; LANCETTI, 2014) nos territórios assistidos – pautada numa aposta em uma clínica 

comum e a prática do trabalho em saúde que supere as hierarquizações entre as práticas 

e técnicas e saberes ditos específicos versus os ditos populares (PAIM & ALMEIDA-

FILHO, 2014). 

No contemporâneo, estudos associados ao campo das políticas de subjetivação – 

associados aos pensadores do movimento autônomo operário italiano e dos pensadores 

pós-estruturalistas da filosofia da diferença – trabalham na revisão de concepções e 

noções dos processos de convívio, comunidades, comunicação e sociabilização no 
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contexto das sociedades de controle (DELEUZE, 1992), faz-se necessário a noção de que 

o campo de forças se dá sob uma dinâmica de sensorialidade   

alargada, da circulação ininterrupta de fluxos, da sinergia coletiva, da 

pluralidade afetiva e da subjetividade coletiva daí resultante, o comum passa 

hoje pelo bios social propriamente dito, pelo agenciamento vital, material e 

imaterial, biofísico e semiótico, que constitui hoje o núcleo da produção 

econômica, mas também da produção de vida comum. Ou seja, é a potência de 

vida da multidão, no seu misto de inteligência coletiva, de afetação recíproca, 

de produção de laço, de capacidade de invenção de novos desejos e novas 

crenças, de novas associações e novas formas de cooperação (PELBART, 

2011, p.30). 

 

Ainda, nos contextos dos processos de trabalho e cuidado em saúde, destaca-se a 

importância de colocar em atentar-se  

que é cada vez mais a fonte primordial de riqueza do próprio capitalismo. Por 

isso mesmo este comum é o visado pelas capturas e sequestros capitalísticos, 

mas é este comum igualmente que os extrapola, fugindo-lhe por todos os lados 

e todos os poros. Sendo assim, seríamos tentados a redefinir o comum a partir 

desse contexto preciso. Parafraseando Paolo Virno, seria o caso de postular o 

comum mais como premissa do que como promessa, mais como um 

reservatório compartilhado, feito de multiplicidade e singularidade, do que 

como uma unidade atual compartida, mais como uma virtualidade já real do 

que como uma unidade ideal perdida ou futura. Diríamos que o comum é um 

reservatório de singularidades em variação contínua, uma matéria a-orgânica, 

um corpo-sem-órgãos, um ilimitado (apeiron) apto às individuações as mais 

diversas” (PELBART, 2011, p.30). 

 

Aqui, vale destacar que por processos de singularizações, seguindo os rastros de 

Guattari e Rolnik (2011), como sendo aqueles que  

não podem ser especificamente atribuídos a um nível macrossocial, nem a um 

nível microssocial, nem mesmo a um nível individual. É por isso que prefiro 

falar de ‘processos de singularização’ em vez de singularidade e, ainda uma 

vez, sem fazer uma apologia destes processos, pois eles podem entrar em toda 

espécie de modalidade de sistemas de recuperação, de sistemas de 

modelização. Toda problemática micropolítica consistiria, exatamente, em 

tentar agenciar os processos de singularização no próprio nível de onde eles 

emergem” (GUATTARI & ROLNIK, 2011, p.152). 

 

Assim, o que está em jogo é a percepção de que o 

específico, aqui, aparece separado do comum. No entanto, poderíamos pensar 

que o comum como uma espécie de “fundo de todo mundo”, um laboratório 

de experimentações, virtualidades, produção de saberes, poderes, técnicas e 

potências de qualquer um e que, de todo modo, se qual seja (ou de quem seja), 

ele importa (AGAMBEN, 1993 apud  HENZ et al, 2013, p.181). 
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Nesse sentido, o trabalho em saúde dar-se-á no entrecruzamento entre os saberes e 

técnicas, dando contorno há uma experimentação composta entre blocos específicos e 

blocos comuns (PASSOS, 2013; FRANCO & GALAVOTE, 2010). Estudos sobre a 

caracterização da atuação do psicólogo no contexto da Atenção Básica (AB) no Brasil 

apontam práticas emblemáticas no que tange o acolhimento das demandas da saúde 

coletiva por conta da transposição do modelo clínico tradicional sem a contextualização 

que esse cenário requer: o deslocamento das técnicas que permeiam a atuação em 

psicologia em relação às realidades dos cenários de prática (BOING & CREPALDI, 

2010; CEZAR et al, 2015; LEITE et al, 2013; SANTOS et al, 2010).  

Nesse sentido, a inserção do psicólogo nos territórios vulnerabilizados e com 

histórico de vazio sanitário, ou seja, cenários com uma complexa produção entro os jogos 

entre demandas e necessidades em saúde, vai para além do espaço de escuta tradicional e 

intervenção individualizante, exigindo sensibilidades para acompanhar as linhas afetivas 

que compõem as tramas biopolíticas do cuidado no trabalho em saúde (FRANCO, 2007; 

CECCÍLIO, 2009; BAREMBLITT, 2012). 

Ao tratar do termo demanda, partindo das pistas teóricas-conceituais 

(BAREMBLITT, 2012) que propõem determinados circuitos de operações e de 

deciframentos possíveis por meio dos pedidos e solicitações, busco ampliar a 

compreensão para além da solicitação ou queixa explicitada, considerando os códigos e 

representações que abarcam e, ao mesmo tempo, transcendem as queixas ou diagnósticos 

individuais. Por fim trata-se de uma noção que 

designa o conjunto de desejos (consciente e/ou inconsciente), assim como as 

vontades, interesses, crenças, valores e situações que levam os coletivos 

institucionais a solicitar uma intervenção institucional. Obviamente, a 

demanda varia muito, segundo qual ou quais classes ou segmentos 

organizacionais a enunciem. Formulada sob essa base conceitual, alguns 

institucionalistas sustentam que existe uma demanda consciente e outra 

inconsciente, sendo que a segunda tem que ser compreendida ou decifrada a 

partir da primeira. A demanda consciente costuma formular pedidos de ajuda, 

que muito amiúde, tem um conteúdo moral mais ou menos aceito pela cultura 

majoritária do lugar. Apenas como alguns exemplos, digamos que se almeja 

“mais comunicação”, “mais dedicação”, “mais respeito mútuo”, “maior 

colaboração”. também, a demanda consciente está focada em problemas 

concretos e delimitados, como por exemplo: alcoolismo, acidentes de trabalho, 

diversos assédios (sexual, produtivista etc.). Para esta leitura da demanda 

inconsciente (que se compõe do não dito organizacional) pode consistir nas 

vicissitudes do complexo de Édipo das classes psicofamiliares (na 

sóciopsicanálise), ou na expectativa de um incremento de poder, de salário ou 
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de lucro, de acesso a informações sigilosas dos setores em pugna. Esse não dito 

pode ser o discurso ou a ação oculta ou recalcada, de fantasias ou de ações 

delituosas, de montagem de dispositivos reformistas ou revolucionários de 

reivindicações, ou de desmontagem dessas ou outras iniciativas similares. 

Algumas correntes institucionalistas opõem a demanda ao que denominam 

“encargo ou encomenda”. Para essas escolas, a definição de demanda coincide 

aproximadamente com o que acabamos de expor como sendo “demanda 

consciente”. Já a encomenda, é similar ou idêntica ao que foi expresso como 

“demanda inconsciente” (BAREMBLITT, 2012, p. 159). 

 

Segundo Cecílio (2009), as necessidades em saúde chegam por meios do discurso dos 

usuários ao serviço se apresentam na forma de alguma demanda específica. Nesse sentido, 

a demanda apresentada é o pedido manifesto, a “tradução” de necessidades mais 

complexas do usuário. De certa forma, as demandas trazidas pelos usuários, em boa 

medida, são as necessidades modeladas pela oferta dos serviços. 

Ainda, cabe um complemento: as necessidades em saúde extrapolam as concepções 

biologizantes dos processos coletivos e singularizantes, bem como a noção de que saúde 

seria a  

‘falta de algo’ para se ter saúde. Limitadas a esta dimensão, reduzem-se aos 

aspectos fisiopatológicos, ao corpo (e mente) ‘disfuncional’ ou ‘inadaptado’. 

Pelo contrário, as necessidades de saúde, enquanto necessidades sociais dos 

indivíduos, como expressão histórica de movimento que assumem como 

iníquas certas condições sociais, são potencialidades. E são potencialidades na 

medida em que as carências comprometem, motivam e mobilizam as pessoas 

(STOTZ, 1991, p. 449-541). 

 

 Isto posto, neste trabalho, a concepção de necessidades em saúde estará situada 

no entendimento de que congregam indissociavelmente os blocos biopsicossociais.  
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2 | DA INSERÇÃO ÀS PRÁTICAS EM PSICOLOGIA: ENTRE TERRITÓRIOS, 

EMERGÊNCIAS E NÚCLEO PROFISSIONAL 

A proposta de inserção de profissionais de psicologia nas políticas públicas é recente, 

sendo o campo da saúde pública um dos principais cenários de experimentação na 

atuação, características que indicam os desafios de um modelo em construção, não 

havendo clareza quanto a produção de uma dita clínica (BOING, CREPALDI & MORÉ, 

2009).  

O trabalho em saúde na AB para o psicólogo coloca-se como desafiador e 

heterogêneo, visto a multiplicidade e diversidade de cenários de atuação e características 

territoriais, tanto quando se toma como parâmetro a proposição de uma política nacional 

ou quando nos ocupamos da experimentação da execução municipal: os territórios 

constituem-se entre blocos singularizantes e blocos totalizantes (CAMPOS, 

DOMINITTI, 2007; GUATTARI, 2004).  

A noção de território concebida neste trabalho opera no sentido  

que ultrapassa o uso que dela fazem a etologia e a etnologia. (…) O território 

pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no 

seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território é sinônimo de 

apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto dos 

projetos e das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda 

uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 

sociais, culturais, estéticos, cognitivos (GUATTARI & ROLNIK, p.388, 

2011). 

 

A partir da temática da efetivação e ampliação da AB, via ESF, é possível pôr em 

questão as práticas em psicologia: como elas estão se constituindo? Quais são as 

estratégias e impasses experienciados na atuação do psicólogo inserido no dispositivo do 

Núcleo de Apoio à Saúde de Família/NASF? As práticas em psicologias são constituídas 

por um heterogêneo campo de no contexto brasileiro, variando entre as peculiaridades de 

cada região do país.  

Contudo, tais práticas produzem convergências quando estabelecemos uma leitura de 

que os territórios de atuação tratam-se de campos ecológicos que operam entre pelo 

menos dois territórios, a saber: (I) saber-poder e (II) e o do não saber. O primeiro pode 

ser caracterizado pelas competências, dos exercícios de (re)conhecimento, estatutos de 

verdade e autoridade e do estabelecimento de determinados modos de ser. Ao passo que 

o segundo território, pode ser considerado como aquele da exclusão, patologização, ou 
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seja, dos processos de tutelagem dos corpos – coletivos e singulares (COIMBRA & 

LEITÃO, 2009) 

No contexto de atuação em serviços de Saúde de Família, me deparei (enquanto 

trabalhador de práticas psicológicas) com uma realidade submetida a uma lógica que 

induz a produção de modulações para as 

relações humanas até em suas representações inconscientes: os modos como 

se trabalha, como se é ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, 

etc. Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com 

o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado 

e com o futuro – em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e 

consigo mesmo. Aceitamos tudo isto porque partimos do pressuposto de que 

esta é a ordem do mundo, ordem que não pode ser tocada sem que se 

comprometa a própria ideia de vida social organizada (GUATTARI & 

ROLNIK, 2011, p. 42) 

 

Tais modulações, indicadas acima, não se dão sob processualidades aparentes e 

de simples visibilidade, pelo contrário. Os arranjos para os estabelecimentos de relações 

de poder (senhor/escravo; patrão/empregado; opressor/oprimido) atualmente ocorrem por 

meio de fluxos heterogêneos e múltiplos, com pontos de convergências e bifurcação que 

se compõem entre proximidades e distanciamentos inerentes às produções subjetivas, 

produções que constituem e formatam os modos de vida – pensar, agir, sentir, amar e etc. 

– e de se relacionar com o mundo e nos circuitos sociais (COIMBRA & LEITÃO, 2009). 

 Segundo os estudos de Coimbra & Leitão (2009, p. 149) 

Apesar de estarmos imersos neste mundo, independentemente da classe social 

a que estejamos vinculados, há possibilidades de produzir rupturas, derivas, 

outras construções e conexões, outras subjetividades que não as hegemônicas. 

Este é o campo de criação e invenção, por excelência. 

 

Nesse sentido, a compreensão para o “sujeito-subjetivo”, ou seja, para as pessoas que 

são acompanhadas pelas diversas modalidades de práticas de psicologia – a partir das 

ações ofertadas pelo SUS-ESF-NASF – estão submetidos há um processo de produção 

permanente, sem estar acabado e, ainda, com múltiplas possibilidades de existência de vir 

a ser. Nesse processo, a  
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Psicologia é levada a renunciar a seus postulados na medida em que reconhece 

em seu objeto outra coisa diferente da objetividade natural, sendo forçada, 

então, a utilizar-se de outros procedimentos e métodos de investigação. E se o 

homem não pode ser tão facilmente localizado na ordem natural, o ideal de 

precisão, determinismo e previsibilidade já não se sustentam. Daí a 

necessidade de “renovação total”, o que impõem desde cedo, à Psicologia, uma 

condição crítica – crítica no duplo sentido da palavra: como atividade de crítica 

e como situação de crise. [...] A Psicologia nasce, portanto, como análise deste 

objeto marcado por uma tensão constituinte, já que é impreciso o limite entre 

o normal e o patológico. [...] Psicologia que reduz a contradição da natureza 

humana a um dualismo, em que um dos pólos é privilegiado como promessa 

de solução ou apaziguamento da tentação subjetiva. [...] A expectativa de que 

a ciência se constitua como uma identidade regional faz com que a Psicologia 

se retraia frente a impossibilidade de alcançar este ideal. Sabemos que a 

dispersão teórico-tecnológica sempre marcou a história dos estudos 

psicológicos. Mais como um arquipélago do que como um continente, este 

saber nunca se firmou em um campo coeso (PASSOS & BARROS, 2009, p. 

111-112) 

 

 Pelo contrário, a partir da revisão de pesquisas acerca das emergências e urgências 

das práticas em Psicologia, (BENEVIDES, 2005; PASSOS & BARROS, 2009) podemos 

identificar, ao menos, três linhas de evolução e desenvolvimento que disputam a partir de 

suas narrativas a hegemonia do núcleo profissional, a saber 

Os estudos do sujeito do conhecimento evoluíram desde a segunda metade do 

século XIX, definindo uma vertente comprometida com o tema dos processos 

cognitivos. Contemporânea a esta linha evolutiva, outra se traça apoiada nas 

práticas clínicas e tendo como tema central o sujeito do desejo e do 

inconsciente. Sem deixar de forjar os seus próprios instrumentos com uma 

preocupação eminentemente utilitária, as psicotécnicas se desenvolvem 

voltadas para instituições como a escola, a fábrica e o hospital geral, São 

portanto, linhas evolutivas que tenderam a correr paralelamente (PASSOS & 

BARROS, 2009, p. 112-113). 

 

É possível destacar a importância das práticas em psicologia nas políticas públicas, 

tanto no nível setorial quanto intersetorial, em especial no setor saúde quando nos 

ocupamos com a construção e ampliação da AB. A estratégia da formação de redes de 

cuidado, através do trabalho compartilhado, emerge como aposta para o manejo das 

intervenções ao passo que coloca em xeque os modos de atuação em psicologia dentro 

dos moldes clássicos, fazendo-se necessária a compreensão dos modos pelos quais essas 

articulações, bem como as possibilidades de agenciamentos entre os distintos órgãos 

públicos e suas respectivas políticas escapem aos padrões individualizantes 

(BENEVIDES, 2005; FRANCO, 2007). 
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É no processo de desconstrução do paradigma hegemônico do trabalho em saúde em 

que se busca diálogo com outras políticas públicas, construindo pontes intersetoriais. De 

algum modo, o funcionamento da ESF azeitado pode vir a fortalecer o trabalho em saúde 

num conjunto ampliado que 

ao invés de perguntar se tal conteúdo, modelo ou concepção de corpo, saúde 

intervenção, doença “é verdadeira”, “adequada”, se “corresponde”, se 

“representa” a realidade (coletiva, antropológica, etc.), perguntamos que tipo 

de política e de vida tal modelo, conteúdo e concepção produz e reproduz, ou 

quais forças (ativas, reativas) forjaram tal perspectiva, tal modelo e com que 

interesse, ou no interesse de qual tipo de vida. Interessam, portanto, os efeitos 

desses conteúdos na produção de novas subjetividades, na configuração de 

novos modos de vida (HENZ et al, 2013, p.184). 

 

Ainda, vale frisar que, por se tratar de uma política recente, a portaria que normatiza 

o NASF foi lançada em 20081, com isso, carecemos de produção de conhecimento nessa 

área. Nesse sentido, este projeto pode auxiliar na amplificação no campo de discussão das 

interfaces das práticas em psicologia nas políticas públicas, em especial na ESF. Essas 

são intuições acerca das possibilidades de fissuras nos velhos moldes do agir em 

psicologia, em especial no âmbito da saúde e da produção de uma dita clínica tradicional. 

 

3 | CIRCUNSCREVENDO O CAMPO DE PRÁTICAS – TRABALHO E CUIDADO 

EM SAÚDE 

A proposta da ESF mira ações de promoção à saúde, desenvolvidas pela equipe de 

profissionais junto com a comunidade. A inserção da psicologia via NASF, pode vir a 

contribuir para a experimentação de uma clínica ampliada na AB, colocando em questão 

os modelos ditos saudáveis. Na maioria das vezes, práticas normativas modeladoras de 

comportamentos e hábitos, imprimem fissuras agenciadoras entre cuidado, clínica, 

política - dicotomizações produzidas pelo projeto civilizatório ocidental – e outros modos 

de produção de vida (SANTOS et al, 2010; FRANCO, 2010; MERHY, 1998). 

Nesta conjuntura, como pautar a atuação dos psicólogos e as contribuições da 

psicologia, sem a devida contextualização sócio-histórica dos territórios de atuação? 

 
1 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria MS/GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Diário Oficial [da] União. Brasília, DF, 24 jan. 

2008. Disponível em: acesso em: 19 jan. 2017.  
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Como conceber uma atuação em psicologia que imprima rotas de fugas aos processos 

individualizantes? 

Ainda, como fortalecer práticas entre profissionais que compartilhem o trabalho em 

saúde e operacionalizem propostas clínicas e políticas que estejam atentas aos processos 

de singularização dos sujeitos e seus intercessores coletivos, assumindo que 

a clínica é sempre pública já que só podemos nos engajar radicalmente nela se 

abrirmos mão de nossas propriedades, nossos bens privados: minha casa, meu 

lugar, minha identidade, minha saúde, minha doença, meu lugar no trabalho, 

meu especialismo. Eis, então, o desafio de uma experiência que é crítica das 

propriedades de si e, por isso mesmo, coletiva e pública. É preciso fazer da 

clínica um dispositivo que opere no, por, com, entre, para, através do público. 

É preciso entender essa relação não substantiva, mas prepositiva entre clínica 

e público. Relação prepositiva porque supõe todas as relações possíveis entre 

os termos que se distinguem, mas não se separam. Afirmar essa comunidade 

clínica é poder estar na comunidade da clínica com o não clínico, é poder 

pensar na clínica do comum (PASSOS, p.221, 2013). 

      

Ao longo de minha experiência de atuação em psicologia, por meio do trabalho em 

saúde em interface com as demais políticas públicas, ainda na graduação quando atuei na 

rede pública municipal entre os equipamentos de assistência social, saúde da família e 

atenção psicossocial, passando pelas vivências profissionais (já formado) como psicólogo 

residente e psicólogo clínico do NASF. Ao percurso dessas experimentações pude 

acompanhar os distintos processos de capturas e sabotamentos que atravessam o cotidiano 

de trabalho e, consequentemente a atuação profissional, estando ou não norteadas pelas 

propostas de desconstrução de paradigmas de saúde e cuidado, em contexto de territórios 

marcados por processos de vulnerabilização, desigualdade social, violências e violações 

de direitos (MENDES et al, 2014; LIMA JUNIOR et al, 2012; BERTUOL et al, 2017). 

Diante desse acúmulo de experiência, vale distinguir as noções de campo de 

conhecimento e núcleo profissional, ao passo que o segundo, coloca-se no escopo dos 

distintos modos validados de atuação e práticas em psicologia (psicanalítica, 

comportamental, fenomenológica) parte de uma estruturalização tecno-nuclear que 

confere sua especificidade; já o campo, refere-se a abertura de composição entre diversos 

núcleos, uma espécie de campo de saberes populares, culturas e territorialidades. Ou seja, 

nesta investigação tratou-se de acompanhar as produções, linhas de fuga, linhas de 

captura e dominação nas distintas composições entre o núcleo das práticas em psicologia 

e do campo da ESF/NASF (CUNHA & CAMPOS, 2011; CAMPOS, 2006). 
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 A composição dos campos – do NASF, da ESF – é possível a partir das negociações 

e arranjos realizados entre as equipes de trabalhadores em associação aos interesses e 

necessidades (de trabalho, gestão e populacionais). Nesse raciocínio, a relação entre 

núcleo e campo é de coprodução, na medida em que o campo de atuação é composto pelo 

escopo de saberes estruturados de cada categoria profissional atuante. Assim, as práticas 

em psicologia se dão por meio da inserção da psicologia enquanto categoria profissional 

no campo da APS – no caso deste trabalho, na ESF e NASF.  

 

4 | SOBRE O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA: MARCOS E 

DISCUSSÃO 

O Brasil acumula um histórico marcado pela dominação biopolítica (FOUCAULT, 

1979; 2008a; 2004), colonial (MBEMBE, 2018), patriarcal e capitalista (SANTOS & 

MENESES, 2014) por parte de um grupo dominante, marca que imprime um desafio no 

que tange o processo de efetivação das garantias de direitos, inclusive o direito universal 

de saúde, aos grupos oprimidos e perseguidos historicamente.  

Esse processo de dominação tensiona as decisões políticas de governo no que tange 

a saúde pública universal e a redução das desigualdades na distribuição da saúde. Nas 

últimas décadas, temos acompanhado um aumento na cobertura universal em todos os 

níveis de atenção. É relevante o papel da atenção primária que se expandiu com a 

estratégia de Saúde da Família na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e em todo o Brasil, embora 

ainda persistam as históricas desigualdades de acesso na atenção secundária e na atenção 

terciária, com muitas dificuldades aos processos de cuidado longitudinal e integral, bem 

como os obstáculos para o trabalho em saúde (SANTOS & MENESES, 2014; MATTOS, 

2001; BARRETO et al, 2014; MARTEN et al, 2014). 

Ao longo do ano de 2008, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM Nº154 que 

delineia os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) objetivando a ampliação no 

escopo das ações da AB por meio da ESF, organizando a rede de serviços a partir do 

processo de territorialização e regionalização. A composição do NASF abrange 

profissionais de diferentes áreas de especialidades para atuarem em parceria com as 

equipes de SF (BRASIL, 2008). 

Nesse sentido, o NASF tem potência para articular processos transitórios no modelo 

do trabalho em saúde pautado nos saberes biologicistas hegemônicos para processos de 
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trabalhos inspirados na proposta de clínica ampliada, humanização em saúde, educação 

permanente, entre outras ações que agenciem transformações nas práticas profissionais 

que articulam ações de apoio, aperfeiçoamento e cogestão do cuidado na AB. Para tanto, 

compreender as noções de apoio matricial e equipes de referência é imprescindível. Em 

linhas gerais, o apoio matricial (ou matriciamento) corresponde a ações de retaguarda 

assistencial, sendo o suporte técnico e pedagógico às equipes de referência que 

compartilham da responsabilidade pela condução de determinado caso (individual, 

familiar ou comunitário). As ações previstas na retaguarda assistencial estão relacionadas 

aos atendimentos clínicos diretos, que devem ser realizados a partir das discussões de 

cada caso junto à equipe de referência, quando é desenhada sua condução e propostas de 

intervenção. Já o suporte técnico-pedagógico está ligado diretamente às ações de apoio 

educativo, onde devem ser construídos espaços para a troca de saber e fomento da 

interdisciplinaridade (BRASIL, 2010; CAMPOS, CUNHA, FIGUEIREDO, 2013; 

CAMPOS, DOMITTI, 2007). 

Para a realização do apoio matricial, o NASF deve contar com algumas estratégias 

tecnológicas como a pactuação do apoio, o incentivo à clínica ampliada, a construção do 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) e o Projeto de Saúde no Território (PST). Essas 

pactuações consistem em atividades de avaliação conjunta da situação inicial do território 

de abrangência de gestores, equipes de SF e comunidade. Outra ferramenta tecnológica 

essencial para a realização do apoio é a fomentação à clínica ampliada enquanto prática 

de atenção aos usuários. Ampliar a clínica significa ampliar o olhar sobre os usuários, 

famílias e comunidades, incluindo os aspectos psicossociais e afetivos para a construção 

de um vínculo potencializador de transformações. O trabalho da clínica ampliada 

considera a produção de autonomia em regime mútuo de compartilhamento entre todos 

os envolvidos - usuário, equipe de referência, apoio e serviços de saúde -, de forma a 

modificar o modo de “andar a saúde”, respeitando as singularidades e idiossincrasias de 

cada um (CAMPOS, 2007; CAMPOS, CUNHA, FIGUEIREDO, 2013). 

Uma das ferramentas de trabalho que ampara a construção da clínica ampliada é o 

Projeto Terapêutico Singular. Ele consiste em um conjunto de propostas terapêuticas 

articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma 

equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário (BRASIL, 2010). 

Através dele, os profissionais da equipe discutem sobre as possibilidades 

terapêuticas, trocam experiências, contribuem com seus olhares, enriquecendo as 
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propostas e propiciando um cuidado integral à saúde do sujeito. Na busca por ações que 

se aproximem do cuidado ampliado em saúde, é necessário, então, articular os serviços 

de saúde com outros serviços e políticas sociais de forma a investir na qualidade de vida 

e autonomia dos sujeitos. Para tanto, as equipes de referência, com apoio do NASF, 

devem realizar um Projeto de Saúde no Território, que deverá iniciar-se pela identificação 

de uma área e/ou população vulnerável ou em risco feita a partir de um caso clínico ou 

com base na análise de uma situação de saúde. (BRASIL, 2010).  

Pode-se dizer, então, que estas ferramentas instrumentalizam a operacionalização do 

NASF por meio do processo de conhecimento das necessidades de saúde do território sob 

responsabilidade da equipe de SF permite planejar e executar ações voltadas para as 

especificidades da clientela adscrita. Quanto maior o conhecimento dos problemas dos 

usuários pelos profissionais, maior a resolutividade do cuidado. A gestão compartilhada 

do cuidado é centrada nos fins (coprodução de saúde e autonomia) e tende a produzir 

maior corresponsabilização entre profissionais, equipes e usuários. Para tanto, deve-se 

estabelecer espaços rotineiros de reunião para pactuar e negociar o processo de trabalho 

(discussão de casos, definição de objetivos, critérios de prioridade, gestão das filas de 

compartilhamento, critérios de avaliação dos trabalhos, resolução de conflitos), sendo 

necessário que os profissionais assumam sua responsabilidade na cogestão. Assim, a 

coordenação do cuidado possibilita a definição clara de responsabilidade pela saúde do 

usuário, considerando-o como sujeito em seu contexto em oposição a uma abordagem 

fragmentada por recortes disciplinares. A coordenação deve ocorrer de forma a manter-

se o vínculo entre equipe de SF e usuário, assegurando, assim, a longitudinalidade e 

integralidade do cuidado, principal diretriz do NASF (BRASIL, 2010).  

Dos diversos sentidos que a integralidade pode assumir, o NASF opera entre uma (i) 

abordagem integral do indivíduo levando em consideração seu contexto social, familiar e 

cultural, e com garantia do cuidado longitudinal; (ii) as práticas de saúde organizadas a 

partir da integração das ações de promoção, prevenção, reabilitação e cura; e (iii) a 

organização do sistema de saúde de forma a garantir o acesso às redes de atenção, 

conforme as necessidades de sua população. Estes sentidos devem estar articulados para 

que possam orientar as ações e potencializar outros princípios fundamentais da ESF, 

como a qualidade, a equidade e participação social, se constituindo como ponto chave 

para o desenvolvimento do processo de trabalho na prática dos profissionais do NASF e 

da implementação exitosa desta política (MATTOS, 2001; BRASIL, 2010). 
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O NASF possui três tipos de arranjos previsto legalmente (BRASIL, 2008), a saber: 

tipo 1 – de cinco a nove equipes de Saúde de Família para matriciamento com carga 

horária de 200h/semanais; tipo 2 – de três a quarto equipes de Saúde de Família para 

matriciamento com carga horária de 120h/semanais; e tipo 3 – uma a duas equipes de 

Saúde de Família para matriciamento com carga horária de 80h/semanais (BRASIL, 

2012c) 

E, emerge em meio a um cenário de aumento no investimento na Atenção Primária 

em Saúde/Atenção Básica, via fortalecimento da Política Nacional de Atenção Básica que 

preconizou a reorganização da AB/APS via a efetivação da Estratégia de Saúde da 

Família. Municípios de grande porte, como no caso do Rio de Janeiro/RJ, implantam 

NASF´s tipo 1, devido a densidade populacional (MELO & MIRANDA, 2018). 

Nesse processo,  algumas questões tais como: a deficiência na resposta aos 

problemas locais de saúde; a dificuldade na garantia da integralidade do cuidado e; a 

predominância da lógica flexneriana de referência e contra referência nos serviços de 

saúde, se constituíam como desafios  a serem superados (COHN, 2005; SOUSA, 

OLIVEIRA, COSTA, 2015). Municípios de grande porte, como no caso do Rio de 

Janeiro/RJ, implantam equipes NASF tipo 1, devido a densidade populacional (MELO & 

MIRANDA, 2018).  

Contudo, dentro da série histórica trilhada até aqui no processo de implementação e 

expansão da APS e, a partir de 2008 para a proposta do NASF, observa-se a diversidade 

de realidades e experimentações – tanto de pensarmos numa perspectiva nacional, quanto 

dentro de um único município. A natureza desse processo contempla as recentes 

mudanças normativas, a saber: (a) a PNAB de 2017, que no espectro do NASF implicou 

na mudança de nomenclatura e (passou a ser o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica/NASF-AB) no escopo de operacionalidade com metas ambulatoriais, 

teve um aumento de abrangência para cobertura de equipes de referência (Saúde de 

Família e/ou Equipe de Atenção Básica) e (b) a nova proposta de financiamento da APS, 

instituída pela Portaria 2.979 de 12 de novembro de 2019, que extinguiu recursos federais 

para a indução e promoção das equipes NASF no território nacional (MELO & 

MIRANDA, 2018; NASCIMENTO & CORDEIRO, 2019). 

Desde A publicação da portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 as competências 

do NASF- AB: participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na 
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Atenção Básica à que estão vinculadas; Contribuir para a integralidade do cuidado aos 

usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no 

aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de 

saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários; realizar discussão de casos, 

atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos 

terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de 

prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre 

outros, no território (BRASIL, 2017).  

Manteve-se a orientação para a organização de ações em ressonância com as 

necessidades das equipes de SF referenciadas. As prioridades deverão ser elencadas a 

partir de um planejamento realizado no momento de reunião entre a equipe do NASF-AB 

e equipe de SF, como também a construção do cronograma mensal. Porém, alguns estudos 

apontam que o processo de trabalho preserva a dificuldade de transição de modelo e que, 

a partir da proposta da PNAB 2017 agudizou as problemáticas de implementação no 

escopo operacional tecno-assistencial. 

Entre eles, há a lógica de atuação ambulatorial, a resistência por parte das 

equipes de saúde da família em aceitar o modelo de apoio matricial e o maior 

foco em atividades assistenciais em detrimento das ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças. Além desses fatores, há a não utilização de 

instrumentos de trabalho orientados para vigilância em saúde e planejamento, 

dificuldade de compreensão do trabalho do NASF-AB tanto pelos 

profissionais do Núcleo como das equipes apoiadas, dentre outros. São 

evidências de dificuldades, limites e desafios relacionados ao processo de 

trabalho do NASF-AB (NASCIMENTO & CORDEIRO, 2019). 

 

Desafios oriundos de um processo civilizatório, no qual distintas linhas de forças 

(políticas, econômicas, libidinais, culturais, entre outras) compuseram um complexo 

mecanismo de determinações sócio-históricas de dominação biopolítica que estratificou 

os corpos biológicos e sociais. Por meio do modelo gerencial em saúde, herdado desde os 

ideários produtivistas na proposição e disseminação taylorista, podemos assumir a 

tensionamentos tecno-assistenciais que operam a fragmentação do cuidado, 

enfraquecendo a longitudinalidade do cuidado (CAMPOS, 2007; FOUCAULT, 1979; 

HEIMANN, MENDONÇA, 2005). 
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 5 | BREVES APONTAMENTOS ENTRE CUIDADO E BIOPOLÍTICA - 

NÉCROPOLÍTICAS 

Quando se cuida, o que é cuidado, a vida? Talvez, mas o que é mantido e como? O 

que é a vida? Viver é produzir mais vida, mera sobrevivência? Podemos tomá-las como 

diversos conjuntos de acontecimentos de casualidades organizadas arbitrariamente pelas 

forças da natureza?  

Uma outra possível compreensão sobre à vida nos convida a contemplá-la tal qual 

um livro, um quadro, ou seja, uma obra de arte em construção, tal qual Michel Foucault 

(2005) quando propõe uma ética do cuidado de si como dispositivo de liberdade. Caráter 

perturbador: quem cuida de quem? Limites embaralhados de gênero e classificação. 

Diferentes operações e concepções de cuidado. Quando apostamos no cuidado o que se 

passa em ato?! A espessura do chamado cuidado é feita de quê? Acompanhamos o 

cuidado como uma noção vaga, tomada como óbvia nos equipamentos, mas com 

diferentes incidências e implicações nas redes.  

Quem e para quê houve uma oferta historicamente de cuidado [e suas ações] para os 

diferentes grupos de enfermos? À família burguesa? Através das relações familiares, é 

possível problematizar o exercício de cuidado mediado pelo sentimento de afeto pelo 

outro na esfera privada e liberal. E o cuidar do estranho, amor ao mundo? Podemos 

vislumbrar o cuidado, também, como integrando algumas ações de misericórdia - 

instituição de cuidado - dominados principalmente pela igreja. Atualmente, é vedado ao 

Estado…  

Na chamada idade média, o cuidado “coletivo” era agenciado pelas paróquias, pela 

igreja, a partir de uma suposta generosidade para com os desfavorecidos e enfermos. Vale 

destacar que os primeiros hospitais datados apresentam forte vínculo com a Igreja, vide 

as Santas Casas de Misericórdias. Nesse sentido, o cuidado instituiu-se associando-se às 

ações e prerrogativas paroquiais, que vedava aos mais ricos o cuidado ao mais pobres, a 

partir de alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, dar roupas aos desnudos, visitar 

os prisioneiros, dar abrigo aos sem-teto, visitar os prisioneiros e enterrar os mortos. No 

final da dita Idade Média são criadas organizações para ofertar o cuidado [escolas, 

fraternidade, monastérios, hospitais e casas abertas] associados à igreja (FOUCAULT, 

1979; 2005; 2008a; 2008b).  
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Nesta construção, é possível acompanhar três tendências de ações de cuidado: (a) 

cuidado institucionalizado, (b) cuidado especializado-segmentarizado e (c) o mercado do 

cuidado. Estes três processos são viabilizados no decurso dos avanços tecnológicos – 

ainda que toda a laicização moderna do cuidado tenha implicado, como de resto toda a 

modernidade, um cristianismo latente - e justificados a partir do desenvolvimento social 

e econômico que culminaram na organização social que experimentamos atualmente 

(PELBART, 2013).  

De acordo com uma linha genealógico-histórica traçada por Michel Foucault (1979; 

2008a; 2008b), o sangue atuava como um sintoma importante dos dispositivos de poder 

nas sociedades de soberania do século XVII e XVIII. No período prévio à industrialização 

do ocidente, toda uma reiteração e ritualização específicas operavam com o líquido rubro 

que circula pelas artérias. Os duelos, a esgrima, as batalhas campais, a importância de se 

ter um certo sangue ou se derramar o sangue; todos esses traços delatam a potência vital 

do sangue naquela época em vários âmbitos envolvendo vida, morte e cuidados (asceses) 

específicos. Já na modernidade, século XIX, o dispositivo da sexualidade, desbancou o 

sangue assumindo a marca preponderante das operações dos biopoderes. A sexualidade 

era um ponto de atravessamento de questões demográficas, de vida, vacinação, higiene e 

reprodução das populacionais – entre elas os trabalhadores nas fábricas – e também das 

questões da intimidade (exercitadas nos cuidados burgueses) e dos pequenos segredos do 

sexo, que incidam em fazer viver (PELBART, 2011; FOUCAULT, 2008b; 1979).  

Do século XIX até meados do século XX a máxima que predominava era, segundo 

Michel Foucault (1979; 2005): “fazer viver e deixar morrer” e a morte era tomada como 

algo praticamente anônimo. Assim no rastro de Foucault (2008b), Peter Pàl Pelbart (2011; 

2013) diz que as tecnologias de biopoder (com incidências no campo da saúde) atuais têm 

como alvo não a morte, nem a vida, mas a sobrevivência. Nesse jogo, o fim da vida, 

principalmente de quem pode pagar, não está no horizonte da biomedicina, há uma 

valorização exclusiva da sobrevivência, mesmo exangue. A partir da segunda metade do 

século XX a grande consigna não era somente “Fazer morrer e deixar viver” - lógica 

predominante na sociedade de soberania (sangue) no século XVII - nem mesmo: “Fazer 

viver e deixar morrer” - chave hegemônica da sociedade disciplinar (dispositivo da 

sexualidade) e liberal no século XIX -, mas mais do que tudo “Fazer sobreviver”  jogo 

intensificado após a segunda metade do século XX nas sociedades de controle e, com 

grande força no contemporâneo (PELBART, 2013; FOUCAULT, 2008b; 1979). 
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Já no século XXI, diversos pesquisadores deram continuidade aos estudos 

foucaultianos acerca da Biopolítica e Biopoder (MBEMBE, 2018; ESPOSITO, 2017; 

DELEUZE, 1992) no sentido de colocar em questão tanto as atualizações nos contextos 

das epistemologias do norte, bem como recontando os processos de colonização nos 

contextos do Sul Global (SANTOS & MENESES, 2014). 

Em especial o cientista político camaronês Achille Mbembe, professor nas 

universidades de Johanesburgo (África do Sul) e Duke (Estados Unidos da América), 

desenvolveu a proposição de que no contexto das colônias de capitalismo tardio, as 

práticas de exercícios do necropoder dos governos operaram por meio de necropolíticas, 

no sentido de que, mais do que administrar a vida ‘deixando viver/fazendo morrer’ das 

sociedades soberanas e, ‘fazer viver/deixar morrer’ nas sociedades disciplinares, no 

contexto das colonizações na Áfricas, Américas e Ásia, operou-se processos de modos de 

morte: epistemológicas, ontológicas, linguísticas, alimentares, para além das ações 

genocidas. Com essas proposições, Mbembe (2018) procurar dar conta dos processos de 

produção de ‘mundos de morte’, formas únicas e novas de existência social, nas quais 

vastas populações são submetidas as condições de vida que lhes conferem o estatuto de 

“mortos-vivos” (p.71). 

Dando destaque para os processos de guerras – conflitos armados e extermínios de 

povos minoritários – como também as “topografias recalcadas de crueldade (plantation 

e colônia, em particular)” e que o “o necropoder embaralha as fronteiras entre 

resistência e suicídio, sacrifício e redenção, mártir e liberdade” (MBEMBE, 2018, p. 

71) e que compõem o contexto de sobrevenvicialismo contemporâneo. 

Intuo que, nos contextos em que atuei como prático em psicologias, essas 

configurações coexistem e concorrem. Entretanto, há todo um novo conjunto de crenças 

ligadas aos hormônios, genes e cérebro (dispositivo genético-cerebral) que emerge, e, 

esses componentes moleculares – ao modo de redes, códigos, índices, taxas – que 

compõem os organismos agora “dividualizados” estão se tornando os focos prediletos dos 

ditos cuidados no contemporâneo, criando as bioidentidades. É preciso considerar em 

relação ao cuidado que existem cruzamentos e variações inauditas entre esses regimes de 

força das sociedades de soberania, sociedade disciplinar-moderna e sociedades de 

controle-contemporâneas. Através dessas breves anotações talvez possamos recolher 

pistas - cotejadas com as experiências em campo - acerca da questão do cuidado e seus 
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enredamentos com os problemas da morte, vida e sobrevivência (ESPOSITO, 2017; 

MBEMBE, 2018). 

Neste momento, acompanhamos a burocratização do cuidado - tributária, por outros 

meios e outras vias, das ritualizações da chamada idade média - a partir dos impostos para 

à saúde, campanhas de arrecadação de fundos para organizações não-governamentais, 

movimentações que induzem a um processo de afastamento da vida, desimplicação e 

gestão da mera sobrevivência em nome das ações de cuidado. A partir destes traços e 

movimentações das práticas de cuidado acompanhamos uma espécie de artificialidade 

nas ações de cuidado contemporaneamente (BAREMBLITT, 2012; MERHY, 2013).  

Construindo um situacionismo no mundo do cuidado tendo em vista as tensões entre 

um agir-usuário e um agir-trabalhador no processo do trabalho em saúde e produção do 

cuidado. Micropolítica dos afetos, macropolítica das afecções. Os cuidados intercessores, 

ou seja, os que estão em interface com o platô do já dado e em imanência com o que está 

por vir (devir). A produção do cuidado tem dimensões tecnológicas (leve, leve-dura, dura) 

próprias. Produção de saúde em ato em defesa de uma clínica comum (MERHY, 2013; 

PASSOS, 2013). 
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PARTE II | ODOS-METHA: CARTOGRAFIAS TEÓRICAS E TRILHAS 

AUTOETNOGRÁFICAS 

1 | PRIMEIRA AUTOETNOGRAFIA – INQUIETAÇÕES AGENCIADORAS 

Acredito firmemente que as ciências são objetivas – 

o que mais elas poderiam ser? Elas tratam de objetos, 

não? Eu simplesmente digo que os objetos podem 

parecer um pouco mais complicados, entrelaçados, 

múltiplos, complexos, emaranhados, do que aquilo 

que o “objetivista”, como você diz, gostaria que eles 

fossem. 

- BRUNO LATOUR (2006, p.342) 

      

Assumindo o raciocínio de que não existe uma dicotomia entre teoria e prática, muito 

menos em alguma sobreposição de uma sobre a outra. Trata-se de apostar que as teorias 

aqui citadas operam tal qual uma ferramenta que pode auxiliar no manejo de determinada 

situação-problema: preciso de uma ferramenta para me relacionar com a situação-

problema em questão. Tal qual uma caixa de ferramentas do mecânico, não existe uma 

ferramenta mestra. Chave de fenda, phillips, sextavada, alicates, mão inglesa... Cada uma 

tem sua importância e atendem a determinada demanda. É muito difícil parafusar um 

utensílio lançando mão do martelo – assim como é difícil pregar algo com um serrote.  

Contudo, ao longo das práticas, adaptações e desvios se dão. E, nessa dinâmica entre 

práticas-teorias-práticas constato que nenhuma é mais importante que a outra a priori, 

depende de qual tarefa o mecânico precisa executar. 

Às vezes se concebia a prática como uma aplicação da teoria, como uma 

consequência; às vezes, ao contrário, como devendo inspirar a teoria, como 

sendo ela própria criadora com relação a uma forma futura de teoria. De 

qualquer modo, se concebiam suas relações como um processo de totalização, 

em um sentido ou em um outro. [...] As relações teoria-prática são muito mais 

parciais e fragmentárias. Por um lado, uma teoria é sempre local, relativa a um 

pequeno domínio e pode se aplicar a um outro domínio, mais ou menos 

afastado. [...] A prática é um conjunto de revezamentos de uma teoria a outra 

e a teoria um revezamento de uma prática a outra, nenhuma teoria pode se 

desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para 

atravessar o muro (FOUCAULT, 1979, p.69) 

 

Estéticas e cuidados de si - processos de singularização, encontros que produzam 

paixões alegres e mobilizem os corpos singulares bem como suas composições que 

agenciem espaços de comunialidades, para cuidar de quem? Quem é o nosso sujeito do 

cuidado?  
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Suspeito que nosso(s) sujeito(s) - pacientes, familiares e colegas de trabalho - não 

parecem ser passivos-subjugados, ou os ditos psicológicos-autônomos. Considerar as 

histórias de vida significa supor implicações sobre os diversos percursos e as trajetórias 

multideterminadas. Ainda, cabe denunciar os processos alienadores oriundos das forças 

biológicas, familiares, econômicas constituintes das sociedades de controle (CASSETTO 

et al, 2013; DELEUZE, 1992). 

 E quem são os sujeitos que ofertam o cuidado?  

Sob a lógica da clínica comum, as operações se dão por meio de agenciamentos 

nos espaços entre profissionais, no qual os agentes de ação são de difícil localização. 

Nossos cuidadores são trabalhadores precarizados, com salários atrasados e com diversas 

descrenças por conta do Estado de Exceção (AGAMBEN, 2004) no qual vivemos, como 

propor-se a fazer uma pesquisa quando já se sabe de antemão quais caminhos propiciarão 

ao pesquisador saciar as inquietações que agenciam sua pesquisa?  

A pesquisa científica tradicional parte de uma ontogênese que estabelece uma 

cisão entre sujeito e objeto, na qual o pesquisador se debruçaria sobre o objeto a ser 

pesquisado para depois qualificá-lo, atribuindo-lhe alguma regularidade. Ou seja, o 

objetivo maior da pesquisa implicada sob essas linhas, apontaria os limites e 

características acerca do objeto pesquisado, uma vez que o observador-pesquisador não 

interferiria no resultado da pesquisa por estar desassociado – a partir de uma questionável 

neutralidade – para com seu objeto. Este circuito de produção de conhecimento, 

estabelecido a partir da dicotomia sujeito/objeto, reivindica à pesquisa científica e aos 

seus métodos consagrados – aprovados moral e eticamente – um status de ponderador 

imparcial, universal e preciso (MAIRESSE, 2003; KIRST et al, 2003).  

 No rastro deste campo de discussão problematizado por um múltiplo intelecto 

coletivo, especialmente em autores como Boaventura de Sousa Santos (2014), Espinoza 

(2008), Michel Foucault (1979; 2008a; 2008b), Henri Bergson (1998), Achille Mbembe 

(2009; 1983) Gilles Deleuze (2011) e Félix Guattari (1987; 2004), podemos desconstruir 

a produção de conhecimento no âmbito da pesquisa acadêmica-científica assumindo que 

o rigor ético aqui almejado visa compreender, por meio dos processos cartografados, uma 

reflexão entre as composições de constituição do campo de atuação em psicologia no 

âmbito do NASF. A partir dessa reflexão, busco problematizar  
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os fundamentos da pesquisa científica e toda a tradição moderna que sustenta 

estes fundamentos como busca da constatação de fatos e sustentação de 

verdades. Assim, a cartografia acontece como um dispositivo, desconstruindo 

esta forma de pesquisa onde sujeito e objeto ocupam posições determinadas 

por um pensamento produzido desde coletivos e materiais sociotécnicos, […], 

promovendo uma ampla discussão teórica em torno do fazer e da metodologia 

da pesquisa (MAIRESSE, 2003, p.259). 

 

Nesse sentido, a presente investigação visou percorrer e mapear os discursos, 

possíveis interlocuções, gestos e agenciamentos, cujas expressões compuseram um 

desenho acerca de como as demandas chegam – como elas chegam, como são 

processadas, são retraduzidas, algumas são silenciadas – e são manejadas no âmbito do 

trabalho na AB/ESF/NASF.  

 

2 | PRIMEIRA CARTOGRAFIA – INTUIÇÃO, MEMÓRIA E MÉTODO 

A aposta por produzir este trabalho na vizinhança da noção da cartografia "não 

determina em si uma metodologia; antes propõe uma discussão metodológica que se 

atualiza na medida em que ocorrem encontros entre sujeito e objeto” (KIRST et al, p.96, 

2003), possibilitando ao cartógrafo entrar em (des)compasso com as imprevisibilidades 

do território, a balança oferta-demanda, as desterritorializações e reterritorializações, o 

que no caso, trata-se de revisitar minha experiência profissional por meio das noções de 

autobiografia, intuição e memória como método e narrativa performática (BERGSON, 

1998; DELEUZE, 1999; DELEUZE & GUATTARI, 2011; BAREMBLITT, 2012). 

Por escrita performática, estou me referindo aos processos de escrituras que 

buscou possibilitar e provocar uma troca  

entre aquele que escreve e aquele que lê, ambos estão em exposição, seja o que 

escreve, no ato de doação, de usar sua voz para reverberar um discurso, ou 

aquele que lê, que se abre para o universo criado e que encontra ali um mundo 

a ser explorado. Nesse processo de escrita, o autor trabalha com a ordenação e 

com as ideias que são apresentadas por um jogo cuidadoso de palavras. Uma 

escrita surge voltada para uma suposição de valores, imprimindo um ritmo para 

o leitor, cadenciando a forma de apreensão da mensagem e dando lugar a uma 

escrita que quer convencer, inclusive ao ordenar sentimentos e perspectivas 

autorais (SEIXAS, 2017, p. 132). 

 

A partir da releitura da obra do filósofo e matemático francês Henri Bergson 

(1859-1941), Deleuze (1999) indica a relevância da intuição como método para reflexão 
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bergsoniana, através da estratégia metodológica implicada com as alianças e composições 

plurais, qualitativas e das virtualidades na constituição do pensamento. Segundo Deleuze,  

Bergson distingue essencialmente três espécies de atos, os quais determinam 

regras do método: a primeira espécie concerne à posição à criação de 

problemas; a segunda, à descoberta de verdadeiras diferenças de natureza; a 

terceira, à apreensão do tempo real. É mostrando como se passa de um sentido 

a outro, e qual é o “sentido fundamental”, que se deve reencontrar a 

simplicidade da intuição como ato vivido, podendo-se assim responder à 

questão metodológica (1999, p.8). 

      

Ainda, no âmbito dos estudos contemporâneos das ciências sociais e humanas, em 

especial as pesquisas autoetnográficas e decoloniais (GODALL, 2008; BLANCO, 2012; 

ROSALDO, 2000), acompanhamos aumento de pesquisas sistematizadas via registros 

autorais, biográficos, sendo associadas a diversas modalidades e nomenclaturas. E que 

conservam zonas comuns (PELBART, 2011) de triangulações (GADAMER, 1985) a 

partir de críticas sociais e institucionais, em especial entre os grupos minoritários 

historicamente perseguidos, produzindo problematizações a partir das diversas 

composições entre questões de classe, raça, gênero, trabalho, e etc... 

Nesse curso, 

la investigación cualitativa elaborada en la academia, vía la escritura de 

narrativa de no ficción, aparece con una serie de nombres — etnografía 

narrativa, etnografía personal, escritura preformativa, autoetnografía, práctica 

creativa analítica, sociología lírica, autobiografía, narrativa heurística, etc. 

(GODALL, 2008, p.11 apud BLANCO, 2012, p.172). 

 

 Assumindo que o cenário de prática é o mesmo cenário de pesquisa, entendo que 

esta cartografia do campo de análise é também uma intervenção no campo de prática, 

deslocando-o para uma experimentação coletiva da composição entre as percepções. Ao 

passo que a proposta dessa pesquisa se dá por meio do uso dos agenciamentos e conexões 

pelo método cartográfico e autoetnográfico (DELEUZE & GUATTARI, 2011; 

BLANCO, 2012). 

Desse sentido, a partir da composição entre os atores envolvidos, o método 

proposto visa 

a inclusão da heterogeneidade entre os sujeitos envolvidos no processo de 

produção de saúde: trabalhadores, gestores. […] Há uma heterogeneidade 

própria do campo que exige uma primeira atitude inclusiva. São sujeitos de 

diferentes posições teóricas e de diferentes posições no socius (PASSOS, 2013, 

p.223). 
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 Ou seja, numa proposta de ziguezagueio sobre um campo finito-limitado 

(DELEUZE, 1988) de análise uma vez que a proposta aqui é de experimentar os modos 

de compor o campo investigado num movimento de transversalização entre o campo de 

intervenção e o campo de análise, possibilitando que as imprevisibilidades sejam 

acolhidas e constituintes do percurso investigativo. 

Segundo Passos & Barros (2015, p.19)  

o primeiro diz respeito ao espaço-tempo acessível aos interventores em função 

de uma encomenda inicial e as modificações deste espaço-tempo face à análise 

da encomenda no processo de intervenção. O trabalho da análise vai 

modificando o campo, seguindo esta direção: da formulação de uma 

encomenda à definição de uma demanda de análise. 

 

Ao estabelecer uma aliança ao método cartográfico, busco uma proximidade com 

a geografia, no sentido de acompanhar as processualidades das políticas de subjetivação 

que permeiam a configuração dos elementos metodológicos desta pesquisa. As 

configurações subjetivas não apenas resultam de um processo histórico que lhes moldam 

estratos, mas portam em si mesmas processualidades, guardando a potência do 

movimento inventivo (DELEUZE & GUATTARI, 2011).  

Ao mesmo tempo, a aposta cartográfica visou transversalisar as operações 

investigativas borrando as dicotomias sujeito/objeto, teoria/prática, sujeito/coletivo, uma 

vez que operaram entre os dispositivos metodológicos adotados e borrando suas fronteiras 

e limites, bem como para os processos que emergem como linhas de fuga ao planejamento 

pré-concebido (PASSOS & BARROS, 2015). 

No campo de discussão em pesquisas das ciências sociais é notória a relevância 

das conexões socioculturais que as investigações e apresentações autobiográficas 

carregam e que, é consensual que nossa contemporaneidade é marcada por uma herança 

de hegemonia da racionalidade científica comprometida em “de dar cuenta de ‘lo 

objetivo’ com datos ‘válidos’ y confiables” (BLANCO, 2012, p. 52), bem como em 

legitimar epistemologicamente a dicotomia entre sujeito e objeto, pressupondo a 

neutralidade do pesquisador na apreensão do fenômeno estudado (ROSALDO, 2000; 

BLANCO, 2012; FELIU, 2007; GODALL, 2008).  
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 Ainda, a aposta em lançar mão de operar a partir das contribuições dos estudos 

autoetnográficos viabilizou trabalhar com um 

enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar 

sistematicamente (grafia) la experiência personal (auto) com el fin de 

compreender la experiencia cultural (etno)” (ELLIS, ADAMS, BOCHNER, 

2015, p. 250). 

 

Assim, ao passo em que utilizei de minha trajetória profissional como dispositivo 

(FOUCAULT, 1979) provocador deste trabalho, desenvolvi uma pesquisa na vizinhança 

daquilo que Joel Feliu (2007, p. 270) propôs como o processo de 

abandonar la escritura habitual, hecha por nadie y desde ningún lugar, a favor 

de una escritura en la que el investigador se implica y se responsabiliza 

personalmente de los procesos que describe. Algo como una introspección 

sociológica sistemática, en la cual revivir las emociones ligadas a una vida 

particular nos ayude a documentar el día a día de toda una forma de vida, 

permitiéndonos captar el proceso de construcción social de la vida cotidiana. 

 

O processo de fabulação e elaboração dos ensaios-narrativas vislumbrou produzir 

um campo-afetivo em que o leitor possa ter acesso a um emaranhado de experimentações 

sem donos. Bergson (1998, p. 161) nomeou por função fabuladora aquilo que pode 

alinhar-se à ficção e que, entretanto, não pode circunscrever-se a ser pensado como apenas 

uma variedade da imaginação.  

A fabulação guarda relação com as sensações e percepções da memória, entretanto 

ela funciona como uma espécie de resistência à dimensão factual (da ciência, sobretudo) 

que tende a acachapar toda experiência. Neste sentido, segundo Bergson, ela teria a 

capacidade de suscitar “imaginários” que resistirão à representação do real e que 

conseguirão, por meio da própria inteligência, contrapor-se ao trabalho intelectual 

(BERGSON, 1998, p. 99). 

É contaminado por essas proposições teórica-metodológicas que a elaborei as 

memórias narrativas (MN) apresentadas na Parte III dessa dissertação. Elas buscam 

delinear situações e causos experienciados enquanto trabalhador em saúde no cotidiano 

de trabalho no NASF de modo que elas operem como intercessores dos dados produzidos 

na presente pesquisa.  
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3 | SEGUNDA AUTOETNOGRAFIA – ACERCA DA EXPERIÊNCIA: SITUANDO 

AS MEMÓRIAS-NARRATIVAS 

Agora, cabe marcar as localidades que percorri, dos territórios que atravessei, 

delimitando aqui o que a filósofa Djamila Ribeiro (2017) cunhou como lugar de fala. Não 

se trata de pautar as  

experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que 

permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria, 

principalmente, um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências 

individuais, mas de entender como o lugar social que certos grupos ocupam 

restringem oportunidades (RIBEIRO, 2017, p. 61). 

 

Entre os anos de 2015 e 2019, tive uma rápida experiência atuando na região da 

Luz do centro de São Paulo-SP, no Centro de Acolhimento Adulto no Complexo Prates 

II junto à população em situação de rua. Atuando posteriormente como Psicólogo Clínico 

residente da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, fortalecendo o trabalho da 

estratégia da saúde de família no complexo de Manguinhos; Coletivo Rio de Residências; 

Fórum Nacional de Residências em Saúde; Comissão Nacional de Residências 

Multiprofissionais em Saúde MS & MEC; como acompanhante terapêutico na equipe de 

segmento do CAPS Arthur Bispo do Rosário na Colônia Juliano Moreira; e NASF Heitor 

dos Prazeres (Brás de Pina e Cidade Alta). São muitas conexões, heterogeneidades e 

atravessamentos. 

São muitos lugares, pessoas e instituições que me habitam. 

Em todas essas experiências, pude vivenciar os atravessamentos políticos que 

influenciavam a produção do trabalho dito clínico: os regimes de poder do saber científico 

(medicina social; psicologia; psiquiatria; economia; saúde pública) que permeiam e 

reforçam a docilização e controle dos corpos no campo da dita psicopatologia. Nesse 

processo, também pude acompanhar os progressos, compassos e descompassos que as 

intervenções entre o trabalho de contenção da vida versus as ações de promoção da vida. 

Assumi a radicalidade de que todo trabalho se constitui por meio do escopo 

biopsicossocial. E mais,  

Para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, 

não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas 

identidades, mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente 

silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são 

fortalecidas. (RIBEIRO, 2017, p. 29). 
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Acolher as demandas assumindo uma postura horizontalizada e empática, na qual 

o dito paciente passa a ser um outro singular, sujeito desejante e protagonista da própria 

vida - seja na atuação compartilhada no NASF ou como AT - trata-se de fazer a defesa de 

uma clínica que não naturaliza a submissão do ser cuidado sob o saber do cuidador. 

Questionando o cuidado castrador e pautado na falta (PELBART, 2013), lançando mão 

de memórias-narrativas  que proporcionem visibilidades para as potencialidades de um 

corpo e uma saúde que além ser composta de processos adoecedores, coexiste com um 

sujeito social, inserido numa história familiar, produto de uma trajetória de vida que 

coabita bloco existenciais homogeneizantes e singularizantes (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011).  

Nessa jornada, as afinidades estéticas, o processo de apropriação cultural, a 

superação de estigmas e rótulos, a inserção em programas de transferência de renda, 

direito à educação/moradia/cidade ganham mais relevância clínica - sem demonização ou 

caça às bruxas - do que uma intervenção medicamentosa, terapêutica pautada na doença. 

Ecomapas, terapias familiares, grupos operativos, apoio matricial, terapias 

ocupacionais, genogramas, …, dispositivos e ferramentas alternativas às práticas 

conservadoras são importantes no manejo do dia-a-dia para o trabalho em saúde que 

transgrida abordagens em psicopatologia clássica. Contudo, mais importante que isso é o 

paradigma ético que sustenta o agir do profissional cuidador. Como se dão as conexões 

junto aos diversos territórios existenciais que compõem os corpos cuidados? 

Para além da busca pela extinção das perguntas e problemas por meio de respostas 

taxativas e regime de verdades, a problematização dos processos de delimitação e 

formatação da vida, por meio do processo de análise dos processos de assujeitamento 

naturalizados apontam para progressos exitosos na promoção da saúde e protagonismos 

dos sujeitos assistidos.  

Por fim, a autoetnografia (BLANCO, 2012; GODALL, 2008) e cartografia 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011), enquanto noções teórico-conceituais aqui evocadas, 

operaram como intercessores para a elaboração das memórias-narrativas e interlúdios. 
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4. | SEGUNDA CARTOGRAFIA – POR UMA POLÍTICA DA (DE)FORMAÇÃO A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA 

A experiência é um processo singular produzido socialmente por meio das 

interações intersubjetiva, culturais, políticas e econômicas. A partir de estudos 

etimológicos, dissecando as origens da palavra, encontraremos que experiência deriva do 

latim experiri, que indicaria os processos de “provar” e “sentir” e, no extremo, aquilo que 

“nos acontece” em determinada relação. Ainda, periri, o radical que compõe a herança 

do latim, situa-se na vizinhança de periculum, ou seja, perigo. Assim, a experiência, seria 

a palavra que produz uma formatação significante para uma sensação junto a nossa 

percepção daquilo que nos é estranho, externo, exílio, ou seja, exterior a nossa existência. 

Nesse sentido, quando revisitarmos a experiência, assumimos nossa exposição às 

incertezas e perigos da produção de uma situação e ocasião (LARROSA, 2018; 

CAPOZZOLO et al., 2013; BERGSON, 1998). 

E o que essa discussão acerca dos estudos etimológicos da experiência tem a ver 

com o debate aqui posto? Em especial numa conjuntura de desmonte de políticas públicas 

(saúde, educação, em especial, mas ainda na previdência social, cultura, esporte e lazer, 

direitos humanos e assistência social) e contingenciamento de gastos públicos, por que 

recorrer a desnaturalização do entendimento taxativo e propor-se a (re)visitar o 

entendimento sobre o que é experiência.  

Francisco Varela (1946-2001), biólogo e neurocientista chileno, aponta que no 

senso comum, a compreensão de experiência diz respeito aos processos de cristalização 

dos distintos conhecimentos e aprendizagem do que vivemos, experienciamos. Segundo 

seus estudos e pesquisas, ele argumenta que o exercício da experiência não está 

“relacionada a um acúmulo de informações”, mas sim aos processos de fluidez do que é 

vivido (VARELA, 2002, p.74; CAPOZZOLO et al., 2013). 

Desse modo, ao ressignificarmos a compreensão hegemônica acerca da 

experiência, estamos assumindo aquilo que Larrosa tratou como encarnar, produzir “uma 

forma singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-

se) e uma estética (um estilo)” (LARROSA, 2018, p.32). 

Aqui vale um alerta: não se trata de fazer um elogio a defesa de um vale-tudo 

tarefeiro, não é a prática pela prática.  
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Seguindo uma vertente tupiniquim acerca da experiência e suas interações para 

com os processos de aprendizagem, Kastrup aponta que  

aprender é experimentar incessantemente, é fugir ao controle da representação. 

É também, nesse mesmo sentido, impedir que a aprendizagem forme hábitos 

cristalizados. Aprender é estar atento às variações contínuas e às rápidas 

ressonâncias, mas implica, ao mesmo tempo, certa desatenção aos esquemas 

práticos de recognição (KASTRUP, 2008, p.107).  

 

Nesse sentido, a autora aponta que o processo de aprendizagem transborda a 

simples equação da resolução de problemas pré-estabelecidos e distingue os processos de 

uma política de recognição hegemônica e uma política cognitiva da invenção. No qual a 

última, imprimiria processos de desnaturalização e (re)invenção dessas problemáticas por 

meio de experiências como crítica a lógica disciplinar da primeira, na qual o 

estabelecimento de aquisição informações e formulações preestabelecidas seriam os 

meios de aprendizagem (KASTRUP, 2005; 2008; 2013; CAPOZZOLO et al., 2013). 

Assim, a formação e a aprendizagem agenciam processos de subjetivação que 

produzem fissuras que possibilitam deslocamentos e ressignificações entre os  

modos de ver, escutar, olhar e dar sentido, para problematizar as complexas 

situações de saúde relacionadas com os diferentes modos de “andar a vida”. 

Assim, a exposição interprofissional nos encontros com as pessoas e com os 

serviços fazem parte de um processo que valoriza a experiência 

(CAPOZZOLO et al., 2013, p.127). 

 

 Ou seja,  

aprender é, então, fazer a cognição, diferenciar-se permanentemente de si 

mesmo, engendrando, a partir daí, novos mundos. A política da invenção é, 

assim, uma política de abertura da atenção às experiências não recognitivas e 

ao devir. O desafio da implementação dessa política é conceber práticas que 

viabilizem o desencadeamento de processos de problematização que não se 

esgotem ao encontrar uma solução (KASTRUP, 2005, p.8) 

 

 Dito isso, agora é possível defender uma descentralização na aprendizagem por 

meio da experiência, uma formação transversalizada (GUATTARI, 2004; 2011) entre 

saberes e práticas agenciadas através de uma espécie de ecologia de saberes (SANTOS & 

MENESES, 2014) implicada com a saída de cena pela “busca de uma verdade totalizante” 

e o investimento para o (re)conhecimento de distintos pontos de vista para os 
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acontecimentos sociopolíticos, manejo das imprevisibilidades e demais disritmias e 

mutações (CAPOZZOLO et al., 2013).  

 

5. | TERCEIRA CARTOGRAFIA - BREVES ITINERÁRIOS ENTRE AS NOÇÕES 

DE IMPLICAÇÃO E SOBREIMPLICAÇÃO 

No campo de pesquisa da dita psicossociologia, observa-se uma corrente 

denominada de Movimento Institucionalista (BAREMBLITT, 2012). Movimento 

constituído por diversas vertentes que aglutina saberes e práticas entre as ciências sociais 

e humanas. Esquematicamente pode-se sistematiza-la entre quatro abordagens, sendo: (a) 

Sociopsicanálise, de Gérard Mendel; (b) Análise Institucional de René Lourau; (c) a 

Sócioanálise de Georges Lapassade; e (d) a Esquizoanálise de Deleuze e Guattari 

(BAREMBLITT, 2012; L’ABBATE, 2013).  

O ponto de convergências entre essas abordagens - que foram contemporâneas e 

contaram com inúmeras composições e colaborações entre si - se dá na compreensão de 

que as chamadas Instituições (LOURAU, 1975; 2004) operam como uma espécie de 

pedra angular, dispositivo de análise, analisador para a compreensão dos processos de 

subjetivação social. Ainda, mais do que evidenciar processos, segundo os 

institucionalistas, as Instituições ocupam lugares de poder de manutenção do status quo 

do já existente, bem como tensionariam possíveis transformações (ALTOÉ, 2004; 

BAREMBLITT, 2012; L’ABBATE, 2013).  

Segundo Lourau (2004, p.71)  

“as instituições são normas. Mas elas incluem também a maneira como os 

indivíduos concordam, ou não, em participar dessas mesmas normas. As 

relações sociais reais, bem como as normas sociais, fazem parte do conceito de 

instituição. Seu conteúdo é formado pela articulação entre a ação histórica de 

indivíduos, grupos, coletividades, por um lado, e as normas sociais já 

existentes, por outro.[...] A instituição não é um nível da organização social 

(regras, leis) que atua a partir do exterior para regular a vida dos grupos ou as 

condutas dos indivíduos; atravessa todos os níveis de conjuntos humanos e faz 

parte da estrutura simbólica do grupo, do indivíduo. Logo, pertence a todos os 

níveis da análise: no nível individual, no da organização (hospital, escola, 

sindicato), no grupo informal bem como no formal, encontramos a dimensão 

da instituição”. 
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No Brasil observa-se aderências mais circunscritas para as correntes da Análise 

Institucional e a Esquizoanálise (BAREMBLITT, 2012; L’ABBATE, 2013). Enquanto a 

primeira preserva a tradição do pensamento hegeliano no sentido de focalizar seu trabalho 

em dispositivos analisadores para fazer surgir o instituinte; ao passo que a Esquizoanálise 

almejaria agenciar, na esteira dos estudos do circuito da filosofia da diferença percorrido 

pelo pensamento espinosiano, nietzschiano e foucaultiano, dos processos produtivo-

desejante-revolucionário por meio de práticas singulares, configurando o que os autores 

chamam de micropolítica (DELEUZE & GUATTARI, 2011; GUATTARI, 1987, 2004) 

A título de sistematização para a presente pesquisa, cabe frisar o debate 

concernente às noções de implicação, sobreimplicação, transferência e transversalidade 

(LOURAU, 1975, 2004; GUATTARI, 1987, 2004). Partindo dos estudos de Lourau 

(1975; 2004), no rastro das pesquisas em epistemologia, psicologia e sociologia em 

autores como Georges Devereux2 (1980) e Jean Piaget (1950), entre outros, observa-se 

que o termo implicação é carregado por diversos jargões multicêntricos, difundidos entre 

os setores midiáticos, empresariais e sociopolíticos, processos que imprimiram noções de 

usos “voluntarista, produtivista, utilitarista supostamente pragmático” para o que se 

convencionou como “implicação” no âmbito dos estudos de ciências humanas e sociais 

(LOURAU, 2004, p.187).  

Na sequência, identifica-se a crítica da composição promíscua entre “influências 

cristãs, existencialistas, fenomenológicas, psicológicas” (LOURAU, 2004) no sentido de 

consagrar um estatuto de fórmulas de 

juízos de valor sobre nós mesmos e sobre os demais, destinados a medir o grau 

de ativismo, de identificação com uma tarefa ou instituição, a quantidade de 

tempo/dinheiro que lhe dedicamos (estando lá, estando presentes), bem como 

a carga afetiva investida na cooperação. É uma espécie de virtude teologal: a 

“presença no mundo”. Depois do protestantismo, o catolicismo social a tem 

preconizado a fim de reduzir a distância hierárquica entre o clero e o povo de 

Deus, entre os patrões e os operários, entre os grandes proprietários e os 

trabalhadores agrícolas. Tal é o substrato teológico desta ideologia” 

(LOURAU, 2004, p.187). 

 

 E circunscreve sua proposição para tal enunciado (implicação) em interlocução 

com as pesquisas de tendências psicanalíticas e antimanicomiais, em especial a partir da 

 
2 Georges Devereux (1908 - 1985), Antropólogo e Psicanalista de origem austro-húngara, radicado nos 

EUA e, posteriormente nas últimas décadas de vida, na França. 
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noção de transversalidade proposta por Félix Guattari (1987, 2004) - na ocasião das 

experimentações na Clínica La Borde, sob direção do psiquiatra Jean Oury (2009) - no 

sentido da produção de uma 

análise do saber conscientemente dissimulado e do não-saber inconsciente 

próprio de nossas relações com a instituição. O fato de que este problema tenha 

sido inicialmente abordado pelos psicanalistas e psiquiatras, que lidavam com 

doentes mentais definidos pelo relaxamento ou pela ruptura dos vínculos com 

as instituições, é bastante característico. Sob a forma da transferência e da 

contratransferência institucionais, inicialmente a implicação obrigou o 

terapeuta a se situar em relação a todas as determinações da instituição, 

entendida como hospital psiquiátrico. Em seguida, a implicação veio a 

designar também todas as determinações transversais ao estabelecimento onde 

tem lugar a análise institucional (LOURAU, 2004, p.133). 

 

Com o decorrer dos anos e interlocução com outros pesquisadores, em especial 

do circuito freudo-marxista, Lourau irá sistematizar o que chamou de “Implicações 

Primárias” e “Implicações Secundárias”. No qual as primeiras, estariam associadas aos 

processos das  

(I) implicações do pesquisador-praticante com seu objeto de 

pesquisa/intervenção; (II) implicação na instituição de pesquisa ou outra 

instituição de pertencimento e, antes de tudo, na equipe de 

pesqiusa/intervenção; (III) implicação na encomenda social e nas demandas 

sociais (LOURAU, 2004, p.256).  

 

Ao passo que as Implicações Secundárias seriam aquelas relativas às “(IV) 

implicações sociais, históricas, dos modelos utilizados (implicações epistemológicas); 

(V) implicações na escritura ou qualquer meio que sirva à exposição da pesquisa” 

(LOURAU, 2004, p.256). 

Na vizinhança dos estudos de crítica às formações de juízo de valor, em especial 

no âmbito do pesquisador/interventor enquanto facilitador e detentor do poder de 

sobretrabalho do outro operando como uma “exploração da objetividade do homem no 

trabalho alienado” (LOURAU, 2004, p.189), partindo dessa crítica Lourau irá forjar a 

noção de  

sobreimplicação para designar esta deriva do conceito de implicação, 

relacionada à subjetividade-mercadoria. A implicação é um nó de relações; não 

é ‘boa’ (uso voluntarista) nem má (uso jurídico-policialesco). A 

sobreimplicação, por sua vez, é a ideologia normativa do sobretrabalho, 

gestora da necessidade do ‘implicar-se’. [...] Quando a relação com o objeto 

ocupa todo o espaço e esvazia os outros campos de implicação (MANERO, 
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1987) existentes - como a encomenda, a instituição, a relação com a teoria, a 

relação com a escritura- psicologiza-se e se sobreimplica um campo. A 

autonomização de outro campo -o da análise da encomenda social, por 

exemplo- leva-nos a subestimar os demais, desta vez por um efeito de 

sociologização. Desse modo, pode-se chegar a negar a existência de um ou 

outro campo; por exemplo, o libidinal, o da relação com o objeto, ou mesmo 

aquele, igualmente obscuro e determinante, da relação com a escritura. O nível 

ou campo de análise mais imediatamente objetivo -pertencer a determinada 

classe, estatuto, etnia etc.- não deve ser hipostasiado sob pena de deixar escapar 

outros níveis ou campos de análise da implicação. Tampouco convém lançar 

mão da explicação multiuso através do imaginário, ainda que o imaginário não 

esteja ausente, em absoluto, quer da implicação quer dos insights 

sobreimplicacionais. A sobreimplicação não é uma ferramenta de 

sobrepolitização total, mas pode transformar-se nisso. [...] Já não é a psicologia 

(o psicanalismo) que devém ideologia, é o inverso. [...] Da clínica stricto sensu 

a clínica social, e da clínica social à análise institucional da pesquisa, uma 

continuidade tenta se estabelecer, quiçá retorcida qual o anel de Moebius. Com 

interlocutores  diversos, na França e no exterior, experimentei a performance 

relativa do conceito de sobreimplicação, o qual ajuda a deixar para trás a 

velha/nova problemática “subjetivismo/objetivismo” em que refugiam as 

variedades de fenomenologismo ou de suposto “antipositivismo”. Com 

sobreimplicação, apreende-se o vínculo entre subjetivismo e instrumentalismo. 

Nesse sentido, o implicacionismo do sobretrabalho é paradigmático 

(LOURAU, 2004, p.189-190-191-193-196-197) 

 

Concomitante ao debate proposto por René Lourau, Guattari, envolvido entre os 

eventos de reforma psiquiátrica na Clínica La Borde no interior da França e os seminários 

de Jacques Lacan em Paris junto aos estudos freudianos, a partir das noções de 

transferência e interpretação defenderá a constituição de modulações de intervenção 

simbólica no ambiente institucional que carregam consigo as ambiguidades das 

proposições hegemônicas da psicanálise (GUATTARI, 1987).  

Segundo Zimerman (2008, p.411- 412)  

“a clássica expressão transferência é consensualmente entendida como 

substantivo coletivo, isto é, está no singular porém engloba uma pluralidade de 

significados e de manifestações tão diversificadas que talvez se justifique uma 

preferência pelo termo transferências, no plural. O vocábulo transferência não 

é específico do vocabulário psicanalítico, porquanto é utilizado em inúmeros 

outros campos, mas sempre indica uma ideia de deslocamento, de transporte, 

de substituição de um lugar por outro, ou de uma pessoa por outra, sem que 

isso afete a integridade do objeto. A propósito, essa conceituação está de 

acordo com a etimologia da palavra, a qual se forma dos étimos latinos trans 

(passar através de, como em transparente ou passar para outro nível, como em 

trânsito) + feros (conduzir). Embora para a comunidade psicanalítica o termo 

transferência deva ficar restrito ao que se passa no presente da situação 

analítica, daquilo que o analisando está revivendo e sentindo com o seu 

analista, é inegável que não há como desconhecer que essa expressão já ganhou 

grande extensão e uma analogia conceitual com aquilo que se passa na relação 

médico-paciente, professor-aluno, etc., [...]. Igualmente, o conceito de 

transferência vem sofrendo sucessivas transformações e renovados 

questionamentos, como, por exemplo, o de se a figura do analista é uma mera 
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pantalha transferencial para a repetição de antigas relações objetais que estão 

introjetadas no paciente, ou se ele também se comporta como uma nova pessoa, 

real”. 

 

Segundo Zimerman (2008, p.220-221)  

“nos trabalhos de Freud sobre técnica psicanalítica, interpretar aparece como 

uma forma de o analista explicar o significado de um desejo (pulsão) 

inconsciente, que surja através de sonhos, lapsos, atos falhos, alguma 

resistência e na associação de ideias contidas no discurso do analisando. 

Surgida em A interpretação dos sonhos, embora com uma conceituação ainda 

embrionária, a interpretação adquiriu, e mantém até a atualidade, a condição 

de estar no centro da doutrina e da técnica psicanalítica. Visto de um vértice 

contemporâneo, o termo interpretação está bem adequado, levando-se em 

conta que o prefixo inter designa uma relação de vincularidade entre o 

analisando e o analista, o que é muito diferente daquela ideia clássica de que 

caberia ao paciente o papel de trazer seu material, e ao psicanalista, a tarefa 

única de descodificar e traduzi-las para o analisando. Em sua essência, a 

interpretação é entendida hoje como o resultado final da comunicação entre as 

mensagens, geralmente transferenciais, emitidas pelo analisando e a 

repercussão contratransferencial que despertam na mente do psicanalista, em 

três tempos: o de um acolhimento, seguida de um de transformações em seu 

psiquismo e finalmente o de devolução sob a forma de formulações verbais. 

Em relação à técnica psicanalítica propriamente dita, a interpretação deve ser 

abordada por muitos vértices, alguns ainda polêmicos, como os que estão 

contidos no entendimento, aplicação e confronto das seguintes dualidades 

conceituais da interpretação que, aqui, não cabe esmiuçar” 

 

Nessas modulações, acompanhamos a operacionalização de significantes de fala 

e linguagem que indicam processos transferenciais, inclusive no ambiente institucional, 

ao passo em que possibilitam o acompanhamento das distintas estruturas constituintes das 

tramas políticos-clínicos-institucionais entre profissionais / pacientes; profissionais / 

profissionais; e pacientes / pacientes.  

Ou seja,  

na transferência, não havia quase nunca uma verdadeira relação dual; isso é 

importante. A relação mãe-filho, por exemplo, não é uma relação dual, 

qualquer que seja o nível que a tomemos. Desde que a consideramos numa 

situação real, percebe-se que ela é ao menos triangular, que há sempre um 

objeto mediador que serve de suporte ambíguo. Para que haja deslocamento, 

transferência, linguagem, é preciso que haja alguma coisa que possa ser 

cortada, destacada. Lacan insistiu muito sobre esta dimensão do objeto, 

decisiva para se localizar nestas questões de transferência e de 

contratransferência. Só se pode deslocar na ordem da transferência na medida 

em que algo possa deslocar-se. Algo que não é nem o sujeito, nem o outro. Não 

há relação intersubjetiva, dual ou não, que seja suficiente para fundar um 

sistema de expressão, isto é, um estatuto de alteridade. [...] Assim, tudo que se 

tenta falar, a um nível que não seja o da fala, tudo que é transferência, 

transmissão, troca, é caracterizado como podendo ser cortado, como algo que 

permite esse jogo de articulação dos significantes. Se os objetos de 

transmissão, os gestos, os olhares chegam a tornar possível a alimentação de 

uma criança, é que em todos os níveis eles estão marcados, diretamente 
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conectados a este sistema de cadeias significantes (GUATTARI, 1987, p.108-

109-112).  

 

Assumindo em sua esquematização os limites do deslocamento dos teoremas 

“congelados” ele proporá a noção de transversalidade como  

oposição a uma verticalidade que encontramos por exemplo nas descrições 

feitas pelo organograma de uma estrutura piramidal (chefes, subchefes, etc.); 

uma horizontalidade como a que pode se realizar no pátio do hospital, no 

pavilhão dos agitados, ou melhor ainda, no dos caducos, isto é, uma certa 

situação de fato em que as coisas e as pessoas ajeitam-se como podem na 

situação em que se encontram. [...] A transversalidade é uma dimensão que 

pretende superar os dois impasses, o de uma pura verticalidade e o de uma 

simples horizontalidade; ela tende a se realizar quando uma comunicação 

máxima se efetua entre os diferentes sentidos (GUATTARI, 1987, p.95-96). 

 

Nesse breve itinerário, busquei percorrer - em interlocução com alguns autores do 

Movimento Institucionalista - uma trilha de constelações de noções teórico-conceituais 

que me auxiliaram no processo desta investigação. Seguindo as pistas deixadas por 

Lourau (1975, 2004) e Guattari (1987, 2004), pode-se afirmar que a transformação 

institucional dar-se-á por dentro dela, analisando seu cotidiano, dispositivos e relações. 

Para a construção desse trabalho (bem com sua leitura), é preciso compreender os 

agenciamentos e conexões em operação.  

Me haver com a própria implicação em consonâncias com noções mais 

sistematizadas é de grande valia para o processo de análise da inserção da psicologia nas 

políticas públicas no Brasil. 

Neste ponto, em que tentei sistematizar as influencias teóricas-metodológicas que 

me ocupam no processo de escrita e contagiam esse processo conhecimento sensível, é 

chegado o momento de interromper a discussão para nos ocuparmos com uma tentativa 

de sistematizar outra problemática desta dissertação, que é a produção da clínica 
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 [INTERLÚDIO] 

ABERTURA_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depois de cultivar tanto pranto 

organizo as ideias 

 

 

 

 

 

 

 

 

neste canto. 
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PARTE III | MEMÓRIAS-NARRATIVAS 

 

MN.1 | CARTÃO DE VISITA* 

 

I 

Numa encruzilhada, em frente à entrada da casa de container, três homens 

conversam. Tratam-se de mototaxistas que atuam no transporte de moradores e 

transeuntes que vem e vão pelas ruas, avenidas e vielas que cortam as vielas e ruelas da 

quebrada. Eles falam sobre a realidade do bairro e de suas impressões acerca de 

acontecimentos que presenciaram na vida, do cotidiano de mortes, brigas, amores, 

dinheiro. 

Este lugar é um pesadelo periférico, droga, morte e tiro. Fica no pico numérico 

de população. De dia a pivetada a caminho da escola, a noite vão dormir enquanto os 

manos decola: na farinha, na pedra, usando droga de monte, mó merda. Um exemplo 

muito ruim pros moleques, pra começar é rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais 

alguma Dona Maria – fala Edvaldo com seus dois colegas de pilotagem nas duas rodas.  

É preciso tomar as rédeas dessas crias – retruca Pedro Paulo. 

Edvaldo segue seu raciocínio – Porque chefe da casa trabalha e nunca está? 

Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo - hora extra 

é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário, esmola de patrão, cuzão 

milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. Trezentos e sessenta e cinco dias por 

ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? 

O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar 

com as próprias pernas não é difícil - mais fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas 

da selva de pedra. Eu já vi lágrimas demais, o bastante pra um filme de guerra.  

Periferia é periferia! – coloca Gustavo. 

Aqui a visão já não é tão bela, não existe outro lugar. – complementa Pedro Paulo. 

Um mano me disse, que quando chegou aqui, tudo era mato e só se lembra de tiro 

ali. Outro maluco disse que ainda é embaçado, quem não morreu, tá preso ou sossegado. 

Quem se casou quer criar o seu pivete ou não, cachimbar e ficar doido igual moleque, 
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então, a covardia dobra a esquina e mora ali. Lei do cão, lei da selva… hora de subir. – 

retoma Edvaldo.  

Gustavo de bate-pronto explana – Mano, que treta, mano! Mó treta, você viu? 

Roubaram o dinheiro daquele tio! 

Que se esforça sol a sol, sem descansar, 'Nossa Senhora' o ilumine nada vai faltar. 

É uma pena, um mês inteiro de trabalho, jogado tudo dentro de um cachimbo, caralho. 

O ódio toma conta de um trabalhador, um escravo urbano, um simples nordestino, 

comprou uma arma pra se autodefender. Quer encontrar o vagabundo desta vez não vai 

ter ‘boi’. – complementa Edvaldo que reconhece a história pontuada por Gustavo. 

Qual que foi? – pergunta Gustavo. 

Não vai ter ‘boi’. – repete Edvaldo.  

Pedro Paulo se recoloca no diálogo e manda o papo reto – Eu mandei falar para 

não arrastar... esses moleque não botaram fé no que eu disse. O bagulho é loco, tem 

vários de campana nas quina dos campinhos. 

Por isso estou dizendo que não vai ter boi. A revolta deixa o homem de paz 

imprevisível, com sangue no olho, impiedoso e muito mais, com sede de vingança e 

prevenido. Com um ferro na cinta, acorda na madrugada de quinta. Um pilantra andando 

no quintal. Tentando, roubando as roupas do varal. Olha só como é o destino, inevitável, 

o fim de vagabundo, é lamentável. Aquele puto que roubou ele outro dia, amanheceu 

cheio de tiro, ele pedia. Dezenove anos jogados fora, é foda, essa noite chove muito 

porque Deus chora. – fala com ares de tristeza. 

Muita pobreza, roubalheira... estoura a violência. – coloca Gustavo. 

Periferia é periferia! – repete Pedro Paulo.  

Gustavo coloca que já flertou com a atuação na criminalidade – Me deram um 

cano na mão e me disseram negão, esse é o argumento que a gente tem: 'faz seu adianto 

se vacilar, 'hiii péim'... você tá maquinado e não tem pra ninguém.  

Nossa véi, que bom que tu não desandou pra esse corre, pois nossa raça está 

morrendo mais cedo nessa carreia que tu sabe que é curta. – fala Pedro Paulo. 
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Boto fé viado, não está tudo bem. Vários vagabundo tá na neurose, no desespero. 

– acompanha Edvaldo. 

Muita pobreza, estoura a violência, justiceiros desfilam fuzilam qualquer um o 

conselho que eu lhe dou é não marcar por aí a noite é traiçoeira ela vai te engolir. – 

coloca Gustavo. 

Mano, quebrada é foda... várias fita. – resume Pedro Paulo. 

Nossa raça está morrendo mais cedo… aqui é onde rola a verdadeira lei do cão: 

sai de casa para ir trabalhar sem saber meu irmão se vou voltar. – pondera Gustavo.  

II 

Vi só de alguns anos pra cá, pode acreditar, já foi bastante pra me preocupar 

com meus filhos. Periferia é tudo igual, todo mundo sente medo de sair de madrugada e 

tal. – coloca Edvaldo.  

Boto fé, eu lembro quando você chegou, eram outros tempos. Ultimamente andam 

os doidos pela rua, louco na fissura, te estranham na loucura. Pedir dinheiro é mais fácil 

que roubar, mano. – relembra Pedro Paulo.  

Roubar é mais fácil que trampar, mano. É complicado, o vício tem dois lados: 

depende disso ou daquilo - não, tá tudo errado. Eu não vou ficar do lado de ninguém por 

quê? Quem vende droga pra quem? Vem pra cá de avião, pelo porto ou cais. Não conheço 

pobre dono de aeroporto e mais, fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia 

é igual a eu e a você. A polícia sobe aqui tanto pra matar quanto pra morrer pois quem 

mora por aqui não tem nada a perder. – coloca Gustavo. 

Periferia é periferia, milhares de casas amontoadas. – coloca Pedro Paulo. 

Vacilou, ficou pequeno pode acreditar. – complementa Gustavo. 

Vários botecos abertos, várias escolas vazias. – retoma Pedro Paulo. 

Periferia é periferia. E a maioria por aqui se parece comigo. – devolve Gustavo.  

Gustavo finaliza o raciocínio dizendo que – Mães chorando, irmãos se matando, 

até quando? as mães sofrem e ainda imploram os filhos. Aqui meu irmão é cada no seu 

quadrado… Você se assusta com o barulho da bala? eu aprendi desde moleque a 

adivinhar qual é a arma. Isso não é novidade nessa parte da cidade a violência é comum 
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e a paz é raridade. Á noite cai e um corpo, avisam a polícia e só depois de cinco horas 

ela chega no lugar: sem um delegado, sem ninguém da perícia, só um homem da justiça 

o corpo vai levar. 

Edivaldo coloca que percebe que a – “Molecada sem futuro eu já consigo ver… 

Periferia é periferia... Aliados drogados... Periferia é periferia... Em qualquer lugar.... 

Gente pobre.... Periferia é periferia…” 

 

_______________ 

*  Trata-se de uma adaptação livre do entrecruzamento e mixagem entre as músicas 

“Periferia é periferia” e "Estilo Gueto", respectivamente integrantes dos álbuns 

“Sobrevivendo no Inferno” (1997, Cosa Nostra) do coletivo de rappers “Racionais 

Mc´s” e "Babylon by Gus v.1 - O Ano do Macaco (2004, DeckDisk) do rapper Black 

Alien (Gustavo de Almeida Ribeiro).  
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MN.2 | A CASA DE CONTÊINERES 

 

I 

Numa casa de contêineres (CC) pessoas entram e saem. Veem e vão. Há 

cachorros, há também um banco ao meio do gramado que separa a grade da casa de 

contêineres. Próximo ao banco, tem duas árvores. As árvores fazem sombra. A grama 

vira dormitório para as pessoas que não tem cadastro em nenhuma equipe com nome 

pomposo. Essas pessoas, dormindo igualmente uma flor no gramado – com um vira-latas 

raquítico de aliado - são exceção ao fluxo entra-e-sai, veem-e-vão. Elas ficam. Ficam no 

gramado.  

Na casa de contêineres existem várias salas: vacina. de grupo, da mulher, mãe-

bebê, da gerência, do NASF, da Classificação, do Procedimento, do Consultório na Rua, 

o auditório, de Curativo, da Administração, do Marcel, o almoxarifado. Nessas salas 

acontece de tudo: jovens que descobrem a gravidez, gestantes em pré-natal, idosos que 

tratam de suas diabetes e pressão alta, mulheres que apanham dos maridos, trabalhadores 

assediados no trabalho, trabalhadores adoecidos pelo processo de trabalho exploratório, 

crianças com bronquite, dor de garganta, resfriadas, com piolho, caxumba, para consulta 

de rotina, paciente em acompanhamento de tuberculose. Seres-humaninhos que tentam 

se cuidar no sistema único de saúde - o caso, a casa de contêineres. 

Ainda na casa de contêineres, há aquelas pessoas de jaleco branco, os de colete 

azul, os de uniforme preto e vinho e outros com roupas cinzas. São doutor@s, @s 

mocinh@ que passa na casa, os rapazes que ficam na recepção e a galera que limpa a 

casa. Todos na casa de contêineres trabalhando para garantir que as pessoas que queiram 

se cuidar na casa de contêineres consigam. Árduo trabalho, pois todos eles juntos não 

equivalem a dez por cento das pessoas que tentam se cuidar. Fardo trabalho, ardido. 

Mesmo assim as pessoas que trabalham para garantir o cuidado se organizam para acolher 

os que precisam de cuidados. A casa foi organizada para isso. Porta de entrada, recepção. 

A onde você mora? Já pegou a senha? O que você está sentindo? Teve febre durante a 

noite? 

Ao entrar na casa, ao lado esquerdo existe uma maquininha que emite as senhas 

da ordem de chegada. Pega a senha, acha um banco vago - se acha senta, senão fica em 

pé. Ziguezagueia os olhares entre o painel das senhas e o televisor. Notícias inusitadas, 
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chacinas ocorridas pela madrugada, gols da rodada, a nova delação da lava-jato. Nesse 

meio tempo o painel apita, as pessoas de jaleco branco chamam os seres-humaninhos para 

entrar no consultório - a sala da casa de contêineres. Nos guichês debaixo do painel as 

pessoas de colete azul - ou camisa preta - chamam o próximo. 

As pessoas veem e vão. Os pacientes por vezes chegam irritadiços, ansiosos por 

um atendimento com o pessoal do jaleco branco. Os de jaleco branco sabem que não 

conseguem atender todo mundo. Mas seguem tentando. Seja um-a-um, um-a-dois, três, 

quatro, …, em dois-a-um, em grupo, eles tentam. E os seres-humaninhos também. 

Estratégias do trabalho em saúde. Linhas de cuidado e grupos prioritários. Grupo 

de hipertensos, diabéticos, puericultura, crianças, planejamento familiar, tabagismo, 

gestantes, artesanato. Interconsultas multiprofissional, apoio matricial, projeto 

terapêutico singular, classificação de risco, DOT´s, visita domiciliar, busca ativa, 

consultas coletivas, avaliação antropométrica para o bolsa família.  

Dentro da casa de contêineres a realidade e acontecimentos são um pouco isolados 

do que acontece do lado de fora - partindo do pressuposto que existe a dicotomia fora 

versus dentro. Fora da casa, as coisas são complexas. Existem casas, prédios. Avenidas, 

linhas de trem e metrô. Quiosques de comidinhas que fazem mal pro colesterol e diabetes 

- mas todo mundo que trabalha na casa come lá - e bancas de frutas que dizem fazer bem 

- nem todos compram lá… Há também um parque, este não está bem ao redor, mas de 

frente para a casa de contêineres. Nas bordas do parque tem uma espécie de casa para os 

jovens, um cinema fechado, uma biblioteca pública e uma escola. Há também predinhos 

habitacionais. Neste espaço as pessoas correm, fazem exercícios laborais.  

Carros e motos passam.  

O caveirão do BOPE passa.  

As balas da troca de tiros passam.  

Pessoas mortas passam - às vezes são jogadas na porta “do-upa” ou entram de 

ambulância.  

Do lado de fora da casa de contêineres é tiro-porrada-e-bomba.  
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II 

A paisagem do lado de fora da casa de contêineres é complexa, pois os 

trabalhadores dela também trabalham do lado de fora, por vezes ficam na vontade, pois 

quando tem tiro-porrada-e-bomba a governanta Kiara da casa não libera a saída dos 

trabalhadores - a governanta tem um chefe, ou melhor vários - fazendo com que parte das 

tarefas que os trabalhadores - os de jaleco e colete azul - da casa deveriam operacionalizar 

não aconteça.  

Nessas situações a realidade de dentro da casa fica bem diferente do lado de fora. 

Mas nem sempre é assim, ao menos nem toda hora. Acesso mais seguro, farol do acesso. 

Vermelho, amarelo e verde. Há momentos que os trabalhadores conseguem ficar no lado 

de fora. Visitam acamados, pessoas com restrições de locomoção. Seres-humaninhos que 

deveriam ir na casa de contêineres, mas não vão. Atividades lúdicas e artísticas - sarau da 

saúde. Os trabalhadores da casa de contêineres: médicos, enfermeiras, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas, auxiliares de saúde bucal, 

psicólogo, assistente social, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, agentes de vigilância 

em saúde, administrativos, a Governanta Kiara, professores de educação física, equipe de 

limpeza e manutenção. O escrete da Casa de Contêineres é grande e diverso. Tem gente 

que vem de Santa Cruz, de trem; gente que vem de uber da zona sul; gente que vem a pé 

e debaixo de tiro.  

III 

 Agora, adentremos a casa de contêineres.  

Ao entranhar esse complexo iremos nos deparar com uma fila de guichês, eles 

possuem nomes distintos: Sapiência, Pica-Pau, Santa Edwiges, Liberdade, Beira-Mar, 

Boa Viagem, Itapuã. À sua frente, algumas fileiras com bancos, pessoas em busca de 

atendimento e pessoas para atender. Essa miscelânia de corpos formam um quadro: o 

acolhimento e entrada do serviço de saúde da família. Neste quadro, ocupado por 

mulheres e alguns homens do meio do quadro, são os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), uns vêm, uns vão, homens, mulheres, jovens, velhos, altos, baixos, negros, pardos, 

maltrapilhos e bem vestidas. Antes de tudo singularidades quaisquer para além e aquém 

das individualidades e personalidades que instituem movimentos e ações materializados 

em prescrições, salvações, atendimentos, terapêuticas, desejos, técnicas, dores, receitas, 

sensações sem nome, crises e etc.  
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O campo de constituição dos equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

tanto no âmbito da atenção básica, quanto nos equipamentos ditos das especialidades – 

se apresenta como um emaranhado de linhas, conglomerado de situações e comichões 

agenciados a partir de co-engendramentos submetidos à uma aleatoriedade de e nas ações 

que mobiliza para a elaboração de um quadro-vivo, num quadrado-vivo, contínuo e 

contíguo, (não meramente) delimitado por quatro paredes cinzas com detalhes azuis e 

cartazes de divulgação de campanhas de prevenção, promoção e serviços disponíveis.  

Sobre os ACS's e os guichês, há também uma televisão preta de vinte e uma 

polegadas que veicula notícias, receitas culinárias, fatalidades, filmes, jogos, novelas. Nos 

dias de calor, um ventilador faz circular o ar quente sob o ritmo de um barulho sutil, mas 

não menos ensurdecedor – no aparelho os perceptíveis pontos descascados e o pouco 

poder de ventilação evidenciam uma necessidade de manutenção. Alguns cartazes 

informativos intitulam alguns pretextos de prevenção-cuidado: “faça sexo com 

camisinha”, “catarro: tosse com mais de três semanas? Faça seu teste de tuberculose”, 

“sala de emprego: venha se cadastrar no banco de empregos”, “lista de psicoterapias”, 

entre outros.  

Ainda nos guichês, os ACS's executam algumas tarefas, atendem os respectivos 

celulares, anotam recados, confere números de prontuários, recolhem receitas para 

renovação, fazem triagem de pacientes, agendam e cancelam consultas, fazem encaixes. 

As atividades dos ACS's são muitas e atravessam o funcionamento das diversas práticas 

agenciadas dentro da casa de contêineres. Eles não ocupam o quadro-vivo sozinhos e, 

apesar de passar mais tempo nele do que a maioria, outros sedentários e nômades se 

ajuntam, tornando o cenário plural e de fluxo contínuo. Cotidianamente, mais uns passam 

pelo quadro somando-se aos movimentos dos agentes, compondo ritmos dentro do 

serviço. 

Voltando ao quadro-vivo, transbordando e dando materialidade viva às 

pequenices (materiais e inanimadas), uns vão uns vêm, ziguezagueando pelo sobrado 

entre o quadro-vivo, o balcão, a mulher do balcão, as portas de saída e entrada e a porta 

que dá acesso ao corredor. Assim, há alguns que dão vida ao quadrado, corpos que 

ocupam o espaço entre as paredes esverdeadas, sentados nos bancos, esclarecendo 

dúvidas com a mulher do balcão: “Ei Margareth, o Dr. Jacinto está? Não Petúnio, ele só 

faz consultas no período da tarde”. A procura de conhecidos: “Oi para todo mundo, 

alguém viu o Ibéris hoje? Ele não voltou para casa desde ontem de manhã...”. Respostas 
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surgem: “Psiu! Eu quero escutar a piada do louro José... Eu não conheço o Ibéris não 

senhora.”  

No sobre piso, há um corredor que leva à uma sacada, dando acesso para a área 

térrea. Na outra ponta um quarto, entre os extremos do corredor de cima existem mais 

cômodos: sala, cozinha, banheiros, farmácia e consultórios – um e dois. No extremo do 

corredor que dá acesso até a sacada, há uma escada que leva ao andar debaixo. Dois 

andares numa casa. Jardineiras, uma edícula com duas salas. Uma estrutura de madeira 

com telhas de cimento protege mesas, bancos e algumas cadeiras das constantes chuvas 

e raios solares característicos do clima praiano – esta é a paisagem do quintal.  

Há corpos que andam sutilmente, como quem perambula temendo ser 

identificado e, como um espião em missão-secreta e, tal qual um escorpião à caça. Outros 

estão sentados nos bancos e nas cadeiras, descansando, fumando cigarros, olhando o 

tempo passar, tomando água, lendo um texto em grupo: “... o malabarista da fome, 

sofrendo com seus exercícios corporais sustenta um corpo faminto, pouco nutrido que... 

Aonde você está lendo essa história Fátima? Não estou lendo esse trecho na página... 

Essa é a história do artista da Polônia Vânia! Aquele que fazia muitos espetáculos na 

'broduei'... Ei Marcelle, pare de olhar para a morte da bezerra e venha ler conosco...”.  

Concomitante aos corpos que lêem, descansam e bebem água, há mais dois 

jogando cartas, afastados do grupo:“Ei Gustavo, você não sabe jogar tranca? Essa 

combinação não vale... Claro que vale Pedro, às-dois-três-e-quatro pode, você que está 

confundindo com buraco”. 

Os ritmos e tons que são emitidos por essas linhas do quadro-vivo possuem 

variados sentidos, em determinados momentos chegam a compor com uma harmonia 

impecável, indicando consistência e fluidez durante sua execução, em contrapartida, o 

limiar entre um ritmo suave e uma disritmia é tênue e, invariavelmente, a variação entre 

um ritmo harmônico desliza para determinados acordos-acordes totalmente conflituosos 

do mais amargo ódio ao amor mais apaixonado, descompassados e barulhentos. 
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MN.3 | FLUXOS E MOVIMENTOS 

 

I 

Segunda-Feira, Sete horas da manhã. Sinal Verde. A ordem das senhas se dá 

através da classificação de chegada na porta da Casa de Contêineres. A maioria dos 

pacientes estavam na porta da clínica antes das 7h. As demandas variam entre 

atendimento, marcação de consulta e renovação de receita. Dentre os seis guichês para "o 

acolhimento” dos pacientes, apenas dois estava com seus respectivos agentes comunitário 

de saúde (ACS). Um paciente traz reclamações da conduta médica para o ACS. Sete e 

quinze.  

Três ACS chegam para o acolhimento e começam a abordar os pacientes e 

encaminhá-los, alguns estão agendados, alguns são demanda espontânea, outros 

agendamentos. Enquanto um ACS fica no computador, outros ficam flutuantes entre os 

usuários, encaminhando-os para vacinação, procedimento, consultório de odontologia, 

farmácia...  

Sete e trinta. Paciente com dúvida sobre exames laboratoriais; mulher jovem para 

aplicação da dose injetável de anticoncepcional; outra para marcação de consulta; 

paciente que quer marcação de consulta para atestado médico.  

Todos os guichês estão com profissionais no acolhimento. 

As sete e quarenta e cinco, o acolhimento está lotado e com demanda para todas 

as equipes. Muitos casos de demanda espontânea - tosse, dor de cabeça, vômito em 

crianças, além de alguns idosos - para atendimento para encaixe. Os pacientes que tiram 

dúvidas sobre qual equipe/guichê devem procurar são questionados sobre local de 

moradia, cadastro; se afirmar ser morador da área de abrangência da Clínica de Família, 

é instruído ao guichê correspondente; se for de outra área, fora da abrangência, a instrução 

é para que procure a unidade correspondente a partir da indicação da pesquisa online no 

"onde ser atendido" - portal da secretaria municipal de saúde que indica os serviços de 

referência para cada região da cidade.  

Oito e cinco. Encerra-se a cota para marcação de consulta para o dia, mas é 

possível agendamento para terça e quarta, dependendo da demanda. Até aqui, o auxilio 

que o ACS teve foi do médico e enfermeira via whatsapp - ela passa a demanda e descreve 
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pelo whatsapp para o técnico no consultório - e não houve nenhuma situação de 

constrangimento entre a ACS e os pacientes. A maioria dos pacientes trazem demanda 

para atendimento médico, é por conta de intervenção do ACS que eles são encaminhados 

para atendimento em enfermagem - 2 expressam resistência em abrir mão da consulta 

médica. 

Oito e meia. Até o momento foram acolhidos 27 pacientes com demandas de 

agendamento para exames e consultas; renovação de receita; resultado de exame; 

“pronto-atendimento que não atende na UPA”; procedimento de curativo e/ou 

administração de medicação; mapa de pressão arterial; vacinação. mais dois pacientes são 

acolhidos, agora são 29. 

Às nove horas da manhã o acolhimento começa a esvaziar. Mais duas demandas 

para atendimento médico. A distinção entre a demanda médica e de enfermagem se dá 

pelo agendamento manejado pelo ACS via whatsapp e as idas para o corredor dos ACS 

flutuantes, que consultam os preceptores e residentes sobre como encaminhar a demanda; 

as demandas para odontologia são encaminhadas diretamente para o consultório 2, no 

corredor à esquerda, não há comunicação direta entre o consultório de odonto e o 

acolhimento. Mais quatro são acolhidos - seguem para o encontro com o médico de 

família. Agora são 35 usuários acolhidos. O fluxo vai diminuindo, mas os pacientes 

continuam chegando. Um em especial, com sintoma de tosse e febre, fica indignado por 

não ter mais consulta médica para o período da manhã. 

Por volta das dez horas, ainda está sendo feito agendamento de consultas 

programadas para os grupos prioritários de mulheres, crianças e idosos, estes chegam e 

conseguem o acesso - são encaixados para atendimento médico ou de enfermagem em até 

72 horas.  Dez e meia. Os ACS flutuantes entregam o posto e vão para o território. O ACS 

no acolhimento faz esclarecimento sobre o preventivo para paciente com demanda de 

agendamento. O fluxo de demanda espontânea diminui, agora os pacientes vêm trazendo 

demanda por agendamento de consulta. O ACS tenta fazer alguns encaixes de agenda, 

mas apenas as demandas dos grupos prioritários conseguem. As pessoas que não se 

incluem nos grupos prioritários são vencidas pelo cansaço: desistem e vão embora. 

Alguns usuários chegam para entrega de exame de urina e fezes e escarro. Mais 

três demandas agendamento de retorno de reabilitação/Sisreg, laudo para INSS e perícia. 

O acúmulo de acolhimento acaba, nenhum usuário em espera. 
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Onze e meia. O espaço de acolhimento está sem nenhum usuário em espera. As 

doze horas, já no momento de saída para o almoço, uma mulher surge com uma demanda 

para agendamento de [exame] preventivo, um homem de meia idade com dúvidas sobre 

renovação do Riocard e uma senhora com mal-estar querendo atendimento. ACS acolhe, 

nenhum dos pacientes era para atendimento imediato, apenas foram esclarecidas as 

dúvidas - a mulher já havia feito o preventivo esse ano, ou seja, o exame não apontou 

nenhuma intercorrÊncia e o exame só precisa ser realizado daqui três anos; a renovação 

de riocard foi registrada - em um horário específico os médicos reservam agenda para o 

preenchimento dos formulários do Riocard para pedidos de renovação - e; o paciente com 

a solicitação de perícia foi agendado para a semana seguinte - pois o dia da audiência era 

no final da semana seguinte.  

Treze horas da tarde. Nenhum paciente chega, o ACS saí. Hora do almoço.  

II 

As treze e quarenta, o sol está deixando de estar à pino, praticamente nenhuma 

nuvem no céu. Calor insuportável. No lado de fora da casa de container, as poucas 

sombras são disputadas entre pessoas, cachorros, gatos, frutas, legumes e verduras. O 

puxadinho do moto-táxi vira ponto de convivência - sombra, bancos e um aparelho de 

televisão ligado, na noite anterior teve Flamengo e Vasco. Dentro da casa de container, 

com janelas fechadas e ar-condicionados ligados, outro grupo de ACS acolhem os 

pacientes agendados. O fluxo é de paciente agendados para consulta médica e de 

enfermagem, grupos, atendimentos com profissionais NASF. O ACS que está no 

acolhimento aproveita que a demanda está tranquila e fala que está fazendo o novo 

cadastramento dos usuários para a troca do Sistema de Informação. Os usuários 

aparentam estar pacientes em serem chamados segundo o painel de senhas. Neste 

momento, haviam 19 pessoas sentadas na recepção. 

Quatorze horas e três minutos. Um dos pacientes aborda o trabalhador 

questionando sobre a onde deveria aguardar para ser chamada para consulta agendada. 

As pessoas agendadas não precisam pegar senha, apenas entregar papel com a marcação. 

Chegam mais 3 pacientes. A primeira para agendamento de consulta; a segunda com 

demanda espontânea com queixa de dor no corpo sem agendamento e que consegue 

encaixe; a terceira para resultado de exame. Até aqui, apenas mulheres apareceram. O 

quantitativo de pacientes é menor a tarde. E os poucos que chegam esporadicamente 
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variam entre demanda de Cadastramento, renovação de receita. Há uma que demanda 

atendimento para o filho recém-nascido que está com febre, outra para administração de 

medicamento na sala de procedimentos, e uma criança com a avó que machucou o dedo 

da mão na porta. 

Já passam das quinze horas, o ACS sabe que já estourou a cota de atendimentos 

do período da tarde. O ACS continua a fazer seu preenchimento na nova ficha de cadastro. 

Mesmo no acolhimento o ACS cumpre outras obrigações. Multitarefas. Chega um pai 

com o filho doente para atendimento de encaixe. Outra para renovação de receita. 

Paciente com demanda de agendamento de consulta para avaliação de exame. Outra para 

agendamento. Mais um agendamento para retorno de cirurgia - esses chegam 

espaçadamente, com o passar da hora. 

Às dezesseis horas, um usuário com demanda de renovação de receita aborda o 

agente afirmando que está sem o medicamento de hipertensão. Uma gestante agendada 

para consulta se apresenta para o atendimento. Outra paciente aborda a chegada do 

resultado de exame e agendamento para o filho. Dezesseis e meia, uma família adentra a 

sala e questiona sobre a entrega de exame com o médico da equipe. Mais uma pessoa para 

renovação de receita para remédio que acabou. Uma mulher busca informações para 

agendamento para preventivo e pediatria. Dos 17 acolhimentos, apenas dois homens. Um 

para renovação de receita e o homem que chegou a pouco com a família. Chega uma 

mulher com o filho de dois meses com episódio de refluxo. 

Dezessete horas. Sem movimento de pacientes no acolhimento. Uma paciente 

com consulta agendada às dezessete e trinta chega para se apresentar, é aconselhada a ir 

para o corredor da sala 4 e guardar o médico chamá-la. 

Por volta das dezoito horas, apenas três pessoas estão sentadas nos bancos da 

recepção aguardando serem chamadas. Dezoito e quinze o acolhimento fica vazio - 

ninguém aparece até as dezenove horas.  

As dezoito e cinquenta, os computadores começam a serem desligados, as folhas 

e pastas recolhidas. Canetas são guardadas. O controlador de acesso passa fechando a 

unidade. Uma fila começa a se formar ao lado do relógio do ponto eletrônico - antes de 

sair é necessário bater o ponto. 

Às dezenove horas a Clínica da Família está fechada.  
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III 

Terça-feira, Sinal verde. Na noite anterior a chuva castigou a noite de sono dos 

moradores. O córrego transbordou, houve alagamento nas ruas principais, algumas casas 

foram tomadas pela água misturada com o esgotamento irregular. Nesses dias, o 

movimento na casa de contêineres é menor. As pessoas se ocupam em arrumar a bagunça 

da chuva, acolher vizinhos e conhecidos que perderam eletrodomésticos e roupas. É um 

acontecimento que agencia coletividades de diversas ordens: o circuito evangélico, os 

grupos que vivem em situação de rua, os ambulantes, os agentes públicos das escolas e 

serviços de assistência social, até o "pessoal da firma" ajuda. 

No guichê da equipe Boa Viagem o primeiro paciente chega referindo inflamação 

no dedo. Outro chega para a com consulta agendada. O ACS saí para almoço e o guichê 

fica vazio. Alguns pacientes chegam e aguardam o atendimento, não tem ninguém no 

guichê. Passados pouco mais de vinte minutos, chega o ACS responsável pelo turno no 

acolhimento. Chegam outros paciente com consultas agendadas. 

- "Com licença, eu preciso renovar o Riocard". O ACS consulta no sistema e vê 

que o usuário foi bloqueado do sistema para liberação do Riocard. "O senhor terá que 

aguardar o desbloqueio por parte da Empresa do Riocard".  

Por volta das quinze horas o acolhimento fica sem fluxo, nenhum paciente 

aparece. No guichê de Sapiência, um paciente aguarda ser chamado para consulta 

agendada para a tarde. Mais uma usuária agendada. Um paciente para troca de curativo 

no nariz.  

No guichê da Pica-pau, um paciente chega alegando dor no corpo, foi encaixado. 

Outro paciente para renovação de receita e agendamento de consulta médica, está 

indisposto e sem a medicação, ACS consulta o médico via WhatsApp e a demanda 

espontânea é encaixada para consulta no mesmo dia. Após o acolhimento da demanda 

espontânea, nenhum paciente aparece. 

Enquanto isso, o ACS da equipe Santa Edwiges acolhe uma gestante que senta no 

guichê para conversar sobre a vida, a vizinha que também está grávida e os 

acontecimentos do território - as festas do final de semana, os tiroteios, a chuva. 

Já passam das dezesseis horas, e uma paciente chega para agendamento de 

consulta médica para ela e o filho. Usuário para marcação de coleta de sangue e 
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preventivo, tranquilamente o ACS do guichê da Liberdade atende e "dispensa os 

pacientes". 

Na Sapiência, um sujeito chega com uma receita para administração de medicação 

intravenosa no procedimento. O ACS recolhe o papel e aponta para o rapaz a direção da 

sala de procedimento. 

"Rapaz esquisito... todo mês vem aqui e pergunta aonde fica o procedimento para 

a aplicação da injeção" - comentou ao colega do guichê do lado. 

Nos últimos trinta minutos chega um paciente para retirada de exame; uma mulher 

acompanhando o filho na consulta de enfermagem. Após essa leva ninguém aparece mais 

no guichê da equipe Sapiência. 

No da Boa Viagem, ao contrário, o fluxo é considerável: um senhor para Mapa de 

Pressão Arterial no procedimento; outro paciente pergunta se o médico Jacinto está na 

unidade; outro para manutenção do curativo do pé diabético e outra procurando 

agendamento para consulta com o psicólogo. 

Faltando pouco mais de quinze minutos para o fechamento do serviço, um dos 

profissionais do administrativo começa a fazer uma troca nos estabilizadores de energia 

dos computadores dos guichês das equipes. Ele antecipa a saída dos ACS's dos guichês 

para a administração para bater o ponto. 

Final de expediente. 

IV 

 Quarta-Feira, sinal Amarelo. Hoje a Casa de Contêineres foi aberta pela 

responsável técnica de enfermagem. Nenhum paciente em espera e/ou procura na porta 

da unidade. A rua não está muito movimentada, nenhuma criança indo para escola, o 

ponto de ônibus também está vazio. No grupo havia mensagens dos ACS's relatando o 

tiroteio na noite anterior.  

Aos poucos, as mensagens começam a tocar. 

Os poucos pacientes que chegam parecem afobados, relatam que o "caveirão 

ainda está andando pelo território e que os meninos disseram que a chapa ia esquentar".  
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Alguns agentes chegam na unidade, com a mesma afobação dos pacientes. Eles 

passaram pelo caveirão. "Estão com a máscara na cara e sem identificação no uniforme", 

reclama um dos trabalhadores. 

Sinal vermelho. 

Aos poucos o restante do escrete de trabalhadores chega a unidade. A governanta 

da Casa de Contêineres chega. Ela já havia indicado a possibilidade da suspensão dos 

trabalhos do dia caso o conflito desses indícios de que iria ser retomado - os 

acontecimentos que correm noite adentro pouco reverberam nos trabalhos matutinos e 

vespertinos. 

Barulhos de tiros, explosões, quebra-quebra, gritos, motores de carro e motos, 

helicóptero.  

Bang  

Booom! 

Brooommm 

Craccc!  

Ratatatá! 

Vrom! 

Ratatatá! 

Ratatatá! 

Brooommm! 

As pessoas correm para o corredor de acesso para o andar de cima da unidade - é 

o local mais protegido de eventuais balas perdidas. 

O segurança fica na porta da unidade, ele tenta avaliar se consegue fechar o portão 

de entrada. 

Mais tiros, seguidos de explosões. Na porta da CC algumas pessoas armadas 

passam com uniformes de farda pretas e encapuzados portando fuzis - não se sabe se são 

policiais ou pessoas infiltradas. Na contramão deles, um grupo de adolescentes com 

uniformes da rede municipal de ensino passam correndo e entraram na unidade em busca 
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de refúgio. Nesse meio tempo o vigia Solidago consegue passar a corrente no portão e 

volta para dentro da CC. 

Trabalhadores e moradores ficam espremidos ouvindo a composição de tiros e 

explosões entre a escada de acesso ao andar superior da unidade. Moradores e ACS's 

ficam mergulhados no celular, precisam saber por onde o caveirão está rodando - se está 

próximo de suas casas ou não. 

 Logo, eles começam a repassar as notícias de mortes no conflito. "Tem um corpo 

na viela principal"… "A dona Maria foi atingida dentro do apartamento..."A diretora da 

creche da minha filha mandou mensagem no grupo de pais avisando que vão liberar as 

crianças até às doze horas..." 

Os incidentes por armas de fogo nunca se restringem aos que as portam, e nesta 

quarta-feira nublada e de garoa não foi diferente. "Ai meu Deus! o filho da pastora 

Verônica foi atingido, pegaram o Cristhian”... 

Entre os rostos dos moradores (entre eles alguns ACS's) olhares trincados e 

arregalados - os sujeitos vinculados no território pelo circuito evangélico conhecem 

Cristhian - e as lágrimas começam a correr entre algumas bochechas. 

Já os profissionais o sentimento é "como conseguir sair daqui". 

A Governanta Kiara troca mensagens com a coordenação de área. Para fechar a 

unidade é necessário informar a Coordenadoria de Atenção Primária (CAP). 

Entre silêncio do intervalo de uma rajada de tiros para outras, mais barulhos de 

notificação ressoam. Mais corpos para a lista de atingidos. 

Mais minutos se passam e a governanta Kiara avisa "Já podemos fechar! 

responderam da CAP". 

"Mas como vamos sair daqui?" questiona Violeta, uma das ACS's. 

"Eu vou sair daqui de carro. Quem quiser carona só vir comigo, cabem umas seis 

pessoas" - compartilha o médico Jacinto. 

"Mas não tem como sair daqui" reforça Tulipa, ACS da Pica-pau. 

O impasse segue para os ACS's, enquanto os trabalhadores de nível superior saem 

da unidade aos poucos e em levas.  
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A governanta Kiara vai manejando a organização dos agentes, como se a saída da 

unidade em situação de conflito armado fosse uma ação do serviço, ou seja, é uma ordem 

a ser executada. Aos poucos, os ACS's que tinham que pegar os filhos na escola foram 

saindo, também em grupo. 

Governanta Kiara afirma que não sairá enquanto tiver alguém na CC, "Apenas o 

Solidago vai ficar, pois ele é da segurança e tem que guardar o posto". 

Por volta das treze horas a unidade encerra o expediente por conta do conflito 

armado no território. 

Solidago confere todas as portas da CC. 

"A unidade e as salas estão trancadas", constata. 

Às onze e vinte de manhã, ele faz o registro de fechamento e final de expediente. 

Ele adapta um sofá com os bancos da recepção no pé da escada de acesso para 

segundo andar. Para Solidago, mesmo que esteja chovendo tiro - como diz o dito popular 

- ele precisa estar a postos para passar o plantão das dezenove horas para Ranúnculo, o 

vigia noturno.  

V 

 Quinta-feira, sete horas da manhã. Ranúculo abre a garagem para a entrada da 

Governanta Kaira com seu carro. A CC já está aberta e alguns pacientes já estão sentados 

nos bancos enfrentes aos guichês as equipes. 

 As notícias são de que a noite foi menos agitada do que o dia anterior, sem tiros 

ou bombas pelas vielas. Pela manhã, também não houveram relatos de tiro. O OTT só 

registrava situações de conflitos na zona oeste da cidade. 

 Os pacientes formavam um bloco heterogêneo de demandas:  marcação de 

consulta, atendimento de encaixe devido a descompensação hipertensiva, muitos relatos 

de insônia e ansiedade, febres repentinas, picos glicêmicos em pacientes estáveis. Os 

corpos pareciam responder, cada qual a seu modo e com seu sintoma, ao tensionamento 

coletivo-social produzido a cada conflito armado entre os policiais militares do BOPE e 

civis da CORE versus os grupos armados do território. 
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 Na porta da sala de procedimento e na Academia da Saúde, extensas filas para a 

aferição de PA. 

 O sentimento de apreensão é coletivo e sem dono, ao passo que é de todo mundo. 

Por volta das dez horas o público de descompensados pelo conflito no dia anterior vai 

minguando. Apenas os pacientes agendados permanecem e vão chegando conforme o 

adiantar da hora. 

Quinta-feira é dia de reunião geral, ocasião na qual a unidade fecha para 

atendimento a partir das doze horas. Uma das equipes se responsabiliza pelo acolhimento 

e instruções aos eventuais usuários do serviço.  

CC fechada para reunião técnica. 
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MN.4 | NUMA REUNIÃO DE QUINTA 

 

I 

Durante uma reunião de módulo, numa quinta-feira qualquer, o escrete da unidade 

de saúde da família recebe a visita de uma comitiva do nível central, formada por 

membros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), junto com a solicitação para extinguir 

a metodologia de classificação de risco - no qual os paciente passam por uma triagem 

clínica para o estabelecimento de ordem de complexidade e necessidade de prioridade de 

atendimento médico - no acolhimento das demandas espontâneas. 

Agora, a ordem é para que seja implementado – “acesso avançado” (AA) para as 

equipes de referência de saúde de família, verbaliza um dos componentes da SMS.   

O repasse da intervenção realizada pela comitiva da SMS reverberou, ao longo de 

duas semanas, dois encontros de “educação permanente”.  

Nos dois encontros realizados, a apresentação da ordem da comitiva da Secretaria 

causou uma espécie de mal-estar entre os trabalhadores, em especial entre os agentes 

comunitários de saúde (ACS) e a equipe técnica de enfermagem. A insatisfação dos 

trabalhadores se baseava no arranjo do espaço de “acolhimento”, ou recepção, sendo seis 

biombos localizados na entrada do equipamento, que formam uma fileira que indica cada 

equipe de referência pelos segmentos habitacionais esquematizados de acordo com as 

respectivas equipes de cada microárea de cobertura da Unidade de Saúde. Organização e 

recepção da população que procura o serviço. Seis biombos versus um mar-de-gente a 

cada começo de período de atendimento. Das sete da manhã às sete da noite, de segunda 

a sexta. 

Nos tempos de classificação de risco, ficavam um enfermeiro e um técnico de 

enfermagem organizando a classificação e agenciando o fluxo de demanda populacional 

para atendimento entre as salas de procedimentos, vacina, consultórios médicos e de 

enfermagem, bem como alguns agendamentos com manejo delicado.  

No decorrer dos dias, já na experimentação na implantação do dito acesso 

avançado, a organização passou a ser com dois técnicos de enfermagem e seis ACS’s. 
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Durante as tratativas entre a gestora da unidade de saúde e os responsáveis 

técnicos, mediados pelo apoiador técnico, fica pactuado a transição de modelo no qual o 

acesso avançado tomaria o lugar da classificação de risco.  

A partir das reuniões de Educação Permanente, agentes comunitários, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros reivindicam a organização de oficinas para acolher as 

dificuldades e dúvidas em relação ao manejo do acolhimento sem a classificação de risco. 

II 

Ainda na CC, os agentes comunitários estão reunidos pela a sala de recepção. 

Alguns médicos, a equipe de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, cirurgiões 

dentistas, auxiliares de saúde bucal aguardam a chegada do Doutor Jacinto, responsável 

pela atividade de educação permanente. 

Em meio ao espaço, uma mesa com um projetor de luz e um computador. Em uma 

das paredes o feixe emitido pelo projetor denuncia os planos para o trabalho da tarde, 

''Espaço de Educação Permanente em Saúde. Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria da 

Casa Civil, Coordenação de Atenção Primária, Equipe de Educação Permanente. Título: 

Acesso Avançado em Saúde''. 

Ele chega acompanhado pela Governanta Kiara e mais algumas pessoas 

vinculadas ao apoio técnico. O burburinho vai como em dégradé minguando enquanto os 

barulhos da conversa entre a trupe do Dr. Jacinto. 

- O Acesso Avançado tem por objetivo reduzir o acúmulo de demandas, bem como 

as filas de espera nos serviços de APS. Neste modelo, os pacientes que necessitam de 

atendimento são agendados para o mesmo dia com algum profissional de sua equipe de 

referência. Nos sistemas tradicionais, os pacientes acabam sendo direcionados para 

atendimento com um membro de outra equipe que é desconhecido ao paciente, mesmo 

que seu próprio médico ou enfermeiro esteja presente, isso porque a agenda de consultas 

do médico/enfermeira de sua referência está lotada. Nesse caso a continuidade dos 

cuidados fica prejudicada. O novo modelo (acesso avançado) pode melhorar a 

continuidade porque todos os médicos/enfermeiros têm agendamentos disponíveis. 

E segue: - Grosso modo, podemos compreender o princípio nuclear do acesso 

avançado entendendo que é que o paciente que solicita agendamento de consulta médica 

e recebe uma vaga no mesmo dia. Não obstante, vale ressaltar que o acesso avançado 
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não é sustentável se a demanda de pacientes for maior do que a capacidade da equipe de 

ofertar o acolhimento. Isto posto, podemos esquematizar o acesso avançado partindo de 

seis eixos importantes nessa aplicação: (a) balancear oferta e demanda; (b) reduzir 

acúmulo ou sobreposição; (c) reduzir a variedade de tipos de agendamento; (d) 

desenvolver planos de contingência para circunstâncias não usuais; (e) trabalhar para 

ajustar o perfil da demanda; e (f) aumentar a disponibilidade de recursos para os 

gargalos. Embora esses princípios sejam poderosos, eles vão contra crenças e práticas 

profundamente estabelecidas nas organizações de saúde. Adotar esses princípios requer 

investimento em liderança forte e suporte.   

III 

 Seguindo a reivindicação repassada nas tratativas, foram realizados dois encontros 

para que os ACS e técnicos de enfermagem pudessem apresentar suas percepções, 

dúvidas e sugestões para a sequência do trabalho e implementação do AA. 

Em meio ao burburinho de falas inaudíveis e misturadas por entre as bocas de 

agentes comunitários e técnicos de enfermagem, a facilitadora, toma a fala.  

- Boa tarde! para quem não me conhece me chamo Jasmim e fiquei com a tarefa 

de facilitar a atividade de hoje. Gostaria de iniciar com uma pergunta: como é realizado 

o acolhimento das demandas clínicas? 

Um dos agentes responde: - pela escuta e depois direciona. Identifica a demanda 

e passa para o médico ou enfermeiro da equipe.  

Outro complementa. 

- Nos casos de dor de dente encaminha para o dentista. Além dessas ações, 

investigamos através da conversa e escuta o quadro vital do paciente. Depois comunica 

pessoalmente o técnico de enfermagem de apoio do acolhimento. Ou solicita o apoio da 

equipe técnica via mensagem no grupo da equipe para saber como proceder com o 

paciente, encaminhando-o para o consultório ou para a sala de procedimento para 

averiguação dos sinais vitais. 

Do lado oposto da sala, um terceiro agente intervém: - Toda a equipe deveria 

acolher, mas na prática é só o ACS e o técnico de enfermagem. O dentista e o ASB não 

acolhem. O médico mal abre a porta para o paciente. 
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A facilitadora toma novamente a fala: - O que é acolher?! Não responda, 

REFLITA. 

 Pausa para reflexão. 

 Olhares se entrecruzam.  

Braços soltos cruzam-se.  

Uma voz suave, de uma técnica de enfermagem quebra o silêncio: - dar escuta. 

Não existe forma específica…, o ACS acolhe todo dia toda hora, inclusive de final de 

semana no mercado! Acolher é ouvir, escutar, enxergar, cada encontro é um só e com 

isso cada acolhimento é único. Tem que ouvir a queixa do paciente e procurar direcioná-

lo para o atendimento clínico, não é perguntar a onde mora e pedir para pegar a senha. 

Outra colega da sala de vacina segue o raciocínio: - Nós fazemos o SUS? Por que 

a universalidade é cobrada na estratégia de saúde da família e na UPA não? 

- A gente acolhe, os agentes acolhem e estão aqui. E os profissionais que atendem, 

cadê?! Tem que problematizar o acolhimento com os profissionais técnicos, pois tem 

médico que se nega a atender pacientes que não são da sua área de cobertura, esbraveja 

um dos técnicos de enfermagem mais antigo. 

 Sensível ao deslize para a culpabilização do outro, a facilitadora reforça que: - A 

atenção primária é o ordenador das redes de cuidado. Se a APS [atenção primária em 

saúde] é o ordenador da rede (linhas de cuidado), os ACS são a agulha. É o ACS que 

costura a interação da população com o tecido do serviço.  

- “Eu acolho, não sou eu quem nega atendimento”, interrompe ACS. 

 

IV 

Existem atravessamentos nas relações de trabalho que estão intimamente 

associadas aos exercícios de poder entre o organograma institucional. Entre as classes de 

ACS´s,  gerência, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, profissionais 

do Núcleo de Apoio de Saúde de Família, apoio técnico, componentes da [louco]motiva 

da SMS, na gestão municipal, ou seja, no funcionamento do SUS em sua totalidade e na 
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transversalidade de suas ações, as sobreposições de ordens permeiam o processo de 

trabalho e os ACS´s são o gomo mais frágil dessa corrente metafórica.  

Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esses trabalhadores são 

pressionados por todos os lados: desde seus colegas de trabalho (equipe técnica) bem 

como os moradores do território de cobertura - seja na mesa do acolhimento ou num 

pedido informal para/marcação de consulta, bem como nas visitas domiciliares. 
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MN.5 | AS ROSAS NÃO FALAM 

 

O paciente que ocupa nossa atenção, estranhamente, 

apesar de estar totalmente mergulhado neste sistema 

de saúde, resiste a ele. Põe em xeque a alternância de 

profissionais. Resiste também à forma como o 

cuidado se dá 

- ARAGON (2007, p.80). 

I 

Num prédio de habitação popular, quatro pessoas conversam. Um senhor alto e 

magro, com o rosto abatido pela vida dura, uma facilitadora de um projeto de educação 

básica e dois profissionais de uma equipe de saúde de família. Gritos, reclamações e 

agressões. Fome. Abandono. Violências institucionais e terrorismo de Estado. Queixas e 

concessões. Futuro incerto. Passado nebuloso. Presente errático. Um pai que mal conhece 

a filha. Um irmão por parte de mãe. Um filho sem pai. Duas crianças sem mãe. Duas 

crianças em evasão escolar e flertando com a situação de rua. O pai da menina não tem 

trabalho fixo, muito menos renda, vive de bicos. Agora é responsável por alimentar mais 

duas bocas além da sua, transparecendo sentir-se acuado. Pede ajuda aos trabalhadores. 

Numa casa três pessoas perdidas. Três estranhos na mesma casa.  

Agora, são mais cinco estranhos da rede: educação (uma articuladora territorial 

do projeto “aluno presente”) e saúde da família (uma agente comunitária de saúde, e três 

residentes: dentista, psicólogo e assistente social).  

Ajuda?! 

Histórias cruzadas com informações borradas. Incertezas. Dúvidas. Busca ativa 

de usuários que faltam, mas pedem ajuda. Sutura, vacina, remédio para a pediculose. 

Receita e medicação. Sob esses atravessamentos de forças (políticas, econômicas e 

libidinais) a visita domiciliar extrapola a rotina. 

Nesse sentido, além das imprevisibilidades do campo - chuva, troca de tiros e 

desencontros entre os atores - é possível detectar possibilidades de abertura para outros 

encontros e suas afecções: “transbordamento” do paradigma saúde versus doença através 

de tentativas por alguma clínica ampliada. 
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II 

Num cenário de extrema vulnerabilidade social (beirando a miséria da 

marginalidade do lugar de cidadão da sociedade de direitos) qual diagnóstico se encaixa? 

Quais dispositivos clínicos institucionais são adequados? A reboque, pelo saber 

biologizante identifica-se a Infestação da cabeça por piolhos, B85.1 Pediculose devida a 

Pediculus humanus corporis.  Infestação do corpo por piolhos, precisa ser tratada - fecha 

diagnóstico, prescreve medicação e agenda retorno.  

Nessa consonância, dentes e cáries precisam de atenção. Mas isso não basta, pois 

as duas crianças sentem fome; não possuem muitas roupas e, o menino, nem calçado tem 

para as aulas de educação física (que há muito não frequenta). No encontro não marcado 

entre saúde e educação a família ganha evidência. As duas crianças que perambulavam 

pelo Parque Manguinhos arranjando confusão ganham nome: Amarílis e Ibéris. As 

peripécias das crianças são ressignificadas pela ausência de políticas públicas. Entre 

travessuras e fugas na escola, a precariedade da rede ganha visibilidade. 

No corredor dos prédios do DSUP algumas pactuações são feitas: a articuladora 

fará contato na CRE (Coordenadoria Regional de Educação) para avaliar a possibilidade 

de troca de escola - naquele momento, a menina estava matriculada numa escola distante 

da atual residência, motivo pelo qual ela tinha de pegar um ônibus, percorrer quarenta 

minutos de viagem para chegar na escola. 

Por parte da Saúde de Família: um acompanhamento mais próximo do grupo 

familiar, bem como outros contatos institucionais com os setores do Conselho Tutelar, 

Assistência Social e Educação. Psicólogo e Assistente Social entendem que é necessário 

tensionar a pauta dessas discussões com os outros setores (Educação, Assistência Social 

e CT) dada a proximidade entre equipe de saúde e as crianças, visando um 

acompanhamento terapêutico-institucional para que os três sujeitos em questão (Amarílis, 

Ibéris e sr. Petúnio) consigam acessar a rede de políticas públicas. 

Trocando em miúdos: além das visitas domiciliares e das intervenções clínicas 

convencionais, fizeram-se discussões intersetoriais entre técnicos dos distintos 

equipamentos de referência para tecer uma ação integrada de cuidado.  

Primeiro movimento: uma reunião com a coordenadora pedagógica da escola de 

Amarilís. Neste encontro, fomos surpreendidos com a descoberta de que Amarilís e 
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Ybéris possuem outro irmão, Jacinto, que estuda na mesma escola de Amarilís. Ybéris, 

por sua vez, estuda numa outra escola que fica no bairro de Maria da Graça.  

Soubemos ainda que a mãe das crianças, Rosa, possui uma relação conflituosa 

com os trabalhadores da escola e que a tempos não responde às convocações.  

Segundo movimento: realizamos contato telefônico com a conselheira tutelar da 

região do centro da cidade para apresentarmos o caso.  

A princípio, foi feito um convite para que a conselheira visitasse a Unidade de 

Saúde da Família para que a discussão contasse com a participação de toda a equipe.  

Por conta do desencontro de agendas, fica pactuado que iriam o Psicologista, 

Assistente Social e Enfermeira na reunião com a conselheira na sede administrativa do 

Conselho tutelar.  

Nesta conversa, mais informações são reveladas: existem dois cadastros do bolsa 

família em nome de Rosa (referentes a Amarilis e Ybéris), mas momentaneamente o 

cadastro estava suspenso por conta da inadimplência com as condicionalidades por parte 

da responsável - além das seguidas faltas dos escolares. Após a discussão fica combinado 

uma visita domiciliar conjunta entre Conselho Tutelar e equipe de saúde com o intuito de 

dar resolutividade para a situação de Ybéris (o garoto estava morando com Petúnio e 

Amarilis sem nenhuma documentação.  

III 

Petúnio, Ybéris e Amarilis passavam fome. Cada qual ao seu modo, as vezes as 

crianças em parceria, passando longos períodos a deriva na rua. Procurando emprego, 

dinheiro, arranjando inimigos, cometendo atos infracionais, procurando Rosa ou outro 

tipo de ajuda. 

Eis que o dia da visita domiciliar chega. Numa tarde nublada e entre uma garoa 

intensa e um vento frio os profissionais da saúde encontram-se com a conselheira tutelar 

a fim de fazer o diagnóstico social daquele grupelho. Entre um desencontro rápido - na 

primeira tentativa Petúnio não estava no apartamento. Ele fora encontrado já na saída do 

prédio. Durante a conversa, que ganha tons de entrevista com requintes de interrogatório, 

a conselheira questiona sobre o real interesse de Petúnio em ficar com Ybéris. 
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- Não senhora, não tem como eu ficar com ele.. mau dá pra mim, quanto mais 

com ele”.  

De bate-pronto, a conselheira questiona sobre os cuidados com Amarilis.  

- Ah, essa aqui (apontando para a garota) é meu sangue. Essa eu tenho que cuidar 

né?! O problema é com o Ybéris, ele não é meu filho e tem pai...  

Após mais algumas perguntas e intercorrências, Yberis é questionado sobre como 

está sendo sua estadia com Petúnio. 

- Aqui é legal, o Petúnio brinca comigo, dá comida. Mas ela (apontando pra 

Amarilis) me bate muito e está me forçando a pegar umas coisas no mercado”, responde 

o garoto.  

Após esse depoimento a conselheira decide por implementar uma medida 

protetiva e acolher o garoto. O garoto pede para ir para o abrigo.  

- Quero ir embora com você tia. 

A tomada de decisão cria um conflito em Amarilis que se desespera e tenta sabotar 

o acolhimento do irmão, segurando-o pelos braços e entrando com ele no carro. Gritos, 

choros e empurrões. Petúnio tem que conter a filha fisicamente pois ela está disposta a 

tudo para impedir a ida do irmão.  

Após a intervenção de Petúnio de conter a filha, o carro do Conselho Tutelar 

parte com Ybéris em medida protetiva. 
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MN.6 | AÇÃO TERRITORIAL 

 

Vida, coisa pra ser dita, como é dita este fado que me 

mata. Mal o digo e já meu dito se conflita com toda a 

cisma que, maldita, me maltrata 

- LEMINSKI (2014, p. 331) 

 

I 

Sinal verde. Numa manhã ensolarada e situados na so[m]bra do viaduto, os 

trabalhadores concluem a caminhada até o local agenciado para ação territorial 

organizada entre a Casa de Contêineres conjuntamente com a Associação de Moradores.  

É outubro rosa, mês de organização para as ações programadas para o público de 

mulheres. Na CC, organiza-se mutirões de exames papanicolau, consultas de avaliação 

de mama, distribuição de flores e/ou chocolate. Tudo em nome das metas das variáveis 

dos contratos de gestão, as fotos para a página do facebook e, se a empresa que administra 

os processos de execução dos exames laboratoriais. Mas para as crianças daquele 

conjunto habitacional – e para a grande maioria dos brasileiros – outubro é o mês do dia 

das crianças. E foi uma ação para as crianças que os coordenadores da Associação 

cederam um espaço no meio da atividade para as crianças. 

Dois agentes comunitários de saúde (ACS), o psicologista e o dentista foram 

convidados pela governanta Kiara para “facilitar a ação”. O pedido foi para que o 

dentista fizesse “alguma ação coletiva, um aulão de escovação”. 

Ao psicologista – “Ela disse para fazer alguma coisa com as crianças”. 

II 

Eles chegam na sede da  construída debaixo do viaduto que corta uma das micro 

áreas atendidas pela CC, herança e marca do tempo em que as verbas do Programa de 

Aceleramento e Crescimento injetava recursos para a revitalização das áreas habitacionais 

e chegada de serviços públicos - escolas, serviços de saúde, biblioteca pública, cinema 

popular, centros de assistência social para jovens, mulheres e geração de renda. Agora os 

tempos são outros e alguns dos serviços estão fechados; outros foram depenados. Os que 

sobraram resistem, com atrasos de salários, falta de insumos e corte de funcionários. 
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Enquanto os agentes comunitários entram na associação, o dentista fala sobre a 

proposta da ação – “A governanta Kiara disse que era pra gente vir e fazer uma aula de 

escovação. Mais daí deu te pergunto: com quais escovas?”  

Sem deixar o psicologista responder, ele segue: - “E o bocão? não tinha nenhum 

kit de escovação, as pastas não chegaram e as escovas que tem são para os pacientes do 

consultório de rua”. 

- Mas o que é o bocão? – pergunta o psicologista. 

- É uma dentadura grande, que a gente (da equipe de saúde bocal) fez para 

facilitar as aulas de escovação. As crianças curtem, prende a atenção delas. Mas sumiu 

do consultório 2 depois que a equipe de manutenção veio arrumar a cadeira. daí eu te 

falo, como é que dá pra trabalhar assim? – responde o dentista. 

Eles são interrompidos pelos agentes comunitários que agora estão acompanhado 

por dois coordenadores da CC. 

 Uma rodada de apresentações é feita. Que comecem os trabalhos. 

III 

Tratava-se de um mutirão organizado pela , e contava com alianças das mais 

variadas ordens: organizaram uma frente de readequação de identificação para o serviço 

de distribuição de correspondências e cadastro na AM; distribuição de alimentos e 

brinquedos para as crianças da comunidade ofertada por uma equipe vinculada a uma 

Tradicional Instituição Católica; um grupo do Departamento de Trânsito protocolando 

processos de confecção de documentos; alguns funcionários da Companhia de Energia 

Elétrica ofertando cadastramento para sistema de tarifa social; além de três agentes da 

Secretaria Municipal de Educação que divulgavam um projeto em parceria entre a 

Secretaria Estadual de Educação e a Organização Não-Governamental que não atuava no 

território para trabalhar com jovens em situação de evasão escolar e familiares. 

Além dos acordos oficial, os processos oficiosos emergem e compartilham a cena 

com banca de frutas, um carrinho com guloseimas. Por volta das dez horas três jovens 

começam a arrastar caixotes, puxam uma extensão para distribuição elétrica, surgem com 

uma cadeira acolchoada, montam um suporte para uma televisão e começam a oferecer 

corte de cabelos por cinco reais. O trânsito de motos se intensifica. A polissemia sonora 

começa a tomar forma: pagode, sertanejo, funk, samba, rock começa a tocar. 
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As famílias começam a chegar e se distribuir nas filas. Mulheres, jovens e 

crianças, alguns idosos. Poucos homens.  

IV 

Dada a precariedade do ambiente - calor forte, ausência de estrutura didática 

(lousa, pranchetas, papéis, cadeiras, mesas), tráfego de veículos em geral - ficasse na 

função de acolher as curiosidades (o que vocês estão fazendo aqui de sábado? tem como 

marcar consulta? minha receita já está pronta?) e demandas das poucas pessoas que nos 

abordaram. Ainda assim conseguimos contactar pacientes que há algum tempo não 

apareciam na CC. Realizamos alguns acompanhamentos em tratamentos mais delicados, 

além de sanar algumas dúvidas acerca do funcionamento da CC fizemos algumas trocas 

intersetoriais com os colegas da Educação, Assistência e Desenvolvimento Social. 

V 

Compondo o final do circuito de ações para o território, alguns trabalhadores da 

equipe Sabedoria - no decorrer da ação a Equipe Pica-Pau que iriam realizar uma ação 

em seu território compuseram a ação n conjunto habitacional uma vez que a ação que eles 

fariam em sua área fora barrada por alguns atores do circuito do varejo de drogas. 
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MN.7 | CASO LILY 

I 

Como de costume, inicia-se a reunião de equipe a partir da leitura da ata anterior, 

os informes e acrescentando novas pautas (ou casos) para a próxima ata. A médica inicia 

a discussão apresentando uma situação de uma visita domiciliar (VD) em que se buscava  

encontrar uma paciente para convoca-la a unidade – a chamada ‘busca-ativa’ - pois em 

uma ação territorial, na qual haviam sido realizados testes para averiguação de casos de 

Tuberculose  e HIV, fora dito por alguns moradores sobre a situação de uma das 

moradoras de uma das escadarias do conjunto habitacional. A médica coloca à equipe – 

de agentes comunitários de saúde, enfermeira de família e profissionais NASF – sua 

preocupação visto a suspeita de infecção cruzada da referida paciente e dificuldade em 

encontrar com a mesma. 

“É bem difícil encontra-la em casa, pois trabalha em um salão de cabeleireiros e 

tinha horários bem complicados” – adverte o ACS responsável pelo bloco em que reside 

a paciente em pauta.  

E segue: “- Ela vive sempre na correria para conseguir seu sustento e se manter, 

como havia dito, ela é moradora do conjunto residencial novo, mora sozinha em um 

apartamento no segundo andar dos prédios construídos pelo PAC em 2014 na região, 

local da antiga fábrica de laticínios cooperativa central dos produtores de leite”. 

Na tentativa de compreender o histórico da paciente é feita uma memória coletiva 

sobre seu percurso na unidade de saúde. Há aproximadamente um ano, foi iniciado um 

tratamento para tuberculose com a paciente e, na época, fora realizado um 

encaminhamento para um serviço de infectologia especializa para dar seguimento 

adequado ao tratamento para o HIV. Contudo, a unidade de saúde recebia com frequência 

um comunicado da farmácia apontado que a paciente estava em atraso para a retirada da 

medicação para tuberculose. E volta e meia, ao longo das reuniões a equipe entrava a 

pauta Lily e suas errâncias ao tratamento. Em um determinado dia ela aparece no 

acolhimento da unidade, rememora um doso agentes comunitário de saúde, demandando 

a renovação da receita para retirada da medicação na farmácia. 

Fica combinado de que o ACS de referência iria passar na casa de Lily para passar 

o agendamento da consulta. A estratégia é de uma interconsulta entre o médico de família 
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e o psicologista afim de retomarem a contratualização do acompanhamento e identificar 

as dificuldades e possíveis meios para dar continuidade para o trabalho de Lily.  

II 

Finalmente Lily chega à consulta. Lily é uma mulher de 40 anos, com um ligeiro 

sobrepeso e estatura mediana. Ao entrar na sala se senta e inicia uma narrativa apressada 

e muito ansiosa, emendando vários assuntos sem dar tempo para alguma tentativa de 

contorno para o que ela expressa. Ela apresenta justificavas pelas faltas nas consultas 

passadas, em especial, pelo fato de seu vínculo empregatício que não permite que ela se 

ausente do salão em horário comercial, pois corre o risco de perder o posto para outra 

trabalhadora. Ainda, ela relata sentir falta de ar e pede uma nova testagem de escarro para 

TB. O atendimento seguiu entre algumas questões feitas pelo médico e pelo psicologista 

a fim de identificarem quais entradas e demandas Lily teria para o tratamento. Falta de 

ar, demanda para “bombinhas para asma” e os remédios para hipertensão arterial foram 

sendo listadas por Lily e, indicavam possíveis entradas para a continuidade do cuidado.  

Seguindo deste ponto, o atendimento desenrolou-se entre um exame físico, 

pedidos para coleta de sangue, renovação da receita com as medicações regulares e 

orientação sobre a continuidade das ações, bem como o agendamento de retorno.  

III 

O tratamento para tuberculose seguiu até o final via o método de Tratamento 

Diretamente Observado (DOTS3) entre idas a unidade e VD realizada pelo ACS. Lily 

passou a não faltar nas consultas, contudo, quando questionada sobre o tratamento do 

HIV ela desviava ao assunto e não esboçava abertura para tratar dessa questão junto a 

dupla de profissionais. Após alguns meses de tratamento para tuberculose, fora realizada 

a última análise de escarro que apontou o resultado negativo, ou seja, Lily teve alta do 

tratamento para TB – foram mais de 24 semanas de tratamento medicamentoso. 

Após três meses da alta, Lily relata ao ACS que estava com dificuldade de engolir 

alimentos, identificará alguns ferimentos na boca e que gostaria de repetir o teste do 

escarro pois acha que tinha desenvolvido novo quadro tuberculoso. Já na unidade Lily 

relata estar angustiada e durante o exame foi constatado que ela estava apresentando 

 
3 Directly Observed Treatment Short-course, na sigla no inglês. 
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candidíase oral, além da suspeita de uma esofagia.  

Nesse momento, havia a suspeita de que esse quadro de doenças oportunistas 

apontava, com maior suspeita, de que Lily estava com a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) pelo vírus do HIV. Uma interconsulta foi agendada entre o médico e o 

psicologista para dar maiores instruções acerca dos procedimentos para investigação do 

quadro e como seria o encaminhamento para a especialidade em infectologia.  

Na consulta seguinte Lily estava muito aflita. Disse que havia passado em consulta 

com o infectologista e que, lhe foi dito que a taxa de viral estava alta e que por conta 

disso, seu caso tinha alto risco. Segundo ela, essa devolutiva foi muito traumática, mas 

foi o “choque que precisava” para seguir no tratamento. Ela apresentou as prescrições 

feitas pelo infectologista, enquanto chorava no consultório. Ela relatava também um 

sentimento de desamparo visto que se sentia “sozinha no mundo”. Após o acolhimento 

de seu desabafo, conseguimos pensar numa organização para auxilia-la na administração 

dos remédios. Além dos medicamentos, o infectologista também fez o pedido para um 

novo teste de escarro.  

IV 

Passadas algumas semanas, numa nova reunião de matriciamento, o ACS 

responsável pela área de Lily dá um informe de que soube, por meio de outros moradores 

da área. Segundo relato, Lily havia sido encontrada caída e desacordada no chão da sala 

de seu apartamento e foi removida pelo SAMU. Ficou internada por volta de um mês no 

Hospital Municipal Souza Aguiar e depois transferida para o Hospital Municipal Raphael 

de Paula Souza por causa da Tuberculose. Ainda, apesar de residir sozinha, após a 

internação, haviam aparecido parentes de Lily e que os mesmos, gostariam de ter uma 

conversa com a equipe de saúde. 

Organizamos um horário para um acolhimento desses familiares, bem como uma 

ida para a semana seguinte para uma visita institucional para abordarmos Lily. 

V 

No dia do atendimento familiar, foi relatado que Lily havia fugido do hospital no 

final de semana e que estava sangrando pela coxa pois arrancou o cateter. A informação 

deixa a equipe desnorteada visto a complexidade do quadro – além do tratamento para a 

SIDA, a tuberculose havia retornado e sua postura frente as ações terapêuticas operavam 
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numa dinâmica de sabotagem em seu cuidado. Pelo quadro orgânico, seus cuidados 

demandavam um escopo de ações que estavam para além da oferta de trabalho em saúde 

da atenção primária em saúde. Contudo, após a fuga, Lily voltou para seu apartamento 

dizendo que não ficaria mais em nenhum hospital. Como encaminhamento, ficou 

acordado uma rodada de visitas domiciliares afim de ser construído algum tipo de 

encaminhamento que acolhesse a demanda de Lily e, que possibilite que ela criasse 

sentido no prosseguimento de seu projeto terapêutico singular. 

VI 

Na organização enquanto equipe, além das VD sistemáticas que o ACS realizava 

afim de garantir o DOTS, o psicologista e o médico se intercalavam para que ao menos 

uma vez na semana Lilly recebesse suas respectivas visitas – Lily havia desenvolvido 

vínculo com ambos devido as sistemáticas interconsulta e, em especial, pelo fato de que 

nelas, os profissionais conseguiam se deslocar dos lugares chavões de culpabilizá-la sobre 

seus processos de vida e adoecimento. 

Ao longo das visitas, pudemos acessar outras narrativas de Lily: uma mulher 

natural de Ipira, município baiano localizado há cem quilômetros da capital Salvador, da 

decisão de mudar-se para o Rio de Janeiro e de sua experiência como manicure. 

Naquele momento, Lily estava num grau de debilidade em que precisava do 

auxílio dos vizinhos e familiares para se alimentas, fazer sua higiene pessoal e para tomar 

as medicações nos horários em que não poderia receber as visitas dos profissionais da 

casa de contêineres – depois do fechamento da unidade e aos finais de semana. Apesar da 

mobilização que estava sendo agenciada – entre a equipe de saúde, familiares e vizinhos 

– Lily continuava a apresentar uma postura descrente quanto ao seu quadro clínico e, 

insistentemente apresentava uma idealização de que sua condição operava como um 

castigo divino. Além disso, enfrentávamos uma dificuldade em trabalhar com ela 

projeções de curto, médio e longo prazo, além de dificuldade em compreender seu quadro 

clínico e tratamento.  

VII 

 Entre idas e vindas, sustentamos esse arranjo de acompanhamento diário e 

intensivo em domicílio por dois meses. Fazendo discussões tanto no território junto a rede 

informal que se estabeleceu – familiares, vizinhos e equipe de saúde – para o 
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acompanhamento territorial, como em reuniões de equipe e supervisão de território. 

Nesse processo, Lily passou a ressignificar o próprio quadro e começamos a identificar 

uma curva crescente em sua melhora.  

Aos poucos, ela passou a conseguir fazer por conta própria a administração 

medicamentosa, ao passo em que foi estabelecendo metas para melhora. A culpa e a 

dinâmica de auto sabotagem deram lugar para um movimento de responsabilização. O 

corpo que antes se colocava em cena prostrado e maltrapilho dava lugar para uma postura 

ativa e que esboçava planos para retomar suas atividades laborais. 
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MN.8 | NOVEMBRO AZUL (OU, VAMOS FALAR SOBRE A PRÓSTATA?) 

 

I 

No emaranhado de peculiaridades a cada território, seus arranjos socioculturais 

– que ziguezagueiam desde consultórios e corredores das unidades de saúde, escadarias 

e apartamentos entre conjuntos habitacionais, vielas e calçadas, cortiços e bares e, as 

divisórias dos espaços de coordenação no prédio amarelo da CAP e, as vulneráveis 

instalações visitadas nas ações de busca ativa, as ocupações transgeracionais – 

invariavelmente, dentro dos equipamentos dos serviços públicos, o corpo do psicologista 

lança-se em um campo  que, via de regra, delimita uma área pública e outra restrita.  

Pública porque é nessa área do quadro que o público de usuários dos 

equipamentos entra na dinâmica de acompanhamento e, restrita, pois é o lugar das 

técnicas de saúde, dos procedimentos e dos settings de cada profissão – consultório para 

médicos/psicólogos/terapeutas/etc., salas para os técnicos administrativos, salas de 

oficinas, espaços de convivência, leitos e salas de suturas.  

Porém, essas áreas são imbricadas umas nas outras, seja pela falta de estrutura 

de algumas instalações, e o caos negativo e positivo que media as relações entre 

trabalhadores e munícipes, e a alta demanda populacional para as equipes, e as 

segmentaridades e setorização dos serviços – próprios da estratégia do organograma –, a 

correlação entre as áreas pública e restrita se faz notar, para além das estruturas materiais, 

pelas atividades e ações que são agenciadas entre trabalhadores e usuários, facilmente um 

grupo de espera de impacientes torna-se um grupo de saúde do homem.  

A dinâmica nessa clínica (in)comum propicia deslocamentos para cenas, fluxos 

de intensidades e afetos, composições de desejo. Na última semana de todo mês, na Casa 

de Contêineres, dr. Jacinto e o Psicologista recebem um grupo de pacientes, agenciados 

por sua condição de pertença do gênero masculino, para uma roda de conversa sobre 

saúde do homem. Todo mês os agentes organizam na agenda as consultas de retorno dos 

pacientes homens para o mesmo horário para renovação de receita. É um grupo de espera, 

quando o horário das consultas chega todos são chamados pelo médico para se dirigirem 

ao consultório. O psicologista está junto, é seu horário de apoio matricial. 

São poucas as vezes em que o agrupamento coincide de um encontro para o 
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outro, indicador que aponta a rotatividade entre os participantes. Há cada mês a dupla 

recebe um grupo diferente. É novembro, mês de ações com ênfases para as ações de saúde 

do homem. Para hoje, a temática de trabalho é discutir as doenças de próstata.  

Dentro da Casa de Contêineres, entre as paredes de fibra de vidro, MDF e 

divisórias em tons cinzas e azul, na sala de grupos, a dupla recebe cinco pacientes. 

- “Olá, para os que não lembram, meu nome é dr. Jacinto e para os que não 

sabem eu sou o médico da saúde da família desta unidade. A Estratégia saúde da família 

preconiza a elaboração de ações em saúde a partir de atividade sócio-educativas, como 

os grupos. Aqui na unidade temos diferentes grupos que promovem ações de prevenção 

e promoção de saúde, como, o grupo de gestantes e aleitamento materno, grupo de 

adolescentes, grupo de saúde familiar”. 

O psicologista complementa: - “Todo o mês, nós reservamos o período da manhã 

da última sexta-feira para fazer algumas atividades focalizadas para o público de 

homens, como testes preventivos de rotina, algum tipo de acompanhamento contínuo ou 

retorno de exames, além daqueles que marcam a consulta nesse período da agenda. 

Gostaria que vocês se apresentassem compartilhando seus nomes”. 

Os corpos aparentam inquietação, olhos que se entrecruzam, braços que se 

seguram, pernas balançando. A apresentação do dr. Jacinto e o psicologista parece não 

ter acolhido suficientemente os cinco homens e, apesar dos movimentos dos olhos e 

membros, as bocas sustentam longos segundos de silêncio na roda.  

Silêncio.  

0'0''01... 0'0''02 … Silêncio... 

Silêncio.. 0'0''03 ..  

0'0''04 ..  

0'0''05... 

Silêncio... 0'0''06..  

Silêncio... 

Até que um dos homens presentes toma palavra: “bom, meu nome é Carlos, eu 

tenho sessenta e seis anos. Atualmente eu estou aposentado e moro na terceira quadra 
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do conjunto 3, apto 47, fica no bloco do bar da Fátima”. Enquanto Carlos faz sua 

apresentação, os outros se direcionam à ele, que durante sua fala dirige o olhar para o 

médico. O homem sentado ao lado de Carlos dá sequência a rodada de apresentações: 

“bom dia, meu nome é Francisco, tenho sessenta e nove anos, vim do interior do Ceará 

e moro perto da igreja, bem no final dos conjuntos habitacionais”. 

 Apesar da aparente homogeneidade estabelecida pelo gênero – e por tratar-se 

de um grupo de “saúde do homem” – coexistem e se estabelecem heterogeneidades de 

distintas ordens e nessa composição os demais se apresentam: “Então, meu nome é Silvio, 

sou filho da Maria dos Prazeres das quentinhas, eu trabalho de motoboy e tenho vinte e 

oito anos... Eu me chamo Roberto, moro perto da estação de trem, na casa 35 e tenho 

vinte e quatro anos... Eu sou o Diógenes, sou motorista e tenho quarenta e sete anos, 

moro perto do bar do barriga”.    

Após as apresentações, o médico inicia a proposta do encontro: “pois bem, 

estamos no mês de novembro, que é o mês com as ações focadas para a saúde do homem 

e a proposta deste grupo é discutir e apresentar as patologias com maior incidência no 

sexo masculino. Hoje nós apresentaremos as doenças da próstata. Eu sei que não foram 

vocês que deram essa sugestão e por isso, se vocês tiverem questões sobre outras 

doenças, não necessariamente exclusivas do homem, podemos discuti-las”.  Um dos 

participantes responde: “eu tenho umas dúvidas sobre hemorróida, minha família tem 

histórico desse problema, tem a ver com a próstata né?”. 

O médico com um discreto sorriso no rosto pontua: “não, a hemorróida é uma 

veia que circula o sangue venoso da região do reto anal, até está ligado com o sistema 

de irrigação da próstata, mas não está associada às doenças da próstata. O incômodo 

associado à hemorróida é a inflamação na veia, quando a veia inflamada ela extravasa 

a área interna do ânus. Essa inflamação está associada a questões genéticas, hábitos 

alimentares, ingestão de bebidas alcoólicas e o tabagismo”.  

Didaticamente, o médico generalista apresenta o sistema renal e o aparelho 

reprodutor masculino para os pacientes através do monitor do computador de mesa uma 

apresentação de slides com a anatomia da região abdominal e pélvica do corpo humano, 

num desenho que representa as estruturas internas de um homem. Com olhares que se 

entrecruzam e se dirigem para os slides. Mãos que coçam a cabeça e mexem nos celulares. 

Corpos que balançam suas pernas e mantêm a postura ereta, o médico segue sua 
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apresentação: “bom, a próstata é uma glândula situada entre a bexiga, o pênis e o ânus. 

A uretra é o vaso que escoa a urina acumulada na bexiga, como podemos acompanhar 

nessa imagem, ela atravessa a próstata antes de seu prolongamento já no pênis. Durante 

o envelhecimento do organismo do sexo masculino a próstata começa a apresentar um 

funcionamento anormal, pois a produção hormonal fica prejudicada com o 

envelhecimento das células, associado a degradação em função dos maus hábitos 

alimentares e de recreação aceleram esse processo (envelhecimento celular). Bom, por 

isso que o aconselhamento é de que os homens façam exames de acompanhamentos 

periodicamente a partir dos quarenta e cinco anos. Para aqueles em que o histórico 

familiar seja de câncer é melhor que se inicie o acompanhamento a partir dos trinca e 

cinco. As doenças relacionadas à próstata mais comuns além do câncer são: dificuldade 

de ereção, ejaculação prejudicada, descompasso na contenção urinária e infecção 

urinária. Algum de vocês tem algum desses problemas ou dúvidas relacionadas a isso? 

Outros problemas nós podemos discutir na consulta individual. 

Novamente o discurso é acolhido com um constrangedor silêncio que é 

quebrado, novamente, com uma questão sobre hemorroida: “Ah doutor, tirando meu 

problema com a hemorroida não tenho nenhuma dúvida não”, responde um dos 

participantes mais experientes, enquanto os outros mobilizam-se entre a garrafa de café, 

a jarra de suco e a travessa de bolo acomodados no meio da roda.  

O psicologista acolhe a questão do grupo questionando-os sobre os exames de 

próstata. Francisco responde: “Eu não tenho nenhum problema com a próstata doutor, 

eu já fiz o exame de toque e gostaria de falar para os mais novos que não tem nada de 

viadagem realizar o exame preventivo. Eu já fiz algumas vezes e sempre está tudo bem, 

nem demora muito, é bem rápido. Além disso, nem é sempre que precisa realizar a o 

exame de toque, pois tem aquele exame de sangue também”.   

Como um efeito a rebote, dr. Jacinto explica que o exame não leva mais de 

quinze segundos e que o toque é para identificar, através do tato do clínico, a existência 

ou não de algum cisto ou nódulo na glândula prostática e completa as informações 

compartilhadas por Francisco: “é um procedimento muito rápido e que nem é a primeira 

opção, pois realmente existe o exame de sangue que identifica na circulação a presença 

do hormônio liberado pela próstata e, se o paciente tiver um histórico linear, podemos 

ficar mais seguros em relação às dúvidas sobre o funcionamento da próstata. Mas mesmo 

assim, há casos na literatura em que testes de sangue apresentam alterações nos índices 
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hormonais mais não há câncer ou disfunções prostáticas e outros casos em que os índices 

estão bons e o paciente desenvolveu câncer na próstata. Por isso é sempre bom estar 

atento às duas possibilidades, pois além das predisposições genéticas, as doenças da 

próstata(s) são multifatoriais e demandam um acompanhamento diversificado”. 

O encontro dura pouco mais de cinquenta minutos, além da atividade coletiva, o 

médico ainda tem que fazer o atendimento individual de cada paciente, o psicologista tem 

interconsultas com outros profissionais, dos pacientes uns estão em horário de serviço e 

expressam sua pressa durante o encontro, assim a pressa é coletiva.  principalmente 

quando são convidados pelo médico a indicar um tema para o próximo encontro do grupo, 

ao qual provavelmente não participarão – segundo a própria previsão do médico ao 

distribuir os papéis. 

Dos cinco papéis distribuídos junto às canetas, apenas um retorna para as mãos 

do médico com alguma sugestão: pressão alta. O médico, que no início do encontro 

aparentava-se animado para o encontro (portanto um sorriso no rosto), talvez contagiado 

com a pressa dos três [im]pacientes trabalhadores, ou deslocado pela acanhada e frágil 

mobilização do grupo, principalmente nos últimos instantes, agora com a testa franzida, 

finaliza o grupo dando inicio aos atendimentos individuais. O doutor faz circular um livro 

ata para que os presentes rubriquem seus nomes e atestem sua presença. Depois de assinar 

e jogar no lixo os guardanapos e copos plásticos, os pacientes se retiram do consultório e 

retornam para a recepção/sala de espera. 
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MN.9 | A PACIENTE POLIQUEIXOSA 

 

I 

 Sexta-feira, sinal verde. Dia nublade e com um chuvisco incessante, atravessando 

um escancarado portão enferrujado, seguido por um breve lance de degraus acompanhado 

por uma esteira – para aqueles com dificuldade em locomover-se sobre degraus – em “z”, 

um psicologista adentra as dependências de um sobrado de arquitetura antiga. De cara, o 

jovem se defronta com uma fila ao lado esquerdo e outra do lado direito. À frente, três 

fileiras com bancos ocupados e rodeados por mais pessoas de pé. É começo de semana e, 

como nas últimas idas aquele equipamento, a unidade de saúde fica lotada. 

O psicologista cumprimenta os munícipes enfileirados na esquerda para a 

retirada dos remédios na farmácia e os outros da direita, enfileirados para conseguir 

breves palavras com a recepcionista do equipamento para o agendamento de exames e 

consultas, “buenos dias pessoal!” Alguns munícipes respondem: “Obá!” ... “Bom dia” 

... “Olá” ... “Bom dia doutor, o senhor pode conversar comigo depois de eu pegar meus 

remédios?”... “Bom dia rapaz... deixa eu falar, meu menino, o Farrael, está dando 

trabalho..”.  

Sustentando um leve desaceleramento no passo aliado a rápidos enunciados, o 

psicologista responde: “Oi D´Camour, podemos ver isso com mais calma amanhã na 

interconsulta com a Lafera? Agora estou com uma reunião marcada com a Claudia do 

CAPS e um pessoal da gestão. Acho que vamos ficar até a hora do almoço... Então sra. 

Reviax, tenta conversar com mais calma com o Faraell e não esquece que na sexta-feira 

ele tem atendimento”. 

Seguindo seu trajeto até a sala de equipe e de reunião, o psicologista ainda cruza 

com mais usuários do serviço. Por ser começo de manhã e de semana, o equipamento fica 

movimentado por alguns em situação de rua, muitos ainda embriagados, que precisam de 

cuidados relativos aos ferimentos sofridos durante a madrugada, além de famílias com 

mães, pais, filhos, netos e avós à espera da consulta com o pediatra. Além dos burburinhos 

sobre o fantástico e as olimpíadas e o choro dos recém-nascidos. Há também algumas 

faxineiras varrendo e passando o pano nos consultórios e no corredor, há ainda uma placa 

sinalizando o piso molhado, indicando uma possível intercorrência. 
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Chegando à frente da porta da sala da reunião, ao abrir a porta ele encontra um 

grupo de técnicos da rede – entre eles uma psicóloga e a assistente social do CAPS, uma 

psicóloga do serviço de apoio técnico, a enfermeira-chefe e dois agentes comunitários de 

saúde (ACS), outra psicóloga apoiadora da rede, um educador físico e uma terapeuta – 

sentados em círculo ao redor de uma mesa redonda.  

O rapaz está ligeiramente atrasado – por conta de um acidente na avenida Brasil 

o itinerário e o tempo de viagem do ônibus sofreram alterações. Fechando a porta ao 

mesmo tempo em que tira a mochila das costas, o psicologista cumprimenta os colegas 

balançando a cabeça e justifica o atraso em função do acidente: “Olá Lucélia, Joana, 

Amora e Tati, vocês receberam minha mensagem? Estava uma puta fila e eu só me liguei 

que o ônibus fez outro caminho quando ele entrou na Brasil”. 

 “Tudo bem, nós vimos sua mensagem, mas fica tranquilo que uma moça passou 

mal na fila de espera e tiveram que chamar o SAMU, a reunião não começou ainda”.  

Dos nove trabalhadores da rede, três estão conversando sobre uma notícia no 

jornal da prefeitura, enquanto o restante está mexendo em seus smartphones. “Olha Dani, 

você viu que estão chamando os médicos generalistas do concurso do final do ano 

passado?” “Você viu Kely, na última reunião com o chefe do departamento ele disse que 

a secretaria iria começar a chamar os profissionais de nível superior para assumir as 

vagas do concurso, mas isso já tem duas semanas, se só agora estão publicando no D.O., 

imagina quando vão lançar as convocações...” 

As reuniões costumam ocorrer nas dependências do prédio que aloca a unidade 

básica de saúde, extraordinariamente alguns encontros ocorriam no CAPS – geralmente 

para a consulta dos prontuários ou para conversas pontuais com os psiquiatras de 

referência. Na maioria dos encontros, a condução da apresentação dos casos é feita pela 

psicóloga do CAPS que, segundo seus relatos, é a “caxias” da equipe, responsável por 

pautar o matriciamento dentro das reuniões de equipe, na maioria das vezes sem sucesso. 

“Bom, já que todos chegaram podemos começar a discutir os casos. Semana passada eu 

consegui pegar o doutor Aldo no final da reunião de equipe e ele fez alguns 

encaminhamentos”.  

Ao meio da pilha de prontuários, a técnica pega um envelope e tira um punhado 

de papéis grampeados – as folhas de evolução e acompanhamento dos pacientes. Primeiro 

caso do dia, a reunião de matriciamento começa: “Maria do Socorro, quarenta e seis 
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anos, sofre com um distúrbio do sono, lombalgia e diabetes, …, Petúnio Gramado, 

sessenta e quatro anos, depressão leve estabilizada em função de sua demissão, …, Lily 

Assumpção, quarenta anos, depressão pós descoberta de HIV, deu entrada no CAPS em 

agosto de 2017 depois de uma internação..., Gardênia Vieira, tem diagnóstico de 

depressão e psicose indefinida..”. 

A lista de nomes, diagnósticos das patologias e encaminhamentos para outras 

especialidades – os prontuários são dos CAPS e, por conta disso, só tem informações 

acerca do acompanhamento psiquiátrico – como ortopedia, odontologia, fisioterapia. No 

decorrer da apresentação dos primeiros casos pela psicóloga do CAPS, a pilha de 

prontuários vai dividindo-se em duas: as já apresentadas e as que serão apresentadas. 

“Como vocês podem notar, alguns usuários já fazem tratamento há mais de dez anos no 

serviço. Eles apresentam algumas similaridades entre si, pois todos passam por idas e 

vindas, altos e baixos. Eles estabelecem uma emblemática relação com a equipe e, 

consequentemente, com o equipamento. Há aqueles que comparecem aos espaços das 

oficinas e nas assembleias. Nas consultas psiquiátricas e psicológicas apresentam estar 

encampando seus processos terapêuticos, entretanto, quando o tratamento parece tender 

para uma alta, apresentando uma estabilidade razoável, eles começam a faltar nas 

consultas, desinvestem nos grupos e nos espaços sociabilizantes em geral”. Há 

momentos nos quais é possível identificar a presença de muitos caciques e poucos índios, 

muitas regras e normas – que alicerçam uma aposta em um suposto modo hegemônico de 

se produzir ações e estratégias no trabalho em saúde pautados no modelo biotécnico – de 

cuidado operando perceptivelmente, já em outras ocasiões é possível identificar relações 

de afetos e movimentos de coletividades que operam através das linhas sensíveis que 

marcam um ritmo mais sutil, operando e flertando com o invisível, se constituindo pelas 

linhas afetivas estabelecidas entre os corpos. Sob essa emblemática composição de ações, 

posturas e condutas agenciam-se os ritmos de funcionamento da máquina. 

No desenrolar da apresentação dos casos, a Terapeuta Ocupacional intervém o 

discurso da apoiadora: “Nossa, o João toma quatro medicações, cloridrato de biperideno, 

melato de levomepromazina, cloridrato de setralina e diazepan, como esse cara foi 

matriciado Regina?”. “Sabe como é né Jéssica!? O dr. Aldo quando pega no tranco 

desce o pau e encaminha todo mundo que está minimamente estabilizado, ainda mais 

com os casos de depressão”. Uma das agentes de saúde interrompe o diálogo entre a 

apoiadora e a Terapeuta Ocupacional, dizendo: “não entendo muito esse negócio de 
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matriciamento e Saúde Mental é, um mundo novo para nós” – entreolhando para o colega, 

também agente comunitário de saúde. 

II 

Durante a fala da apoiadora um dos ACS´s anota as informações no livro ata 

enquanto os outros se revezam entre olhar para a locutora dos casos e as mensagens do 

whatsapp. Entre a apresentação de um prontuário e outro, os residentes que participam 

das reuniões relatam alguns encontros com alguns dos usuários encaminhados para o 

matriciamento, “A Lily eu encontrei na fila de vacinação contra a gripe, o Pétunio veio 

no último grupo de pesagem do bolsa família, a dona D´Camour veio fazer a coleta de 

sangue na semana passada, eu estava auxiliando a Sueli na coleta e acabei proseando 

com ela sobre os filhos e o trabalho novo”. Um dos casos demanda maior atenção ao 

grupo. “Bom, temos a dona Gardênia, é uma paciente que já estruturou um circuito de 

idas e vindas à unidade. Semana passada ela surgiu no CAPS depois de vir nesta unidade 

de Saúde da Família com queixas sobre sua falta de vontade de trabalhar, angústia no 

peito e nós na garganta, como de costume. O médico da USF a encaminhou para 

avaliação no CAPS – ela omitiu a informação de já conhecer o serviço e de seu 

tratamento. Quando chegou ao CAPS, depois de sumir por três meses, ela apresentou 

uma receita vencida, o encaminhamento do médico da USF e trouxe novamente suas 

queixas gástricas. Em sua relação de altos e baixos com os equipamentos da rede, ela 

carrega consigo um incomodo no estomago, usa isso como bode expiatório em seus 

tratamentos”. 

A partir do relato da psicóloga (do CAPS) é montada uma espécie de caricatura 

do paciente: “ela tem transtorno depressivo e é poliqueixosa. Uma turista no CAPS”. Os 

encontros relatados e socializados pelos componentes da equipe da residência 

multiprofissional mostram outras posturas, posições e investimentos, para os casos de 

“resistência ao tratamento” apresentados, geralmente é sugerido por parte dos 

trabalhadores da prefeitura, o acionamento de medidas punitivo-jurídicas como 

encaminhamentos mais convencionados para com os pacientes com um alto limiar de 

resistência ao tratamento, “vamos chamar uma reunião de supervisão clínico-

institucional para discutir a situação da Gardênia?”.  

Em contrapartida, existem outros circuitos de ação elaborados através de linhas 

de estratégias e intervenções afetivas, “que tal fazermos uma visita domiciliar? Qual é 
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mesmo o número da casa dela?” 

“Pode ser, mas quem vai fazer a visita domiciliar?”, problematiza a psicóloga 

do CAPS.  

“Eu posso! qual dia da semana é melhor?”, responde o psicologista.  

“Terça de manhã e na quinta à tarde eu posso”, “quinta à tarde é perfeito para 

mim”, respondem respectivamente a assistente social e a agente de saúde. 

      III 

Na semana seguinte à reunião de matriciamento, o psicologista, a agente de 

saúde e a terapeuta ocupacional conspiram4 em encontrarem-se para realizar a visita 

domiciliar numa próxima quinta-feira à tarde, às quatorze e trinta. No pós-almoço de dias 

quentes, a dinâmica e disposição dos corpos que trabalham na Casa de Contêineres 

operam sutilmente, num ritmo desacelerado. A estratégia arquitetada pela equipe foi a de 

fazer uso do pretexto da visita de rotina conjuntamente com a agente de saúde – a última 

visita havia sido realizada a mais de dois meses. Gardênia não mora muito longe da 

unidade de saúde; num percurso de pouco mais de cem metros, que não dura mais de oito 

minutos. Durante o trajeto a agente de saúde é saudada pelos (os) trabalhadores das 

oficinas alocadas na calçada: “Bom dia Conceição!”, “Olha nossa agente aí!”, “O lá em 

casa”. Respondendo com acolhimento e perspicácia a agente diz: “Bom dia meninos! Vai 

com calma Gumercindo, amanhã eu vou passar lá em casa para saber como anda a dona 

Francisca”. 

Apesar do pouco tempo de caminhada, a agente encontra tempo para passar 

algumas informações menores sobre a paciente, supostamente, poliqueixosa. “A 

Gardênia teve seis filhos, o mais velho morreu há dez anos, na época ela foi encaminhada 

para o CAPS. Além disso, o rapaz deixou um filho e a esposa foi presa, há dois anos o 

conselho tutelar mandou um oficial carregando em uma mão o neto – que ela nem 

conhecia – e a mochila dele na outra. Ela está com cinquenta e nove anos, tem um marido 

e mora com o filho caçula e é a dona da casa. Há algum tempo ela tem sofrido com as 

complicações gástricas, principalmente depois que o menino passou a morar com ela. 

 
4 Conspirar, conforme o sentido em que insistiu Félix Guattari (2004), que significa "respirar junto", compor 

estratégias articuladas e intensivas de ampliação das condições da vida (em) comum. No Brasil Paulo 

Leminski escreveu: “confira, tudo que respira, conspira”. 
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Não sei muito bem qual é a situação desse menino, mas tenho ouvido umas conversas 

sobre alguns problemas na escola. Parece que ele levou algumas substâncias ilícitas 

para a escola e foi denunciado por colegas. Não sei direito dessa história, pois eu moro 

pra cima da unidade. Antes de eu assumir esse cargo de agente comunitário de saúde, eu 

tinha pouca passagem pra esses lados do bairro. Mas ele chegou com oito anos, agora 

deve estar pra fazer os dez.” 

O breve relato feito pela agente de saúde desterritorializa a figura da paciente 

dita poliqueixosa e apresenta uma dona de casa já na terceira idade com problemáticas 

concretas e complexidades como a perda do filho mais velho e sua esposa presa, 

enfrentando talvez dificuldades atuais no cotidiano de criação de uma criança em vias de 

adolescer e tendo que se haver novamente com equipamentos de atenção infanto-juvenil 

– escola, conselho tutelar e a secção centro de valorização da criança – depois de mais de 

duas décadas sem ter de cuidar de crianças, pelo menos legalmente.  

“Nossa, que história complicada”, fala o psicologista. “Sim, é possível 

identificar pelo menos três problemas nisso: as demandas do sofrimento de luto de 

Gardênia; suas questões gástricas e de administração da medicação; e a chegada do 

neto e seus desdobramentos na dinâmica familiar”, completa a assistente social. 

Ao finalizar a caminhada pela calçada, o bando do apoio matricial chega na viela 

que dá acesso à casa de Gardênia. De cara, observam três crianças batendo bola no chão 

de paralelepípedo, correndo e gritando entre si. “Lá vai Gabigol... ele dribla... ameaça 

que vai chutar... faz o corte e a paradinha, olha pro gol e bate... GOL!”, festeja uma das 

crianças que manejava a bola em direção ao gol improvisado com dois chinelos. “Ah, não 

valeu Kauê, você me empurrou, foi falta”, reivindica um dos colegas, o “zagueiro”. 

Enquanto isso, o “goleiro” corre em direção ao final da viela para pegar a bola 

arremessada pelo “Gabigol”, agora presa debaixo de um dos carros estacionados.  

A casa de Gardênia fica no final da viela, na penúltima casa. Chegando à porta 

carcomida pela umidade e pelas enchentes corriqueiras na região, os três eleitos à V.D. 

pela reunião de apoio matricial observam, pela janela, um rapaz de costas para rua, com 

fones de ouvido mexendo num computador. O rapaz parece não perceber a presença do 

grupo. Passados alguns instantes a agente de saúde bate palmas chamando pela paciente. 

Após duas baterias de palmas, a porta se abre. O grupo é recepcionado por um senhor 

alto, franzino, de camisa regata, bermuda e chinelo. Em seu rosto de barba rala, é possível 
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identificar restos de farofa e um par de olhos inchados e entre abertos, como de quem 

pegou no sono após o almoço e que acabou de ser acordado. Olhando para os três corpos 

parados em sua frente, o homem diz: “boa tarde, o que desejam?” 

A agente comunitária de saúde toma à frente da situação, respondendo: “Olá sêu 

Durval, tudo bem? Desculpe incomodá-lo, mas eu sou a agente de saúde da região. Esses 

são a Júlia e o Psicologista, eles trabalham na unidade de saúde também. Precisamos 

dar uma palavrinha com sua esposa, ela está?” 

“Não senhora. A neguinha (referindo-se à esposa) saiu com o Kauê, ele tinha 

consulta com o neurologista”, responde o companheiro de Gardênia. A assistente social, 

de bate-pronto, pergunta qual seria o melhor horário para que encontrassem Gardênia em 

casa. Arrumando os botões da camisa o senhor responde: “Podem vir no período da 

manhã, é melhor, pois o menino (Kauê) está na escola e nós acordamos cedo para (a) 

trabalhar (apontando para o filho). Vocês deram sorte, a neguinha saiu antes do globo 

esporte, nem comeu com a gente pois tinha que pegar o Kauê na escola e depois ir pro 

médico, eu acabei pegando no sono e o Rodrigo aproveitou pra ficar nesse computador 

depois do almoço. Como as crianças de hoje não tem responsabilidades pra nada 

(apontando para o filho no computador)”.  

O psicologista pergunta: “mas podemos passar qualquer dia?” 

Com sua voz sutil o senhor responde: “sim, minha neguinha fica quase sempre 

em casa, semana que vem podem vir no período da manhã que ela estará aqui. Só que 

venham antes das onze, pois meio-dia eu e o Rodrigo voltamos para almoçar. Bom, vocês 

me desculpem, mas a gente precisa sair (novamente apontando para o filho). Mais 

alguma coisa?” 

 “Opa, o senhor já ajudou muito sêu Durval! Nós vamos indo para deixar o senhor 

se arrumar pra voltar pro serviço. Mas antes eu vou te pedir um último favor: avise a 

Gardênia que iremos passar aqui na semana que vem com a agente comunitária”, 

finaliza a assistente social. 

  O grupo se desloca para a esquina a fim de combinar um remanejamento e 

organizar a próxima visita. “Então, nos encontramos na quinta-feira que vem às oito e 

meia?”, questiona a agente de saúde. “Por mim pode ser”, responde o psicologista. 

“Hum, preciso ver minha agenda, na unidade pra confirmar, mas na quinta que vem eu 
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tenho uma reunião do Rede Família para ir logo pela manhã. Eu não posso deixar de ir 

nessa reunião, tem problema em vocês virem sem mim?” – responde a assistente social 

colocando outra questão para o trio. 

      IV  

 Passada mais uma semana, numa manhã de quinta-feira cinza, com muitas nuvens 

e vento gelado, a agora dupla – o psicologista e a agente comunitária de saúde – se 

encontra, desta vez já na esquina da viela, para a nova investida à casa de Gardênia. 

Chegando à frente da fachada da casa, a agente de saúde emite uma bateria de batidas 

com as palmas das mãos. Dessa vez a janela da casa está fechada, mas olhando pelo vidro 

dá para notar a televisão ligada. Há também latidos por de trás da porta.  

 A porta se abre e, dessa vez, é a mulher que aparece por de trás da porta. Ela olha 

para a dupla, com um sorriso no rosto se dirigindo para a ACS e diz: “Bom dia. Oi Jéssica, 

tudo bem? Você sabe se a doutora Gabriela já voltou da licença maternidade?”. “A dra. 

Gabriela voltou sim. Você está sentindo algum mal-estar? responde com uma pergunta a 

ACS, que segue, “dona Gardênia, esse aqui é o Psicologista, ele é do NASF e está 

acompanhando seu caso. Lembra que o dr. Aldo te encaminhou para a clínica da família, 

então, ele vai te ajudar nessa transição.” 

 “Olá dona Gardênia, muito prazer em conhecer a senhora”, aborda o 

psicologista. 

 Gardênia, agora dirigindo o olhar ao jovem estudante responde, “olá rapaz, o 

prazer é todo meu também”. Voltando o olhar para a agente de saúde, ela segue, “então 

Jéssica, deixa eu te contar, ultimamente eu não estou conseguindo dormir, eu tenho que 

escolher se como ou durmo. Por que quando eu como a dor ficar insuportável. 

Principalmente nas noites em que eu janto”. 

 “Nossa Gardênia, será que não tem a ver com os remédios que você toma. Por 

falar nisso, como anda a administração da medicação?”, questiona a ACS. 

 Com um tom descontraído, a jovem senhora fala de sua relação com os 

medicamentos: “ah menina, nem me fale. Eu não estou tomando nenhum remédio. Eu 

estava tomando direitinho, daí meu estômago começou a doer, principalmente depois que 

eu tomava aquele comprimido azul. Eu estava ficando muito sonolenta também, estava 

ficando difícil acompanhar o Kauê, daí eu guardei as cartelas na gaveta. De vez em 
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quando, nas vezes em que eu fico lembrando do meu filho eu tomo o comprimido 

pequenininho pra ter a disposição de fazer as arrumações de casa. Eu desisti de discutir 

isso com aquele psiquiatra, o dr. Aldo, ele sempre fala que minha dor de estômago é 

desculpa para eu suspender o remédio, então quando ele pergunta eu falo que estou 

tomando tudo, mas na verdade eu só tomo o pequenininho quando eu fico desmotivada. 

Que bom que agora eu vou pegar a receita na unidade”. 

 A ACS acolhe a fala da paciente apontando que a presença dos estudantes do Pet 

pode auxiliá-la com as complicações gástricas. “Então Gardênia, agora na unidade tem 

os meninos do Pet e a garotada da residência. Temos até uma nutricionista agora, dá 

pra você ver com ela uma dieta mais leve. Talvez você possa tomar alguns chás e comer 

umas frutas que atuem no alívio da sua má digestão, né? – convocando o psicologista 

para conversa. 

 Atendendo a deixa dada pela ACS o jovem estudante diz: “Verdade Jéssica, a 

Camile (nutricionista) fica a semana toda na unidade, provável que ela tenha agenda 

para semana que vem. O que a senhora costuma comer nas refeições?” 

 A paciente responde trazendo um pouco de sua origem e algumas preferências de 

prato – “Ah, eu sou cearense, gosto de comer carne de sol com jabá, rabada, mocotó. 

Gosto de carne né. Às vezes eu faço uma costela na panela com batatas e cenoura. Tudo 

isso acompanhado com o bom e barato arroz com feijão”. 

 “E as outras refeições, o café da manhã e o lanche da tarde? Você tem o hábito 

de comer frutas? E os horários das refeições, tem horários fixos?”, pergunta a ACS. 

 Gardênia responde contando, resumidamente, seu cotidiano de dona de casa: “Ah, 

de manhã eu tomo umas xícaras de café e como meio pão com manteiga. Não sou muito 

chegada em frutas, por isso acabo comendo comida mesmo, arroz, feijão e uma carninha 

cozida. Horário para comer é quando dá fome, ou quando meu marido e meu filho mais 

novos pedem para eu servir a comida. Com a correria do dia a dia – tem que lavar roupa, 

fazer comida, varrer a casa, passar um pano no chão, arrumar as bagunças do Kauê, a 

dinâmica da casa não me deixa ter muito tempo pra ficar comendo frutas – quando dá 

pra sentar é sentar pra comer, porque depois eu só consigo parar para comer a noite, na 

hora da novela”. 

 A mulher segue falando sobre os outros filhos: “eu tenho cinco filhos, dois 
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moravam aqui comigo, mas depois que o Kauê chegou eles se mudaram para o Guarujá-

SP, lá para a vila dos Navegantes, perto da ponta da praia e da praia do Góes, os outros 

dois moram aqui lá pra cima do martins fontes, na rua Uruguai”. 

 O psicologista toma palavra para sugerir possíveis alternativas para conciliar os 

deveres do lar e as ações de autocuidado: “a senhora pode pedir ajuda para seu marido, 

o Rodrigo e para o Kauê. A senhora não precisar dar conta de tudo sozinha, a senhora 

não faz a bagunça sozinha.  No tempo vago, a senhora gosta de fazer o que?” 

 “Tempo vago? (sic) Não tenho isso não moço. O único momento que eu tenho 

para tirar um descanso é na hora de assistir minha novela. Eu gostava de costurar, mas 

já faz tempo que eu não faço nem um ponto em cruz. Eu tinha uma máquina de costura, 

uma Singer com o motor de dois tempos, dava pra fazer vários bordados e acabamentos. 

Tive que vendê-la depois que engravidei para ter espaço em casa para cuidar das 

crianças. Eu às vezes fico com saudades de costurar, mas como não fui tendo tempo para 

isso, daí fui esquecendo e agora só tem a saudade mesmo”, relata sob um tom saudosista 

à dupla.  

 E segue: “mas e aí, digam ao que vieram. Meu companheiro disse que vocês 

viriam aqui para falar comigo, o que vocês querem?”, colocando seu questionamento 

para a ASC, que responde, “então, nós viemos aqui para saber como a senhora estava, 

se está com dúvidas sobre a condução do seu tratamento no CAPS e para apresentar o 

no psicólogo para a senhora. Nós (centro de saúde do martins fontes) estamos 

conversando exaustivamente com a equipe do CAPS para conseguirmos dar sequência 

ao seu tratamento. Na reunião que tivemos para discutir o projeto terapêutico da 

senhora, pensamos em lhe oferecer medicações fitoterápicas, principalmente para a 

senhora lidar com as complicações gástricas. Mas como o ele bem lembrou, a senhora 

pode marcar um atendimento com a nutricionista da residência e ela pode indicar um 

medicamento que componha melhor com seus hábitos alimentares. E aproveitando que 

a senhora falou da saudade de costurar, eu sei que na Associação de Moradores tem 

vagas para três cursos, um de artesanato com materiais recicláveis, pintura e costura. O 

que a senhora acha de ir se informar sobre esses cursos? Será que a senhora não teria 

interesse em participar? 

 A mulher aparenta se animar com a fala da ACS, principalmente quando ela 

menciona o curso de costura, “isca jogada pela agente” que, aparenta ser fisgada pela 
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paciente, que responde perguntando: “aonde fica essa Associação de Moradores? 

Dependendo do horário desse curso eu posso participar sim, vocês sabem que horas eles 

dão as aulas?” 

 A agente de saúde responde dizendo que: “a fica aqui no complexo perto da 

estação de trem mesmo, perto da esquina com a rua da escola. Pelo o que eu sei, eles 

oferecem dois horários para todos os grupos, um no período da tarde e outro no começo 

da noite, de terça e quinta. Mas não sei precisamente qual a hora que eles começam, mas 

isso deve ser fácil de saber. Pensei que a senhora conhecesse essa entidade, eles estão 

aqui no território há pelo menos cinco anos, mas deve ser mais já”. 

 Gardênia, superficialmente, fala de sua dificuldade em bancar esse tipo de 

movimento – fazer atividades desassociadas das tarefas do lar – trazendo alguns 

complicadores: “Hum, nesse horário eu estou arrumando a bagunça do almoço e 

preparando o jantar. O Dorival não vai gostar de jantar mais tarde. E o Kauê, quem vai 

ficar com ele? O Rodrigo quando está em casa só sai da frente daquele computador para 

comer e ir pro banheiro”. 

 Relacionando-se com as dificuldades apresentadas por Gardênia em negociar suas 

próprias demandas, a ACS e o psicologista, improvisadamente, propõem, cada qual do 

seu modo, que ela seja acompanhada para ir visitar a  e que na volta, negocie com o 

marido, o filho e o neto os possíveis rearranjos para que ela consiga participar do curso.  

 A ACS traz uma possibilidade – “Dona Gardênia e se o Psicologista e a Júlia te 

acompanhassem até a Associação de Moradores, a senhora iria com eles?”.  

 O psicologista completa dizendo: “nós podemos auxiliá-la na negociação com 

seu marido e com seu filho, acho que eles vão entender”. 

 Apesar da manifesta resistência, ambígua ao sentimento saudosista dos tempos 

em que era costureira, Gardênia diz: “então vocês passam aqui às cinco e meia, daí nós 

vamos até a e na volta eu converso com o Dorival e com o Rodrigo. Talvez seja até bom 

pra eu me distrair um pouco, ter uma folga daqui de casa, do Kauê. Pode ser na terça 

que vem? 

 “Terça que vem eu posso, vou ver com a Júlia se ela pode ir. Se ela não puder eu 

te aviso, vamos deixar marcado para terça-feira que vem, se houver algum contratempo 

eu te aviso, podemos combinar assim?”, responde o jovem estudante. 
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 Falando quase que por cima do psicologista, a ACS lembra: “já são dez e quinze, 

já deu minha hora, preciso voltar para o centro de saúde, preciso ajudar a Cida na coleta 

dos exames de sangue. Dona Gardênia, a senhora tem mais alguma questão? você volta 

comigo?”. 

  

 “Ah menina, depois a gente conversa, eu preciso ir arrumar as coisas para o 

almoço. Quando eu for no centro de saúde a gente continua essa prosa”, finaliza 

Gardênia. 

 Os três se despedem, o psicologista volta para a CC. 

  



101 
 

MN.10 | FAMILIA REVIAX 

I 

Numa terça-feira pela manhã, ao chegar na casa de contêineres, o Psicologista é 

abordado pela governanta Kiara. Ela diz que irá fazer o encaminhamento de um e-mail 

mandado pelo Ministério Público por conta de um caso judicializado da família Reviax. 

E que havia uma solicitação para um parecer psicossocial em relação as condições de 

vida de Farael Reviax – o processo do MP era por conta de seguidas denúncias e 

flagrantes de pequenos furtos – por parte da unidade de saúde e que o prazo já estava 

correndo e expirando.  

Psicologista após o breve diálogo com a governanta Kiara, segue para a sala do 

NASF. Abre a janela e acende a luz. Por conta da vida de estudante o Psicologista 

cumpre dez horas diárias de trabalho para não ser descontado nos períodos de aula. Por 

conta disso, acaba ganhando alguns momentos sozinho na sala com a unidade fechada, 

com tempo para trabalhar na leitura de documentos, lançamento de evoluções nos 

prontuários eletrônicos e, na ocasião do dia, fazer a leitura do e-mail encaminhado pela 

governanta Kiara.  

Ele tem acesso ao caso narrado pelo MP e da complexidade da situação: no 

processo que estava correndo tinha como reclamante a irmã de Faraell, Láfera Reviax 

em decorrência dos seguidos episódios em que Farael agredia a mãe e ameaçava a irmã 

– que estava fazendo o pré-natal na unidade.  

“A Sra. Láfera Reviax enfatizou que a Sra. D´Carmour "sempre trabalhou 

para sustentar os filhos" (sic); e que ela, por trabalhar muito, ficava pouco 

com os mesmos. Expôs que sua mãe trabalhava como empregada doméstica, 

retornando do trabalho à noite; e que seu pai, acreditando que ela o traía, a 

agredia fisicamente. Complementou que seu pai trabalhava como 

caminhoneiro; que ele fazia uso abusivo de bebida alcoólica; e que ele, 

alcoolizado, acabou caindo e quebrando o fêmur, o que o deixou aleijado até 

morrer. Um pouco mais de dez anos atrás, quando o Sr. Faraell tinha nove 

anos, Ledorano, seu irmão mais velho, na época adolescente, saiu de casa e 

não mais apareceu. E que sua mãe o procurou em delegacias, em hospitais, no 

IML, etc., e registrou a ocorrência. Ressaltou que, até hoje, a família não sabe 

qual foi a causa do paradeiro de Ledorano”.  

 

Os olhos do Psicologista percorrem as linhas do corpo do e-mail lendo as 

informações do MP. Enquanto sua mente se desloca em rememorações em reuniões de 

matriciamento em que os ACS´s compartilhavam situações da dita “família Xavier”. 
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 “(Láfera) Salientou que o Sr. Faraell, após o sumiço de Ledoran, começou a 

fazer uso de loló, maconha e, por fim, crack. Acrescentou que sua mãe 

"arranjou internação" (sic) para seu irmão; mas que este permaneceu na 

instituição por apenas alguns dias, tendo ido embora por livre e espontânea 

vontade. Esclareceu ainda que o Sr. Rafael mora em um imóvel deixado por 

seu pai; que ela e sua mãe residem em imóvel alugado; e que esta última arca 

com as despesas do imóvel ocupado por seu irmão e, além disso, prepara as 

refeições que o mesmo leva para casa todo dia. Narrou que, em junho deste 

ano, ao ouvir o Sr. Faraell chamando sua mãe, informou que esta não se 

encontrava; que o Sr. Faraell, não acreditando na informação, pôs-se a bradar 

por sua mãe e a forçar o portão para entrar; e que ele, além disso, ameaçou lhe 

enfiar a faca, caso abrisse o portão. Assegurou que, após registrar a ocorrência, 

o Sr. Rafael não mais perturbou. 

 

SÍNTESE DA ENTREVISTA COM D´CARMOUR REVIAX 

D´Carmour comunicou que o Sr. Faraell se recusou a comparecer a esta 

entrevista por medo de ser preso. Participou que é analfabeta; e que trabalha, 

às terças e sextas-feiras, para uma família, fazendo faxina e congelados. 

Historiou que nasceu em Pernambuco; que trabalhava na roça; que, aos treze 

anos, sua patroa a trouxe para o Rio de Janeiro; que, aos dezoito, se casou com 

Nilson Ponti, o qual tinha, na época, quarenta e três anos; que tiveram 

Ledorano, Faraell e Láfera; e que viveram juntos vinte e cinco anos. Comentou 

que o Sr. Nilson desejava veementemente ter uma filha do sexo feminino. 

Descreveu que o Sr. Nilson fazia uso abusivo de bebida alcoólica; e que ele a 

xingava de "vagabunda" (sic), "piranha" (sic) e outras palavras ofensivas, 

jogava fora a comida que ela preparava e a agredia fisicamente. Mostrou 

cicatrizes decorrentes das agressões e resumiu que "sofreu muito" (sic). 

Mencionou que Ledorano, aos dezesseis anos, aproximadamente há sete anos, 

saiu de casa e não mais retornou; e que recebeu notícias de que ele fora 

assassinado, embora não fosse envolvido com o tráfico de drogas. Expôs que 

o Sr. Nilson espancava o Sr. Faraell por motivos insignificantes; e que, para 

evitar as agressões, entrava na frente'.  Recordou que o Sr. Nilsonn espancava 

o Sr. Faraell, quando este tinha onze anos, por defender que o mesmo já 

deveria estar trabalhando. Complementou que aquele, quando "ia ao bar 

beber" (sic), levava este. Explicou que, com o intuito de evitar que o Sr. Faraell 

precisasse se inserir no mercado de trabalho tão cedo, trabalhava, "fazia de 

tudo" (sic). Ressaltou que o filho "sempre teve de tudo" (sic), também porque 

o padrinho "dava tudo que ele queria" (sic), "dava roupa de marca..." (sic). 

Contou que o Sr. Faraell, aos treze anos, começou a fazer uso de crack. 

Explicou que não se separou do Sr. Nilson por causa do filho. Citou que, três 

anos atrás, o Sr. Faraell "ficou preso na 64a DP", porque "acharam que ele 

tinha roubado o rádio de um carro" (sic). Citou também que um miliciano 

acusou-o de ter roubado a bolsa da esposa, deu-lhe uma surra e apontou-lhe 

uma arma na boca. Asseverou que o filho, desde então, não mais pratica 

roubos. Relatou que inseriu o Sr. Faraell em tratamento psiquiátrico e 

psicológico, tendo ele permanecido neste último dos dez aos dezesseis anos e 

interrompido devido à aposentadoria da psicóloga que o atendia. Justificou 

que não tentou inseri-lo em tratamento novamente, porque "ele não quer" 

(sic). Inteirou que "internou Faraell duas vezes" (sic). Informou que o Sr. 

Faraell, atualmente, faz uso de crack duas ou três vezes por dia; e que o mesmo 

cata lixo para auferir alguma remuneração. Disse que sua filha a aconselha a 

largar seu filho de mão; mas que, ao contrário do que aquela aconselha, arca 

com as despesas da casa deste. Garantiu não dar dinheiro a ele. Afirmou que, 

desde que foi feito o R.O. que gerou o presente processo, O Sr. Rafael não 
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mais fez arruaça em sua casa. 

 

SÍNTESE DA ENTREVISTA COM HENRI FERNAND COAINI 

O Sr. Henri delatou que o Sr. Faraell rasga todas as intimações que lhe 

entregam. Comunicou que o Sr. Faraell é dependente químico. Expôs que, por 

esse motivo, a Sra. D´Carmour se mudou para imóvel alugado, deixando o 

filho no imóvel herdado marido. Detalhou que o Sr. Faraell pratica pequenos 

roubos; e que, não raras vezes, as vítimas de tais delitos cobram o prejuízo da 

Sra. D´Carmour, a qual não somente se nega a cobri-lo como também 

aconselha a registrar a ocorrência. Relatou que, depois que bateram no Sr. 

Faraell por causa de um furto, o próprio pediu para se internar; mas que, pouco 

tempo depois, ele saiu da casa de recuperação. Narrou que o Sr. Faraell levou 

uma garota para coabitar o imóvel; que a Sra. D´Carmour pediu que ele não a 

abrigasse, argumentando que é quem arca com as despesas da casa; que o Sr. 

Faraell se alterou e arremessou um objeto contra a Sra. Láfera, tendo atingido 

o braço da Sra. D´Carmour; que esta chamou a polícia e, quando os policiais 

chegaram, pediu que retirassem do imóvel a mencionada garota; e que os 

agentes públicos alegaram não poderem retirar a mesma de lá por ser o Sr. 

Faraell é dono do imóvel também, mas conversaram com este e orientaram a 

todos a resolverem o problema juridicamente. Complementou que, mais tarde, 

o Sr. Faraell foi à casa da Sra. D´Carmour; que ele (o Sr. Henri) e a Sra. Láfera 

informaram que a mesma não estava; e que o Sr. Faraell, com o intuito de 

conferir se a mãe realmente não se encontrava, insistiu em entrar e, como foi 

impedido, ameaçou lhes enfiar uma faca.  

 

CONCLUSÃO 

Do relato dos entrevistados, extrai-se que a história de vida do Sr. Faraell foi 

marcada pela extensa jornada de trabalho da mãe, convivência com o 

alcoolismo do pai, desaparecimento do irmão e satisfação material que o 

tolheu de aprender a lidar com a frustração, fatores que provavelmente abriram 

espaço para a drogadição dele. Contudo, uma vez que o próprio não foi 

entrevistado, nada se pode afirmar. Com relação aos demais entrevistados, 

entreviu-se que sentem necessidade de impor limites ao Sr. Rafael.  

Diante do exposto, convém:  

1. noticiar o caso à Casa de Contêineres, situada à Rua Iguababá, 149 - Brás de 

Pina – Tel.: 3910-4043, para que a psiquiatria e a psicologia do NASF (Núcleo 

de Apoio ao Saúde da Família) empreendam as ações necessárias e; 

2. solicitar avaliação do CAPSad III Loucura Suburbana, situado à Rua 

Professor Paulo Freire, 485 – Ramos - Rio de Janeiro/RJ - Tel.: 33021889.  

Por fim, cabe assinalar que, a fim de facilitar a compreensão da demanda por 

parte dos profissionais que receberem a(s) solicitação(ões), seria de grande 

utilidade que o ofício fosse acompanhado de cópia deste relatório.” 

 

O Psicologista coça os olhos. Ainda tem mais dois anexos no e-mail encaminhado 

pela Governanta Kiara. 

Ele abre o primeiro: 
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“   N° do Ofício: 24/2018/OF   

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018. 

Processo: 0020816-57.2017.8.19.0210 

Distribuído em: 12/06/2017 

Classe/Assunto: Termo Circunstanciado - Ameaça (Art. 147 - CP) 

Autor do Fato: FARAEL REVIAX 

Vitima: LÁFERA REVIAX 

Vítima: HENRI FERNAD COAINI 

Registro de Ocorrência no 022-03388/2017 de 11/06/2017, 22a Delegacia 

Policial 

 

Prezado Senhor  

Pelo presente, encaminho a V. Sa. cópia do relatório de estudo psicológico 

para que a psiquiatria e a psicologia do NASF (Núcleo de Apoio ao Saúde da 

Família) empreendam as ações necessárias, remetendo a este Juizado relatório 

do caso em 90 dias. 

 

Atenciosamente,  

Andrade Rujaerz Acoust– 

Juiz Titular” 

 

No segundo: 

“ N° do Ofício: 45/2018/OF   

Processo: 0020816-57.2017.8.19.0210 

Distribuído em: 12/06/2017 

Classe/Assunto: Termo Circunstanciado - Ameaça (Art. 147 - CP) 

Autor do Fato: FARAEL REVIAX 

Vitima: LÁFERA REVIAX 

Vítima: HENRI FERNAD COAINI 

Registro de Ocorrência no 022-03388/2017 de 11/06/2017, 22a Delegacia 

Policial 

 

Prezado Senhor,  
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Pelo presente, encaminho a V. Sa. cópia do relatório de estudo psicológico 

solicitando avaliação desse CAPS, remetendo a este Juizado relatório do caso 

em 90 dias.  

Atenciosamente,  

Andrade Rujaerz Acoust– 

Juiz Titular” 

 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018. 

  

II 

O Psicologista finda a leitura do e-mail e se dá conta do trabalho que precisa ser 

feito. Ele abre os prontuários do referidos citados nos processos. Láfera está na trigésima 

semana do pré-natal. D´Carmour tem histórico de retirada de remédios de hipertensão. 

Nilson apenas uma vacina de campanha. Fazem o perfil de um estrato de famílias recém-

cadastradas que não utilizavam a CC, pois descendem das primeiras levas de ocupação 

do bairro, caracterizado pelas famílias imigrantes que vieram para o Rio de Janeiro no 

período de industrialização brasileira, entre as décadas de 20 e 50 do século passado. E 

Fora o pré-natal e renovações de medicamentos, é um grupo familiar com pouco vínculo 

com o serviço e unidade. Faraell só tem alguns registros de VD, mas com informações 

incipientes... 

 Para atender a demanda no escopo da saúde da família, se faz necessário o 

compartilhamento do caso, análise e tomada de decisão com, pelo menos, os ACS´s da 

equipe de referência e com o médico e enfermeiro de família. Por conta do 

acompanhamento do MP, o NASF é acionado visto a vulnerabilidade e complexidade do 

caso envolve, ao menos, as problemáticas da Atenção Psicossocial, Dinâmica Familiar; 

de trabalho; habitação; Segurança pública. Sem contar que toda narrativa formal estava 

expondo a fragilidade de Faraell no que tange seus modos de vida e hábitos de consumo.  

III 

 Farael compunha o grupo populacional de jovens adultos homens. Desempregado 

e com histórico de evasão escolar, experienciava as peripécias de uma vida errática por 

meio da tríade casa-rua-cena de uso. Ele se deslocava a pé pelas ruas e avenidas da zona 

norte. Saída de Brás de Pina até o complexo da maré andando enquanto coletava materiais 

recicláveis para venda e subsídios para o consumo de seus vícios. Entre um trajeto e 
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outro, ocasionalmente praticava pequenos furtos.  

Durante uma reunião de equipe, na qual o pedido do MP se fazia disparador dos 

trabalhos, define-se pela realização de uma visita domiciliar para nova abordagem junto 

a Faraell. Ao longo da discussão de caso, fica marcado entre as agentes comunitárias o 

histórico de tentativas de trabalho junto a Faraell. D’Camour pertence ao mesmo circuito 

evangélico que as ACS´s, fato que possibilita que as mesmas tenham mais elementos da 

história de Faraell para além de seus deslocamentos pelo SUS – Emergências nos 

hospitais gerais, UPA e a Casa de Contêineres – e que, de certo modo, legitimavam a 

narrativa institucional de um sujeito problemático. Devido à recente chegada do 

Psicologista ao serviço – além da solicitação de relatório psicológico – fica acordado que 

a ACS Lupita, responsável pela área em que residem os Riveaux. 

A nova abordagem é realizada numa manhã de quarta-feira. Na saída, o 

Psicologista é apresentado ao território pela ACS. Lupita vai apresentando os distintos 

pontos de encontro do território. No caminho, o Psicologista acompanha seguidas 

abordagens de moradores para com a ACS. Mulheres, gestantes, idosos e crianças. 

Marcação de consultas, entregas de exames, renovação de receitas e encaminhamentos. 

“minha mãe está reclamando de muita sede ao acordar e falando de dificuldades para 

dormir... tem como marcar consulta com o dr. Jacinto? – questiona uma das pessoas. 

“Sim, só a senhora chegar na quinta de manhã que a gente abre a marcação para 

quinta a tarde e sexta de manhã” – responde a agente. 

Seguindo a caminhada, a dupla chega a residência de Faraell.  

A fachada da moradia apresenta consideráveis sinais de degradação por de trás de 

um portão e muro de meia altura – típicas das construções de arquitetura do início do 

século XXI, quando a região da Leopoldina era banhada pela Baia de Guanabara e muitas 

construções de olarias para produção de materiais de construção foram erguidas. 

Na ausência de campainha, a agente bate palmas e chama por Faraell. 

Pela janela de frente para rua, percebe-se um movimento na cortina e, 

rapidamente, a silhueta de uma cabeça é percebida pela dupla de profissionais da CC. O 

Psicologista e a agente se entreolham. Ouve-se um barulho de porta de alumínio se 

abrindo e dois corpos saem pelo corredor se dirigindo a rua.  

A agente muda o semblante do rosto e fala: “Olá dona Telma e sêu João! Estamos 
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tentando falar com o Faraell”. 

“Oi minha filha! Como vai? Esse menino não toma jeito... Chegou no meio da 

madrugada e colocou a música para tocar junto com a namorada. Mas não demorou 

muito e eles começaram a brigar e se xingar. Agora devem estar dormindo, já tem umas 

horas que eles não dão sinal” – responde Telma. 

“Quer que eu vá chama-los?” – complementa João. 

A agente olha para o Psicologista, meio que incluindo-o na tomada de decisão.  

“Ah sim, se não for muito incomodo..., seria importante conseguirmos falar com 

o Faraell” – responde o Psicologista. 

Enquanto João se dirige aos fundos do terreno pelo corredor lateral, Telma e a 

agente explicam ao Psicologista a história da família. Telma e João possuem a mesma 

faixa etária de D’Camour. Frequentam a mesma paróquia e possuem familiaridade com 

D´Carmour, Faraell e Láfera – João é irmão de Nilson, pai de Ledorano, Faraelll e Láfera. 

Passam-se alguns instantes e outros dedos de prosa e, eis que João volta para a 

entrada do terreno com Faraelll e uma mulher. 

“Taí doutor. Agora é com vocês.. Vamos Telma, precisamos nos adiantarmos pois 

os meninos tem hora” – diz João para Telma. 

O casal se despede e segue o rumo sentido a Av. Brasil. 

Faraelll reconhece a ACS. 

“Bom dia Lupita, qual é a boa?” – fala Faraell. 

“Oi Faraell, como vai? Desculpe de incomodar, mas é que recebemos uma 

notificação em relação ao seu tratamento solicitado pelo MP. Além disso você não 

apareceu na campanha de vacinação. E o que aconteceu tua perna, por que está com 

essa tala? – responde a ACS. 

“Vixi.. isso aqui foi mó fita errada, os cara lá do parque união me confundiram 

com um malandro que estava assaltando umas casas ao redor do baile.. daí você sabe 

né?” – responde Faraell com um sorriso no rosto. 

“A firma bate primeiro e pergunta depois.. tu sabe como funciona” – responde a 

ACS. 
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“Pois é, ele sabe mas teve que tomar um corretivo pra se alembrar. Mas tá vivo 

e bem. O que vocês querem com ele? – atravessa a suposta companheira de Faraell. 

“Cala boca Kayleny! Tô num papo reto aqui com a Lupita, ela trabalha no 

postinho perto da avenida. É firmeza e representa ai quando eu preciso dos remédios” 

– responde Faraell. 

“Cala a boca é o caralho Raell! Tu não tá falando com teus amigos de boca de 

fumo – retruca a recém apresentada Kayleny. 

O Psicologista tenta mediar o a discussão: “Desculpem o incomodo, não 

queríamos acordar vocês, mas precisávamos pelo menos conseguir fazer um contato 

preliminar para tratar de uma questão de saúde. Faraell, como a Lupita disse, 

precisamos conversar para mandar o relatório para o juiz. Recebemos uma notificação 

de que você não estava comparecendo as atividades combinadas. Sua mãe comentou que 

você havia sofrido um acidente e estamos fazendo a busca ativa das famílias que não 

participando da campanha. Você já tomou a vacina em alguma outro unidade?  

“Ah, é pra tratar de questão de saúde, eu estou precisando também” – responde 

Kayleny, que segue: “E olha, vou falar mesmo (apontando para Faraell), ele e esta com 

uma tosse de cachorro velho e durante a noite ele fica com febre que chega a ficar todo 

suado”. 

“Caramba Kayleny, tu é linguaruda demais.. ninguém te perguntou nada. Fica 

na tua” – responde Faraell. 

Calma Faraell, ela fez bem de ter falado disso. Se eu marcar uma consulta com 

o dr. Jacinto você vai lá na unidade? Precisamos ver isso direito, há quanto tempo você 

está com essa tosse? Você terminou de tomar os remédios da cartela vermelha que eu te 

trouxe? – fuzila de questionamentos a ACs. 

“Po Lupita, cê tá ligada que eu já tinha melhorado... Eu fiquei com essa tosse 

depois da chuva que eu tomei no final de semana. Logo menos passa” – responde Faraell.  

“rapaz, você precisa terminar a medicação... eu te expliquei, o dr. Jacinto te 

explicou: se você não terminar o tratamento o bacilo vai pegar resistência e vamos ter 

que te encaminhar para a Fiocruz” – retruca a ACS, que se dirige a Kayleny –  “E você, 

mora aqui há muito tempo?  
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“Não. As vezes eu fico aqui, mas nem sempre. Moro no (Parque) União, por quê, 

vocês não estão vindo visitar o Faraell?” 

Sim, mas preciso saber por conta do cadastramento na unidade de saúde. Você 

está precisando de alguma coisa ou tem cadastro na unidade lá na maré?” ACS 

“Tu pergunta demais... Faraell, vou voltar pra dentro, qualquer coisa me chama. 

Kayleny (entrando para dentro da casa) 

 “Então Faraell, precisamos preencher uma devolutiva para o MP, daí pensamos 

que seria uma oportunidade para pensarmos como podemos te ajudar nesse processo, o 

que de fato é mais importante para a gente, não viemos aqui te julgar ou avaliar. 

Recebemos a informação de que você não tem comparecido ao CAPS. E precisamos 

saber o que está dificultando suas idas – coloca o Psicologista. 

Então doutor, eu não tenho nada para fazer com vocês, nem com o pessoal do 

CAPS, inclusive porque lá só tem maluco.. Só quero ficar de boa, minha mãe fica 

enchendo o saco e me caguetando por aí... está tranquilo. Eu curto dá umas baforadas 

e curtir tá ligado? E tô ligado que eu cometo uns erros por aí, mas é isso mesmo, a selva 

é triste. O que eu tô precisando é de tirar esse gesso – indicando para a perna 

imobilizada. – Faraell. 

Podemos marcar uma consulta, a enfermeira Kiara bem que disse que tinha uma 

notificação do Getúlio Vargas para a gente por conta de trauma ortopedia, tem uma 

semana que você ficou assim né? – pontua a ACS. 

Foi isso mesmo Lupita, e me disseram para ficar com isso por 15 dias, tirar e 

tirar outro raio-x. Tem como ver essa pra mim então? – responde olhando para ambos 

os profissionais. 

Sim. Vamos marcar. Você consegue ir para unidade pela tarde? Daqui uma 

semana, daí eu já agendo a consulta com o dr. Jacinto e te vou ver com ele o pedido do 

raio-x, a nossa está quebrada – responde a ACS. 

Beleza então, mais alguma coisa? Fáraell 

Bom, acho que já adiantamos muita coisa. Caso tenha alguma complicação nos 

avise. Nos vemos na semana que vem, boa tarde – Psicologista 

Obrigado Faraell – se despede a ACS. 
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Fáraell entra pelo portão a caminho da casa dos fundos. A ACS e o Psicologista 

pegam o caminho de volta para a Casa de Contêineres. 

IV 

Por conta de o processo possuir um caráter familiar, e pela CC operar a dita Saúde 

de Família, a equipe pensou em produzir um relatório familiar compartilhado ao invés de 

uma delação sob a ótica do serviço de saúde. Na reunião de equipe, essa foi a estratégia 

vista como não tentada e que, poderia recolocar os atores em novas possibilidades de 

lugares e pontos de vista em relação ao percurso feito até então. Nessa perspectiva, o 

Psicologista agenciou junto ao restante da equipe NASF a possibilidade da nutricionista 

e fisioterapeuta entrarem no circuito de cuidado nas consultas de pré-natal de Láfera. Ela 

já estava na 27 semana de gestação e tinha realizado apenas duas consultas. A gestação 

de Láfera corria sem nenhum risco específico e nenhuma complicação singular – para 

além das discussões com o irmão. Era a oportunidade para tentar construir outra relação 

da família com a unidade para além dos pedidos de ajuda em relação a Fáraell.  

Contudo, havia o histórico de que Láfera possuía muitas proximidades com 

Fáraell. Em especial pela personalidade e, junto a isso, possuía uma marca de não se abrir 

muito e sempre ser objetiva e sucinta nos encontros que não atendiam as demandas 

relativos as errâncias de Fáraell. E, após a primeira visita feita pelo Psicologista ainda 

havia uma consulta com a enfermeira e, por conta de o pré-natal demandar adequações 

relativas à alimentação, organizou-se uma interconsulta junto com a nutricionista. 

 Eis que o dia da interconsulta chega e, Láfera também chega na unidade 

acompanhada de D´Camour. Fazem o circuito de entrada-guichê-espaço de espera. 

Geralmente, as marcações de consultas de pré-natal eram as terças-feiras pela tarde, pois 

eram programáticas, contudo, após as reduções de equipes e serviços. 

 Ao entrar na sala, Láfera se depara com a dupla de profissionais na sala. Elas se 

cumprimentam. 

 - Boa tarde doutora, tudo bem? – chega puxando assunto Láfera. 

 - Oi Láfera, tudo bem sim e com você dona D´Camour, está tudo bem? – fala a 

enfermeira se dirigindo para mãe e filha.  

 - Oh minha filha, tudo bem sim, só na correria com os preparativos dessa benção 

chegar para nos alegrar a vida... – responde D’Camour. 
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 - Ah, estava já me esquecendo de apresentar para vocês a nutricionista Camile, 

não sei se vocês já se conhecem – retoma a conversa a enfermeira. 

 - Não... – responde Láfera.  

 - Eu também não – completa D’Camour. 

 - Eu não estou lembrada de vocês, mas é um prazer estar aqui podendo 

acompanhar você nesse momento da gravidez. Camile 

 - Bom como estão as coisas? – questiona a enfermeira. 

 - Tudo na normalidade doutora, só as náuseas que estão ficando mais frequentes, 

mas fora isso tudo normal – responde Láfera. 

 A enfermeira segue todo o protocolo das aferições, prescrição de sulfato ferroso, 

vitaminas. Já a nutricionista aplica um questionário para compreensão sobre os hábitos 

alimentares e preferências que Láfera e D’Carmour possuem, como esquematizam as 

refeições. 

 Por fim fica agendado a consulta de retorno na 32 semana. 

V 

O trabalho de aproximação entre Farael e Kayleny estava de certo ponto sendo 

permeado por inúmeros desvios e desencontros. Essa constatação estava óbvia na medida 

em que o relato do pedido do MP estava detalhando as errâncias de Fáraell. As 

abordagens tanto da ACS quanto do Psicologista até aqui apresentavam poucos retornos. 

Em uma supervisão de território, no qual o Psicologista conjuntamente com a 

ACS e dr. Jacinto, apresentavam para o apoio técnico qual tinham sido as estratégias de 

cuidado para o caso de Farael. 

- Não tem jeito não, já estou achando que esse rapaz está de patifaria mesmo – 

fala de modo meio atravessado a ACS que interrompe a apresentação de dr. Jacinto. 

Eu imagino a dificuldade de vocês Lupita, mas não podemos estabelecer juízo de 

valores e sentenças para nossa população. Enquanto dispositivo de saúde, garantidor do 

direito à saúde, não nos compete desistir do caso, mas sim tentar compreender qual a 

melhor abordagem para determinado caso e pessoa. Entendi que existe uma problemática 

entre esse rapaz e a família, e isso é um problema na medida em que essa conjuntura 
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despotencializa as possibilidades de entradas junto ao Fáraell – elabora a apoiadora. 

Precisávamos tentar identificar qual questão o Fáraell tem, no sentido de 

compreender qual demanda ele tem e como poderíamos nos aproximar para auxiliá-lo 

no seu modo de estar no mundo. Não que ele rompa com seus modos de ser e estar no 

mundo, mas sim em como esses modos e estados não comprometam sua existência – 

pontua o Psicologista.  

No pique em que está ele pode rodar na mão dos meninos da firma ou na da 

polícia – reitera a ACS. 

Além disso, precisamos pautar a situação da rede né... estou sem psiquiatra no 

serviço e sem as reposições das demissões dos últimos meses. Por conta disso, não 

estamos tendo pernas para garantir o funcionamento do serviço, das ações de dentro do 

serviço. Fazer trabalho no território e busca ativa é impossível. Não tenho carro para 

fazer as remoções dos pacientes que necessitam de internação, quanto mais para fazer 

visita domiciliar... está muito difícil – relata a coordenadora do CAPS. 

A fala da coordenadora opera como uma intervenção que generaliza um 

movimento de silenciamento do espaço. 

Silêncio.  

Olhos entreolham-se.  

Mãos coçam cabeça.  

O ar-condicionado faz barulho.  

Silêncio. 

Bom, estou entendendo, a partir da discussão que estamos fazendo até aqui, que 

estamos percorrendo um limiar em que identificamos limitações para pensar o 

planejamento e ações de cuidado. Entendendo também que a defasagem no que opera 

no registro do ‘êxito’ terapêutico nesse caso se dá em distintos níveis: a Lupita colocou 

suas percepções junto ao dr. Jacinto do histórico de Fáraell ao serviço; a colega do 

CAPS pontou suas limitações técnico-assistenciais que não estão em nossa zona de 

governabilidade na medida que; e o Fáraell está dizendo que não tem no que podemos 

ajuda-lo. Então proponho de pensarmos que tipo de arranjo podemos sustentar no caso 

de alguma intercorrência junto a ele e sua companheira, Kayleny. Que tipo de 
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intercorrência em potencial podemos vir a ter? – coloca o Psicologista. 

Estou entendendo o seu ponto. Não dá para almejarmos aquilo que não damos 

conta de fazer e que não atende ao discurso do paciente. É isso? – questiona a 

coordenadora do CAPS. 

Isso. Meu convite é para que detalhemos as problemáticas para constatar que 

ações podemos fazer, enquanto rede de saúde: Saúde da Família, NASF, Atenção 

Psicossocial, Pronto Atendimento. Talvez seja interessante tentar articular as ações 

junto há outros serviços, como CREAS, eles com certeza devem estar tendo que 

responder algum dos processos do Fáraell. Concomitante a isso, acolher o que o Fáraell 

diz, de ‘não ter em que ajuda-lo’. Sinteticamente, é isso que estava querendo dizer – 

retoma o Psicologista. 

Então é para continuar na mesma? – questiona a ACS? 

Na medida em que vamos construindo um sentido para o que estamos dando 

conta de fazer não é continuar na mesma, mas de fato, é tentar trabalhar com ele nos 

bastidores, talvez mais para a gente enquanto equipe de cuidado compartilhado – 

pondera a Apoiadora Técnica. 

De fato, estamos trazendo o caso para supervisão mais no sentido de 

compartilhar o pedido do MP e pensar num modo de dar uma devolutiva que não 

comprometa o Fáraell e que marque as tentativas de abordagens que estamos 

acumulando, para além de serem as ideais ou não – pondera o dr. Jacinto. 

Tenho acordo nessa proposta pois de fato, não estou pensando em como eu 

poderia ofertar qualquer coisa para fora do serviço na medida em que mal consigo 

sustentar o mínimo para o funcionamento do CAPS, tenho vergonha disso, mas não sei 

como posso participar desse PTS – retoma a coordenadora do CAPS. 

Ok, estamos com o caso do Ananias Barreto, mas já estouramos nosso horário e 

eu preciso descer para o centro pois tenho uma audiência representando a prefeitura, 

estou de saída fugindo, mas fiquem a vontade se precisarem usar o espaço  – fala a 

Apoiadora enquanto arruma seus pertences e se levanta caminhando em direção a porta 

de saída da sala. 

Reunião encerrada.  
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PARTE IV | VEREDAS CLÍNICAS: REVISITANDO AS MEMÓRIAS NARRATIVAS  
 

Quem transitou nessas páginas pode conferir que 

nosso estilo ensaístico não tem pretensão 

acadêmica. Nossa procura e nossa batalha estão, 

sem dúvida, cheias de incertezas, dificuldades e 

incompreensões. 

- ANTÔNIO LANCETTI5 

 

1 | DAS EMERGENCIAS CLÍNICAS E ALGUMAS TRILHAS GENEALÓGICAS  

 

Na tentativa de desenvolver uma proposição reflexiva acerca da produção da 

clínica no contemporâneo a partir da apresentação das Memórias Narrativas, considero 

pertinente retomar a proposta genealógica proposta por Foucault (1979; 1977) na qual ele 

se ocupa por colocar em análise a constituição da Clínica e da Medicina Social. No escopo 

das discussões no contexto da biopolítica, considero relevante retomar alguns pontos, ao 

passo que identifico diversas aproximações no que tange os processos de trabalho no 

contexto das práticas em psicologia. Tanto a ESF, como a própria psicologia enquanto 

disciplina são oriundas da constituição do saber médico. 

De início, vale destacar a problemática do médico-centrismo nos processos de 

trabalho e cuidado em saúde como uma espécie de sintoma no campo da saúde coletiva. 

De modo que acompanhamos desde legitimação do saber médico como disciplina, 

associada com o projeto civilizatório eurocêntrico capitalístico, na qual se fez necessário 

– para os interesses dos grupos dominantes – estabelecer dispositivos de docilização e 

disciplinamento do corpo visando a expropriação do poder de produção em mais valia e, 

consequentemente, da estruturação e desenvolvimento da economia capitalista 

(FOUCAULT, 1979). 

Nesse processo, nota-se também um deslocamento acerca do objeto de estudo e 

ocupação do saber médico, bem como das práticas médicas ao passo que, se antes do 

levante burgo-iluminista a medicina operava  

apenas o corpus de técnicas da cura e do saber que elas requerem; envolvera, 

também, um conhecimento do homem saudável, isto é, ao mesmo tempo uma 

experiência do homem não doente e uma definição do homem modelo. Na 

gestão da existência humana, toma uma postura normativa que não a autoriza 

apenas a distribuir conselhos de vida equilibrada, mas a reger as relações 

físicas e morais do indivíduo e da sociedade em que vive. Situa-se nesta zona 

fronteiriça, mas soberana para o homem moderno, em que uma felicidade 

orgânica, tranquila, sem paixão e vigorosa, se comunica de pleno direito com 

 
5 LANCETTI, 2014. p.121. CLÍNICA PERIPATÉTICA. 
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a ordem de uma nação, o vigor de seus exércitos, a fecundidade de seu povo e 

a marcha paciente de seu trabalho (FOUCAULT, 1977, p. 39). 

 

Nesse processo, identificamos o estabelecimento de modulações subjetivas no 

seio social e cultural da época – Europa, séc. XVII/XVIII – que atuam  

Em processos que tanto construirão objetos, quanto conformarão modos de 

existir. Quando nos referirmos, portanto, a modos de subjetivação, os estamos 

tomando em seu sentido intensivo, isto é, enquanto maneira pela qual, a cada 

momento da História, prevalecem certas relações de poder-saber que 

produzem objetos-sujeitos, necessidades e desejos. Assim é que nos séculos 

XVII/XVIII a individuação era um modo dominante de constituição dos 

objetos-sujeitos. Pouco escapava a esta forma/fôrma que chamarei aqui de 

“modo-individuo” (BARROS, 2009, p. 45). 

  

Interessante acompanhar essa dinâmica dicotomizante, por binarizações que se 

pretendem antagônicas, mas são construídas conjuntamente. Tal dinâmica se dá no campo 

da medicina numa proposição bio-política para com o corpo – social/coletivo e individual 

– na qual  

o conhecimento do homem natural e social. É importante determinar como e 

de que maneira as diversas formas do saber médico se referem às noções 

positivas de saúde e de normalidade. De um modo geral, pode-se dizer que até 

o final do século XVIII a medicina referiu-se muito mais à saúde do que à 

normalidade; não se apoiava na análise de um funcionamento regular do 

organismo para procurar onde se desviou, o que lhe causa distúrbio, como se 

pode restabelecê-lo; referia-se mais a qualidades de vigor, flexibilidade e 

fluidez que a doença faria perder e que se deveria restaurar. A prática médica 

podia, deste modo, conceder grande destaque ao regime, a dietética, em suma, 

a toda uma regra de vida e de alimentação que o indivíduo se impunha a si 

mesmo. Nesta relação privilegiada da medicina com a saúde se encontrava 

inscrita a possibilidade de ser médico de si mesmo. A medicina do século XIX 

regula-se mais, em compensação, pela normalidade do que pela saúde; e em 

relação a um tipo de funcionamento ou de estrutura orgânica que ela forma 

seus conceitos e prescreve suas intervenções; e o conhecimento fisiológico, 

outrora saber motivos diferentes, a supressão de tudo o que pode ser um 

obstáculo para a constituição deste novo espaço: os hospitais que alteram as 

leis especificas que regem a doença, e que perturbam aquelas, não menos 

rigorosas, que definem as relações da propriedade com a riqueza, da pobreza 

com o trabalho; a corporação dos médicos que impede a formação de uma 

consciência medica centralizada e o livre jogo ere uma experiencia sem 

limitação, acedendo por si mesma ao universal; as Faculdades, finalmente, que 

só reconhecem o verdadeiro nas estruturas teóricas e fazem do saber um 

privilegio social. A liberdade deve quebrar todos os entraves que se opõem a 

força viva da verdade. Deve haver um mundo em que o olhar, livre de todo 

obstáculo, esteja apenas submetido a lei imediata do verdadeiro; mas o olhar 

não é fiel ao verdadeiro e submetido a verdade, sem assegurar com isso o 

soberano domínio; o olhar que vê é um olhar que domina; e se ele também sabe 

se submeter, ele domina seus senhores: o despotismo tem necessidade de 

trevas, mas a liberdade, toda radiante de glória, só pode subsistir quando 

cercada por todas as luzes que podem esclarecer os homens; é durante o sono 

dos povos que a tirania pode se estabelecer e se tornar natural entre eles... 

Tornem as outras nações tributárias não de uma autoridade política, não de seu 

governo, mas de seus talentos e suas luzes,. .. existe uma ditadura para os povos 

cujo domínio absolutamente não repugna aqueles que se curvam perante ele; é 

a ditadura do gênio (FOUCAULT, 1977, p. 39-40). 
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No âmbito da organização do corpo coletivo, ou seja, dos processos cunhados 

como medicina de Estado, destaco os jogos de  

espacialização primaria a medicina das espécies situava a doença em uma 

região de homologias em que o indivíduo não podia receber estatuto positivo; 

na espacialização secundaria, ela exige, em contrapartida; uma aguda 

percepção do singular, liberada das estruturas médicas coletivas, livre de 

qualquer olhar de grupo e da própria experiência hospitalar. Medico e doente 

estão implicados em uma proximidade cada vez. maior e ligados, o médico por 

um olhar que espreita, apoia sempre mais e penetra, e o doente pelo conjunto 

das qualidades insubstituíveis e mudas que nele traem, isto é, mostram e 

variam, as belas formas ordenadas da doença. Entre as características 

nosológicas e os traços terminais que se lê no rosto do doente, as qualidades 

atravessaram livremente o corpo. Corpo em que o olhar médico não tem razões 

para se demorar, ao menos em sua espessura e seu funcionamento. [...] 

Chamar-se-á espacialização terciária o conjunto dos gestos pelos quais a 

doença, em uma sociedade, e envolvida medicamente investida, isolada, 

repartida em regiões privilegiadas e fechadas, ou distribuídas pelos meios de 

cura, organizados para serem favoráveis. Terciárias não significa que se trate 

de urna estrutura derivada menos essencial do que as precedentes; ela implica 

um sistemas de opções que diz respeito a maneira como um grupo, para se 

manter e se proteger, pratica exclusões, estabelece as formas de assistência, 

reage ao medo da morte, recalca ou alivia a miséria, intervém nas doenças ou 

as abandona a seu curso natural. Mais do que as outras formas de 

espacialização, ela e, porém, o lugar de dialéticas diversas: instituições 

heterogêneas, decalagens cronológicas, lutas políticas, reivindicações e 

utopias, pressões econômicas, afrontamentos socias. Nela, todo corpo de 

práticas e instituições médicas articula as espacializações primaria e secundaria 

com as formas de um espaço social de que a gênese, a estrutura e as leis são de 

natureza diferente. E no entanto, ou melhor, por isso mesmo ela é o ponto de 

origem dos questionamentos mais radicais. A partir dela, a experiência médica 

oscilou e definiu, para suas percepções, dimensões mais concretas e um novo 

solo (FOUCAULT, 1977, p. 15-16). 

 

 

A medicina – tal qual a prisão, a escola, o convento – foi um dispositivo de operação 

biopolítica. E, tal qual a maioria dos dispositivos datados na virada das sociedades de 

soberania para as sociedades de controle, a medicina ocupou-se pelo estabelecimento de 

espaços e segmentos para se estabelecer. Podendo ser esquematizada por, ao menos, três 

fases (i) medicina de Estado, (ii) medicina urbana e (iii) medicina da força de trabalho 

(FOUCAULT, 1979) 

Nesse processo, é possível identificar um tipo de atualização do hospital enquanto 

instituição com função de disciplinamento. Lembrando que anteriormente à guinada 

iluminista-burguesa, o hospital era o lugar da morte e redenção. Acolhimento, perdão e 

misericórdia aos enfermos assistidos pelas freiras, são substituídas pela medicina 

enquanto disciplina implica aos processos de saúde-doença, vida /morte (FOUCAULT, 

1977). 
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Por fim, ficaremos com uma possível narrativa que sistematiza, até aqui, qual o ponto 

de partida para pensar a clínica, uma espécie de primeira geração, na vizinhança de uma 

proposição – que sempre é provisória e em transformação – como sendo a 

a disciplinarização do espaço hospitalar que permite curar, como também 

registrar, formar e acumular saber, a medicina se dá como objeto de observação 

um imenso domínio, limitado, de um lado, pelo indivíduo e, de outro, pela 

população. Pela disciplinarização do espaço médico, pelo fato de se poder 

isolar cada indivíduo, colocá−lo em um leito, prescrever−lhe um regime, etc., 

pretende−se chegar a uma medicina individualizante. Efetivamente, é o 

indivíduo que será observado, seguido, conhecido e curado. O indivíduo 

emerge como objeto do saber e da prática médicos. Mas, ao mesmo tempo, 

pelo mesmo sistema do espaço hospitalar disciplinado se pode observar grande 

quantidade de indivíduos. Os registros obtidos quotidianamente, quando 

confrontados entre os hospitais e nas diversas regiões, permitem constatar os 

fenômenos patológicos comuns a toda a população (FOUCAULT, 1979, p.64). 

 

E não foi apenas a Igreja que foi destituída de seu papel na trama de exercício do 

cuidado. Observa-se que a família, enquanto objeto de estudo e fenômeno social, que 

também sofre uma atualização induzida pela enveredada ao regime disciplinar. Nesse 

raciocínio, a família é compreendida o lugar natural da doença – e da vida (FOUCAULT, 

1977, p. 18). 

Essas interpretações apontam para congruências acerca dos enunciados semânticos 

que arrastam os objetos deste trabalho, recapitulando: a inserção das práticas em 

psicologia na saúde coletiva; a ESF enquanto modelo de atenção para a APS no Brasil; e 

o NASF enquanto dispositivo para o trabalho e cuidado em saúde para as práticas em 

psicologia.  

Nesse momento, no qual revisitando a proposta genealógica do Nascimento da 

Clínica, tocamos em mais um tópico que se integra o campo de trabalho no qual estou me 

ocupando nessa dissertação, a saber, as noções e arranjos de família.  

 

 

2 | ACERCA DA FAMÍLIA – UMA (DES)CONSTRUÇÃO SOCIAL E 

MODULAÇÕES BIOPOLÍTICAS 

  
A família é uma instituição em constante mutação. 

As diversas formas de família têm em comum o 

fato de todas serem organização econômicas e 

terem dispositivos de socialização ou de 

passagem da endogamia para a exogamia. Mas as 

formas de família são tantas que quem quiser 

conhece-las precisa preparar-se para uma longa 

viagem e que, como toda longa viagem, deve fazer 

pausas. A família é assim definida como pausa. 

Pausa visto que ela congela o movimento que 
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constitui a vida social – ou seja, a troca 

matrimonial e o trânsito entre os diferentes grupos  

– LANCETTI (2014, p. 95-96) 

 

 Há muitos arranjos familiares. Contudo, há também discursos e vozes que 

defendem arranjos e organizações familiares. Narrativas parentais biologizantes, aparatos 

jurídicos e concepções moralizantes perpassam o imaginário acerca de um “modelo de 

família”. Desde a idade média, acompanhamos movimentos e modulações sobre as 

construções e arranjos familiares, na época, circunscrito aos grupos abastados nas 

populações europeias submetido – num primeiro momento – para funções públicas – aja 

vista que estamos nos referindo à Europa do século XV/XVI (FOUCAULT, 1979; 

CAMPOS & MATTA, 2007). 

No bojo deste processo, acompanha-se as emergências de questões sociais e 

comunitárias no contexto de transição do feudalismo para o mercantilismo. Como 

apresentado no início desta parte do trabalho, a emergência e constituição das sociedades 

disciplinares imprimiram a construção de estratégias e dispositivo de disciplina e controle 

dos corpos. Poderíamos estabelecer uma tríade de modulações que 

durante o século XVIII, pode ser compreendido a partir destes três fenômenos 

principais: a emergência da "população" com suas variáveis biomédicas de 

longevidade e de saúde; a organização da família estritamente parental como 

centro de transmissão de uma medicalização onde ela desempenha um papel 

de permanente demanda e de instrumento último; o emaranhado 

médico−administrativo em torno dos controles de higiene coletiva 

(FOUCAULT, 1979, p. 112) 

 

Como se houve uma essência biopolítica – nuclear, tal qual os tecidos corporais – 

nas quais as famílias estariam inseridas num contexto de coexistência entre distintas 

ramificações nucleares e arranjos parentais. Ainda hoje, acompanhamos essas 

modulações de práticas e, nesses processos, acompanhamos ações de  

registro contínuo. Anotação do indivíduo e transferência da informação de 

baixo para cima, de modo que, no cume da pirâmide disciplinar, nenhum 

detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escape a esse saber. No sistema 

clássico o exercício do poder era confuso, global e descontínuo. Era o poder 

do soberano sobre grupos constituídos por famílias, cidades, paróquias, isto é, 

por unidades globais, e não um poder continuo atuando sobre o indivíduo. A 

disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por 

alvo e resultado os indivíduos em sua singularidade. E o poder de 

individualização que tem o exame como instrumento fundamental. O exame é 

a vigilância permanente, classificatória, que permite distribuir os indivíduos, 

julgá−los, medi−los, localizá−los e, por conseguinte, utilizá−los ao máximo. 

Através do exame, a individualidade torna−se um elemento pertinente para o 

exercício do poder (FOUCAULT, 1979, p. 65).  
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Nessa esteira, a família passa a ocupar uma função de mediação entre os 

indivíduos e as dinâmicas sociais; a partir do processo de revolução industrial e 

especulações no mercado de trabalho, germinam-se os dilemas e problemáticas que se 

perpetuam nos dias atuais – violências domésticas, sexualidade, educação, saúde e 

cuidado – e o início do processo de privatização e confinamento (CAMPOS & MATTA, 

2007) que delineia – desde meados do século XVIII – um complexo familiar pais-e-filhos 

que adquirem postulado de organização ideológica 

como instância primeira e imediata da medicalização dos indivíduos; 

fizeram−na desempenhar o papel de articulação dos objetivos gerais relativos 

à boa saúde do corpo social com o desejo ou a necessidade de cuidados dos 

indivíduos; ela permitiu articular uma ética "privada" da boa saúde (dever 

recíproco de pais e filhos) com um controle coletivo da higiene e uma técnica 

científica da cura, assegurada pela demanda dos indivíduos e das famílias, por 

um corpo profissional de médicos qualificados e como que recomendados pelo 

Estado. Os direitos e os deveres dos indivíduos concernindo à sua saúde e à 

dos outros, o mercado onde coincidem as demandas e as ofertas de cuidados 

médicos, as intervenções autoritárias do poder na ordem da higiene e das 

doenças, a institucionalização e a defesa da relação privada com o médico, tudo 

isto, em sua multiplicidade e coerência, marca o funcionamento global da 

política de saúde do século XIX, que entretanto não se pode compreender 

abstraindo−se este elemento central, formado no século XIII: a família 

medicalizada−medicalizante (FOUCAULT, 1979, p.111) 

  

 Nesse escopo de atualização temporal, o debate acerca do estabelecimento da 

infância como objeto de estudo, concomitante os estatutos acerca das sexualidades, 

deslocam a família na como aparelho de governamentalidade 

Em outras palavras, até o advento da problemática da população, a arte de 

governar só podia ser pensada a partir do modelo da família, a partir da 

economia entendida como gestão da família. A partir do momento em que, ao 

contrário, a população aparece como absolutamente irredutível à família, esta 

passa para um plano secundário em relação à população, aparece como 

elemento interno à população, e, portanto, não mais como modelo, mas como 

segmento. E segmento privilegiado, na medida em que, quando se quiser obter 

alguma coisa da população − quanto aos comportamentos sexuais, à 

demografia, ao consumo, etc. − é pela família que se deverá passar. De modelo, 

a família vai tornar−se instrumento, e instrumento privilegiado, para o governo 

da população e não modelo quimérico para o bom governo. Este deslocamento 

da família do nível de modelo para o nível de instrumentalização me parece 

absolutamente fundamental, e é a partir da metade do século XVIII que a 

família aparece nesta dimensão instrumental em relação à população, como 

demonstram as campanhas contra a mortalidade, as campanhas relativas ao 

casamento, as campanhas de vacinação, etc. Portanto, aquilo que permite à 

população desbloquear a arte de governar é o fato dela eliminar o modelo da 

família (FOUCAULT, 1979, p. 169). 

 

 A provocação – lançada por Antônio Lancetti – disparada no início desta parte do 

trabalho, diz da narrativa de uma clínica peripatética e de casos e causos acompanhados. 

Trabalho junto à meninos em situação de rua acolhidos na Casa de Inverno no frio 
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santista; experiência com pessoas com uso problemáticos de álcool e outras drogas; além 

do trabalho pelo PSF num dos bolsões de pobreza da selva de pedra (LANCETTI, 2014).  

Nessas experiências observamos desvios, resistências e alternativas aos arranjos 

herdados de nosso processo colonial e de epistemicídio afro-pindorâmico. No 

contemporâneo, inaugura-se as organizações e estruturações já sob contextos de 

dominação necropolíticas (MBEMBE, 2018) – concomitante aos processos de expansão 

e atualização associadas ao neoliberalismo - para com os povos ameríndios, africanos, 

asiáticos e da Oceania que imprimem crises às noções modernas de família. 

A partir das MN, acompanhamos processos e dinâmicas familiares das mais distintas, 

e, nessas vizinhanças, pudemos acompanhar arranjos e modulações familiares que  

 

Em suas múltiplas configurações, tem sua estrutura demarcada em função das 

dinâmicas sócio históricas que a perpassam, e que, em especial, em tudo o que 

se refere ao mundo do trabalho, as consequências são sentidas rapidamente. 

Assim, não só é possível como desejável utilizar seus aspectos emancipadores 

no atual momento histórico. É preciso assumir o fato de que, ao se falar em 

“família”, se está falando em ‘famílias’, ainda que haja dificuldades em 

relativizar pontos de vista a respeito de suas concepções – pois qual seria a 

concepção de família mais adequada na atualidade? Quais seriam os laços 

familiares mais significativos? (CAMPOS & MATTA, ANO, p.133) 

 

Tanto nos processos que possibilitaram arranjos e dinâmicas potencializadoras – 

como nas MN.5 e MN.10 operam pela dinâmica das ditas famílias em crise, 

problemáticas, ao passo em que nas MN.7. e MN.9. acompanhamos a dinâmicas e 

arranjos que deram visibilidade a sustentação dos laços e alianças no escopo das ações de 

cuidado para além dos trabalhadores da saúde. Processo que operam como uma clínica 

artesanal, no que tangem as situações em que as ferramentas e estratégias clínicas  

“mais aproximada dos procedimentos que desenvolvemos na atualidade com 

pacientes que, como referimos, [...] não se adaptam aos protocolos clínicos 

tradicionais. [...] Os percursos as vezes são poéticos; outras vezes, dramáticos, 

quando não patéticos” (LANCETTI, 2014, p. 37). 

 

Contudo, ainda acompanhamos disciplinas na saúde, educação, direito e assistência 

social como campos de disputa pelo exercício de governamentalidade das e nas famílias  

 

até o advento da problemática da população, a arte de governar só podia ser 

pensada a partir do modelo da família, a partir da economia entendida como 

gestão da família. A partir do momento em que, ao contrário, a população 

aparece como absolutamente irredutível à família, esta passa para um plano 

secundário em relação à população, aparece como elemento interno à 

população, e, por tanto, não mais como modelo, mas como segmento. E 

segmento privilegiado, na medida em que, quando se quiser obter alguma coisa 
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da população ‘quando aos comportamentos sexuais, à demografia, ao 

consumo, etc.’ é peça família que se deverá passar. De modelo, a família vai 

tornar-se instrumento, e instrumento privilegiado, para o governo da população 

e não modelo quimérico para o bom governo (FOUCAULT, 1979, 288-289). 

 

 

O discurso hegemônico na cultura ocidental tende a objetivar os estudos e debates 

acerca das problemáticas familiares e, a partir dessa hegemonia, o trabalho e cuidado em 

saúde pode operar como disposto de exercício de poder do Estado instituídos em meio às 

lógicas de saber-poder entre os pacientes assistidos. Lógicas que estabelecem estatutos 

de normas e padrões pré-estabelecidos que atuam em consonância da conservação das 

estruturas de classe e exploração social (FOUCAULT, 1979). 

Focalizar por meio do cadastramento por famílias – completando a tríade junto ao 

território e adscrição populacional – compreende legitimar uma série de arranjos e 

organizações familiares, bem como agenciar processos de reflexão e ressignificação em 

relação as 

Concepções enrijecidas e idealizadas de família, relativizando-as, destituindo-

as do caráter universal e natural que receberam, estimulando construções, 

desconstruções e reconstruções, propiciando a que os grupamentos familiares 

se redescubram, podendo firmar suas identidades, resgatar e fortalecer seus 

potenciais, reconhecendo suas possibilidades e impossibilidades de modo 

autêntico e ativo na busca do que lhes parece mais adequado e coerente às suas 

condições de vida (CAMPOS & MATA, 2007, p. 146). 
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3 | DEVIRES CLÍNICOS E CLÍNICAS INCOMUNS – TÓPICOS PELAS 

MEMÓRIAS-NARRATIVAS 

Nesses contextos, a figura do ACS emerge como um importante vetor nessa 

discussão, na medida em que eles se caracterizam por serem profissionais de saúde 

indisciplinados – no sentido de não possuírem obrigatoriedade de especialização para sua 

contratação e atuação, apesar das diretrizes para a capacitação e formação dos ACS6 

serem previstas na modalidade de curso técnico (BRASIL, 2016). E, ao mesmo tempo, 

carregam a potencialidade de estabelecer junto aos demais profissionais as demandas e 

elementos das dinâmicas sociais dos territórios adscritos e na produção de cuidado ao 

passo que transitam por fora dos estratos disciplinares clássicos do campo da saúde 

coletiva (LANCETTI, 2014).  

A ação dos agentes comunitários de saúde, quando operada em singular 

parceria com os outros membros da organização sanitária, tornam essa relação 

uma arma fundamental para fazer funcionar esta máquina de produzir saúde’. 

[...] Eles estão metidos na vida comunitária, no “mosto” larvar pré-comunitário 

e ao mesmo tempo estão fora da problemática, pois pertencem a uma 

organização sanitária, uma espécie de polícia médica revolucionária. Polícia 

(no velho sentido da polícia médica, uma das fontes históricas da medicina 

sanitária), pois se inserem no ambiente doméstico, íntimo e no território 

existencial das pessoas. E revolucionária, porque ali onde somente a TV Globo 

ou as emissoras de rádio se inserem como componentes de produção de 

subjetivação, com suas consequências infantilizantes, os agentes comunitários 

criam germes, elementos mínimos do que Antônio Negri e Michael Hardt, 

autores de Império e Multidão, chamam de “o comum”. “O comum” está 

aquém do comunitário. A palavra comunidade é usada para designar uma 

unidade moral, que se posiciona acima da população e de suas interações com 

o poder soberano. O individual se dissolve na unidade da comunidade. “O 

comum” é baseado na comunicação entre singularidades e se manifesta por 

meio de processos sociais de cooperação e produção. As singularidades não 

são tolhidas “no comum”. Eles levam paixões coletivas, solidárias, e tecem fio 

a fio redes microssociais de alto poder terapêutico (LANCETTI, 2014, p.93-

94). 

 

 
6 Em 2003, foi organizado o Perfil de Competências Profissionais do ACS, reconhecendo-o como um 

trabalhador de interface no campo da saúde e da ação social, integrando a Política de Formação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde. Em 2004, foi estabelecida 

Portaria viabilizando essa formação para o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. Como parte desse 

processo de formação e disseminação da formação do ACS, o Ministério da Educação, em articulação com 

o Ministério da Saúde, publicou o Referencial Curricular para o Curso Técnico de Agente Comunitário de 

Saúde – Área Profissional Saúde (MARTINS, 2012; BARROS et al., 2010). O curso técnico do ACS está 

estruturado em três etapas sequenciais, totalizando carga horária mínima de 1.200 horas e tem como 

referência o ensino por competências, conforme recomendações da LDB e da Resolução nº04/99 da Câmara 

de Educação Básica (BARROS et al., 2010). Mesmo com muitos avanços, a formação dos ACS permanece 

um desafio. A previsão é de que essa formação deve ser gradual e permanente e realizada pelos estados e 

municípios em parceria com as Escolas Técnicas do SUS. Essa formação deve considerar o contexto de 

trabalho dos ACS, observando as demandas locais (BRASIL, 2016, p. 10). 
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Contudo, essa singularidade na figura do ACS, passa também pelos desafios de 

agenciar as interações entre serviço/profissionais e comunidade, bem como demandar a 

crítica de que sua condição o coloca como detentor de um saber-poder dentro da própria 

comunidade, processo que pode induzir ao estabelecimento de posturas ambíguas para 

com seus pares comunitários – na medida em que adotam comportamentos invasivos e 

autoritários – e com os colegas de trabalho – na medida em que são desvalorizados 

profissionalmente (CAMPOS, & MATTA, 2007). 

Acompanhamento de processos e fluxos que constelam cenas, cenários e situações 

que possibilitam a percepção do contexto do trabalho e cuidado em saúde no sentido de 

que a produção clínica emerge num campo comum e heterogêneo do cotidiano e ao longo 

dos encontros. Processos que se desenrolam num plano Peripatético 7como possibilidade 

para surfar no transbordamento do “setting” terapêutico (RODRIGUÉ, E. p.273-4, 1995) 

já como possibilidade no contemporâneo desenvolvimento psicanalítico. 

Procurei operar uma escrita por uma nervura inventiva que agenciou a elaboração 

das MN com articulações iniciais sobre uma perspectiva de percepção aos processos de 

trabalho e cuidado em saúde. A partir das ressonâncias com um campo apreendido por 

uma escrita que conectasse os deslizamentos e movimentos entre os espaços de passagens 

para os acessos ao serviço de saúde. Assumi os riscos de caricaturar procedimentos, 

acompanhar processos instituídos por técnicas hegemônicas. As personas criadas e os 

cenários trazidos foram apresentados nas tentativas de dar visibilidade as ações 

administrativas funcionais e automáticas componentes ao funcionamento dos 

equipamentos, bem como os trabalhadores, em especiais os ACS, que são atropelados 

pelas tarefas. 

Na MN8, tentei atentar à processos grupais acerca das ações de prevenção e 

promoção, partindo da lógica da formação em saúde. A inserção em cenários e contextos 

segmentarizados, nos quais os atores estabelecem uma interlocução truncada, submetida 

à uma lógica altamente hierarquizada – entre profissionais de saúde e usuários – e de 

práticas de disciplinamento e cinismo – na medida das marcações não consentidas e dos 

 
7 Peripatético, a partir do sentindo etimológico peritatéõ, a saber, passear, ir e vir conversando 

(LANCETTI, A. 2014, p. 15). 
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condicionamentos das receitas. Sob este aspecto, a composição das ações singulares que 

compõem os espaços coletivizados. 

As antenas de captura-processamento-codificação aos processos rememorados e 

apresentados pelas MN foram as das miscigenações entre os estratos vibráteis e retilíneas 

(ROLNIK, 2011) do corpo do psicologista, agenciador das montagens da constelação de 

singularidades que compuseram um 

mundo como conjunto de partes heterogêneas: colcha de retalhos infinita, ou 

muro ilimitado feito apenas de pedras (um muro cimentado ou peças de um 

quebra-cabeça, recomporiam uma totalidade). O mundo como mostruário: as 

amostras (“espécimes”) são precisamente singularidades, partes notáveis e não 

totalizáveis que se destacam de uma série de partes ordinárias. [...] Amostras 

de casos, amostras de cenas ou de vistas (scenes, shows ou sights). Com efeito, 

as amostras ora são casos, segundo uma coexistência de partes separadas entre 

si por intervalos de espaço (os feridos nos hospitais), ora são vistas segundo 

uma sucessão de fases de um movimento separadas por intervalos de tempo 

(DELEUZE, 2011, p.77) 

 

Acompanhamos situações e acontecimentos cotidianos no trabalho em saúde 

elaborados, a partir da experiência em ato nos serviços. A compilação das vivências de 

algumas MN acompanhou os movimentos de operação do dito cuidado através de 

concepções disciplinares, de controle e desqualificação dos acompanhados. Nessas 

vivências observamos manejos de cuidado privilegiando os sintomas e diagnósticos em 

detrimento das vidas envolvidas, como por exemplo, na cena com a paciente é reduzida 

às suas demandas biológicas e reduzida ao diagnóstico de poliqueixosa. Essas 

experiências dão indícios da [re]produção de uma clínica centrada na doença, distorcendo 

ações transversalizadas em lógicas de encaminhamentos. Em outras MN, constelei um 

mosaico de fragmentos de ações de potencialização da vida, agenciamentos do cuidado 

de si e da co-autonomia através de alianças com as múltiplas singularidades articuladas 

por relações de alteridade, composições afetivas, privilegiando a vida e não ao recorte de 

sintomas e diagnósticos. 

Assim, as negociações com a paciente dita poliqueixosa em relação aos seus 

compromissos da vida diária – preparar o almoço para o marido, arrumar o neto para a 

escola e outros conflitos – e a mapeamento de suas preferências e desejos – a vontade de 

voltar a costurar – bem como a compreensão de suas cadeias operatórias, potencializaram 

a intervenção. Nesses processos, nos deparamos com os modelos de masculinidade – 

viris, submetidos ao trabalho e não bem inseridos nos processos de autocuidado – e 
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feminilidade hegemônicas – das mulheres provedoras do lar, silenciadas, objetificada, 

patologizadas. 

[MN.1] Memórias pelas problemáticas acerca dos processos de favelização no 

escopo das ações e modos de governamentalidade no sentido da formação dos 

dispositivos de aparelhamento do estado necropolítico e biopolítico. Necropolitico pois 

opera por modulações entre extermínio, docilização e expropriação dos corpos por meio 

do esquadrinhamento e segmentarização entre classe e raça. Na tentativa de me apropriar, 

na medida em que (re)adaptei duas composições musicais produzidas entre o final dos 

anos 90 e início dos anos 2000 que retratam os cenários e problemas vividos no cotidiano 

das periferias que persistem no contemporâneo: conflito armado e desassistência das 

políticas públicas. Fato que permeia o processo de produção do trabalho e cuidado em 

saúde no cotidiano dos trabalhadores no contexto da saúde da família - e por se tratar de 

uma política pública de saúde, herda forte traço biopolítico.  

Nessa esteira, é possível acompanhar com certa linearidade esses modos e práticas 

que reforçam os processos de vulnerabilização que, no meu ponto de vista, opera numa 

lógica de ordenamento territorial entre espaços de disputas de vidas, poderes; espaços de 

disciplinamento dos corpos (imposição de comportamentos saudáveis). 

 Particularmente, também tentei estabelecer possibilidades de arrastar as 

interlocuções daqueles que me leem para um campo afetivo e de afetações pelos cenários 

retratados. Memória-Narrativa das trilhas sonoras entre os deslocamentos casa-trabalho. 

O palco do trabalhador em saúde são aqueles momentos entre corredores, ruas, calçadas, 

vielas, portões de casas; reuniões, consultórios nos quais - por estar presente - as práticas 

atravessam a existência do outro. Implicação em fazer valer as contradições e 

ambivalências da vida: territórios de produção de doenças (diagnósticos) e promoção de 

vida (vínculos, cuidado), biopotências alegres e tristes. Bons e maus encontros. 

Violências e poéticas. 

 [MN.2] Memórias-Narrativas dos fluxos e misturas dos contextos e 

atravessamentos da produção da clínica que não se restringe ao circuito recepção-

acolhimento-consulta. As clínicas (in)comuns se dá no entrecruzamento dos processos 

submetidos as linhas históricas e, ao mesmo tempo, ao que está por vir, ao que pode ser 

feito. Nesse trabalho, a clínica (in)comum é do psicologista, mas também dos ACS's, dos 
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profissionais das equipes de referência, dos vigilantes e profissionais de limpeza, assim 

como daqueles ditos pacientes - bem como das ordens de chegada. 

Clínica (in)comum produzida, como apresentado nas MN's e revisão 

bibliográfica, desde antes da chegada na Casa de Contêineres - nossa figura de linguagem-

descritiva das unidades de saúde - e que, também, não se finda na saída. Contudo, ainda 

que se pretenda (ou verbalize pretender) ampliada, ainda opera e conserva 

concomitantemente aos padrões individualizante e biologizante. Tal como os 

atravessamentos de fora dela: incursões policiais de dia e noite; corpos jogados na porta 

do serviço; desfiles de armas de guerra na rua… atravessamentos que operam como 

traumas coletivos entre as subjetividades de trabalhadores e moradores. 

[MN.3] Memórias e narrativas do cotidiano de trabalho submetido as violências 

armadas.  

Sinal verde: trabalha abstraindo as balas e o jogo de 'polícia x ladrão'. Amarelo: 

trabalha apostando que o problema não irá transpassar as paredes da CC - ainda, "passa 

um pano" para o não cumprimento das agendas de VD; só no amarelo. 

Com o sinal-vermelho constata-se o óbvio: desse jeito não dá para trabalhar numa 

perspectiva programática. Como se programar para conflitos bélicos? Como prever em 

qual dia da semana o caveirão entra? Quando sai??? 

Memórias e narrativas de uma clínica (in)comum de guerra.  

[MN.4] Memórias e narrativas de planejamento e gestão. Transversalidade apenas 

em época de olimpíadas e copa, depois é um 7 à 1 todo dia. Bispo na gestão municipal se 

achando a rainha do tabuleiro de xadrez - movimentando-se para todos os lados. 

Memórias e narrativas de planejamento e gestão. Aqui, também se opera pela 

verticalização das tomadas de decisão aos processos de trabalho e interferem nos 

estabelecimentos de prioridades nas agendas. Gestão pensa, os da ponta executam. Falam 

os que podem e obedecem aos que têm juízo - ou contas para pagar e bocas para alimentar. 

Acompanhamos impasses e processos que me levam a indicar que conversamos a 

estruturação das tomadas de decisão no cotidiano dos serviços de saúde. 

[MN.5] Memórias e narrativas daqueles momentos em que você se flagra como 

executor do aparato disciplinador do estado. O psicologista do regime de saúde pública 

que se pretende promotor da saúde da família e que comunga de uma ação de rompimento 
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de vínculos e laços familiares em nome da proteção ao menor. Trabalhador que reforça o 

tratamento do piolho, distribui preservativos e articula atividade territorial que produz 

acolhimento infantil com o consentimento do menor. 

[MN.6] Memórias e narrativas de trabalhos que marcam que o trabalho no 

território está submetido aos distintos dispositivos de ação como a associação de 

moradores, circuitos religiosos e o poder paralelo. As atividades junto a população, em 

território junto às alianças comunitárias agregam e são bem aceitas entre a pessoas. Mas 

ainda não conseguiram estabelecer separações as lógicas assistencialistas e campanhistas 

de tempos considerados passados. Ainda, o estabelecimento dessas agendas pouco 

respeita os processos de produção sociocultural das comunidades.  

[MN.7] Memórias e narrativas de casos complexos que demanda parcerias para 

além das redes oficiais de saúde. Idas e vindas. Melhoras e pioras. Mas do que estabelecer 

ações exitosas no sentido das ações de erradicação de doenças e sintomas, alguns casos 

deslocam-se para uma caracterização para o percurso do acompanhamento, de estar junto 

Estar em tratamento é um modo de estabelecer vínculo – afinal, são poucos os casos em 

que as pessoas que buscam acesso as serviços de saúde estão sem alguma pressa em ser 

atendido. No caso de Lily, é possível observar a dificuldade da paciente em conciliar suas 

atividades laborais com sua agenda de atendimentos e exames – ou seja, as mazelas das 

condições informais de trabalho na vida dos sujeitos. Desse modo, foi possível 

acompanhar processos de avanços e recaídas nas condições clínicas ao longo do processo 

terapêutico em associação direta com a intensidade e cumplicidade de vínculo entre 

paciente, suas redes de apoio – no caso de Lily os vizinhos e familiares – bem como os 

profissionais da equipe de saúde. Inclusive, destaca-se a reincidência de agravos 

relacionados as doenças infectocontagiosas pelos territórios submetidos aos processos de 

marginalização e vulnerabilização.  

Ainda assim, é possível acompanhar as ambivalências do convívio comunitário 

desde aqueles momentos em que seguimos os movimentos, pelas redes de cooperação, de 

mobilização coletiva para a sustentação do PTS de Lily. Nesses cenários, podemos 

localizar os efeitos das relações de cuidado para além das práticas ofertadas pelos serviços 

e trabalhadores de saúde no âmbito dos projetos de ressignificações existenciais e de 

modos de vida. Mais do que o acesso aos serviços e medicamento, passamos a considerar 

que a rede que se agenciou entre as triangulações de (i) equipe de saúde, (ii) familiares e 

(iii) vizinhos/amigos foram determinantes para que Lily produzisse outros sentidos para 
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sua vida. 

[MN.8] Memórias e narrativas dos processos capciosos em que para conciliar o 

trabalho em saúde vinculado ao cumprimento de indicadores de produção em 

concomitância aos atendimentos em interconsulta, VD's e práticas grupais. Às vezes, nos 

deparamos com experiências que agregam coletividades e sentidos, mas também nos 

flagramos submetidos aos autoritarismos para lançar dados para subir nossas 

produtividades - nesses momentos, os sentidos são mais nossos (dos trabalhadores) do 

que propriamente de nossos cuidados. Ainda acompanhamos desafios para a efetivação 

de ações voltadas para a saúde do homem, e em especial o debate sobre masculinidade. 

As crenças e senso comum imprimem barreiras que ainda são sintomáticas quando 

acompanhamos as ofertas de atividades e a postura dos profissionais nesses espaços. 

Talvez aqui seja oportuno - e honesto - apontar que ainda é constrangedor trabalhar as 

problemáticas das masculinidades e cuidados em saúde entre os próprios profissionais. 

Rodas de conversa sobre aspectos íntimos, que dizem das virilidades e performances 

prevalecem como tabus entre a população e os trabalhadores. Na medida em que na 

qualidade de profissional, pouco nos submetemos à exposições e intimidades na primeira 

pessoas. Trabalhamos, a priori, já embarreirados pelos nossos jalecos e inscrições de 

conselhos regionais de profissão.  Relações capciosas entre saber-poder, intimidade-

exposição.  

[MN.9] Memórias e narrativas de trabalhos realizados entre distintas categorias 

profissionais e modos de percepção e dos processos do trabalho e cuidado em saúde, 

múltiplos olhares entre profissionais para com pessoas codificadas entre sintomas, 

diagnósticos e prescrições transversalizadas entre disciplinas interseccionadas. De súbito, 

ainda observamos processos patologizantes dos corpos que reduzem as complexidades 

existenciais em sintomas (psico)patológicos. Vemos que há muita vida para além dos 

processos saúde-doença.  

Alguns poucos momentos para estabelecer reflexões autocríticas nas perspectivas 

de trabalho e cuidado em saúde na produção desses processos que estou atentando para 

imanentes a produção da clínica. Mesmo propondo, ou melhor, buscando dar ênfase aos 

aspectos (in)comuns e inerentes à clínica - independentemente de qual filiação esteja 

sendo tratada - que colonizam os processos de vida. 
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Reducionismo nos modos de vida: avalia, diagnostica, prescreve, acompanha 

evolução e interação medicamentosa, reavalia e constata se o tratamento foi seguido ou 

não. 

[MN.10] Memórias e narrativas de processos individualizantes e de modulações 

de vidas nuas. Histórias de vidas submetidas ao aparato do estado penal inquirindo sobre 

os processos saúde-doença por meio do tensionamento dos vetores de classificação do 

delinquente, das codificações de comportamento nas letras psicopatológicas para 

legitimidade de um projeto disciplinar. Apuração, julgamento e vigilância. A saúde da 

família - e o psicologista - como tentáculo dos poderes de governamentalidade do estado 

- dito de direito. Ações do escopo da saúde operam como sintoma dos blocos de 

docilização e manutenção de um estado de governamentalidade  por intensidades de 

manifestação explícita na medida em que os processos do Ministério Público atropela a 

agenda do serviço e dos trabalhadores. 

Respostas micropolíticas que intervém no modos e práticas comportamentais em 

ato ao passo em que se faz busca ativa por petição da justiça, imprime uma oferta a 

demanda que é incipiente às problemáticas dos sujeitos em questão. Mas responde à 

notificação. Para quê? Para quem? 

Pragmáticas entre regimes de poder versus as resistências ao controle das 

disciplinas macropolíticas em ato, no território em ato entre as casas, famílias e suas 

intimidades.  

Se não perdermos de vista que ao longo dos séculos XVII e XVIII a polícia médica 

atuava na Europa imprimindo ações unilaterais e autoritárias para com as suas 

populações; e que na virada do século XIX para o XX, já em nossas terras tupiniquins 

Oswaldo Cruz implantou uma vigilância sanitária com poder de polícia, atualmente é 

possível apontar para aproximações e conservações desses modos de dominação na 

própria saúde da família - e na atuação do psicologista - operando por meio as modulações 

atualizadas que se pretendem progressistas - quando não libertárias - que ainda preservam 

a sintomatologia do aparato de saúde pública como dispositivo de governamentalidade 

do Estado que opera por circuitos constituídos  

pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as 

táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito 

complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal 

forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os 

dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ 
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entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente não parou de 

conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder que 

podemos chamar de ‘governo’ sobre os outros – soberania, disciplina – e que 

trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos 

específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma 

série de saberes (FOUCAULT, 2008b, p.143-4). 

 

Sob esses aspectos, operei com a análise das implicações de alguns modelos que 

atravessam o trabalho vivo em saúde. Tratou-se de recombinar e problematizar as 

experiências a partir dos blocos de imersões conceituais. A apresentação da proposta de 

produção de dados na forma de Memórias Narrativas e do rigor ético-político 

apresentados, operaram entre os estratos estéticos (GUATTARI & ROLNIK, 2011). 

Dentre as articulações teórico-práticas, adotei uma estratégia ético-política através 

de alianças sensíveis para a produção dos dados. A compreensão das noções de território, 

desterritorialização e reterritorialização (DELEUZE & GUATTARI, 2011) foram nesta 

investigação atravessadas pelo jogo do biopoder e o problema das produções de oferta e 

demanda (BAREMBLITT, 2012).  

Nestes processos, compreendi as ações de rede que operaram pela via da 

contenção e disciplina e controle da vida coexistindo com ações inventivas e devires 

revolucionários que são constituídos e experienciados num plano imanente e comum. 

 

4 | TERCEIRA AUTOETNOGRAFIA: DOS CORPOS COLETIVOS E O CORPO-

QUALQUER 

Chegada e primeiras impressões, ou melhor: primeiros arranhões no verniz. 

Verniz arranhado em mo[vi]mentos antecessores. Verniz que se refaz através de marcas. 

Marcas de arranhões. Corpo de marcas. Corpo arranhado. O deslocamento de um corpo-

qualquer (do psicologista) entre um território a outro produz uma efervescência múltipla. 

Corpo-qualquer que desliza partindo de uma cidade à outra, trocando os cinzas troncos 

de vigas e concretos paulistas pela colorida e quente paisagem carioca. Outras coisas 

mudam: o mano agora é guerreiro; o Corinthians é rubro-negro; a unidade de saúde da 

família chama-se clínica da família. Travessias entre imanentes processos, guerrilhas 

estéticas entre vizinhanças culturais, campos de disputas ético-políticas entre 

singularidades e instituições. Nesta imersão entre processos territorializantes, 
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desterritorializantes e reterritorializantes, o corpo-qualquer ganha novos contornos, é 

contaminado por outros afetos e localidades. As formas de cumprimento são outras: dois 

beijos no rosto. Apesar de novos lugares, alguns se conservam: sala de aula, carteiras 

universitárias; longos e assépticos corredores; a disputa pelo poder do café – e pelo lugar 

para comer a marmita. 

O corpo-qualquer tenta compreender seus novos espaços de ocupação enquanto 

procura dar resolutividade ao problema latente da não-moradia. Entre as viagens entre 

casa-trabalho-casa-mestrado-casa-trabalho-casa: placas, números de telefone, vende-se, 

aluga-se, trânsito, buzinas, polifonias de sentido. Durante as viagens, inúmeras reflexões: 

os policiais militares que exibem seus fuzis, o trânsito que parece ter vontade própria e 

ser onisciente, a superlotação do transporte público, a especulação imobiliária, os tanques 

de guerra - muitas viagens numa só viagem. Em meio ao turbilhão de viagens o corpo-

qualquer vai ressignificando suas marcas, lambendo as feridas das relações suspensas e 

dos deslocamentos tracejados. O corpo-qualquer sente nas costas as trocas de ideias nas 

discussões junto a turma de residentes e facilitadores. Suas representações microfascistas 

são colocadas à provas: enfrentamento teórico-experimental junto à outros corpos com 

trajetos culturais distinto, de outros lugares e cep´s (cidade, estado e país). 

 O corpo-qualquer passa a se haver com suas escolhas e vontades, começa a 

questionar seus desejos e o investimento de dar sequência aos espaços de formação e 

atuação. O corpo-qualquer já possui alguns acúmulos através de militâncias afetivas e 

estéticas entre os territórios da saúde mental, atenção primária, redes comunitárias, 

oficinas artísticas, ensaios musicais, espaços de apoio técnico na gestão e organização de 

movimentos de base. São muitas máscaras constituintes deste corpo. Deste modo, o 

corpo-qualquer possui algumas proximidades e distanciamentos, mas a princípio. Porém, 

as vizinhanças foram os campos e terrenos mais profícuos – agrega, preserva diferenças 

e compõem. O corpo-qualquer parece buscar algum exercício de autoafirmação, situar-se 

no novo ambiente, bem como em suas relações. O corpo-qualquer passa a se relacionar 

com outros corpos. Passa a trocar afetos com alguns pares e impares. 

Estabelece alguma rotina: acorda as 6h20, toma café, vai pro chuveiro, apara a 

barba, escova os dentes, veste a roupa e vai pro ponto de ônibus. O compromisso começa 

8h, ora sala de aula, ora entre os corredores-consultórios-ruas-domicílios de trabalho. 

Durante as andanças, o corpo-qualquer se mistura em composição com o restante da 

equipe, passa a estabelecer trocas com os que ocupam os espaços e os que também estão 
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fazendo seus reconhecimentos. Entre diversas linhas heterogêneas, alguns pontos de 

convergência são encontrados. Algumas experimentações em coletivo vão se constituindo 

através de linhas afetivas e estéticas. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, trabalho multiprofissional, equipe interprofissional. No desenrolar 

dos encontros entre o corpo-qualquer uma matilha de corpos passa a constelarem-se como 

um corpo-comum. Corpo-comum a um espaço e tempo, ora em movimento pelo campo, 

ora em inércia. Campo de ação incerto, clínica incomum. 

Um corpo povoado por muitos outros: células, organelas, sistemas, bactérias, 

bácilos, plaquetas e etc., deste modo, podemos dizer que há muitos corpos na constelação 

de um só. Seja perto ou muito longe, somos constituídos por outros corpos que formam 

um corpo-organizado. Sistematização de pequenos elementos. Ao recorrer a proposição 

do qualquer indicado por Agamben (1993) no qual o filósofo propõe a singularização das 

e nas relações, tento assumir as singularidades que me atravessam e que mobilizam meu 

corpo e arrastam meu pensamento para processos descritos anteriormente, tentando trazer 

os desvios e bifurcações nos acontecimentos do que propriamente detalhes. O esforço do 

corpo-qualquer que tentei cartografar - ora coletivo, ora singular - operou com a 

composições e alianças ético-politicas experienciadas em meio a atuação como psicólogo 

no campo da Saúde da Família atrelada com determinados acúmulos teóricos, 

especialmente pela Análise Institucional (BAREMBLITT, 2012; DELEUZE & 

GUATTARI, 2011).  

 

5 | QUARTA AUTETNOGRAFIA: ENCONTROS E CORPOS-ESTRANHOS E 

CORPOS-PASSAGENS 

 

Descubro que não sou o mesmo enquanto 

devenho, ninguém é, passo de fase. E a 

passagem é o contato com a eternidade do 

instante. Corpos são atualizações transitivas, 

resultado de um pulsar que recolhe e expulsa 

singularidades impessoais e pré-individuais 

– ARAGON (2007, p. 50). 

 

Corpos-passagens. Foram muitos encontros. A atuação entre as práticas em 

psicologia não se constitui como mera aplicação de técnicas e aparatos de intervenção. 

Ao menos, não entre as experiencias relatadas até aqui. 
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A dinâmica entre aos acontecimentos e causos apresentados nas memórias 

narrativas foram elaborados pelos distintos encontros e passagens que vivi ao longo de 

minha atuação como psicólogo clínico no NASF. Nesse período, muitos corpos 

atravessaram e marcaram meu corpo: visitas domiciliares, resposta para processos 

advindos do Ministério Público, acompanhamento de processos de vida-adoecimento e 

morte. Violência territorial. Violência de Estado.  

Contudo, a elaboração das memórias-narrativas se deu no sentido de possibilitar 

um compartilhamento acerca afetações que me ocuparam ao longo de quatro anos de 

atuação profissional a partir do dispositivo NASF codificada entre linhas, letras e pontos. 

 Nesses encontros, os desfechos e interpretações ziguezagueiam entre modulações 

“exitosas” – no sentido de melhora dentro de um quadro de enfermidade agudizada – 

concomitantes à desfechos pouco elogiáveis – vínculos que não se deram, propostas de 

PTS que não se sustentaram, acolhimento institucional e rompimento de vínculos 

familiares – e um tanto quanto inacabado. 

O relacionamento entre pessoas totais, fechadas em si através do tempo, com 

sua lógica estrutural de posições ocupadas num jogo relacional de exclusão 

mútua, é, no mínimo, uma forma interpretativa8 N.A. Forma que reduz o contato 

com a produtividade potencial – que abre os seres ao radicalmente novo – à 

ideia (em certa medida necessária) de oposição entre o ser e o mundo. No 

entanto, ao considerarmos a questão da produtividade virtual, somo 

convidados a considerar a questão da produtividade virtual, somos convidados 

a considerar a questão da própria “passagem” dos corpos de um estado a outro, 

da potência para um experimentar o que se dá nas fissuras da 

percepção/memorial linear ou determinada. Para além do possível (ARAGON, 

2007, p. 51). 

 

 Essas marcas ficam, estão coladas em meu corpo. Marca que operou na tentativa 

de dar visibilidade e visibilidade para processos e percepções que em ato, pouco espaço 

tivera para emergir e serem elaborados na época. Pensar processos singularizantes com a 

premissa ética de não expor sujeitos e pessoas nessa reflexão por meio da experiência que 

se pretende a dar evidência para os processos ditos comuns entre os territórios 

 
8 N.A. Seguindo os rastros de Rolnik (1996, p. 38-39) tais formas interpretativas são no máximo um modo 

de subjetivação que “É terror ao outro e, portanto, ao devir e à morte, e a instauração de uma utopia da 

unidade, uma ilusão de completude, mantida pela tutela que este terror exerce sobre a subjetividade e que 

tende a sabotar todo e qualquer movimento de criação da existência. (...) Ou seja, um rascismo contra o 

estranho-em-nós”. 
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(existenciais e habitáveis) nos quais pude ocupar – mesmo que em deslocamentos 

distanciados. 

Os nomes próprios revelam que se trata de pessoas, indivíduos, e como tais 

mutuamente excludentes. Casamentos, assassinatos, trocas, todo tipo de 

situação entre nossas individualidades podem ocorrer. Da mesma forma que o 

paciente que grita, pode recusar-se a tomar uma injeção, deprimir-se ignorando 

todo o movimento ou morrer. No entanto, interessa-me enfrentar a obviedade 

dessa interpretação, que de tão familiar nem parece ser apenas uma. O interesse 

comporta justificativa. A principal é o próprio movimento de deslocamento 

interpretativo. Tendo em conta a proposta de que o pulsar que habita os 

encontros lança os corpos em um processo de transformação continua. Isto por 

serem atravessados por singularidades pré-individuais, virtuais, não integradas 

nas formas. E, justamente o excesso ou a desmedida, a precariedade dos seres, 

é que não cabe na dialética9-N.A., instaurando um copo que é sempre passagem, 

em vias de desaparecimento. Corpo aberto a um plano que interroga 

constantemente seus limites, por exposição à alteridade radical que é este plano 

potencial (ARAGON, 2007, p. 48). 

 

Sensações de estranhamentos também se fizeram presentes nesses processos, 

estranhamentos a cheiros, barulhos, caminhos, ruas e falas. Misturas e composições entre 

um corpo em formação com  

O estranho, neste contexto, seria o contato com algo que possui uma realidade 

transitiva, virtual, esquizo, em potência. Corresponderia ao tangenciar de uma 

memória que não surge de um suprimido da atenção, ou de um recalcado do 

consciente, mas que passa “ao lado”. Uma “memória inédita”, agida pela 

abertura à desmedida dos instantes, não sendo repetições habituais, ou 

rememoração de algo já vivido. Nada deste plano esquizo está no plano das 

formas, apesar de ser real. Não há um fechamento ou uma totalidade, ali, onde 

o “entre fluxos” gesta o atual (ARAGON, 2007, p. 52) 

 

Corporeidades que ora se aliam, ora se contrapõem, com distintas reações a 

diversas ações, comportamentos e enunciados. Fluxos de corpos, pessoas. Afetos e 

afetações que delineiam possibilidade para que o corpo se desloque em vetores de escrita 

que possibilitem o tateamento de um plano de sentidos que estejam em sintonia com  

uma política: encarando o ser como visceralmente ligado ao entorno. 

Convergência de outros tantos planos, que não lhe são contemporâneos, mas 

criam a sua própria temporalidade, na determinação de seu mutante mundo 

próprio. Com sua característica própria de abertura para a afetação e impulso, 

a gênese do tempo no mundo do carrapato diverge muito de qualquer outra. 

Este pode ficar em um estado de latência de dias ou anos, ate que o encontro 

 
9 N.A. Segundo Aragon (2007, p. 48), a “Dialética entendida como forma de pensamento baseada na 

contradição ou oposição dos termos, comportando os três momentos sucessivos desenvolvidos por Hegel: 

tese, antítese e síntese. Ao contrário, procuro trabalhar com a ideia de uma concomitância paradoxal da 

negação e da afirmação”. 
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com o mamífero produza um evento, que marcara o seu mundo. Obviamente, 

se olharmos “de fora”, podemos impor a nossa cronologia à situação 

(ARAGON, 2007, p.59). 

 

 Aqui, saúde e doença não foram segmentos em oposição, mas sim como 

engrenagem co-engendradas para a possibilidade do estabelecimento de uma reflexão de 

que o plano de constituição das práticas em psicologia no NASF se dá sob o escopo de 

um emaranhando de  

fluxos em ação, não podemos almejar extirpar a doença, ou extinguir a dor, 

sem nos colocarmos em um plano analítico por um lado e potencial por outro, 

não se trata de sair ao encalço da saúde perfeita ou do indivíduo mais apto, 

nem de tolerar a dor, mas de abrir espaços que permitam o inédito do encontro 

(ARAGON, 2007, p. 62).  

 

Nos quais podemos identificar a afirmação da vida em meio a um processo de 

adoecimento. Desde os idos do século XVII, Baruch de Espinosa (ESPINOSA, 2013; 

1983) organizava suas percepções acerca dos modos de vida, jogos de afectos e afetações 

entre dos distintos corpos imanentes ao experiencia de vida e produção de conhecimento 

como sendo um processo associado as experiências de vida. 

Depois que a experiência me ensinou ser vãs e fúteis todas as coisas o que 

ocorre frequentemente na vida comum, e vi que todas as coisas que temia e me 

fazia temer não tinham em si nada de bom nem de mau, a não ser enquanto o 

ânimo é movido por elas, decidi enfim perguntar se haveria algo que fosse um 

verdadeiro bem e pudesse comunicar-se, e que, rejeitados todos os outros, 

fosse o único a afetar o ânimo. Mais ainda, se haveria algo que, descoberto e 

adquirido, fizesse-me fruir para sempre uma alegria contínua e suprema 

(ESPINOZA, 1983, p. 60-61).  

  

Espinosa desenvolve seu pensamento a partir da desconstrução da tradição 

filosófica, religiosa e política da sua época, as quais subjugavam aos homens uma lógica 

de desesperança e medo, propondo uma alternativa ao modelo binário advindo do 

platonismo dos mundos da ideias puras versus o mundo dos simulacros – das tentativas 

dos homens em concretizar as abstrações ditas ideais. Nesse sentido, o conhecimento, sob 

a ótica espinosiana,  

é conhecer pela causa. Neste caso, também é preciso eliminar um tipo de 

conhecimento tido por racional: o conhecimento a partir dos efeitos. Conhecer 

pela causa significa descobrir o modo pelo qual algo é produzido; trata-se, 

portanto, de um processo genético. Dizer-se, por exemplo, que o círculo é uma 

figura na qual todos os pontos equidistantes do centro, é descrever o círculo, 

em vez de defini-lo. Um círculo é definido quando se diz que ele é produto de 
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rotação dá um segmento em torno de um eixo ou de um ponto extremo central. 

Fazer isso é conhecer o círculo geneticamente, isto é, através da causa que o 

produz (ESPINOSA, 1983, p. 11-12). 

.  

A partir dessa proposta, me coloco enquanto pesquisador na vizinhança de uma 

pesquisa que se pautou pelas processualidades sensíveis como agenciamento de indução 

na elaboração das memórias-narrativas, que buscaram operar numa perspectiva na qual a 

produção do cuidado e trabalho em saúde opera numa concepção de conhecimento em 

que 

todas as formas de vida em comum, ordena o todo e desse modo faz o homem 

encontrar-se em seu próprio mundo, constantemente, consigo mesmo. [...] Sem 

qualquer fim objetivo, sem qualquer expectativa de utilitarismo, o belo 

preenche-se numa espécie de auto-definição e respira prazer na auto-

representação. Seja dito isto sobre a palavra. [...] Alexander Baumgarten, o 

fundado da Estética Filosófica, falava de uma cognitio sensitiva, de um 

conhecimento sensorial: conhecimento sensorial é para a grande tradição do 

conhecimento que cultivamos desde os gregos, inicialmente um paradoxo. O 

conhecimento só se torna algo quando deixou para trás o condicionamento 

sensorial subjetivo e compreende a razão, o geral e a regularidade nas coisas. 

O sensorial em sua especificidade entra então apenas como um mero caso de 

uma regulamentação geral. Mas certamente não é experiência do belo, nem na 

natureza nem na arte, que contemos o que se nos depara só como o já esperado 

e registremo-lo como um caso de algo mais geral” (GADAMER, 1985, p. 26-

29).  

 

Sem querer estabelecer interpretações e juízos de valores, se faz necessários neste 

ponto estabelecer sentidos. Sentidos para o que se pretendeu sensitivo. Não que se 

excluam (sentidos e sensitivos), mas a provocação inicial é estabelecer pontos de troca e 

compartilhamento mais do que conclusões e modos de apreensão de processos. Aqui, 

valeu mais dar vazão às percepções e atravessamentos.  
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PARTE V | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1 | NOTAS DERRADEIRAS 

A atuação em psicologia está associada há uma noção de um fazer clínico, que 

também é político (BENEVIDES, 2005). No campo do trabalho em saúde essa associação 

– atuação em psicologia e clínica e política – se constitui, como já dado, naturalizado. 

Entretanto, no contexto das sociedades de controle e dominação biopolítica, a disputa 

entre potencialidades e vetores de dominação se dá a partir da imanência das composições 

moleculares (DELEUZE, 1992; PELBART, 2013).  

Assim, a atuação em psicologia nas políticas públicas atravessa territórios existenciais 

constituídos por instituições, enunciados coletivos, corpos, desejos, arranjos 

habitacionais e produção de coletividades. O território, ao mesmo tempo que possui 

características já dadas, pré-estabelecidas, possuiu também possibilidades para novos 

processos inventivos entre virtualidades e realidades (GUATTARI & ROLNIK, 2011; 

DELEUZE, 2011).  

Isso posto, cabe afirmar que “o plano da clínica se constitui pela relação entre a 

clínica e o não clínico: entre a clínica e a política, entre a clínica e a filosofia, entre a 

clínica e a arte, entre a clínica e os diferentes domínios da ciência” (PASSOS & 

BARROS, 2000 apud PASSOS, 2013, p.213) é afirmar que o fazer em psicologia está 

aliado com o não-fazer da psicologia. Com isso, na travessia da experimentação clínica – 

e investigativa – e através da atuação em psicologia, que se dá por meio de um agir que é 

ao mesmo tempo estético e político, no qual  

 

acompanhamos processos, movimentos. Algo que se passa entre esses que se 

envolvem em uma situação clínica; pois quando falamos que acompanhamos 

clinicamente alguém não se pode supor que somente um deles seja definido 

pelo ato de acompanhar. Quando estamos acompanhados é porque algo que se 

passa entre nós: eu acompanho você só e somente se você me acompanha, pois 

do contrário seríamos obrigados a supor essa situação insólita de um 

acompanhante sem acompanhamento. [...] Neste interstício da relação, nesse 

ponto ilocalizável ou nesse não lugar (um u-topos) que a experiência clínica se 

situa (PASSOS, 2013, p.218-219). 

 

Por fim, trata-se de assumir o lugar de afirmação de movimentos atentos as 

percepções singularizantes em contato, numa espécie de tessitura de receptividades 

das e nas experimentações do agir em psicologia. 
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2 | À GUISA DE [ALGUMA] CONCLUSÃO  

Neste exercício, busquei agenciar sob meu corpo-retilíneo (ROLNIK, 2011) - 

aquele das representações - traços e percepções do corpo-vibrátil - aquele das sensações 

e afecções. Desse modo, o processo de escrita desta dissertação foi contaminada por 

distintos vetores que ziguezaguearam entre discussões em sala, leituras, psicoterapia, bem 

como com acontecimentos e sensações compartilhadas com meus colegas de turma e 

trabalho De modo que, grosso modo, minha mobilização na tessitura pela escrita tentou 

dar voz a acontecimentos e angariar produções coletivas através do registro pela narração. 

Ora gaguejante, vez ou outra fluída. Assumo que fiquei refém as normatizações do 

trabalho científico – mas também busquei estabelecer outras estéticas pela escrita-

ensaística. 

Em outras palavras, a proposição que busquei construir foi ética e crítica na 

medida em que problematizou em mim modos de operar na atuação em psicologia. Uma 

espécie de guerrilha contra mim mesmo, em processos disciplinares, de controle – que 

aprofundam o sofrimento e contenção da vida – que se conservam também em mim.  

Muitas vezes não sabemos a que estamos sendo levados a servir, se nos atendimentos 

sustentamos os chamados ideários sociais dominantes - com os conceitos fiscalistas e 

normativos de saúde - ou se estamos estabelecendo vias de resistência e criação. Em ato, 

na maioria das ocasiões, operamos entre o “e”, possibilitando ziguezagueios entre as 

estruturas duras - do que chamei de redes de contenção da vida - e as ilhotas de 

resistências e criação de devires – as redes de produção de vida nas entranhas de conceitos 

pré-estabelecidos e naturalizados, existem vetores que perpassam a história coletiva, 

atravessando e interferindo em incontáveis vidas. A breve genealogia da clínica aqui 

exposta, a partir das ideias de Michell Foucault, buscou novas perspectivas e 

problematizações acerca da produção de territórios existenciais no contexto das políticas 

de saúde e subjetivação. 

Por meio desta reflexão, tentei contribuir para uma problematização em relação as 

concepções consagradas e hegemônicas que capturam as práticas e ações da produção da 

clínica, para pensar sobre as composições comunitárias e transversais aos processos de 

saúde-doença que constituiriam uma clínica (in)comum. Para isso, tentei estabelecer um 

encontro entre um mosaico de fragmentos que trouxessem à tona experiências do trabalho 

em saúde em ato, com suas complexidades e tensionamentos. Atentei aos processos de 
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construção histórica pelos quais tais noções foram submetidas para instituírem-se com os 

significados que possuem contemporaneamente. 
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