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RESUMO
Uma tese em movimento iniciada na confluência do cuidado, criação e criatividade, e, frente à
produção dos dados, marcada pelo encontro com a sensibilidade. Partindo do pressuposto que
por meio de experimentações estéticas com o corpo, as enfermeiras podem intensificar modos
de existência no cuidar, vislumbrando novas possibilidades de agir profissional, culminou
com a tese de que a potência do cuidado de enfermagem em saúde mental desenvolvida no
contexto hospitalar condizente com a Reforma Psiquiátrica Brasileira encontra ancoragem no
processo de criação e sensibilização das enfermeiras a partir de situações concretas do
cotidiano de cuidar. O objeto investigado ateve-se a potência do corpo das enfermeiras ao
cuidarem das pessoas internadas no hospital psiquiátrico, ancorado nas seguintes questões
norteadoras: de que maneira pode a enfermeira de saúde mental potencializar seu agir
profissional no âmbito do hospital psiquiátrico a partir de experimentações estéticas com o
seu próprio corpo? Como as enfermeiras desenvolvem sua criatividade no processo de cuidar
de pessoas internadas no hospital psiquiátrico? Em que circunstância os saberes e fazeres das
enfermeiras que trabalham em hospital psiquiátrico estão orientados pela Reforma
Psiquiátrica Brasileira? O objetivo geral: compreender a potência criativa da enfermeira para
cuidar no contexto do hospital psiquiátrico tomando como provocação poética as
experimentações estéticas com o corpo. Objetivos específicos: explorar o potencial criador no
encontro enfermeira-pessoa hospitalizada no contexto do hospital psiquiátrico; apresentar as
intensidades sobre o processo de cuidar em saúde mental no ambiente hospitalar, promovidas
nas enfermeiras a partir de experimentações estéticas; demonstrar como a educação
permanente de base sociopoética pode colaborar para a inovação/potencialização do agir
criativo da enfermeira no cuidar da pessoa em sofrimento psíquico internada em hospital
psiquiátrico. Trata-se de um estudo qualitativo de abordagem Sociopoética. As exigências de
pesquisas com seres humanos foram cumpridas com aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa
do Hospital Universitário Antônio Pedro sob parecer nº 1.852.686. Os dados foram
produzidos a partir de técnicas artísticas com o grupo-pesquisador - constituído por sete
enfermeiras assistenciais de uma instituição psiquiátrica do município do Rio de Janeiro,
analisados pelo próprio grupo-pesquisador e interpretados à luz de Goffman, Collière,
Ostrower, Boal e Spinoza – produzindo-se assim uma polifonia entre os conceitos de estigma,
cuidado, criação, teatralidade e potência do encontro. Os resultados remeteram à urgência de
encontros propulsores de sensibilidade, revelaram um cuidado parcialmente consonante aos
princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira e desvelaram a potência para agir na perspectiva
da atenção psicossocial orientada por experimentações estéticas com o corpo. Apresentados
em três categorias apontadas por Collière: 1) O poder reduzir-se no cuidado; 2) O poder
mobilizar-se no cuidado: o desafio do mover-se para fora; 3) O poder desenvolver-se no
cuidado. Conclui-se que a enfermeira de saúde mental pode potencializar seu agir profissional
no âmbito do hospital psiquiátrico a partir de experimentações estéticas com o seu próprio
corpo, e tal sensibilização/ampliação pode ocorrer por meio de uma educação permanente de
base Sociopoética.

Palavras-chave: Experimentações Estéticas, Saúde Mental, Enfermagem psiquiátrica.
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ABSTRACT

A thesis in motion started at the confluence of care, creation and creativity, and, in front of the
production of the data, marked by the encounter with the sensibility. Based on the assumption
that by means of aesthetic experiments with the body, nurses can intensify modes of existence
in caring, envisioning new possibilities for professional action, culminated in the thesis that
the power of nursing care in mental health developed in the hospital context, consistent with
the Brazilian Psychiatric Reform, finds anchoring in the process of creation and sensitization
of nurses from concrete situations of daily care. The object investigated was the potency of
the nurses' body when taking care of the people hospitalized in the psychiatric hospital,
anchored in the following guiding questions: in what way can the mental health nurse
potentialize her professional action within the psychiatric hospital from aesthetic experiments
with your own body? How do nurses develop their creativity in the process of caring for
people in the psychiatric hospital? In what circumstances are the knowledge and actions of
nurses working in a psychiatric hospital guided by the Brazilian Psychiatric Reform? The
general objective: to understand the creative power of the nurse to care in the context of the
psychiatric hospital taking as a poetic provocation the aesthetic experiments with the body.
Specific objectives: to explore the creative potential of the nurse-person meeting hospitalized
in the context of the psychiatric hospital; to present the intensities about the process of care in
mental health in the hospital environment, promoted in nurses from aesthetic experiments;
demonstrate how permanent education with a sociopoetical basis can contribute to the
innovation / enhancement of the creative act of the nurse in caring for the person in psychic
suffering hospitalized in a psychiatric hospital. This is a qualitative study of Sociopoetic
approach. The requirements of researches with human beings were fulfilled with approval in
the Committee of Ethics and Research of the Hospital Universitario Antônio Pedro under
opinion nº 1.852.686. The data were produced from artistic techniques with the researcher
group - consisting of seven nursing assistants from a psychiatric institution in the city of Rio
de Janeiro, analyzed by the researcher group itself and interpreted in the light of Goffman,
Collière, Ostrower, Boal and Spinoza - thus producing a polyphony between the concepts of
stigma, care, creation, theatricality and power of the encounter. The results referred to the
urgency of sensory encounters, revealed a care partially consonant with the principles of the
Brazilian Psychiatric Reform and revealed the power to act in the perspective of the
psychosocial attention oriented by aesthetic experiments with the body. Presented in three
categories pointed out by Collière: 1) The power to be reduced in the care; 2) The power to
mobilize in care: the challenge of moving out; 3) The power to develop in care. It is
concluded that the mental health nurse can enhance her professional activity within the
psychiatric hospital from aesthetic experiments with her own body, and such sensitization /
enlargement can occur through a permanent education based on sociopoetics.

Key words: Aesthetic experiments; mental health; psychiatric nursing
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INTRODUÇÃO

Não ser melhor
Tampouco pior
Angústia, tensão
Compromisso e missão
Mesclar insanos e sãos.

Responsabilidade criativa
Do tipo que incita
Cuidem bem
Cuidem com zelo
Cuidem de si, do outro

Relacionem-se!!

Dam, 2018
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E então... eis o problema investigado

Uma fusão de sentimentos, como o medo e o desejo, um certo teor de crítica,
conhecimento e desconhecimento. Uma espécie de angústia incitando a criação. A
compreensão de que ser profissional requer esmero e aperfeiçoamento contínuo, o cotidiano
de trabalho produzindo questões. Um problema a ser investigado alterando o funcionamento
existencial... e, assim, temos o estopim da pesquisa.
A trajetória dessa tese será anunciada por uma lente filosófica, política e
tecnicamente especializada na prática da enfermagem psiquiátrica/saúde mental. Entreposta
pela trajetória da pesquisadora, que ora confunde-se com a enfermeira assistencial, ora com as
atribuições de uma doutoranda, eminentemente imbuída em deslindar o que de melhor a
enfermeira pode fazer no contorno do hospital psiquiátrico.
Sua estruturação é consoante ao problema investigado: como as enfermeiras se
apropriam do cuidado no encontro com as pessoas internadas no hospital psiquiátrico? Em
que direção estabelecem esse cuidado?
Nesse sentido, para além da direção específica da saúde mental, com Hildegard
Peplau, Joyce Travelbee e Jean Watson, trouxemos Marie-Françoise Collière com um cuidado
relacionado à vida, e não a procedimentos instrumentais. Um cuidado libertador, que, na
perspectiva da Reforma Psiquiátrica, pudesse fomentar a inclusão social.
Pensando o cuidado na internação, segundo Goffman (2008), se a estada do interno é
muito longa, pode ocorrer, caso ele volte para o mundo exterior, o que já foi denominado
―desculturamento‖, que o torna temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua
vida diária. Apostamos que esse desculturamento possa ser evitado com estratégias sensíveis
de cuidado construídas a partir de dispositivos criativos, capazes de manter estreitos os
vínculos familiares, a proximidade ao território do sujeito, e, essencialmente, a capacidade de
expressão singular da pessoa.
No cuidado em psiquiatria, temos direcionamentos legais claros no que tange ao
respeito as pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos, portarias, resoluções e leis são
publicadas frequentemente, mas, relacionado às intervenções propriamente ditas, o caminho
não é tão linear.
Como lidar com uma pessoa que não consegue controlar seu impulso e agride quem
está ao seu lado? Como ajudar, cuidar, de uma pessoa desprovida de recursos financeiros que,
acreditando ser milionária, tenta fazer compras descabidas em seu orçamento?
2

Nessas situações hipotéticas, de alguém julgar ter o que não tem, ser o que não é, e
tomar isso como verdade absoluta, encontramos descrito na literatura como alteração do juízo
ou pensamento, e a conduta indicada seria gerar dúvida razoável. Gerar essa dúvida, em linhas
gerais, significa fomentar que a pessoa se questione sobre sua crença. Mas vale ressaltar que a
literatura enfatiza que essa dúvida não pode ser pautada no confronto direto, ou seja, na
condição de enfermeiras, devemos auxiliar o outro a pensar que não é milionário, sem afirmar
que não tem dinheiro.
Mas como fazer isso? Múltiplos planos de cuidados podem ser traçados. Um
profissional pode apostar que expor a pessoa a realidade acompanhando-a as compras, que
não seriam efetivadas pela ausência de condições monetárias, seja ajudar a incitar a dúvida
sobre a crença milionária. Mostrar extratos bancários poderia ser outra estratégia? Conter a
pessoa porque ela insiste que é milionária e está se expondo ao tentar fazer uma compra seria
cuidado? Administrar a medicação antipsicótica ou cuidar do jejum que antecede a
eletroconvulsoterapia (ECT) seria outra estratégia de cuidado?
O que é considerado cuidado no hospital psiquiátrico? Que tipo de cuidado é o
tamponamento de um sintoma? Limitar um movimento na vida é cuidado? E minimizar a
crença delirante de alguém e extirpar sua essência? Destituído abruptamente de um delírio o
que lhe restará?
Reflexões que ajudam a respeitar as singularidades, processualmente e criativamente,
acompanhar a movimentação corporal dos sujeitos que cuidam na internação psiquiátrica e
construir caminhos de expressão dos movimentos na direção do cuidado psicossocial.
Mediação! Incutir essa prática nos espaços de cuidar. Sem estabelecimento de uma disputa
hierárquica, da burocratização dos afazeres, do cuidar prescritivo. Buscar mediar situações
evocando que a construção delirante, ou qualquer outro sintoma manifesto, possam significar
a forma alcançada pela pessoa para continuar existindo. Essas representam as confluências do
estudo.
Assim, partimos da premissa de que, ao examinar o próprio movimento, a enfermeira
tende a ser sensibilizada a perceber o movimento ao seu redor. Cabe a produção de dados
representar o momento dessa significação.
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ESTIGMA DA
LOUCURA

LIMITAÇÃO DE
MOVIMENTOS:
CONTENÇÕES
INSTITUCIONAIS,
FÍSICAS E
MEDICAMENTOSAS.

EXPESSÃO DE
MOVIMENTOS:
DISPOSITIVOS DE
CUIDADOS
CRIATIVOS.

Figura 1: O movimento a partir da própria limitação, em parte explicados pelo estigma da loucura,
transformado na livre expressão de movimentos, por meio de dispositivos de cuidado criativos.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

As enfermeiras entendem suas rotinas hospitalares como cuidado? Percebem o
próprio corpo como instrumento de cuidado? Essas foram algumas das questões
problematizadas no momento da produção de dados com as enfermeiras.
Em mais uma situação hipotética com alteração do pensamento, suponhamos um
sujeito esquizofrênico que apresente um quadro delirante de cunho de grandeza, e, pela crença
de poder, sente-se na obrigação de invadir a casa dos vizinhos e estabelecer algumas rotinas.
Uma grande confusão estabelecida, a vizinhança irritada ameaça fisicamente o sujeito, e a
família, assustada, opta pela internação. Partindo do pressuposto de que essa internação seja
inevitável, qual o seu papel? Desconstruir o delírio? Se sim, uma vez desconstruído, a pessoa
obtém a alta, e, como sabemos, outra construção delirante poderá ser reelaborada. A
internação teria cumprido sua função?
Imaginemos o ciclo estabelecido se a internação tiver apenas o caráter de minimizar
sintomas frente a um transtorno que se desconhece a gênese, logo, não se busca a cura. O
hospital seria apenas uma espécie de refúgio para os momentos difíceis, seja do sujeito em
sofrimento, da família ou dos vizinhos, logo, mais próximo da limitação do que da expressão
de movimentos, de capacidades, do cuidado em sua essência.
Numa tentativa de olhar de fora a própria pesquisa, acredito que o aspecto
supramencionado seja determinante para que muitas pessoas entendam que qualquer atividade
no hospital psiquiátrico seja tentativa de humanizar o hospício. Reduzir, por melhor que seja a
intervenção, aos limites do hospital, sem diálogo com o externo, talvez seja mesmo melhorar
o hospício.
4

Como utilizar a internação com outra perspectiva? Se o hospital foi o cenário eleito
para acolher as pessoas que não tamponaram suas construções delirantes, como fazer dele um
espaço que dê vazão às mesmas? Como, na internação, redirecionar o fluxo da construção
delirante para algo que não seja destrutivo ao convívio social?
Essa multiplicidade de questões nos impulsionou a uma conversa com o Estigma de
Goffman (2008), a teatralidade de Boal (2005), o processo de criação de Ostrower (2014), a
Política Nacional de Saúde Mental (2001), a ensaios com Spinoza, Deleuze e Collière. Criou
uma escrita que é uma polifonia, ancorada em muitas vozes para sua composição.
Assim, redigida na primeira pessoa do plural, dado o entrecruzamento de vozes que
ecoados: dos autores lidos, dos professores, da orientadora e coorientador, das pessoas
cuidadas, dos colegas de profissão, das músicas e poesias, de todos aqueles que inteiram sua
existência. Cabe ressaltar que apenas o capítulo inicial, salvaguardando as afetações mais
íntimas de sua construção, apresenta-se na primeira pessoa do singular.
Compilamos no primeiro capítulo o objeto de estudo imbricado à delimitação do
tema, uma tentativa de apresentar aos leitores a essência da investigação, abordando todas as
etapas clássicas da pesquisa, como: as questões norteadoras, a justificativa, a motivação, os
objetivos, e a tese propriamente dita. Finalizamos esse no esforço de externar a análise das
implicações, afrontar aquilo que permeia as tomadas de decisões, os acovardamentos, os
caminhos e movimentos experenciados na vida, que direta ou indiretamente, conversam com
a pesquisa.
Damos prosseguimento com o segundo capítulo, aberto com um panorama sobre o
cuidado de enfermagem em psiquiatria e saúde mental, que, em convergência com
referenciais teóricos e temáticos, subsidiam a criação e potencializam os encontros entre
enfermeiras e pessoas internadas no hospital psiquiátrico. Um transitar pelo movimento como
cuidado, e alguns dos atravessamentos e possibilidades de inovação no ato de cuidar.
O capítulo seguinte, terceiro, apresenta o caminho metodológico percorrido.
Desenha, sob a égide da Sociopoética, o plano de estudo, os participantes, as técnicas criativas
de produção de dados, a análise e os aspectos éticos da pesquisa. Descreve a estrutura dos
encontros de produção de dados: 1º - Aprender a conhecer: o despertar dos elementos
materiais; 2º - Aprender a fazer: a dança do cuidado; 3º - Aprender a conviver: as cenas em
cena; 4º - Aprender a ser: contra-analisando os dados e sensibilizando os corpos.
O quarto capítulo traz os resultados obtidos a partir da instituição do grupopesquisador, dispositivo Sociopoético de produção dos dados, três encontros intitulados: 15

aprender a conhecer/aprender a fazer; 2- aprender a ser; 3- aprender a conviver. Os dados
qualificados à luz de Collière foram descritos em três categorias de análise, a saber: 1ª- O
poder reduzir-se no cuidado; 2ª - O poder mobilizar-se no cuidado: o desafio do mover-se
para fora; 3ª - O poder transformar-se no cuidado. Para Collière (1999), cuidado é a prestação
de serviços que a enfermagem oferece aos clientes. É preciso tomar conta da vida para que ela
possa permanecer. Velar, cuidar, tomar conta, representa um conjunto de atos que tem, por
fim e por função, manter a vida dos seres vivos com o objetivo de permitir reproduzirem-se e
perpetuar a vida do grupo. A finalização desse atreve-se à composição de algumas poesias.
O quinto capítulo trata da discussão dos resultados. Nesse momento, uma
confluência de ideias discorre no mandato de responder as questões postas ao longo da
pesquisa, em especial aos dados categorizados no capítulo anterior. O sexto e último capítulo
apresenta as conclusões do estudo, que, aludindo a um ciclo, parecem retornar ao capítulo
inicial.
Segundo Pál Pelbart (1993), a história mostra que grandes revoluções às vezes
começam em pequenos laboratórios, na cabeça e na prática de alguns poucos desvairados, na
mais microscópica das agitações. Os escritos dessa tese buscam exprimir a reverberação das
leituras, dos aprendizados, do experenciado, uma agitação inefável.
Assumindo que a todo instante a pesquisa é atravessada por limitações, surgidas à
medida que os dados são revelados e postos em diálogo com os referenciais, os limites são
explicitados para que a pesquisa adquira sua contribuição acadêmica e social, e possa ajudar
outros pesquisadores em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO IO MOVIMENTO PROPULSOR DA PRODUÇÃO DE CUIDADO NO
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
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CAPÍTULO I - O MOVIMENTO PROPULSOR DA PRODUÇÃO DE CUIDADO NO
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

1.1-

Delimitação do tema e objeto de estudo

A composição da temática do estudo pauta-se na (r)existência do hospital
psiquiátrico, na internação psiquiátrica e, essencialmente, no modo de cuidar das enfermeiras
das pessoas internadas nesse espaço.
Como as enfermeiras se apropriam do cuidado no hospital psiquiátrico? À luz da
política vigente? Ou, mantém relações únicas com os aspectos biológicos da patologia?
Partimos da compreensão de que a enfermagem é a arte do fazer imediato, a arte de
pessoas que convivem entre si e que se ocupam de cuidar de outras. Um campo de
conhecimento que resolve problemas de conforto e cura do corpo, e de satisfação das
necessidades básicas provenientes do metabolismo individual e coletivo (LIMA, MJ 2006).
Tomamos o processo de formação da enfermeira, definido pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais, pela necessidade do compromisso com a reforma sanitária brasileira,
valorizando o Sistema Único de Saúde (SUS) e buscando garantir a integralidade das ações do
cuidar; sendo fundamental uma visão crítica e reflexiva inserida no contexto histórico-social,
pautada em princípios éticos e articulada à consolidação da atenção à saúde (SOUZA e
AFONSO, 2015). No campo da saúde mental, essas competências e habilidades devem ser
voltadas para dar respostas aos princípios propostos na Política Nacional de Saúde Mental
(FERNANDES et al., 2009).
As premissas dessa política subsidiam-se com a publicação da lei nº 10.216 de abril
de 2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental (BRASIL, 2001).Um
movimento em defesa dos direitos humanos, da consolidação de um modelo humanizado de
atenção à saúde, de base comunitária, com ênfase na reinserção social e reabilitação
psicossocial das pessoas portadoras de transtornos psíquicos.
Desse modo, desde o ano de 2001, a estratégia da Saúde Mental seria desenvolvida
no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), ainda que apenas em dezembro de 2011
com a portaria nº 3.088 essa tenha sido instituída e constituída pelos seguintes componentes:
Unidades Básicas de Saúde, Equipe de Consultório na Rua, Equipe de apoio aos serviços do
componente Atenção Residencial de Caráter Transitório, Centros de Convivência, Centro de
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Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192,
Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, Unidade de Recolhimento, Serviços de
Atenção em Regime Residencial, enfermaria especializada em Hospital Geral, serviço
Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT).
Depreendemos com essa conjuntura ações da enfermeira atuante no campo
psiquiátrico e de saúde mental alicerçadas no relacionamento estabelecido com a pessoa que
sofre psiquicamente (relação terapêutica), seus familiares, comunidade, e demais serviços e
profissionais complementares ao cuidado integral, operando como agente terapêutico. Não
obstante a essa conformação, optamos por realizar uma pesquisa no Hospital Psiquiátrico.
Dito isso, a primeira questão elaborada e que necessita ser anunciada é: por que realizar uma
investigação tendo esse cenário, visto se tratar de um modelo obsoleto comparado aos
serviços substitutivos de Saúde Mental (SM) supramencionados?
É dado que, historicamente, aos hospitais psiquiátricos, foi imputado o papel de
asilar os ditos doentes mentais. Asilar no sentido de colocar à margem do social, de
desconsiderar o doente como pessoa, de não respeitar suas necessidades humanas básicas. Um
retrato de desumanidade e desassistência retratado por Amarante (2009) ao dizer que a
psiquiatria colocou o sujeito entre parênteses para ocupar-se da doença, e que, para Basaglia,
a doença é que deveria ser colocada entre parênteses para que pudéssemos ocupar-nos do
sujeito em sua experiência.
Esse colocar entre parênteses não se refere a negar a psicopatologia, mas, reconhecer
que há situações da vida que necessitam de intervenções de outros âmbitos, como, social,
político, cultural, econômico, e não apenas o psiquiátrico. Implica num cuidar na lógica
territorial, à luz das diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), que prevê o
fechamento gradativo dos hospitais psiquiátricos à medida que novos serviços de base
comunitária sejam abertos.
Pál Pelbart (1993) declara que a dificuldade maior talvez ainda seja nossa insistência
no fator espacial, nas oposições aberto/fechado, muro/não-muro, reclusão/inserção.
Complementa dizendo ser uma luta importante, mas, em face das novas tecnologias de poder
(em que o lema não é mais "trancar" ou "excluir", mas "acelerar"), parece insuficiente. Para
esta tecnologia, a loucura representa um obstáculo, e nós não deveríamos ajudá-la a remover
esse obstáculo inserindo-a simplesmente no ritmo generalizado. É preciso dar à loucura (sem
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substancializá-la) espaços de temporalidade diferenciada, lugares onde um outro regime de
temporalidade permita outras coisas.
Ponderar um cuidado que reconheça todas essas questões, e que ainda precise se
haver com as ameaças políticas, como a publicação da portaria nº 3.588, de 21 de dezembro
de 2017, que altera portarias anteriores e insere o hospital psiquiátrico na RAPS. A
deflagração de medidas arbitrárias, incidindo retrocesso na política pública e colocando
novamente o hospital como serviço central na oferta de assistência. Voltaríamos ao lema
trancar ou excluir?
Poderíamos cogitar que, sendo efetivamente a pessoa a ênfase do cuidado, o cenário
tornar-se-ia coadjuvante, propiciando que pesquisas sejam realizadas em todos os lugares.
Colocaríamos o cenário entre parêntese e focaríamos na pessoa, contudo, não é essa a nossa
direção. Consideramos que o ambiente interfira de forma determinante na clínica do sujeito,
assim como Oury (2009), reconhecemos a patoplastia como a influência dos entornos, e
preocupamo-nos com a ascendência das características hospitalares nos quadros
psicopatológicos dos internados.
Um hospital psiquiátrico precisa livrar-se do despotismo de um tempo homogêneo
para deixar surgirem temporalizações e universos existenciais diferenciados (PÁL PELBART,
1993). Essa pesquisa não foca nas carências da instituição, entretanto, ao investigar o cuidado
nela prestado, requer entender sua estruturação e interferências na clínica.
Destarte, cabe ressaltar que a seguinte situação está posta: apesar das alterações
recentes supracitadas, temos na atualidade amparos legais para que a assistência em saúde
mental/psiquiatria erga-se ordenada à luz da RPB. A despeito da resistência dos hospitais
psiquiátricos e atualmente ditos como dispositivos da RAPS, praticamente não encontramos
pesquisas nesses espaços, culminando com a questão central desse estudo.
Defendemos os princípios da RPB, não desejamos a manutenção das internações,
discordamos que os hospitais psiquiátricos sejam dispositivos de cuidado cabidos na RAPS, e,
uma vez que eticamente não podemos negar a existência desses e a sua ocupação pela
enfermagem a frente dos cuidados, precisamos explorar e compreender a prática das
enfermeiras nesse espaço. A discordância deve-se à observação apreendida pelo trabalho nos
últimos quinze anos enquanto enfermeira assistencial, a crença de que as razões que
conduzem as pessoas à internação psiquiátrica sejam interpeladas pela pobreza extrema,
violência, intolerância, ausências de: suporte familiar/social, acesso aos serviços de saúde

10

básica, escola, lazer, transporte, cultura, e, que as alterações psicopatológicas mais graves
poderiam ser atendidas fora da internação, caso não houvesse todos esses déficits.
À vista disso, o objeto de estudo dessa pesquisa refere-se à potência do corpo das
enfermeiras ao cuidarem das pessoas internadas no hospital psiquiátrico. Objeto
multifacetado, embora delimitado no espaço hospitalar, indissociável do que ocorre no
entorno, a crise política e ética do país. Assim, requer análise a partir da ótica de estado de
exceção e violência dificultadora de elos, da marginalização. Decreta um desafio,
movimentar-se à luz dos princípios da reforma ameaçada. Produzir vida e afeto, desnudar-se
do estigma, e, ainda que nos limites da instituição, criar cuidado.
Segundo Agamben (2004), Estado de Exceção é o momento em que um chefe de
governo assume o poder de acordo com a Constituição vigente e suspende a aplicação das
normas constitucionais para implantar outra ordem jurídica, que a força passa a existir a partir
da suspensão da aplicação da lei, e a vigência da constituição pode ser suspensa sem significar
que ela deixe de estar em vigor. Estado que deslegitima a cidadania, que marca as pessoas
pela calamidade da violência, tirania, opressão e miséria. Estado que favorece o adoecimento
e não a promoção e manutenção da saúde, que dificulta a construção de redes, de laços
sociais.
Estruturas que, apesar de passados quarenta anos do estopim da RPB dirigida por
uma política includente, caracterizada pela implantação de serviços de bases territoriais e
concessão de benefícios financeiros para os portadores de transtornos mentais, impactam
diretamente na manutenção do estigma da loucura e endereçamento das pessoas à internação
como recurso imediato de cuidado, e não apenas quando outros aparatos se mostram
insuficientes. Mais uma interrupção, suspensão do direito de ir e vir. Interpelações que não
podem ser desconsideradas ao objeto em estudo.
Dados do Ministério da Saúde/MS (BRASIL, 2017) mostraram que 44 hospitais
especializados em psiquiatria no país tiveram atendimento acima das suas capacidades no ano
de 2016, o que equivaleu a um repasse federal anual de cerca de R$ 80 milhões para o custeio
de 1.164 leitos. O mesmo relatório refere inconsistências em ações nos estados e municípios
no que tange a assistência em SM, como má gestão dos recursos destinados às obras, baixa
ocupação de leitos em hospital geral, e subnotificação nos registros de atendimentos e
produção do trabalho nos CAPS, o que em dez anos representaria um repasse superior a R$
185 milhões para financiar serviços que não foram concretizados.
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Ainda segundo o MS (BRASIL, 2017), o valor supracitado destinou-se à habilitação
de leitos para internação em hospitais gerais, criação e custeio de CAPS, Unidades de
Acolhimento, SRT e construção de obras, no entanto, a ausência da execução dos serviços
estaria presente em todas as regiões do país.
Os dados do relatório apontam que 16% dessas unidades, de um total de 2.465, ou
seja, 385 serviços, não teriam sequer registrado atendimentos recentes. Refere ainda que, em
relação aos leitos de internação em hospital geral, a situação é ainda mais grave, a taxa de
ocupação destes é de menos de 15%, enquanto deveria estar próxima a 80% (BRASIL, 2017).
Esses elementos nos fazem pensar se de fato o Ministério da Saúde, por meio do
SUS, adota a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) estabelecida pela Lei Federal
10.216/2001, a lei da RPB, como estratégia de estado. Frente a tantos dispositivos da RAPS,
indagamos quais seriam as razões para a inexistência ou déficit tão expressivo de registros
dessa rede substitutiva de SM. Na ausência de dados que expressem seu funcionamento, o
governo tenderia a investir recursos nos hospitais especializados? Isso seria uma estratégia
para manutenção dos hospitais psiquiátricos? Uma manobra política?
1.2 – O hospital psiquiátrico e as questões norteadoras do estudo

Dando continuidade às explicações que introduzem essa pesquisa, faz-se necessária
uma breve contextualização do hospital psiquiátrico, e, para tal, ainda com a escrita no
singular, autorizo-me a utilizar uma referência não atual, pois a interferência desse autor em
minha prática profissional justifica sua aparição no estudo. O capítulo intitulado ―Os
hospícios: estrutura e ideologia manicomial‖, inserido no livro Psicoterapia do Oprimido:
ideologia e técnica da psiquiatria popular, de Alfredo Moffatt (1984), constantemente me
incita reflexões.
A explanação inicial da obra propõe uma inversão na ordem entre teoria e prática
para evitar o que ele considera:

[...] a principal patologia dos grupos intelectuais, que é a teorização sobre a teoria, o
que cria um mundo fechado sobre si mesmo, onde nada pode realmente ser
demonstrado ou negado, pois tudo se transforma num denso bosque de palavras que
impede a visão da realidade concreta que o rodeia (MOFFATT, 1984, p.10).

Tal obra, além de contribuir para a realização de uma pesquisa que não seja apenas
uma teorização sobre uma teoria, descreve minuciosamente o hospital psiquiátrico, servindo
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como disparador para o imaginário daqueles que não conhecem o cenário proposto para a
pesquisa.
De modo geral, o livro apresenta a experiência de uma Comunidade Terapêutica que
funcionou nas proximidades de um hospital neuropsiquiátrico na Argentina na década de 70.
Trata de uma valorização da cultura popular, e a justificativa para a publicação no Brasil
refere-se à crença de que os trabalhadores da saúde mental possam encontrar seus próprios
esquemas de trabalho, com base na enorme riqueza do folclore brasileiro e das
potencialidades do nosso povo.
Moffatt (1984) aborda o brutal empobrecimento da vida nos hospícios, o que
compara a produção de amputações, sendo a mais relevante a amputação da dignidade
pessoal, promovendo no internado a sensação de desqualificado e coisificado. Diz ainda que o
hospício é como um poço profundo no qual se entra rápido, mas do qual é difícil sair, pois
suas paredes são escorregadias como na incompreensão e no abandono, e não há onde agarrarse.
A única porção do espaço reconhecida como do paciente é sua cama. Debaixo do
colchão fica seu guarda-roupa, descreve um espaço coletivo, sem nenhum tipo de privacidade,
banheiros sem portas, um quarto para muitos, uma sensação de que tudo está um pouco
engordurado, meio sujo; às vezes a impressão de algo lúgubre é produzida pela falta de luz e
pelo amontoado de objetos velhos. Como únicos profissionais presentes, enfermeiros com
funções policiais, e esporadicamente um médico para uma visita rápida (MOFFATT, 1984).
O hospital psiquiátrico cenário dessa pesquisa guarda aproximações com as
características descritas por Moffatt. Portas de ferro pesadas separam os espaços interno e
externo das enfermarias, uma pequena abertura nessas portas permite a visualização entre o
dentro e o fora, não há armários para todos e as pessoas internadas utilizam exatamente
debaixo do colchão como um guarda-roupa. E, mesmo quando de alta clínica, por vezes temse a dificuldade da reinserção social e sua permanência estende-se como nesse poço profundo.
Tal estrutura é confrontada com essas características manicomiais, como o fato de ser
povoado por residentes multiprofissionais, e possuir projetos como ao que estou vinculada, o
Projeto Enfermarias. Esse, coordenado pelo Julio Verztman, criado em 2011, com o objetivo
de incluir na agenda da instituição elementos pouco pensados e intervenções clínicas até então
ausentes do cotidiano das enfermarias. O trabalho é organizado na construção de outras
formas de expressão, que não se atualizam apenas no contato dual do paciente com seu
médico ou terapeuta (VERZTMAN e ELIAS, 2015). Um projeto ancorado em oficinas de
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aproveitamento terapêutico, que evidenciam a todo instante a potência, ou limitação, das
ações de cuidar de todos os atores envolvidos na instituição.
Corroborando o valor dessas oficinas, Collière (1999) diz que são necessárias
atividades diversificadas para orientar o cuidado na direção de manter a vida garantindo a
satisfação de um conjunto de necessidades indispensáveis à mesma. Teoricamente (mais à
frente pensaremos as razões determinantes), a internação nesse hospital se dá no momento da
crise psíquica, que, em linhas gerais, é dada pela existência de risco de vida para si, pessoa em
sofrimento psíquico, ou para terceiros, assim, com forte caráter protetivo atrelado à mesma.
Aspecto preocupante pela própria resistência dos hospitais psiquiátricos e discreto avanço dos
leitos de psiquiatria nos hospitais gerais, reforçado pela crise que assola a rede de atenção à
saúde no país.
No segundo semestre de 2017, vimos instaurar no país a precipitação da falência dos
serviços substitutivos de saúde mental, no município do Rio de Janeiro, a prefeitura
suspendeu o repasse das organizações sociais (OS) que administram os Centros de Atenção
Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPSad) e muitos serviços começaram a funcionar
com equipes mínimas, sem a estrutura demandada para o trabalho assistencial. Embora
defenda o serviço público e seja contrária as OS nas administrações dos mesmos, não poderia
esquivar-me do comentário dessa situação deveras preocupante. Se os serviços externos,
substitutivos ao hospital psiquiátrico, falirem, as razões para a internação tenderão a ampliarse, e a preocupação supracitada apenas aumenta.
Uma Carta de Repúdio às alterações da Política Nacional de Saúde Mental de autoria
da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) retrata essa situação:

[...] desde 2016, tem se revelado uma conjuntura sombria sobre a democracia
brasileira, contrária ao projeto de sociedade que gerou o SUS e seus avanços, entre
eles os da área da Saúde Mental. O atual projeto do Estado mínimo, de exceção, de
mercantilização da saúde e de desmantelamento das Políticas Públicas promotoras
do bem-estar social, tem ferido frontalmente o direito à saúde e os princípios e
diretrizes do SUS.[...] nos deparamos com a publicação da Resolução
nº 32
da Comissão Intergestores Tripartite, aprovada em reunião ocorrida em 14 de
dezembro de 2017, com alterações na Política Nacional de Saúde Mental. Se
implementadas, tais medidas promoverão um cruel desmonte dos avanços ocorridos
anteriormente, com perdas incomensuráveis para a assistência à saúde mental da
população brasileira. Esta Resolução, junto com a Portaria nº3.588, publicada pelo
Ministério da Saúde, no dia 22 de dezembro de 2017, propõe manter as vagas em
hospitais psiquiátricos com reajuste das diárias de internação, incentivando a prática
de confinamento psiquiátrico e promovendo a derrubada do projeto de
desospitalização manicomial. Trata-se de um grande incentivo à privatização da
saúde na área com destinação de recursos para a multiplicação de hospitais e
clínicas, cujo atendimento, na maior parte das vezes, é baseado em medicalização,
confinamento e segregação social (ABEn, 2017).
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A ABEn reconhece que, na maior parte das vezes, o atendimento nos hospitais é
pautado em medicalização, confinamento e segregação social, assim indagamos o que a
enfermagem pode produzir em locais com essas características. Como produzir cuidado? Pois,
posto que a crise política instaurada seja resolvida, os hospitais psiquiátricos não serão
extintos repentinamente. Lembro-me do professor Eduardo Mourão (psicólogo da
Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ), em muitas das suas palestras, referir que, para
ele, a melhor tomada de decisão do Brasil fora não extinguir de vez os hospitais psiquiátricos
e, diferente dos países europeus, substitui-los gradativamente pelos serviços abertos. Assim,
na existência desses hospitais, pensar no cuidado prestado no mesmo parece legítimo.
E, pensar que a invisibilidade da pessoa pode permanecer se a ênfase da internação
for seu caráter de contenção, mediado por medicações ou ECT, e o único direcionamento a
extinção da crise, ou melhor, a limitação de movimentos, reforça a legitimidade da pesquisa.
A quem serve o hospital? Se destina a proteger as pessoas do que? E de quem?
Proteger ou cercar por muros? E as pessoas internadas sentem-se protegidas? E as motivações
que as impediram de suportar a pressão do cotidiano e as conduziram ao hospital psiquiátrico,
inexistem durante a internação ou são minimamente problematizadas? Como ressaltar as
pessoas e preterir a doença?
Muitas são as indagações, e poucas são as certezas, acredito inclusive que isso seja a
consolidação do processo de crescimento acadêmico. Iniciei o doutorado com certezas que
foram dirimidas com leituras, tantas leituras que todo o meu ser foi tomado de novas
questões. Frente ao cenário exposto, a única garantia mantida é de que as pessoas possam
expressar suas vidas pelos seus corpos e pelos movimentos que conseguem realizar. E, nessa
direção, resolvemos olhar os corpos das enfermeiras, que direta ou indiretamente, dialogam
com todas as questões previamente elaboradas.
Não há nada mais que possamos chamar de nosso do que o próprio corpo. E, a
ausência da ―bandeja contendo‖ (termo usado na enfermagem, representativo do suporte que
comporta o material específico para execução dos procedimentos) também convoca as
enfermeiras a uma dinâmica diferenciada, pois a realização de procedimentos objetivos, como
a aferição de uma pressão arterial ou realização de um curativo é ínfima, cabendo as
enfermeiras se colocar à disposição do outro por meio da escuta e palavra.
Isso é uma inferência ancorada na prática, pois, sim, a escrita dessa tese representa a
elaboração de perguntas e respostas para a prática da enfermagem em saúde mental e
psiquiátrica. Assim, a pesquisa tratou de buscar saber como as enfermeiras se colocam frente
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às pessoas internadas no hospital psiquiátrico. Usufruindo da minha prática laborativa a partir
das oficinas terapêuticas, que anunciam a expressividade do corpo da pessoa internada, a
aparição das suas existências, dores, desejos, afetos e medos. Sensações à flor da pele.
Buscamos salientar a expressão das enfermeiras, visto que, em movimento os corpos se
reinventam, e não se trata de algo específico a pessoa internada. Na relação de cuidado, todos
os corpos se movimentam, e precisam se reinventar a cada demanda.
A reinvenção como uma resposta à afetação experimentada no encontro com o outro,
ou com os outros. À medida que o movimento permite a expressão dos sentimentos,
manifestação dos desejos e prospecções de vida, há reinvenção. Reinvenção quando nos
colocamos verdadeiramente a escutar o que o outro tem a dizer e planejar o cuidado a partir
dessa demanda, dado que, Deleuze e Guattari (2008) dizem que podemos escutar as pessoas
durante horas, sem interesse.
Um corpo que se atreva a reinvenção por se colocar à disposição do outro, que é
único, e reconhecer que as técnicas descritas na literatura para lidar com as pessoas que
apresentam transtornos psiquiátricos não respondem as suas singularidades. Um corpo que se
reinventa porque é vivo em essência. O corpo vivo é para nós a referência imediata de que
uma criatura existe enquanto indivíduo (LIMA, MJ 2006), e esse corpo é o nosso foco.
O tratamento em regime de internação é estruturado de forma a oferecer assistência
integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros (BRASIL, 2001). A internação, para
atender ao exposto, deveria minimamente encontrar formas de cuidado que possibilitassem a
expressão da loucura e ajudassem as pessoas internadas na construção de mecanismos de
enfrentamento do sofrimento psíquico e a manutenção dos seus projetos de vida, culminado
com as seguintes questões norteadoras:
De que maneira pode a enfermeira de saúde mental potencializar seu agir
profissional no âmbito do hospital psiquiátrico a partir de experimentações estéticas com o
seu próprio corpo?
Como as enfermeiras desenvolvem sua criatividade no processo de cuidar de pessoas
internadas no hospital psiquiátrico?
Em que circunstância os saberes e fazeres das enfermeiras que trabalham em hospital
psiquiátrico estão orientados para a Reforma Psiquiátrica Brasileira?
Dados do Ministério da Saúde, dispostos na tabela 1 (Apêndice A), mostram o
quantitativo de hospitais especializados em psiquiatria existentes no país. Um total de 108
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unidades, sendo 31 públicos e 77 privados. Como o último Programa Nacional de Avaliação
dos Serviços Hospitalares/PNASH, publicado em 2016, referente aos anos de 2012 e 2014,
não foi realizado no Rio de Janeiro e Juiz de Fora, o registro referente ao quantitativo de
hospitais psiquiátricos nesse estado não é totalmente fidedigno. Uma publicação do Ministério
da Saúde de 2015 trazia a existência de 26 hospitais privados e 11 públicos apenas no Rio de
Janeiro, assim, para efeito de aproximação, teríamos então cerca de 145 hospitais no país.
A região sudeste com 52 hospitais, somados aos 37 prováveis do Rio de Janeiro,
migraríamos para 89, equivalente à concentração de 61,37% do país. Talvez precisássemos de
outra pesquisa para entender essa vastidão de hospitais, mas um estranhamento precisa ser
pontuado. A partir da própria história do Rio de Janeiro, que, segundo Enders (2015), não
seria correto enfatizar uma decadência contemporânea, pois, desde a fundação da cidade pelos
portugueses, as crônicas e as correspondências da época sempre mesclaram o encantamento
suscitado pela exuberância do lugar e o desagrado provocado por um serviço ineficiente de
limpeza urbana e pelas condições sanitárias lamentáveis.
O autor diz ainda que, no Rio de Janeiro, a ordem e a desordem parecem sempre
caminhar juntas. Há um ritmo binário das oposições e antíteses, reconhecem-se facilmente a
riqueza e a pobreza, a verticalidade dos morros e a platitude das acumulações sedimentares, a
doçura das praias e a brutalidade das ruas, a mixórdia das favelas e a organização dos planos
em ângulo reto, a natureza suntuosa e a poluição (ENDERS, 2015).
Ambiguidades mantidas também no que tange a direção da assistência psiquiátrica.
De um lado a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), uma entidade sem fins lucrativos,
representativa dos psiquiatras do país, que atualmente reúne 5.500 associados. E do outro, ...
Quem está do outro lado? A ABEn, a Sociedade Brasileira de Psicologia, as Associações de
Familiares e Amigos dos Doentes Mentais?
Fazendo menção à assistência de uma clientela tão renegada ao longo da história da
humanidade, termos lados distintos para construir a direção do cuidado nos parece algo
mantenedor da vulnerabilidade social dessas pessoas.
Da mesma forma que não podemos ser ingênuos e negar as diferenças postas na
cidade, entre as zonas norte e sul, condições de subsistência para pobres e ricos, brancos e
pretos, reconhecer a força médica, disciplina milenar, confrontada as demais, é imprescindível
para entendermos o panorama dos hospitais psiquiátricos.
A quem serve a manutenção desses espaços? Quem são os donos desses hospitais?
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Dados públicos encontrados no site oficial da ABP, de reportagens concedidas à
mídia, há relatos do seu presidente criticando até mesmo a terminologia ―reforma
psiquiátrica‖, e garantindo ser um modelo falido. Afirma que está equivocada, alega que não
se baseia em ciência, mas em uma ideologia, e garante não funcionar devido à falta de
integração dos profissionais da rede pública de saúde.
Indagamos

de

qual

integração

se

refira.

A

RPB

tem

como

pilar

a

multidisciplinaridade, a intersetorialidade. Pontos que essencialmente falam de integração.
Indubitável que atravessada por entraves, desafios homéricos, visto se tratar de um país com
déficits elementares na saúde, educação e segurança pública. Porém, reinvestir em hospitais
psiquiátricos consideramos sumariamente um retrocesso!
Dados do município do Rio de Janeiro mostram a existência de 350 leitos
psiquiátricos distribuídos pelas seguintes unidades: Instituto Municipal Philippe Pinel,
Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, Instituto Municipal de
Assistência à Saúde Juliano Moreira, Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e Instituto de
Psiquiatria da UFRJ.
Em dezembro de 2017, movimentos sociais, sindicais, de familiares e amigos dos
usuários e de trabalhadores dos serviços de saúde mental preludiaram ações contra os
retrocessos da PNSM devido ao MS, por meio da Comissão Intergestora Tripartite (CIT),
composta por gestores/as de saúde em nível municipal, estadual e da União, ter aprovado em
Brasília (DF) uma resolução que muda as diretrizes de tal política. Dentre outras alterações no
tocante a financiamento e fiscalização, haveria incentivo aos hospitais psiquiátricos em
parcerias público-privadas.
Frente ao exposto, e atrelado aos dados recentes divulgados pela Organização
Mundial da Saúde (2017), apontando que 23 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de
transtorno mental, sendo 5 milhões em nível de moderado a grave, consideramos ser cabível a
realização de uma pesquisa no hospital psiquiátrico. Uma pesquisa que corrobora o
movimento de luta contra o retrocesso da PNSM, e, que não se esquiva de investigar o que
ocorre nos hospitais psiquiátricos.
Na iminência dos hospitais especializados atenderem mais do que deveriam e do
investimento nesses, ainda na atualidade, ser de milhões de reais, as pesquisas nesses espaços
continuam sendo necessárias, pois muitas pessoas estão sendo submetidas ao regime de
internação, e, provavelmente, muitas ainda serão cuidadas nesse âmbito.
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Esse contexto torna-se o fio condutor para uma produção de dados investigativa a
respeito da assistência que pode vir a ser prestada pela enfermeira atuando nos limites da
internação psiquiátrica.

1.3 - O movimento, a motivação

Ainda nesse momento, peço licença a minha orientadora e coorientador para
permanecer com a escrita na primeira pessoa do singular, mas reafirmo saber que não estou
só.
Inquietações. Cotidianamente sou atravessada por muitos questionamentos. Ao
circular pelas ruas percebo pessoas que as habitam, como se fossem seus lares, algumas
dessas pessoas suplicam por dinheiro ou comida. Ignoradas por muitos, promovendo medo e
ojeriza em outros. Seres humanos como eu.
Chego ao trabalho, um hospital psiquiátrico, encontro algumas pessoas em
sofrimento psíquico, outras em condição de abandono familiar e revoltadas com a internação.
E, embora esteja referindo-me a um lugar de cuidado, novamente percebo pessoas ignoradas
por muitos, promovendo medo e ojeriza em outros. Seres humanos como eu.
Como seres humanos são ignorados por outros seres humanos? Invisibilizados?
Em 2012, defendi a dissertação intitulada Cuidado de Enfermagem ao paciente
psiquiátrico em situação de emergência geral: real e imaginário, cujo objeto de estudo foi o
cuidado de enfermagem ao paciente psiquiátrico em situação de emergência geral. A pesquisa
objetivou compreender como os enfermeiros cuidavam daqueles que tinham um diagnóstico
psiquiátrico e estavam internados na emergência geral, e evidenciou o distanciamento dos
enfermeiros do cuidado direcionado a essas pessoas, internadas por motivações clínicas e não
por problemas psiquiátricos (ELIAS, 2012).
À época, tendo em vista que a pesquisa fazia menção a minha prática assistencial em
um hospital geral do município do Rio de Janeiro, e por tratar-se de um mestrado profissional,
a devolutiva ocorreu em espécie de intervenção, um curso que buscou abordar todos os
tópicos apresentados pelos enfermeiros como deficitários para o cuidado. Um curso que
embora não tenha sido institucionalizado rende frutos até os dias atuais, pois, alguns
profissionais ainda me procuram pedindo ajuda para lidar com situações psiquiátricas, sempre
fazendo menção ao que lembram das nossas conversas.
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Atualmente no doutorado, eis que sou afetada pelo desejo de construir uma nova
intervenção. A percepção que a invisibilidade identificada no hospital geral poderia
permanecer no hospital psiquiátrico convocou-me a retomar os estudos, e, ansiosamente
almejar produzir uma tese que pudesse atenuar esse problema no hospital psiquiátrico.
Cabe dizer que, no ínterim do mestrado e doutorado, pedi exoneração do meu
vínculo municipal no hospital geral e assumi nova matrícula num hospital federal
especializado em psiquiatria.
E, sim, solucionar o problema. Devo confessar que mergulhei nas amarras dessa
ilusão durante todo o primeiro ano de curso. Estudos, orientações, construções coletivas,
todos os momentos científicos tendiam a reiterar o desejo de realizar uma intervenção
resolutiva. E, identificar que a tese representa a construção de conhecimento, e não um recorte
que solucionaria uma situação, esta foi minha primeira crise do processo de doutoramento.
A crise se manifesta pela invasão de uma experiência de paralisação da continuidade
do processo da vida. De repente, sentimo-nos confusos e sós, o futuro apresenta-se vazio e o
presente, congelado (MOFFATT, 1982).
Numa atitude reducionista, estaria considerando o doutorado um mero dispositivo de
intervenção? Mas, à medida que o curso incita a reflexão no doutorando, como consequência,
não amplia as possibilidades de intervenções desse em todos os âmbitos da vida?
Nesse momento, ainda não me via numa construção coletiva, sobre implicada não
vislumbrava a possibilidade que tal questão afetasse outras pessoas. Era tão intenso e
profundo, sentia na alma a dor do outro, quase invisível, queria torná-lo público. Mas como?
Como, se estava só em meu sofrimento, impermeável ao que o entorno tentava me anunciar.
Deleuze e Guattari (2008) dizem que o importante nunca foi acompanhar o
movimento do vizinho, mas em fazer seu próprio movimento. Contudo, a crise me impedia de
realizar qualquer deslocamento. Não conseguia me movimentar, e tampouco decodificar as
orientações. Hoje, avalio que parte do que fora dito à época do desenho do projeto, que
antecedeu a pesquisa propriamente dita, foi capturado e gradativamente liberado em minha
vida, à medida que a pesquisa foi se edificando.
Ainda segundo Deleuze e Guattari (2008), se ninguém começa, ninguém se mexe.
Atualmente, não me questiono como tornar o outro público, transcendi tal afetação
aventando-me na missão coletiva de investigar a situação problema. Considero que assim
consegui me mexer e mover a pesquisa. Comecei algo que não finalizará com esse estudo,
hoje sei que apenas iniciei. E certa de que sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso
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não se vê (DELEUZE e GUATTARI, 2008), consegui tornar visível potências para além de
limitações.
Estudos, discussões, experimentações estéticas, encontros no núcleo de pesquisas,
congressos e seminários, todos dispositivos essenciais para transcender e deslocar aquilo que
num dado momento me atravessou e paralisou, a suposta invisibilidade das pessoas internadas
num hospital psiquiátrico.
Tomada por algo que poderia novamente me acompanhar, e quiçá cegar, sou
convocada a pensar no que existiria para além da suposta invisibilidade e encontro algo que já
me motivava, o cuidado anunciado pelo movimento da enfermeira. No mestrado, Goffman
(2008) subsidiou a discussão teórica e plantou uma semente para a discussão atual, ao explicar
parte do comportamento dos enfermeiros pelo estigma, suscitou que apesar desse, havia um
movimento. O enfermeiro se apropriava do cuidado de alguma forma.
Qual a direção dessa apropriação? Posto que haja limites na oferta de cuidado no
hospital psiquiátrico, qual a tendência das enfermeiras? Projetam o cuidado para amenizar os
sintomas determinantes da internação? E quando essa não é estabelecida pelas alterações
psicopatológicas, qual o foco do cuidado? Transpõem a instituição, contemplam-nos seus
planos de cuidado artefatos preventivos de reinternações, estabelecem relação com a rede
extra-hospitalar?
Em que direção ocorre o movimento de cuidar das enfermeiras dentro do hospital
psiquiátrico? Com qual intenção? As enfermeiras, a despeito do estigma, movem-se na
direção do cuidado? Como se movem? Como dançam? Como sentem? Como os corpos
reagem aos imprevistos? Como se recompõem? Como se reequilibram após os desequilíbrios?
Muitas questões que foram sendo aprofundadas e melhor circunscritas com o
decorrer dos estudos, que materializam esse material teórico, e foram condensadas nas
questões norteadoras sem detença descritas.
A confiança de que a internação não deva ser instituída como um recorte na vida das
pessoas, uma ruptura, um movimento sem sentido, e que pela criatividade as enfermeiras
possam criar movimentos de apropriação do próprio corpo facilitadores para um cuidado que
supere o estigma da loucura, essa é a motivação do estudo, um olhar investigativo à
expressão daquilo que as enfermeiras podem realizar no hospital psiquiátrico.
E, sim, imergir num desafio ainda maior, político, social, de vida: contribuir para o
término dos estigmas. A única oportunidade dos homens está no devir revolucionário, o único
que pode conjurar a vergonha ou responder o intolerável (DELEUZE e GUATTARI, 2008).
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Sonho que precisa ser sonhado, que a pesquisa cumpra sua contribuição social ao propor
movimentos de intolerância ao estigma e de cuidado à luz das diretrizes da RPB.
A unificação dessas teorias parece-nos apontar para estratégias de cuidado que
transcendam as reducionistas, supostamente ancoradas no estigma da loucura. E, um dado
complementar à delimitação dessa situação problema diz respeito aos aspectos determinantes
para que as pessoas sejam internadas, apresentadas no item a seguir.
1.4 – As (des) razões características da internação psiquiátrica

Pautados na legislação brasileira (BRASIL, 2001), contamos com três tipos de
internações:
I - Voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - Involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de
terceiro e;
III - Compulsória: aquela determinada pela Justiça.

As pessoas podem entender que estão precisando de ajuda, e que a internação
represente esse auxílio, consumando a internação voluntária; ou, ainda que não tenham essa
compreensão/aceitação, uma vez avaliada por profissional médico e considerada necessária,
pede-se a internação involuntária; e, a justiça, responsável pela seguridade das pessoas, realiza
a internação compulsória. De um modo geral, entende-se que, ―sozinha‖, a pessoa está em
risco.
Destacamos o sozinho, pois, quem vive só? Em sociedade, dependemos uns dos
outros. Mesmo que não paremos para pensar, as relações estão dadas. Precisamos daqueles
que plantam o alimento que compramos no mercado, daqueles que produzem energia, dos que
pesquisam condições de vida. E, por que a sociedade insiste em deixar aqueles que sofrem
psiquicamente sós? Reclusos, confinados, distantes de suas casas e familiares.
Para além desse suporte legal, importa refletir sobre as razões as quais as pessoas são
conduzidas a internação. Está dito que essa deva ocorrer apenas no momento de crise. Mas, o
que é a crise?
Os aspectos socioculturais da loucura ainda fragilizam a convivência entre os ditos
―sãos e insanos‖. A crítica e repulsa perante a loucura parece ser determinada pela
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incompreensão e intolerância. As pessoas que apresentam incontinência verbal ou que não
tenham filtro modulador a expressão dos sentimentos, não parecem bem quistos na sociedade.

[...] a continuidade do psiquismo (sua identidade) não é um fato dado, ―natural‖, mas
sim o resultado de uma construção imaginária humana e, a essa construção
chamamos tempo. Isto nos leva finalmente ao núcleo central da teoria, que define
que o ponto mais profundo da enfermidade mental é a consequência da perda, da
destruição desta trama de sustentação da continuidade do eu e que devido a isto, a
pessoa se fragmenta, dissolve-se sua vivência de existir. Ela descobre que o tempo
objetivo não existe. Cai num vazio paralisado, que é tão insuportável que dele sai,
através de uma restituição neurótica ou psicótica (segundo a gravidade da
fragmentação) que não será outra coisa senão uma nova trama de continuidade, uma
nova cultura (seu delírio ou sua neurose), mas, que desta vez não é compartilhada
pelos demais, e sim subjetiva, que arma um eu, porém, um eu fechado, só
(MOFFATT, 1982, p. 8).

Essa passagem ajuda-nos a compreender o adoecimento psíquico. As pessoas se
fragmentam, se anulam, por vezes, se destituem da capacidade de viver. Precisam de suporte,
de pilares, de apoio. E onde buscam essa ancoragem?
Não, a internação não costuma representar esse sustentáculo para as pessoas.
Durante esse período, frequentemente suplicam por alta, queixam de maior sofrimento
durante suas estadas, sensação de abandono dos familiares e ruptura com o processo da vida,
que se constitui no espaço extra-hospitalar, independentemente de suas patologias.
As pessoas costumam internar pelas inexistências, e não pelos acréscimos oriundos
da sintomatologia psicopatológica. O que costuma impulsionar os riscos, determinantes para a
internação, são os déficits sociais, econômicos e políticos. O perfil frequente abarca: euforia,
delírios, desorganização do comportamento, descontinuidade dos fármacos prescritos,
ausência de suporte familiar e carência dos serviços substitutivos e centros de convivência.
Normalmente, as alterações psicopatológicas são rapidamente amenizadas, remitidas.
Tão brevemente que colocam em questão a real necessidade da internação. As condições de
vida hediondas a que são submetidos muitos daqueles que são internados no hospital
psiquiátrico precisam de atenção.
Internamos, dentre outros, porque os serviços substitutivos estão fechados, pois o
governo não tem sustentado essa rede; porque carecemos da figura do acompanhante
terapêutico, também vinculado à rede; porque o estado abruptamente para de fornecer as
medicações especiais; porque as pessoas precisam conversar, e, não há espaços de lazer e
cultura próximo as suas residências; porque as famílias dessas pessoas vivem
sobrecarregadas, trabalham cerca de 50 a 60 horas semanais para receberem um salário
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mínimo, e, desse modo, não conseguem estabelecer vínculo e cuidado; porque o território está
tão violento, tiroteio e assassinatos à luz do dia, desestabilizando a todos.
Já dito, mas merece ser repetido, que consideramos em sua totalidade a possibilidade
de cuidados fora da internação, inclusive dos casos mais graves. Uma vez que o investimento
político seja direcionado para uma sociedade mais justa, com segurança pública, educação e
saúde, além dos serviços extra-hospitalares funcionarem, os laços sociais tenderiam a ser mais
acolhedores, prescindindo do hospital psiquiátrico.
Ousamos dizer que a justificativa para as pessoas se internarem encontra ancoragem
no descalabro moral promovido no país. Desinvestimentos políticos, roubos, desassistência,
desigualdades. Toda cultura está a serviço de assegurar a continuidade do eu no tempo
(Moffatt, 1982), e a não fomentação dos aspectos socioculturais pode promover uma
descontinuidade do processo da vida, ampliando as internações psiquiátricas.
Vale ressaltar que esse texto não suprime a psicopatologia, reconhecemos as
atividades delirantes e alucinatórias vivenciadas como invasoras, embora não compartilhadas,
em uma breve atitude empática identificamos como devastadoras, assim como outros tantos
sintomas psiquiátricos. Mas, como a formação acadêmica, a prática assistencial nos dá
propriedade para afirmar a intensidade do sofrimento das pessoas internadas e reiterar que
possam ser cuidadas fora da internação hospitalar.

1.5 Justificando a pesquisa no hospital psiquiátrico

Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a
população do Rio de Janeiro se aproxime dos seis milhões e quinhentos mil habitantes. No
que tange a rede de saúde mental, o governo do estado, em seu último relatório, informa a
existência de: trinta e dois CAPS, sendo treze do tipo II (CAPS II), cinco do tipo III (CAPS
III), oito do tipo infantil (CAPS i), quatro para álcool e outras drogas (CAPS ad) e dois outros
também para álcool e outras drogas com acolhimento noturno (CAPS ad III), duas Unidades
de Acolhimento (UA), três unidades com leitos de atenção integral no hospital geral e quatro
Consultórios de Rua (BRASIL, 2017).
O panorama supramencionado, especificamente acerca do quantitativo de CAPS tipo
III com funcionamento 24 horas/dia ofertando acolhimento noturno, no momento pontual da
crise, parece fomentar a manutenção e lotação dos hospitais psiquiátricos concedendo a
condição de se investigar o cuidado prestado nesses espaços. Mas, ainda colocando em
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questão a possibilidade de significar retrocesso investir esforços no hospital psiquiátrico,
utilizaremos uma passagem de Feyerabend (2011) para alavancar esse ponto:

Não há praticamente nenhuma ideia que seja totalmente destituída de mérito e
também não possa tornar-se o ponto de partida de esforço concentrado. Nenhuma
invenção jamais é feita isoladamente, e nenhuma ideia, portanto, é completamente
destituída de apoio (abstrato ou empírico). Ora, se apoio parcial e plausibilidade
parcial são suficientes para iniciar uma nova tendência – e sugeri que são, se iniciar
uma nova tendência significa dar um passo atrás com relação à evidência, se
qualquer ideia pode tornar-se plausível e receber apoio parcial, então o passo para
trás é, na verdade, um passo à frente, para longe da tirania de sistemas teóricos bem
organizados, altamente corroborados e deselegantemente apresentados (Feyerabend,
2011, p.157-158).

Assim, caso essa investigação seja um passo atrás, um recuo, esperamos que possa
representar um passo à frente, para longe da estrutura padronizada, hierarquizada e algo
deselegantemente apresentada pelo hospital psiquiátrico.

1.6 - A tese

A potência do cuidado de enfermagem em saúde mental desenvolvido no contexto
hospitalar condizente com a RPB encontra ancoragem no processo de criação e sensibilização
das enfermeiras a partir de situações concretas do cotidiano de cuidar.
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1.7- Objetivos

Objetivo geral

Compreender a potência criativa da enfermeira para cuidar no contexto do hospital
psiquiátrico tomando como provocação poética as experimentações estéticas com o corpo.

Objetivos Específicos:

1-Explorar

o

potencial

criador

no

encontro

enfermeira-pessoa

hospitalizada no contexto do hospital psiquiátrico;

2-Apresentar as intensidades sobre o processo de cuidar em saúde mental
no ambiente hospitalar, promovidas nas enfermeiras a partir de experimentações
estéticas;
3-Demonstrar como a educação permanente de base sociopoética pode
colaborar para a inovação/potencialização do agir criativo da enfermeira no cuidar
da pessoa em sofrimento psíquico internada em hospital psiquiátrico.
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1.8 - Minha força minoritária. Minhas implicações
“Análise da implicação é a compreensão da
interação, da interpenetração das organizações,
analítica e analisada, enfatizando a parte que
cabe à intervinda” BAREMBLITT, 2012

Princesa Damiana
Ouvi e não me inibi
Acreditei, persegui

Princesa Damiana
Ética, sonhadora
Uma autêntica
Clarice Damiana

No hospício, Garibalda
Destruída, perseguida
Psicótica? Destemida
Antimédica? Antipática?
Enfermeira psiquiátrica!

Dam, 2018
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Dadas as elucidações para que, em pleno século XXI, pesquisemos num hospital
psiquiátrico, preciso pedir licença para avançar no que tange as razões mais íntimas para a
realização dessa pesquisa. E, como preâmbulo para tal reflexão, Lenine conduz com a música
o que você faria?
Meu amor o que você faria?
Se só te restasse um dia
Se o mundo fosse acabar
Me diz o que você faria?
Ia manter sua agenda
de almoço hora apatia
Ou ia esperar os seus amigos
Na sua sala vazia
Meu amor o que você faria?
Se só te restasse um dia
Se o mundo fosse acabar
Me diz o que você faria?
Corria pra um shopping center
Ou para uma academia
Pra se esquecer que não dá tempo
Pro tempo que já se perdia
Meu amor o que você faria?
Se só te restasse esse dia
Se o mundo fosse acabar
Me diz o que você faria?
Andava pelado na chuva
Corria no meio da rua
Entrava de roupa no mar
Trepava sem camisinha
Meu amor o que você faria? O que você faria?
Abria a porta do Hospício
Trancava da delegacia
Dinamitava o meu carro
Parava o tráfego e ria
Meu amor o que você faria?
Se só te restasse esse dia
Se o mundo fosse acabar
Me diz o que você faria?
Meu amor o que você faria?
Se só te restasse esse dia
Se o mundo fosse acabar
Me diz o que você faria?
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Diversas vezes me perguntei, e ainda me pergunto, o que faço dentro de um hospital
psiquiátrico. Pois sim, embora critique duramente sua existência, prestei um concurso para
esse lugar. Parte da resposta para tal indagação se deve à realização pessoal de cuidar,
indubitavelmente a assistência me faz transbordar de satisfação, outra parte se ateve às
condições salariais, pois, são melhores que as dos serviços substitutivos. Porém, dentre as
poucas certezas que aparecerão nesse estudo, sei que outras razões existem e eu ainda não as
encontrei.
Essa certeza deve-se ao incômodo frequente pelo qual sou possuída ao ver pessoas
restritas, confinadas no hospital psiquiátrico. Ao perceber que a cada dia se fortalece a crença
de que, se bem assistidas, todas as pessoas poderiam estar na vida, fora da internação.
Sensível as minhas inquietações, em determinado momento do estudo, minha
orientadora questionou o que penso configurar o melhor para o cuidado dentro do hospital
psiquiátrico, delicadamente indagou: o que você faz de melhor lá dentro?
A resposta a essa pergunta transpõe minhas implicações. Condensa-la em algumas
linhas reorganizou boa parte da pesquisa. Assim sendo, segue minha réplica: tomo o cuidado
como um empréstimo de autonomia. Para falar desse cuidado, faz-se primordial circunscrever
o perfil das pessoas internadas, que, independentemente de suas patologias, são tolhidas de
responder por si no cotidiano de suas vidas, e, carecem de uma figura que as auxiliem a ser
cidadãos.
Assim, costumo alimentar e ampliar meus conhecimentos com: dança, música, amor,
ciência e arte (não impreterivelmente nessa ordem). Alimentada, busco entregar às pessoas
internadas minha capacidade de transitar pelos lugares, de organizar o pensamento e a fala, de
expressar os sentimentos, de lutar por direitos, de assumir responsabilidades, de transpor o
sofrimento com planos factíveis.
Como faço isso? Abrindo a porta do hospício (Lenine)? Implodindo as enfermarias?
Trancando os ditos sãos e liberando as pessoas internadas? Sim, esses são alguns dos desejos
que costumam me ocorrer. E, embora ainda não os tenha concretizado explicitamente, uma
forma velada é esse estudo.
Tenho sistematizado minha assistência movimentando minhas capacidades e
potências por meio de atendimentos individuais, coletivos e familiares, grupos terapêuticos,
assembleias, visitas domiciliares, idas à praia, shopping, teatro, e onde mais for necessário.
Estando ao lado, mantendo-me em silêncio se necessário.
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A questão nodal para que organize meu plano de cuidados é essa, construir com a
pessoa cuidada estratégias que favoreçam sua estada na vida. Penso que mais importante do
que o fazer, trata-se de como fazer. Lembrar diariamente da importância de estar bem para
ofertar o meu melhor, e, estar sensível para captar as pistas que o outro me fornece para
desenhar o cuidado. Efetivamente, são as pessoas internadas que me dizem o que precisam, só
assim consigo sistematizar minha assistência.
Pode parecer simples, mas exige muitas desconstruções. Nem sempre aquilo que
vislumbro como cuidado gera bem ao outro, e, não promovendo o bem, passo a não entender
como cuidado. Ter esse discernimento é o que me move. Talvez essa seja a única regra
adotada, no mais, me esmero em ouvir e ver, perceber e entender, flexibilizar minhas
projeções e mediar as situações de conflito. Eis então o meu movimento.
Segundo Deleuze (2015), implicação é o signo que define a relação entre as
premissas e a conclusão. É o signo da asserção, que define a possibilidade de afirmar a
conclusão por si mesma no final das implicações.
Nesse sentido, inegável assumir a crença de que a única forma de sobrevivência na
vida seja se movimentar, de que quando tudo ressoa difícil, um movimento pode invadir a
vida, apaziguar a alma e conduzir a uma jornada com energias revigorantes. Não como num
toque de mágica, ou na esperança divina de que basta esperar e Deus proverá. Mas, numa
capacidade de girar e mover o corpo na confluência da intuição, do conhecimento e da
sensibilidade, capazes de apontar a nossa flecha interior para a vida.
Importa ressaltar a clareza de que uma pesquisa de doutorado, acadêmica, não se
estruturaria apenas na crença do pesquisador, desse modo o estado da arte que ancora o objeto
do estudo estará descrito mais adiante. Nesse momento, direi, ainda na primeira pessoa do
singular, as razões intuitivas para sua realização. Sim, intuitivas, pois o método da pesquisa
respalda esse processo.
A academia tem seus rituais, mas, como sabemos, a dimensão do sagrado, da
intuição, do autoconhecimento pessoal e coletivo, pode ser ignorada sem que isso prejudique
a carreira do acadêmico (GAUTHIER, 2014). Assim, enfermeiras podem sair de suas
graduações sem jamais terem sido sensibilizados ao novo, ou a arte que nesse estudo
abordamos. E, ao se depararem com a fragilidade humana e com a dureza das relações
profissionais, não raramente, um vazio pode ser instalado.
A possibilidade de identificação desse vazio no hospital psiquiátrico instiga um
movimento pessoal, que, aliás, exige dizer quem sou.
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A pessoa que vos fala é mulher, negra e enfermeira, numa imersão às suas
lembranças mais remotas, de olhos fechados, numa busca ao mais íntimo de si, visualiza a
dança como grande alicerce da vida. Essa, como possibilidade de alimentar o espírito e
organizar o pensamento, de abstrair sensações desagradáveis, de transformar a dor em prazer,
e o cansaço em força e resiliência.
A dança que faço menção dessa evocação da memória é o ballet clássico, mas, a que
atualmente exerce todo esse potencial em meu corpo é a dança afro. Foram dezessete anos de
aprimoramento do corpo e movimento, que hoje questiono terem se tratado de docilização e
domesticação desses. No bairro do subúrbio do Rio de Janeiro onde vivi minha infância, as
academias de dança ofereciam o ballet clássico como a base para qualquer bailarino, e os
demais estilos disponíveis, como jazz, espanhol e sapateado, só seriam alcançados por meio
desse. Assim, fazia o clássico por desejar alcançar o patamar de uma dançarina
contemporânea.
Sapatear como Fred Astaire, ou saltar como Mikhail Baryshnikov. A admiração as
possibilidades do corpo, independentemente do estilo, me afetavam em demasia. Sempre
acreditei que o corpo fosse capaz de fazer o inimaginável! Contudo, ainda que crente dessa
potência, aos poucos fui percebendo que não haviam bailarinos negros, e que talvez não
pudesse enfrentar essa barreira, invisível, mas, claramente instaurada. Embora tivesse postura,
flexibilidade, expressão corporal, não possuía esses atributos de forma exponencial, era uma
boa bailarina, e isso não me bastaria para enfrentar o preconceito racial. Uma tomada de
decisão: fazer da dança meu alimento, mas não minha profissão.
Assim, surge a enfermagem em minha vida, como uma possibilidade de cuidado,
pois, além de dançar, cuidar era tudo o que conhecia. Via minha família cuidando de mim e
dos meus sonhos, minha mãe cuidava de muitas crianças. Dançando, aprendia cotidianamente
a cuidar do meu corpo, e então descobri uma profissão que cuidava, que promovia o bem.
Dessa forma ingênua, encontrei a enfermagem, e a dança se manteve presente, na
adolescência e fase adulta, ora interrompida, ora intensificada, mas, nos momentos mais duros
da vida representou a minha sustentação.
Realizada minha apresentação, digo que a Universidade talvez tenha representado o
primeiro movimento de ruptura, que fora ratificado na pós-graduação. Ainda que cursar
enfermagem parecesse mais fácil do que ser bailarina, desconhecia como seria o ingressar
numa universidade pública. Apesar da enfermagem ter em sua composição muitos negros, a
ocupação em massa se dá entre os cargos de auxiliares e técnicos, ou em instituições de
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ensino superior privadas. E, sim, na minha turma da graduação havia poucos negros, fato
asseverado na pós-graduação.
No âmbito do trabalho, além de enfermeira assistencial cercada de médicos brancos,
no cargo de coordenadora de um curso de Graduação em Enfermagem de uma Universidade
privada, cabe dizer ter sido a única coordenadora negra, durante sete anos, numa unidade com
outros vinte e dois cursos.
Antes que se perguntem sobre o porquê desta descrição, retomo que a intenção é
reconhecer o quanto dessa pessoa trespassa a pesquisa. E, ainda que diante de uma sociedade
definida por desigualdades, em que a cor da pele pode incidir em diversas limitações, a cada
dia tenho um corpo mais liberto das amarras sociais, um corpo-devir mulher-negra-enfermeira
ciente da possibilidade de ocupar espaços. Sei que posso discutir casos e propor intervenções
de cuidados, ainda que percebida com estranhamento pelas pessoas que majoritariamente
gerenciam os espaços onde se dão essas discussões, a saber: homens, médicos e brancos.
Isso só é possível porque há um movimento em mim! Há algo que me conduz, quase
me obriga, a contribuir para o que acredito significar qualificação da assistência de
enfermagem psiquiátrica/saúde mental. Acredito que todo aquele que se utiliza do sistema
público educacional deve um retorno à população, e, de alguma forma, esse estudo trata dessa
devolutiva.
Na direção do trazido por Deleuze (2015): ao mesmo tempo que nos tornarmos
maiores do que éramos, nos fazemos menores do que nos tornamos. A propriedade do devir é
furtar-se do presente, o devir não suporta a separação nem a distinção do antes e do depois, do
passado e do futuro. Pertence à essência do devir avançar, puxar nos dois sentidos ao mesmo
tempo. Penso que, a partir da domesticação do meu corpo, percebi que precisava libertá-lo
para produzir conhecimento, mesclar passado e futuro num devir mulher-negra-pesquisadora.
Uma passagem no trabalho contribuiu para a percepção da necessidade dessa
libertação. Um jovem gravemente enfermo, internado na unidade cenário desse estudo,
comunicava-se essencialmente por uma linguagem corporal. Prontamente compreendi que seu
corpo falava, mas, confesso ter tido muita dificuldade em entender o que dizia. Um gestual
com os braços e mãos parecia um pedido de ajuda, e, após dias de comunicação não-verbal,
ecoou a fala breve: ―Maria Mulambo”.
Esse jovem demonstrando intenso sofrimento, e gerando na equipe frustração pela
dificuldade de aproximação, me incitou a saber quem seria Maria Mulambo, e, ainda que lhe
dissesse ter buscado sobre a história dessa mulher e ter me encantado com o seu Mito do
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Amor Impossível (Anexo 1), algo escapava para que avançássemos no plano de cuidados.
Meu corpo permanecia da mesma forma e não conseguia alcança-lo. Como seus gestuais eram
dançados, associei a Maria Mulambo com o movimento e encontrei a dança Afro. Esse era o
movimento necessário. Energia que possibilitou o estabelecimento de uma relação terapêutica
e deu vida a essa pesquisa de doutorado.
Não

encontraria

em

nenhum

tratado

de

enfermagem

psiquiátrica

a

imprescindibilidade de realizar dança afro para cuidar de alguém, e não recomendo que isso
seja tomado como um fazer protocolar, cabível para todas as enfermeiras, embora possa
afirmar que isso transformou parte de nossas vidas.
A perquirição é como incitar a criação? Teríamos como propor a ampliação de uma
sensibilidade aos processos criativos facilitadores do cuidado?
Ao encontrar a dança afro, senti com a batida do tambor que meu corpo inteiro
pensa, como se fosse capaz de realizar uma pesquisa visceral, envolvendo meu corpo e minha
alma, de ampliar minha prática assistencial. E a partir desse movimento que está enraizado em
mim, o doutorado auxiliou a compreensão da importância do coletivo para estruturação dessa
potência.
Coletivo incitado primeiramente pelo Núcleo de Pesquisa Ensino, Criatividade e
Cuidado em Saúde e Enfermagem - NUPECCSE da Universidade Federal Fluminense/UFF,
que na interface arte e saúde, à luz da abordagem Sociopoética, uma proposta metodológica
inovadora que nasce da insatisfação do autor com os demais métodos de pesquisa tradicionais,
e potencializa os saberes dos sujeitos de pesquisa, transformando-os em copesquisadores
(SANTOS, 2013), vem produzindo estudos interdisciplinares, entre atores da educação, saúde
e ciências sociais.
Encontros com esse núcleo vêm direcionando minha caminhada ao longo dos últimos
vinte anos. ―Encontros com cria no cuidar”, assim chamávamos os primeiros, à época da
fundação do Núcleo, confluências multifacetadas e ancoradas na ciência. Encontros com o
corpo e a alma (ou do corpo com a alma?), com a música e a poesia, em salas de aula ou na
praia, perpassando museus, teatros e centros culturais.
Nesses cenários, a arte nos é apresentada como produto de elevação, criação ou de
libertação, como um instrumento de sensibilização para a pesquisa e, essencialmente para a
vida. Independente do objeto de estudo dos integrantes do núcleo, a arte funciona como um
pilar na estruturação desses sujeitos. Em nossos encontros/intermédios de novos encontros,
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valorizamos os momentos em centros culturais e experimentações artísticas, entendemo-las
com cunho científico.
Costumamos explorar o que vimos e sentimos, autorizamo-nos a rir das
incompreensões ou compreensões distintas do coletivo, percebemos o quão diferente somos, e
reconhecemos nossas convergências. À proporção que nos encontramos com a arte, como
quando circulamos num centro cultural, somos imaginariamente envoltos numa espécie de
cápsula protetora e impulsionadora.
O caráter protetor é experimentado quando, momentaneamente, nos distanciamos da
violência que nos cerca nas ruas, da precariedade dos vínculos empregatícios, das
insatisfações no ambiente de trabalho, das frustrações com a pesquisa, das dores do corpo e da
alma. Impulsionado no sentido de subsistir nossas ações de cuidado. Ao nos fortalecermos,
sentimo-nos melhor dispostos ao cuidado, conseguimos vislumbrar ações dantes
inimagináveis, inferimos planos de ações previamente considerados sem êxito. Retornamos ao
nosso cotidiano, na assistência ou na docência, e conseguimos vincular, aos nossos encontros,
o sentido de nossas práticas.
O núcleo me apresentou a arte que me faz pensar e repensar a assistência da
enfermagem psiquiátrica/saúde mental. Pois, cabe aqui dizer que, com o tempo, tornei-me
uma enfermeira psiquiátrica, logo, além de estar numa profissão majoritariamente negra,
adentrei espaços também repletos de negros, pobres, que foram colocados à margem do
social, ainda sofrendo preconceitos contemporâneos advindos de um passado opressor.
Embora saiba que na contemporaneidade o confronto entre a loucura e a arte é o de
uma luta mortal (FRAYZE-PEREIRA, 2003), que muitos artistas subvertendo a ordem
capitalista, valorizando seus devaneios e sentimentos, e, frente a todas as dificuldades e crises
da época, contribuíram e contribuem de forma global para a sustentação da arte, como
Picasso, Miró e Van Gogh, o movimento aqui descrito não trata das pessoas que apresentam
um transtorno mental, e sim daqueles que cuidam dessas pessoas.
Uma reflexão de que a arte possa nos ajudar a estar na vida, de que seja uma
atividade própria do ser humano, capaz de nos mover, e consequentemente qualificar
enfermeiras que dela se aproximem. Assim, o que propomos nas próximas linhas,
indiretamente trata de pensar como a arte que temos acesso, como música, poesia, teatro e
dança, podem ser compreendidas como estratégias de potencialização do fazer da enfermeira,
nesse caso, do cuidar das pessoas internadas num hospital psiquiátrico. Uma sensibilização,
acionamento ao criativo, e, consequentemente, qualificação do cuidado.
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Embora sejamos formatados em dualidades, razão e emoção, amor e ódio, lazer e
trabalho, nesse momento experimento uma ruptura dessa ordem, um entrelace desses
conceitos. Um chamamento à fusão sensível/racional, do real ao ideal, da ciência com a arte.
Um distanciamento da coerção, marca da prática dos hospitais psiquiátricos, visto a atender
aqueles que estão supostamente descontrolados e colocando suas vidas em risco.
Com a indulgência de proteger, ainda na atualidade lançamos mão de administrar a
medicação contrariamente à vontade das pessoas internadas, de contê-las nos leitos diante de
uma agitação psicomotora. De não as envolver nas tomadas de decisão que dizem respeito as
suas próprias vidas. E a tudo isso nomeamos cuidado.
Ouso acreditar que apenas nos libertando das amarras do cuidado tradicional e,
desvairando-nos de sensibilidade artística encontraremos um sistema de cuidar, ainda que
dentro do hospital psiquiátrico, potente e produtor de vida. Sensíveis, frente a um momento de
agitação psicomotora, profissionais podem ter proposições diversas, como desvelarem o
cuidado por meio de uma pintura, oferecendo ―simplesmente‖ tinta, papel e atenção, ao invés
de meramente a contenção. Ou, que num encontro com a música, independente do ritmo ou
estilo, exercitando a escuta sensível, em troca à indiferença do silêncio, incentivem a
expressividade dos sentimentos. A dança afro tem reafirmado isso no meu corpo e no meu
cuidado.
A aclaração inicial para imersão nessa pesquisa subsidia-se na premência de
experimentações estéticas apriorísticas. Encontros com a arte como imprescindíveis para o
trabalho com a mesma, sensibilizados tornamo-nos capazes de sensibilizar. Dado que numa
sequência simples e lógica para pesquisarmos precisamos encontrar uma questão, e para
percebermos essa questão necessitamos de conhecimento e sensibilidade, eis então a arte,
como viabilidade de afetação a criação.
A arte que movimenta meu corpo e incita questionamentos:
Como apontar o corpo/movimento da enfermeira para um viés de cuidado
autenticamente humano?
Como, na ordem da loucura, romper paradigmas, desatar estigmas, e avultar o
cuidado?
Seria cuidado a tentativa de tamponamento dos sintomas psiquiátricos em prol da
suposta normalidade?
Antecedendo a Reforma Psiquiátrica, vimos na história da psiquiatria o que fora
denominado marginalização da loucura, colocaram à margem todos aqueles que, de certa
35

forma, não quiseram ou não conseguiram cumprir os determinantes sociais da época. Como os
que não acompanharam o avanço industrial e mantiveram-se trabalhando para viver e não
vivendo para trabalhar, as prostitutas que venderam seus próprios corpos em prol de ganhos
secundários, os ditos loucos por comportarem-se euforicamente em ambientes sociais, todos
foram marginalizados.
Hoje, fazendo menção a essa marginalização, e traduzindo-a como um movimento
que tangencia, lateraliza, ignora o que é diferente, ressalto a importância da enfermagem não
se posicionar a margem do que aponta o cuidado na saúde mental. Desse modo, a premissa
dessa pesquisa é investigar a partir das teorias pré-existentes a lacuna para que o cuidado da
enfermagem psiquiátrica contemporânea ainda não se paute em encontros-movimentos, de
intuição, conhecimento científico e sensibilidade.
Decerto que a trajetória acadêmica e profissional que antecede o doutorado impacta
em implicações libidinosas, ora desejo veementemente participar e contribuir com pesquisas
de impacto social para o cenário, ora espero que ele seja desconstruído rapidamente. Ora
proponho investimento no trabalho, ora penso que uma instituição tão fechada não mereça
meu esforço, e nesse momento, lembro-me que o investimento não é na instituição, e sim no
cuidado prestado as pessoas que ainda usufruem dela.
Encontro explicações para tamanha ambiguidade ainda na graduação, tomada por um
encantamento com a proposta da diminuição dos leitos psiquiátricos e abertura dos leitos
especializados no hospital geral, elegi o antigo hospital que trabalhava, mesmo que situado
distante de minha residência, por se tratar da primeira Unidade de Internação Psiquiátrica no
Hospital Geral (UIPHG) no município do Rio de Janeiro. Acredito no cuidado como
ferramenta transformadora de vidas, dos que o prestam e dos que o recebem.
Segundo Filho e Narvai (2013), qualquer autor, como sujeito implicado, vincula, de
modo inescapável, sua identidade ideológica ao projeto de estudo, diz ainda que todo sujeito
que se vê na tarefa de produzir conhecimento científico é, em sentido lato, um sujeito
implicado. Assim, encontros com o núcleo de pesquisas, orientações acadêmicas, a prática da
dança afro, desafios postos no encontro cotidiano com pessoas internadas vítimas de casos
graves, desafiadores e com cuidados não descritos na literatura, são alguns dos fatores que
têm sido elementares para compreensão de minhas implicações, direção da pesquisa e,
movimentos crescentemente libertadores.
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CAPÍTULO II - TEORIZANDO SOBRE A ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E AS
POSSIBILIDADES CRIATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO AO CUIDADO

2.1

Panorama

do

Cuidado

de

Enfermagem

em

Saúde

Mental

na

Contemporaneidade: síntese dos dados da revisão integrativa

Para seguir as etapas da pesquisa, sabíamos que uma busca na base de dados deveria
ser realizada, pois tínhamos que mapear o panorama do cuidado de enfermagem na
atualidade. Realizamos, assim, uma pesquisa com os termos enfermagem psiquiátrica e
cuidado em saúde mental, intentando apresentar esse panorama.
A revisão integrativa de literatura é um método que tem a finalidade de reunir e
sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira
sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema
investigado. Dividida em seis etapas, a saber: identificação do tema e seleção da hipótese ou
questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/
amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos
selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos
resultados e; apresentação da revisão/síntese do conhecimento (PESSOA JÚNIOR et al.,
2014).
Todas essas etapas foram cumpridas, e a revisão na íntegra, composta por 23 artigos,
encontra-se no Apêndice 3. Tratamos nesse momento de expor as principais sínteses dos
achados. Os artigos analisados perpassam pela crítica de que na atualidade há frequente
distanciamento dos enfermeiros entre as pessoas cuidadas. As justificativas são
fundamentadas na priorização das atividades de cunho administrativo e saber instrumental
manifesto nas concepções do processo saúde-doença mental. Dizem que ainda se confunde a
saúde mental, apenas, com a assistência psiquiátrica, embora reconheça-se a complexidade do
processo de cuidar nesta área.
Reconhecimento dado pelo relacionamento

terapêutico.

Todavia, retomam

constantemente aspectos do modelo tradicional, à luz da marginalização e segregação. A
partir da identificação dos pontos centrais, os resultados foram analisados a partir de três
categorias: 1- Indefinições e tradições: a urgência de ressignificar o modelo de cuidado dos
enfermeiros; 2- Relacionamento terapêutico como essência do cuidado em enfermagem; 3-
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Apontamentos de um cuidado à luz da RPB. E a junção dessas alenta a pesquisa no que tange
a exiguidade de uma tese que perpasse os dados consolidados.
De um modo geral, os artigos agrupados na primeira categoria pontuaram ações de
enfermagem ainda pautadas num modelo controlador, repressor e excludente, com práticas do
enfermeiro reduzidas a administração medicamentosa, e algumas outras atuações empíricas
caracterizando a indefinição de um papel e a inexistência de relação com a RPB.
A segunda categoria apontou para a necessidade de um cuidado: dialógico, com
valores humanísticos, perpassando a politização dos sujeitos envolvidos, pautado no vínculo,
em atividades terapêuticas e ações interdisciplinares. A última indicou a perspectiva requerida
para o cuidado atual, induzindo o enfermeiro a apropriação do conceito de grupo em seu
plano de cuidados. Ressalta a importância da transcendência da teoria para a prática, em
especial no que se refere a apropriação do relacionamento terapêutico.
Em regra, os artigos enfatizaram a necessidade de abandono do modelo asilar.
Concordamos, precisamos de vínculo, escuta sensível, acolhimento, disponibilidade. Sim, há
necessidade de superar o modelo manicomial, transcender intervenções meramente
biológicas. Sim, carecemos de reformar as equipes, de avançar nas atuações grupais e dialogar
com múltiplos parceiros.
Corroboramos o supracitado. Consideramos factual que os elementos essenciais ao
cuidado em saúde mental nos foram apresentados. Na pesquisa, avançamos no sentido de que
não esteja dado claramente como a enfermeira se apropriaria desse cuidado na internação.
Teorizamos que para tal confluência demande conhecer o próprio corpo, se autoconhecer.
Utilizar o corpo como instrumento de cuidado. E as experimentações estéticas podem ser o
veículo dessa prática. Seriam essas capazes de sensibilizá-las para tudo aquilo que já está
posto no campo da saúde mental, e, quiçá, representarem a postura terapêutica capaz de
produzir vida no hospital psiquiátrico (enquanto esses existirem).
Complementar a essa revisão, uma busca na literatura internacional com estudos
realizados na Austrália, Portugal, Suécia, Irã e Reino Unido apresentam, como no Brasil, o
relacionamento terapêutico sendo a base da relação enfermeiro/pessoa cuidada. Conquanto,
nenhum deles clarifica o estabelecimento dessa relação no hospital psiquiátrico, esse também
é apresentado como um modelo obsoleto, desorganizado, sem propiciar interações
qualificadas.
Nesses estudos, de um modo geral, as boas práticas do enfermeiro psiquiátrico
pautam-se em três eixos: nos fatores ambientais, nas habilidades pessoais e profissionais.
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Consideramos que essa pesquisa trate exatamente das habilidades pessoais. O que não
compete à academia ensinar, embora a graduação até possa tangenciar, e comumente a pósgraduação negar. Tomando o hospital psiquiátrico como fator ambiental, outrora dissemos das
suas limitações. Relacionando as habilidades profissionais com a formação acadêmica,
inferimos que a questão não seja a formação dos enfermeiros. Sim, fincamos a produção de
dados na ampliação das habilidades pessoais.
2.2 – As diretrizes teóricas
“Nunca se projeta teoria alguma, já existente, sobre o tema investigado.
Somos observadores”. Gauthier, 2012

No capítulo da metodologia, ao explicarmos a Sociopoética, elucidaremos que seus
estudos não são pautados num referencial teórico apriorístico, e, que a partir da valorização
das vozes dos sujeitos e dos dados produzidos em campo, emerge a teoria. Nesse momento,
para compreensão do texto, anteciparemos a aclaração do grupo-pesquisador (GP), que trata
do coletivo de sujeitos (copesquisadores) produtores dos dados da pesquisa, sete enfermeiras
atuantes num hospital psiquiátrico.
Por termos partido da premissa de que não se dualiza mente e corpo, e tão logo se
hierarquiza essa relação, os dados produzidos enalteceram a potência de apropriação do corpo
explorada pelas enfermeiras no ato de cuidar conduzido ao diálogo com Spinoza e Deleuze. E,
na perspectiva do cuidado que transcendesse os limites da internação e fosse projetado para a
vida contamos com Collière e teóricas da enfermagem psiquiátrica. Assim, temos uma
pesquisa contemplada por uma multirreferencialidade teórica.
Começaremos com uma passagem de Deleuze (1996) para explicar a necessidade de
investimento numa nova tese: todo novo estilo implica não num golpe novo, mas, um
encadeamento de posturas, isto é, um equivalente de sintaxe, que se faz com base num estilo
precedente e em ruptura com ele. Nesse contexto as melhorias técnicas só têm seu efeito se
tomadas e selecionadas num novo estilo, que elas não bastam para determinar.
Portanto, romper com as técnicas existentes não confere desrespeito aos seus
paradigmas, e sim, a compreensão de que não sejam suficientes para explicar o fenômeno
atual. O que, em analogia com a pesquisa em voga, confere a reflexão acerca da proposição de
um novo estilo das enfermeiras cuidarem das pessoas internadas no hospital psiquiátrico
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como parte inseparável de suas competências. A asserção de uma enfermeira-sujeito que
precisa movimentar-se para identificar e incitar novos movimentos. E isso com base no
movimento precedente e em ruptura com ele.

2.3 - Movimento-corpo, corpo-movimento. Deslocamentos em direção a afetos geradores
de cuidado
“O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras”.
Spinoza, 2009

A conduta tomada pela enfermeira como cuidado na internação psiquiátrica tende a
partir da sua capacidade de promover encontro entre corpos. O estabelecimento de relações
cíclicas, a confluência de seres: enfermeira, pessoas internadas, familiares e demais
profissionais.
Para tal, ponderando a apropriação do próprio corpo no ato de cuidar, depreendemos
a indissociabilidade de considerarmos o movimento da enfermeira ante às pessoas internadas
no hospital psiquiátrico, assim, emanamos com uma pesquisa de Rodrigues e Caniato (2009),
a qual traz um constructo histórico do corpo partindo do pressuposto de que os valores,
percepções e ações dos homens estão sempre permeados e relacionados à forma como as
sociedades se organizam em cada momento histórico. Desse modo, o fazer da enfermeira não
estaria desagregado da conformação que a sociedade atualmente (não)estabelece com a
loucura.
Os autores referem ainda que, pela sociedade grega, o corpo é como um referencial
de integridade, sem dualismos, uma totalidade. Na ascensão do Império Romano, ganhou o
significado de excelência e os atributos espirituais ficaram relegados a um segundo plano, um
reducionismo da natureza humana à sua corporeidade/materialidade, uma fragmentação. Na
Idade Média o Cristianismo, teria marcado a cisão entre corpo e mente, potencializada na
modernidade. O corpo passou a ser considerado a morada do ―diabo‖, um empecilho ao
homem na conquista da contemplação divina.
Com o advento do Renascimento, a Igreja Católica perdeu força, e o corpo deixou de
ser negado e silenciado pela religião, e foi submetido a um adestramento dos seus
movimentos em prol da necessidade de manutenção da produção industrial, regido pelas leis
da ciência. O caráter utilitarista do corpo, que marcou o período romano, retornou então na
modernidade com um diferencial perverso: os atributos intelectuais/espirituais não eram mais
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apenas ignorados, eram usados pelos detentores do poder hegemônico/econômico, para
dominar o restante da população.
Assim sendo, o corpo ganhou uma concepção positivista e reificada: passou a ser
visto como propriedade privada passível de controle, submisso agora ao Capital. O artigo
ressalta a importante consequência histórica de anulação e fragmentação da natureza humana
em prol do Capital, uma inversão de valores da Grécia à modernidade: de uma totalidade
corpo-natureza cuidada e valorizada a um abismo entre corpo e mente.
Partindo desse corpo histórico, que foi visto integralmente, e hoje estaria nesse
abismo, é que nos situamos. Num corpo como propriedade passível de controle,
especificamente no cenário proposto a pesquisa, à mercê das histórias da psiquiatria,
enfermagem psiquiátrica e do estigma da loucura. Corpos e movimentos valorizados nas
reflexões teóricas da saúde mental do século XXI, contudo, interceptados por controle como à
época do império romano.
Algumas pesquisas ressaltam a potência da utilização do corpo. Albuquerque (2010),
ao investigar sobre as possíveis contribuições da psicomotricidade como intervenção
terapêutica no campo da saúde mental, para além da medicalização, evidenciou o uso do
corpo como proposta terapêutica, e concluiu que as práticas clínicas embasadas na
psicomotricidade contribuem para a promoção de bem-estar psíquico daqueles que
apresentam um quadro psicopatológico.
O referido autor realizou uma análise crítica das práticas em saúde mental,
descreveu-as como reduzidas, em sua maioria, ao enclausuramento e medicalização, incitando
assim a revisão de atitudes e conceitos referentes às propostas de intervenções clínicas
utilizadas neste campo. Trouxe a apropriação do corpo, este se tornando o espaço estético das
ações terapêuticas. O corpo entrando em cena, o movimento podendo alterar a experiência
subjetiva e, consequentemente, o sentido do sofrimento psíquico dos sujeitos.
Imergir no movimento representa uma abordagem ao corpo, visto sua significância
na apropriação do cuidado. Piol (2006) apresenta-nos o corpo na clínica psicomotora,
constituído a partir da existência do outro (o olhar) que entra como peça fundamental para seu
desdobramento. Diz que o ―corpo fala‖ uma linguagem própria e que, em alguma ocasião, é
desvendado. Parafraseando Levin (1995), afirma que não nascemos com um corpo
constituído, ele mesmo deve constituir-se.
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Compreender a constituição do corpo das enfermeiras ajuda-nos a desvelar o
movimento que realizam ao cuidar das pessoas internadas. Podemos utilizar o corpo para
anunciar desejos, afetos e, cuidado.
Traçando um breve histórico referente ao movimento sabemos que o estudo da
psicomotricidade teve seu início com Tissié, em 1894, momento em que fez as conexões entre
o movimento e o pensamento. Têm-se referências como Dupré, Wernick, Wallon, Piaget,
Ajuriaguerra, Kephart, Frostig, Vygotsky, Luria, Liepmann, Freud, Le Bouch, Lapierre,
Aucoutorier, todos que avançaram em pesquisas investigativas da motricidade humana (PIOL,
2006).
Avançando na apropriação do corpo, Lima e Guimarães (2014) anunciam a dança
como possibilidade terapêutica, trazem o ―se movimentar‖ utilizado por homens e mulheres
desde o nascimento como ―Espaços-Tempo de Probabilidades e Possibilidades” de
comunicação de suas necessidades, emoções e sentimentos, além de proporcionar o
aprendizado sobre o meio social em que vive e sobre si mesmo. Afirmam que a dança pode
ser terapêutica, uma linguagem da corporeidade que pode preencher múltiplas dimensões e
proporcionar a abertura para o conhecimento de si e da condição maior: o fato de buscar se
tornar mais humano.
Estudos que vão ratificando a vicissitude do tornar-se mais sensível a partir de
experimentações estéticas. E, por conseguinte, a exequibilidade do cuidado pautado numa
relação enfermeira-cliente considerada uma relação ser humano - ser humano. Os autores
concluem que, através das experimentações dadas nas oficinas, há efeitos observados no
processo de socialização, elevação da autoestima e adesão ao tratamento dos usuários.
Bernardes et al. (2014), ao discutirem o lugar do corpo na sociedade, consideraram
as práticas corporais como recursos terapêuticos enriquecedores do processo de cuidado em
saúde mental, uma vez que propiciam um olhar para o sujeito em sua integralidade, e
possibilitam aos profissionais da saúde um entendimento sobre o corpo como um local de
linguagem e expressão, fundamental para a construção de um projeto de cuidado em saúde
mental, humanizado e holístico.
Entendem o corpo como a expressão da linguagem do sujeito, ou seja, como a
possibilidade de exteriorização dos conflitos, vivências e sentimentos e, também como
narrativa de si (BERNARDES et al., 2014). Trazem a comunicação intermediada pelo corpo,
e, consequentemente, o movimento simbolizando essa comunicação.
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Poder-se-ia então comunicar o cuidado por meio do movimento corporal do
profissional, e esse intervir no êxito de uma proposição terapêutica. O que comunicam os
corpos/movimento das enfermeiras dado que o encontro se dá numa instituição psiquiátrica?
Esse espaço permite as narrativas de si?
Numa pesquisa desenvolvida no âmbito escolar, Altmann, Mariano e Uchoga (2012)
partem da concepção de que os corpos e os comportamentos são socialmente aprendidos e
(re)construídos em cada cultura. Um desafio, porque rompe de certa forma com o olhar
naturalista sobre o qual muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e tratado.
Uma necessidade, porque ao desnaturalizá-lo revela, sobretudo, que o corpo é histórico.
Apontam que diferentes formas de intervenção podem estimular ou não a segregação de
meninos e meninas no espaço da escola.
Ao inserirem a cultura, que nos é tão cara na saúde mental, fazem-nos evocar o
estigma da loucura, e o seu impacto em nossas intervenções. Sustenta nossa ideia, fazendo
uma analogia ao cuidado em saúde mental, de que nossos movimentos-corporais-intervenção,
também podem ou não estimular a segregação das pessoas internadas no hospital psiquiátrico.
Segundo Mendes (2011), os profissionais de saúde mental, especialmente psicólogos
e psicanalistas, quando envolvidos no fenômeno transferencial, são chamados a interagir com
todo o seu corpo, e não apenas com seus conhecimentos teóricos e técnicos referentes a uma
abordagem intelectualizada. E, que no preparo do profissional psi, se fazem necessárias não
apenas a aprendizagem teórica e sua análise pessoal, mas, também a sensibilização de seu
corpo e de suas percepções.
Embora o artigo ressalte o profissional psi na formação do psicólogo e psicanalista,
torna-se de fácil cotejo à enfermagem de saúde mental, pois, também somos convocados a
interagir com o corpo inteiro. Costumamos dizer que nosso corpo é a nossa bandeja contendo,
como dito anteriormente, o instrumento comumente utilizado em outras áreas da enfermagem,
como recurso para suportar o arsenal de materiais para execução de procedimentos técnicos.
Diante a necessidade de aproximarmo-nos desse corpo sensível e de suas potências
encontramos Spinoza (2016), em especial com sua obra ética, que nos apresenta o sujeito
como parte imanente da natureza, ou seja, somente pode ser entendido como tal no
movimento de todo o universo. No estudo, embora tratemos de investigar a atribuição da
enfermeira no âmbito da internação, no encontro com pessoas que, em sua maioria,
paradoxalmente vivenciam uma franca ruptura com o universo social, o fizemos valorando
sua inserção no cosmo, dado assim à identificação com o teórico.
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Deleuze (2015) explicando o que seria a questão ética para Spinoza formula a
seguinte questão: Como conseguiremos ser ativos? Como conseguiremos produzir ideias
adequadas? Essa seria a ética. E, ainda que repleto de indagações, afirma: Não perguntaremos
qual o sentido de um acontecimento: o acontecimento é o próprio sentido. Assim, na busca de
fazer dessa pesquisa um acontecimento, aproximamo-nos desses teóricos, seus postulados e
principais conceitos que subsidiassem a compreensão desse corpo humano e seus
movimentos.
Iniciamos elucubrando sobre o corpo humano que, segundo Spinoza (2016), é
composto de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também
altamente composto. Diz ainda que os indivíduos de que se compõe o corpo humano, alguns
são fluidos, outros, moles, e outros, duros; e que são afetados pelos corpos exteriores de
muitas maneiras.
Para Deleuze e Guattari (2008), o corpo é tão somente um conjunto de válvulas,
represas, comportas, taças ou vasos comunicantes: um nome próprio para cada um,
povoamento do corpo sem órgãos (CsO), metrópoles, que é preciso manejo com o chicote.
Explicando esse CsO, refere que Artaud declara guerra aos órgãos: atem-me se quiserem, mas
nada há mais inútil do que um órgão.
Embora essa afirmativa pareça uma contradição aos órgãos, Deleuze e Guattari
(2008) explicam que o CsO não é de modo algum contrário aos órgãos, não são esses seus
inimigos, e sim o organismo. Trata da oposição a organização dos órgãos que se chama
organismo. Refere ainda que o organismo não é o corpo, é um fenômeno de acumulação, de
coagulação, de sedimentação que lhe impõe formas, funções, ligações, organizações
dominantes e hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um trabalho útil.
Fazendo inferência à pesquisa, a busca ao CsO propõe dirimir a forma como as
enfermeiras podem limitar suas atribuições e apresentarem apenas o mínimo ao cuidar, pois,
teríamos assim esse organismo a ser combatido. Um combate por meio de um movimento
regido pelos princípios da SM, assim, como dito por Deleuze, esse corpo reagiria, gritaria:
fizeram-me um organismo! Dobraram-me indevidamente! Roubaram meu corpo.
Talvez a instituição faça isso com os profissionais, roube seus corpos, seus
movimentos. Arrancar a consciência do sujeito para fazer dela um meio de exploração,
arrancar o inconsciente da significância e da interpretação para fazer dele uma verdadeira
produção, não é seguramente nem mais nem menos difícil do que arrancar o corpo do
organismo (DELEUZE e GUATTARI, 2008). E desse modo proporíamos reação! Mas como?
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Como reagir às regras institucionais que promovem durezas, distanciamentos,
enquadramentos que atendem meramente a uma norma vigente?
Ainda nesse sentido, Deleuze e Guattari (2008) dizem que ao CsO não se chega, não
se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um limite. Esse nunca acabar de chegar nos
desloca diretamente ao movimento necessário para reagirmos as imposições de um
ordenamento do cuidado que privilegie a limitação, que favoreça o tamponamento dos afetos
e sintomas em nome da suposta normalidade. Instituir um GP que se disponibilize a dançar,
teatralizar, expressar afetos, afetar corpos, pensar maneiras não dadas aprioristicamente de
lidar com as pessoas internadas num hospital psiquiátrico pode ser entendido como uma busca
a um corpo até então desconhecido.
Uma investigação que não denota facilidade. Explicando esse limite, Deleuze e
Guattari (2008) afirmam que não encontramos nosso CsO porque não desfizemos ainda
suficientemente nosso eu. E, sugere substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação
pela experimentação, que encontremos nosso corpo sem órgãos, que saibamos fazê-lo, por se
tratar de uma questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria.
Um CsO é tudo isto, necessariamente um lugar, um plano, um coletivo (agenciando
elementos, coisas, vegetais, animais, utensílios, homens, potências, fragmentos de tudo isto).
É feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Somente as
intensidades passam e circulam. Ele é matéria que ocupa o espaço em grau correspondente as
intensidades produzidas (DELEUZE e GUATTARI, 2008).
E lidar com a pessoa internada no hospital psiquiátrico exige da enfermeira o
agenciamento com muitos outros campos e planos, para além da saúde, o social, espiritual,
relacional, sensível, e fragmentos de tudo isso. Manejar as intensidades, moderar os
confrontos, despertar a sensibilidade, incitar a crítica, dirimir as ambiguidades, minimizar o
sofrimento dado pela invasão da sintomatologia. Propor mediações!
Isso porque vimos essa pessoa como Artaud (2004), um homem ao qual a sociedade
se nega a escutar, e ao qual impedir que expresse certas verdades insuportáveis, utilizando a
internação como meio para submeter as vontades que pretendem destruir. A internação na
atualidade não deveria submeter as pessoas internadas a mera remissão de sintomas, e vir a
destruir aquilo que podem possuir por essência.
Artaud (2004) diz ainda que em todo alienado existe um gênio não compreendido,
cujas ideias, brilhando na sua cabeça, apavoram as pessoas e que somente pode encontrar no
delírio uma fuga às opressões que a vida lhe preparou. Não tratamos nessa pesquisa de valorar
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os sintomas como genialidade ou não, mas, corroboramos a afirmação de que eles
representem a possibilidade de estruturação na vida. Quando tudo parece sem curso, criar
uma estória que dê sentido à vida parece-nos deveras extraordinário e estruturante, sendo
assim, respalda pensar o cuidado na internação para que não se consolide com a obstrução da
manifestação de vida.
Nessa direção, o conceito da existência humana enquanto potência, as possibilidades
dadas no encontro entre corpos, e o experimentado na produção de dados dessa pesquisa
determinaram o encontro com essa multirreferencialidade teórica.
Quando Spinoza (2016) afirma que poder existir é potência, e quanto mais realidade
uma coisa possuir, mais forças para existir por si mesma haverá, fortalece o encontro dado no
GP, a veracidade da produção no coletivo compelindo transformações. O dispositivo que se
atreve a afetar os corpos, a acessá-los de muitas maneiras, de forma a provocar algo sem o
qual talvez não possam mais existir, pois experimentam sensações que se tornam reais.
Durante a produção de dados, atingiram um corpo pensante:

Tudo aquilo que acontece no objeto da ideia que constitui a mente humana deve ser
percebido pela mente humana, ou seja, a ideia daquilo que acontece nesse objeto
existia necessariamente na mente; isto é, se o objeto da ideia que constitui a mente
humana é um corpo, nada poderá acontecer nesse corpo que não seja percebido pela
mente (SPINOZA, 2016, p. 60).

Vimos estreitamento com o método à medida que Spinoza coloca o corpo como
finito por sempre concebermos um corpo maior, da mesma maneira um pensamento limitado
por outro pensamento. E, ao dizer que um corpo não é limitado por um pensamento, nem esse
por um corpo, apresenta-nos o corpo existente em ato. Aproxima-nos da natureza do corpo
humano e de todas as suas potências.
Ao afirmar que o homem consiste de uma mente e de um corpo, e que o corpo
humano existe tal como o sentimos, auxilia-nos a circunscrever na pesquisa a forma como as
enfermeiras apresentaram seus corpos, e as percepções do que podem realizar com eles, como
a produção de conceitos e confetos (na Sociopoética trata da junção de conceito com afeto).
Avançando nessa faculdade produtiva, Spinoza (2016) disse que, quanto mais as
ações de um corpo dependem apenas dele próprio, e quanto menos outros corpos cooperam
com ele no agir, tanto mais sua mente é capaz de compreender distintamente. O que nos
conduz a depreender que, a despeito dos aspectos históricos da enfermagem psiquiátrica, da
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configuração de um trabalho solitário, as dificuldades do campo podem contribuir para
reflexões revolucionárias.
O GP, ainda que um dispositivo aglutinador de corpos, nos permite essa comparação
uns com os outros, o desenvolvimento do humano a partir da afetação com o movimento.
Questões centrais, axiomas como dito por Spinoza, ressaltam que todos os corpos estão em
movimento ou em repouso, e que todo corpo se move ora mais lentamente, ora mais
velozmente. Desse modo, os corpos se distinguem entre si pelo movimento e pelo repouso,
pela velocidade e pela lentidão, e não pela substância.
Seguindo essa direção, diz que um corpo em movimento continuará a se mover até
que seja determinado ao repouso por outro corpo; e que, igualmente, um corpo em repouso
continuará em repouso até que seja determinado ao movimento por outro. Complementa ao
afirmar que quando um corpo em movimento se choca com outro que está em repouso e que
ele não pode deslocar, ele é rebatido, de maneira tal que continua se movendo.
A todo instante, seus postulados convocam-nos a reflexão da nossa conformação no
espaço, da nossa ativação ou repouso, do nosso movimento, do nosso fazer, do nosso cuidado.
E, na sequência, o quanto nosso posicionamento pode vir a influenciar o outro. Fazendo
alusão ao GP, os corpos das enfermeiras, justapostos, dançando, dramatizando, influenciamse? Tornam-se um corpo único? Um corpo que determina o cuidado?
Se os corpos se distinguem pelo movimento e não por sua substância, como as
enfermeiras trazem à tona sua essência, o cuidado, por meio dos movimentos?
Questionamentos outorgados quando Spinoza complementa dizendo que quaisquer
corpos, de grandeza igual ou diferente, são forçados, por outros corpos, a se justaporem, a
transmitirem seu movimento uns aos outros. Imerso nessa busca conceitual ele nos apresenta
uma concepção de corpo duro, mole e fluido:

Quanto maiores ou menores são as superfícies mediante as quais as partes de um
indivíduo, ou seja, de um corpo composto, se justapõem, tanto mais ou menos
dificilmente, de maneira respectiva, elas podem ser forçadas a mudarem de posição
e, como consequência, tanto mais ou menos dificilmente pode-se fazer com que esse
indivíduo adquira outra figura. De acordo com isso, direi que são duros os corpos
cujas partes se justapõem mediante grandes superfícies; são moles, por sua vez, os
que se justapõem mediante pequenas superfícies; e que são fluidos, enfim, aqueles
corpos cujas partes se movem umas por entre as outras (Spinoza, 2016, p.64).
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Uma busca por corpos fluidos seria outra implicação anunciada, consolidada numa
investigação que, aprioristicamente refuta que esses corpos possam tornar-se assujeitados
frente à doença, e que persiste na potência dos movimentos.
A necessidade de tal persistência pode ser corroborada por Spinoza (2016) ao dizer
que se alguns dos corpos que compõem um indivíduo forem forçados a desviar seu
movimento de uma direção para outra, mas de tal maneira que possam continuar seus
movimentos e transmiti-los entre si, na mesma proporção de antes, o indivíduo conservará,
igualmente, sua natureza, sem qualquer mudança de forma.
Conservar a natureza sem qualquer mudança é algo não desejante quando falamos de
corpos afetados, e persistir no movimento é o que nos fortalece. Para Deleuze (1996), todos os
corpos são causas uns para os outros, uns com relação aos outros. Não são agentes nem
pacientes, mas resultados de ações e paixões, impassíveis. Ações que procuraremos
demonstrar pelo trajeto do GP.
Compreendemos que as experimentações do GP podem impactar nas afecções
(imagem das coisas) desses corpos, por possuírem memória, o que para Spinoza não é senão
uma concatenação de ideias, as quais envolvem a natureza das coisas exteriores ao corpo
humano, e que se faz na mente, segundo a ordem e as concatenações das afecções desse
mesmo corpo. De modo a bramirmos por mais encontros estéticos, visto que o movimento de
intercorporeidade se dá pela capacidade de afecção do corpo em relação com outros corpos
nesse momento.
Assim, temos um corpo afetado, um corpo que afeta. E, partindo do dito por Deleuze
(1996), que podemos escutar as pessoas durante horas sem interesse, apreendemos que, uma
vez afetados, distanciamo-nos dessa tendência, e assim, da provável invisibilidade que
problematizamos no início da pesquisa.
Distanciamento à medida que Spinoza clarifica que mente e corpo são um único e
mesmo indivíduo, concebido ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. Sendo
assim, se o corpo humano não foi afetado, de nenhuma maneira, por algum corpo exterior,
então, a mente humana tampouco foi afetada pela existência desse corpo. A mente só percebe
o corpo exterior se seu corpo for afetado por outro.
Continua: a mente não conhece a si própria senão enquanto percebe as ideias das
afecções do corpo. Mas não percebe o seu corpo senão por meio dessas afecções, e é
igualmente por meio dessas que percebe os corpos exteriores. E, aviva essa direção ao afirmar
que a mente não tem, de si própria, nem do seu corpo, nem dos corpos exteriores, um
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conhecimento adequado, mas apenas um conhecimento confuso. E quando está interiormente
determinada, arranjada, por considerar muitas coisas ao mesmo tempo, a compreender suas
concordâncias, diferenças e oposições, a mente considera as coisas clara e distintamente.
Despertar o corpo para essas afecções, para os encontros que devem sim considerar
toda essa concordância, diferença e oposições. Creditar no movimento do corpo a potência do
cuidado, eis o percurso da pesquisa.
Segundo Spinoza (2016), as mentes erram ou se enganam, mas não diz o mesmo a
respeito dos corpos. Diz ainda que todas as maneiras pelas quais um corpo qualquer é afetado
por outro se seguem da natureza do mesmo, o que nos faz indagar: o quanto os corpos das
enfermeiras afetam os corpos das pessoas internadas, e vice-versa? Atribuir a esses corpos a
potência do cuidado é uma tese cabida?
Se a ideia de uma coisa singular existente em ato envolve necessariamente tanto a
essência quanto a existência dessa coisa (Spinoza, 2016), investimos com galhardia na direção
da tese propagada: a potência do cuidado de enfermagem em saúde mental desenvolvido no
contexto hospitalar condizente com a RPB encontra ancoragem no processo de criação e
sensibilização das enfermeiras a partir de situações concretas do cotidiano de cuidar.
Criação que se dá em ato. Também amparada pelos pressupostos do autor, como ao
dizer que não há na mente, nenhuma vontade absoluta ou livre, a mente é determinada a
querer isto ou aquilo por uma causa que é, também ela, determinada por outra, e esta última,
por sua vez, por outra, e assim até o infinito. O ato determinando afetações e criações, que
tornar-se-ão infinitas desde que continuem a se encontrar/afetar. O cuidado hoje sistematizado
lido como fruto de encontros, e amanhã, melhor elaborado, dando a possibilidade de outros
encontros.
Isso porque Spinoza nos diz que a faculdade de assentir (vontade) é livre, e diferente
da faculdade de compreender. A vontade tem uma extensão maior do que o intelecto, contudo,
menor do que das percepções (conceber), o que permite ao GP a faculdade de se mover e de
fazer qualquer coisa que queiram. Corpos disponíveis podem alcançar outros corpos,
independente do arcabouço que possuam, em acordo com aquilo que a ocasião e as
circunstâncias exigirem.
O autor compreende por afeto as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir
é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada. Embora diga que o corpo humano pode
ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída,
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diz que outras tantas não tornam sua potência de agir nem maior nem menor. O que enaltece a
disponibilidade do parágrafo anterior.
Tomados por Spinoza questionamos: como potencializar o agir do nosso corpo e
mente em direção ao cuidado? Ele nos diz que o corpo humano é afetado pelos corpos
exteriores de muitas maneiras, contudo, dois homens podem ser afetados, no mesmo
momento, de maneiras diferentes. E, que o nosso projeto ético é o de investigarmos quais as
afecções somos capazes de produzir, descobrir o que nosso corpo pode fazer, e ampliar nossa
potência de agir e existir.
Um projeto ético vinculado ao encontro de corpos, mediado pelo desejo (segundo
Spinoza a própria essência do homem) de compreender a expressão dos seus movimentos, e
não sucumbir às limitações da institucionalização e estigmatização da loucura. Mas como?
Como colocarmos esse projeto em prática?
Deleuze menciona que a criação se faz em gargalos de estrangulamento, se o criador
não é agarrado pelo pescoço por um conjunto de impossibilidades, não é um criador
(DELEUZE, 1996). Para ele um criador é alguém que cria suas próprias impossibilidades, e
ao mesmo tempo cria o possível. Assim, é preciso fabricar seus próprios intercessores, ou
seja, a criação.
O que interessa a Deleuze são as relações entre as artes, à ciência e a filosofia, e que
não há nenhum privilégio de uma dessas disciplinas em relação à outra, cada uma delas é
criadora. O verdadeiro objeto da ciência é criar funções, da arte é criar agregados sensíveis e
da filosofia criar conceitos.
O entrelace enfermagem e arte requer movimento da enfermeira, exige a reflexão
para a criação. Podemos, a partir desse movimento, criar os ditos agregados sensíveis e nossos
próprios intercessores, e assim, cuidarmos do outro de forma mais próxima as suas reais
necessidades.
Spinoza sugere que ninguém, sequer a experiência, determinou o que pode ou não
pode fazer o corpo. E não parou nessa indeterminação, referiu que se observam, nos animais,
muitas coisas que superam em muito a sagacidade humana, e que os sonâmbulos fazem
muitas coisas, nos sonhos, que não ousariam fazer acordados. Isso bastaria para mostrar que o
corpo, por si só, em virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas que
surpreendem a própria mente.
Fazendo menção à produção de dados dos copesquisadores, induzir a questão
geradora ao GP logo após o relaxamento e apresentar-lhes possibilidades artísticas para
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manifestarem seus pensamentos, permite que façam coisas que não ousariam fazer em outras
circunstâncias. Segundo Spinoza a mente esforça-se, tanto quanto pode, para imaginar, e evita
imaginar aquelas coisas que diminuem ou refreiam a sua potência e a do corpo.
Ainda nesse sentido, indaga: a mente move o corpo, a experiência mostra, entretanto,
que se a mente não fosse capaz de pensar, o corpo ficaria inerte. Não é verdade que a
experiência igualmente ensina que se, inversamente, o corpo está inerte, a mente se torna
também incapaz de pensar? Ninguém sabe por qual método, nem por quais meios, a mente
move o corpo, nem que quantidade de movimento ela pode imprimir-lhe, nem com que
velocidade ela pode movê-lo.
O que se sabe é que aquilo rapidamente produzido rapidamente perece. Assim como
as imaginações da mente são mais indicadoras dos afetos de nosso corpo do que da natureza
dos corpos exteriores. Muitos são os afetos que Spinoza perpassa na sua obra, a esperança, o
medo, a segurança, o desespero, o gáudio, a decepção, e dois que consideramos destacar, a
benevolência, um desejo surgido da comiseração, e a admiração, esta afecção da mente, essa
imaginação de uma coisa singular, que se provocada por um objeto que tememos, designamos
de pavor, e se o que nos admira é prudência, chamamos veneração.
Importa registrar esses afetos pela crença de que sejamos tomados por eles
intermitentemente. Ao redigir esse texto, ao encontrar o GP, ao cuidar das pessoas internadas,
e, sem embotá-los, assumir que os vivenciamos, ainda que não saibamos/consigamos
expressá-los sempre que necessário.
Na direção desse fazer, Spinoza diz que quem se recorda de uma coisa com a qual,
uma vez, se deleitou, deseja desfrutá-la sob as mesmas circunstâncias sob as quais, da
primeira vez houve esse deleite. Reforça com a capacidade de, cada vez que nos recordamos
de uma coisa, ainda que ela não exista em ato, nós a considerarmos como presente, e o corpo
ser afetado da mesma maneira.
Diz ainda que não desejamos uma coisa por julgá-la boa, mas ao contrário, dizemos
que é boa porque a desejamos, pois cada um julga ou avalia, de acordo com o seu afeto, o que
é bom ou mal, o que é melhor ou pior, o que é ótimo ou péssimo. E chama de servidão a
impotência humana para regular e refrear os afetos.
Não obstante as durezas institucionais serem propulsoras dessa servidão, os
encontros contrapõem, estendem propriedades sensíveis e intuitivas, conduzem os sujeitos
para um outro lugar, de movimento, de superação da inércia. Dizendo-nos assim daquilo que
experimentamos em nossos cotidianos, que intervém nas nossas ações, e consequentemente
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relações. Àquilo que não dissociaremos do trabalho, ou seja, as avaliações ou julgamentos que
as enfermeiras fazem durante suas jornadas, nos encontros com as pessoas internadas.
Pois, sim, interessa-nos mergulhar nesses afetos, esmiuçá-los. Não para meramente
determos conhecimento sobre o afeto de outrem, de nada isso nos serviria, mas, para
propiciarmos encontros das pessoas com suas próprias afetações e discernimentos, e, a partir
desses encontros, ampliarmos a chance de tornarem-se sujeitos cada vez mais sensíveis e
humanos.
Spinoza afirma que não há, entre as coisas singulares, nada que seja mais útil ao
homem do que um homem. Logo, o GP reafirma sua potência, homens sendo úteis a outros
homens, no caso, mais especificamente, mulheres sendo úteis a outras mulheres. Explica tal
afirmativa dizendo que é quando cada homem busca o que é de máxima utilidade para si, que
será de máxima utilidade uns para com os outros. E quem se esforça por conduzir os outros de
acordo com a razão não age por impulso, mas humana e benignamente, e é inteiramente
coerente consigo mesmo.
O GP transcende a verossimilhança de um movimento impulsivo, os corpos realizam
deslocamentos, ainda que considerados repentinos, surpreendentes, tratam de movimentos
pensantes. Spinoza refere que a satisfação que surge da razão é a maior que pode existir, e
apostamos na existência da razão atrelada aos movimentos.
Diz ainda que devemos cuidar do corpo para que faça corretamente o seu trabalho, e
para isso, faz-se necessário dedicação, sobretudo, à tarefa de conhecer, tanto quanto seja
possível cada afeto, para que a mente seja determinada em virtude desse. E para que, enfim, o
próprio afeto se desvincule do pensamento da causa exterior e se vincule a pensamentos
verdadeiros. Teríamos, assim, ânimos pacificados pelo amor e generosidade.
E fazer o nosso trabalho seria, como dito por Deleuze, produzir essas afecções ativas:
Não sabemos ainda como conseguiremos produzir afecções ativas, porque não
conhecemos nossa potência de agir. E, no entanto, a potência de agir é a única forma
real, positiva e afirmativa de um poder de ser afetado. Enquanto nosso poder de ser
afetado estiver preenchido por afecções passivas, ele fica reduzido a seu mínimo, e
manifesta apenas nossa finitude ou nossa limitação (DELEUZE, 2017, p.56).

Spinoza se propôs a determinar a força dos afetos e a potência da mente sobre eles,
subsidiando que examinemos assim a nossa potência de agir. Parafraseando uma passagem
bíblica que Spinoza faz referência, Eclesiastes: quem aumenta seu saber, aumenta sua dor. E a
explicação de que tal citação não tem a pretensão de concluir que é preferível ignorar, a saber,
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ou de que não há nenhuma diferença entre o ignorante e o inteligente quando se trata de
regular os afetos, mas, que seja preciso conhecer tanto a potência de nossa natureza quanto a
sua impotência, para que possamos determinar, quanto à regulação dos afetos, o que pode a
razão e o que não pode.
Marco representativo do GP que nos permite conhecer tanto as potências quanto as
impotências, à medida que as pessoas expressam suas essências, e, desse modo, nos auxilia a
realizar novas projeções, à luz do cuidado em SM, inclusive a partir do que não foi dito, pois,
segundo Deleuze (1996), estamos trespassados de palavras inúteis, de uma quantidade
demente de falas e imagens. Refere ainda que a besteira nunca é muda nem cega, de modo
que o problema não é mais fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes vacúolos
de solidão e de silêncio a partir dos quais elas teriam, enfim, algo a dizer.
O GP nos parece representar esse encontro que esvazia os sujeitos para que em
seguida produza algo que mereça ser dito, pois, o cotidiano do hospital psiquiátrico, assim
como as forças repressivas ditas por Deleuze (1996), não impedem as pessoas de se
exprimirem, ao contrário, esses as forçam a expressão de algo. Exigindo que indaguemos de
que forma? Serviente? E o trabalho é trazer suavidade de não ter nada a dizer, direito de não
ter nada a dizer, pois é a condição para que se forme algo raro ou rarefeito, que mereça um
pouco ser dito (DELEUZE, 1996).
Como criar algo que precise ser dito? Como transcender a opressão dada pelo
hospital e criar um cuidado libertador? Como? Uma demonstração de um procedimento
comum no hospital psiquiátrico fomenta esses questionamentos, a saber: a prescrição médica
de pátio proibido. A pessoa internada que tem em sua prescrição médica o pátio proibido é
impedida de circular por um espaço coletivo, e vale ressaltar que esse espaço é localizado
dentro dos muros da instituição. E sim, isso é algo dito em tom audível, confirmando o
pensamento de Deleuze da quantidade de coisas ditas desnecessariamente.
O impedimento é dado diante múltiplas situações, ao sujeito desorganizado que se
coloca em risco, ao agressivo que coloca outros em risco, ao sedado que corre risco de queda,
..., mas a questão é, como, frente a isso, produzir movimentos que libertem as pessoas? Pois
sim, nossa tese esbarra na elucubração de que mesmo em cenário tão árido isso seja possível.
E, convictos de que não tratamos de defender a manutenção do hospital psiquiátrico, mas de
anunciarmos o cuidado nesses enquanto existirem, pois, segundo Deleuze (1996) a força
passiva não afirma nada, não exprime nada, a não ser a imperfeição do finito. Não pesquisar
no hospital psiquiátrico não contribui para a diminuição dos mesmos.
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As pessoas internadas criam movimentos de fugas, e indubitavelmente, escapam das
regras e até mesmo do hospital quando não toleram tanto cerceamento, por vezes
surpreendendo a desordem da psicose, arquitetam a saída de forma a não sofrerem com a
chance do resgate. Amparado por leis, o hospital, que não requer esquema de segurança como
nos presídios, abstém-se de qualquer suposição de culpa e na sequência, tem o leito liberado
para uma nova internação. Parece-nos um grande paradoxo, ora utilizarmos a coerção ora não
nos sentirmos responsáveis pela descontinuidade do cuidado.
Cada situação anunciada nesse texto exprime a ideia de circunscrever a tese, a
potência do cuidado aproxima-se das pessoas e distancia-se dos lugares, ainda que
interveniente ao cuidado, o hospital psiquiátrico parece tornar-se secundário frente àquilo que
as enfermeiras podem fazer.
Sobre isso, podemos referir Deleuze (1996) ao dizer que nas instituições há todo um
movimento que se distingue ao mesmo tempo das leis e dos contratos, e que a alternativa é
entre as potências criadoras e os poderes de domesticação. Dessa forma, cabendo as pessoas
que compõem a instituição movimentarem-se e criarem a cada movimento, ampliação de suas
potências.
E ainda fazendo referência a Deleuze (1996), as possibilidades de criação podem ser
muito diferentes segundo o modo de expressão considerado, nem por isso deixam de
comunicar entre si, na medida em que todas juntas devem opor-se à instauração de um espaço
cultural de mercado e de conformidade, isto é, de produção para o mercado. Dito isso, não
precisamos ceder ao caos instalado na rede, no SUS, no país. Não somos obrigados a
sucumbir à lógica manicomial apenas porque ainda cuidamos dentro dos hospitais.
O prazer é a afecção de uma pessoa ou de um sujeito, é o único meio para uma
pessoa se encontrar no processo do desejo que a transborda. Os prazeres, mesmo os mais
artificiais, são reterritorializações (DELEUZE e GUATTARI, 2008). Destarte, que nosso
prazer de pesquisar afete o prazer da enfermeira em cuidar e vice-versa. Que por meio desses
prazeres percorramos outros territórios, façamos outros movimentos, e todos, na direção do
cuidado à luz da RPB.
Reafirmamos, criar, dentro dos hospitais um estilo de cuidar à luz da SM, isso em
nada favorece a manutenção desses espaços. Pois, se incitamos liberdade, afetos, encontros,
alimentamos os desejos das pessoas internadas a viverem em sociedade, e virtuosamente
ocuparem outros espaços. No que tange a criação de um estilo, Deleuze (1996) diz da
necessidade de muito silêncio e trabalho para produzir um turbilhão no mesmo lugar, pois
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certamente não é compondo palavras, combinando frases, utilizando ideias, que se faz um
estilo. É preciso abrir as palavras, rachar as coisas, para que se liberem vetores.
Ao abrirmos essas palavras, pretendemos rachar estigmas, derrubarmos muros
interiores que tendam a blindar afetos e permanecer imersos na invisibilidade da loucura.
Assumimos o caráter intervencionista gerado pelo movimento do GP, ainda que o método da
pesquisa não proponha uma intervenção. Assim, seguimos com a missão de produzirmos
afecções ativas, crentes de que nossas afecções passivas diminuirão na mesma proporção,
pois, se permanecermos em afecções passivas, nossa potência de agir é impedida na mesma
proporção (DELEUZE, 2015).
Essa leitura nos impulsiona à compreensão do movimento corporal como um
axioma, algo tão evidente que não precisa ser mencionado, contudo, atravessado por aspectos
culturais pode assumir uma tensão que anule sua percepção. Corpo e movimento
compreendidos como inerentes ao sujeito, como a expressão da linguagem. Incorrendo a
ameaça de uma vez interpelados por fatores externos, tornarem-se invisíveis.
Cuidamos nessa pesquisa de observar esses fatores externos, tratamos de pensar
caminhos de notoriedade, de apropriação de corpo e movimento como instrumentos
terapêuticos. Feyerabend (2011) diz que há muitas maneiras de silenciar as pessoas, além de
proibi-las de falar – e todas elas estão sendo usadas hoje. E que a ciência precisa de pessoas
que sejam adaptáveis e inventivas, não rígidos imitadores de padrões comportamentais
estabelecidos. Assim, que essa imersão na potência de criação pelo corpo, afeto e afecções,
contribua para o desenvolvimento dessas pessoas.

2.4 - Cuidado de Enfermagem por enfermeiras em saúde mental: cuidado para a vida
“O cuidado constitui a condição da nossa humanidade e se concretiza plenamente e
se profissionaliza com a Enfermagem”.
WALDOW, 2010

Esse capítulo vislumbra construir um cuidado voltado à manutenção da vida. Para
tal, começa assumindo a plenitude de afetações do capítulo anterior, parte da premissa da
urgência de um cuidado potente, permeável aos corpos de quem cuida e de quem é cuidado.
Enaltece um cuidado ancorado nos aspectos biopsicossociais, amplamente difundidos no
campo da Atenção Psicossocial.
Parte dele pauta-se na obra de Collière (1999), intitulada Promover a vida: da prática
das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem, que transita pela apropriação do corpo
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vivo. Embora não seja uma teórica da Enfermagem Psiquiátrica, a forma como contextualiza
―o ser e o fazer‖ da enfermeira por meio de um resgate histórico da profissão coadjuva a dar
corpo, estrutura, ao cuidado.
A autora nos apresenta o cuidar como a mais velha prática da história do mundo, pois
é preciso tomar conta da vida para que ela possa permanecer. Garantir ou compensar as
funções vitais como comer, beber, vestir-se, andar e comunicar. A obra é iniciada com uma
analogia do cuidado humano e dos animais, e ressalta que, nas duas espécies, há um caráter
diferenciado relacionado ao gênero:

As fêmeas ocupadas com sua progenitura, prodigalizando-lhe cuidados ao corpo e
facilitando a aprendizagem alimentar, enquanto o macho ultrapassa as fronteiras do
território para procurar subsistência, o que o revela o defensor da linhagem
(COLLIÈRE, 1999, p. 25).

Embora a pesquisa em questão aborde o cuidado humano, o fato de termos um GP
exclusivamente composto por mulheres, faz com que ressaltemos a questão do gênero
supramencionada. Como nos animais, poderíamos inferir haver diferença entre a prática de
cuidados entre homens e mulheres? Collière (1999) diz que as mulheres participariam de tudo
o que contribui para a manutenção e desenvolvimento da vida, e os homens a de fazer recuar a
morte, o que descreve como os dois eixos do cuidado. Refere ainda que apenas com o
aparecimento da quimioterapia neutralizando a força física dos alienados, é que se começa a
encontrar mulheres no pessoal da enfermagem psiquiátrica.
Collière (1999) diz que, para compreendermos a história da prática de enfermagem, é
indispensável analisá-la em relação à história da mulher que prestava os cuidados e da sua
evolução. Para isso, traz Fabíola, grande dama romana, que transformou seu palácio em asilo
para os infelizes, e foi consagrada a mãe da prática dos cuidados transmitida pelas mulheres.
Explica que as práticas do corpo têm como ponto de ligação o corpo da mulher, lugar
da concepção e do nascimento, laço criado e prolongado pelas mãos, com o toque, que
estimula e utiliza todas as propriedades sensitivas. Era necessário ter tido filhos, ter passado o
ciclo biológico completo, para execução de cuidados, para serem consideradas mulheres que
ajudam. E, que apenas com o surgimento das religiosas, essa prática dissociou-se de um
conhecimento vivido pelo corpo, e possível às mulheres sem ter dado à luz.
Esclarece que, num dado momento, as mulheres tornaram-se o único médico do povo
ao dominarem as práticas do corpo ligadas aos dois acontecimentos mais importantes da vida,
o nascimento e a morte, e ao conhecerem as virtudes curativas e profiláticas das plantas. Os
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imperadores, os reis, os papas, tinham alguns doutores, mas as massas de todos os estados do
mundo, só consultavam a Saga ou Mulher de Virtude. Diz que esse poder foi sentido como
ameaça a autoridade espiritual e temporal da igreja e dos detentores da medicina sábia.
A autora identifica no início do século XX uma bifurcação para a concepção de
cuidados médicos mudando o papel consagrado das mulheres. Ao modelo religioso associavase o papel auxiliar do médico, criando assim a mulher-enfermeira auxiliar do médico. Não
poderemos nessa investigação aferir o cuidado dos homens, entretanto, discutir o das
mulheres e sua proximidade com a manutenção da vida é o que ousamos.
Reconhecendo que a mulher do século XXI, no que tange o trabalho, ainda vivencia
um combate às desigualdades de emprego e renda, e, no âmbito das relações sociais, uma luta
por liberdade, emancipação política, oposição ao assédio, extinção dos tabus sexuais, dentre
outros. As mulheres contemporâneas pleiteiam por ocupações no cosmo, assim, deslocam o
cuidado para além dos palácios e instituições. E, esse cuidado para a vida, que não poderá se
restringir ao hospital psiquiátrico, tornando Collière um dos pilares dessa pesquisa,
sacramentado com sua definição de cuidado: cuidar é agir sobre o poder de existir, permitindo
a este poder mobilizar-se, desenvolver-se, utilizar-se, ou levando-o a imobilizar-se, a contrairse, e reduzir-se.
Ao falar de imobilização, contração e redução, não objeta um cuidado que não
alcance uma ação satisfatória no outro, ratificando a importância de se investigar o tipo de
cuidado prestado às pessoas internadas num hospital psiquiátrico. Entender as necessidades
daquele que ora delira (alteração do pensamento), ora alucina (alteração da sensopercepção),
ora manifesta seus desejos, ora não os tem, que se autoagride e automutila, que desorganizado
pode agredir a terceiros, inclusive a profissionais. Isso não nos parece tarefa fácil, mas, ainda
que imersos na dificuldade, corroboramos que:

Cuidar é conciliar-se com as forças geradoras de vida de que o corpo é um lugar de
encontro e de expressão. Os cuidados dirigem-se ao corpo global que não poderia
ser dissociado do espírito, ligado a todo o universo, e comunica-se com o corpo de
quem trata (COLLIÈRE, 1999, p. 49).

Collière (1999) diz que durante milhares de anos os cuidados não pertenciam a um
ofício, menos ainda a uma profissão, diziam respeito a qualquer pessoa que ajudava a garantir
o necessário para continuar a vida. Explica o nascimento da clínica, momento em que é
confiado ao shaman, ao padre, o discernimento do bom ou mal e manutenção do bem. E,
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como não se podia afastar do grupo aquele portador do mal, tornou-se a preocupação primeira
do médico, circunscrever esse foco.
Assim, o movimento de profissionalização dos cuidados afirma-se com a emergência
da profissão médica que relega todo saber adquirido pelas mulheres de virtude e proclama que
qualquer mulher que ouse dispensar cuidados sem ter feito estudos médicos é declarada
feiticeira e deve morrer. Contudo, o médico trataria para erradicar o que pode fazer morrer,
mas, com o risco de deixar de olhar para tudo o que ainda vive. Para aquilo que dá sentido à
vida. Dado histórico que precisamos evocar a todo instante quando falamos de SM, onde
simplesmente erradicar os sintomas pode não promover a manutenção da vida.
A autora afirma que cuidar é ajudar a viver aprendendo a conciliar as forças
diversificadas, aparentemente opostas, mas de fato complementares. Que os cuidados são
fontes de prazer, de satisfação, expressão de uma relação: pacificam, acalmam, aliviam,
dispersam os tormentos tentando evitar o sofrimento. Refere-se ao corpo como expressão de
totalidade, lugar de prazer e desprazer, satisfação, conforto, dor e bem-estar, mas ressalta que
também fora considerado, como carne, desprezível, fonte de corrupção, fornicação e pecado.
Esse desprezo pelo corpo associa-se à finalidade do cuidado espiritual, o corpo que
era veículo de cuidado passou a ser caridade, suporte dos cuidados espirituais. Assim, como
constatado por Florence Nightingale na sua visita aos hospitais de Paris em 1852, houve uma
distanciação dos corpos, substituíram os cuidados concretos, toque, pelo discurso, conselho, a
prática de higiene dos corpos foi abandonada (COLLIÉRE, 1999).
Apenas com a primeira escola de enfermeiras, no início do século XIX, que as
práticas de cuidados foram consideradas alimentadas de algum conhecimento, procurados
dentro dos saberes médicos, com limites bem precisos. Entretanto, assim como as mulheres
consagradas fizeram profissão religiosa, com todas suas práticas baseadas num credo, creio e
daí retiro toda minha ação, professo, acredito. A profissão da enfermagem também se pautou
num credo, à medida que se ancorou de um imenso valor ideológico, com dificuldade de
definir a natureza dos serviços oferecidos e o modo de avaliação financeira.
A autora nos faz refletir acerca da forma como as enfermeiras, na atualidade, se
posicionam no âmbito do trabalho. Ao afirmar que a nossa prática se elaborou a partir de duas
fontes: a convencional e a médica, sendo a convencional serva de um ideal, onde a enfermeira
deveria primeiramente aprender a servir, nunca andar à frente do médico, mas segui-lo. Servir
aos médicos, as instituições, aos doentes.
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Indagamos o quão próximo destas fontes ainda se dá a prática da enfermagem. Ou,
inversamente, o quão imbuído dessa lógica se dá a formação dos médicos? Pois, ainda que na
iminência de avanços na enfermagem, se a medicina acreditar tê-la como serva, podemos
minimamente inferir a existência de uma relação conflituosa. E uma relação conflituosa entre
profissionais deve resvalar nas pessoas cuidadas.
Ainda no que tange os elementos históricos, Collière (1999) conta que durante mais
de meio século a prática de enfermagem manteve-se à margem das leis de proteção do
trabalho da mulher (1892), do trabalho noturno, do contrato de trabalho/salário (1899), do
descanso semanal (1906), da duração do trabalho (1919, 1936), das férias pagas (1936).
Dados corroborados ao fato de até a segunda guerra mundial (1939-1945) as enfermeiras
receberem em troca de seu trabalho compensações em gêneros alimentar e de vestimenta,
uniformes com possibilidade de lavagem. E, desde 1902, criação oficial das escolas de
enfermeiras, até 1972, os diferentes programas de formação foram construídos em torno do
papel ideológico e moral da enfermeira.
Um questionamento da autora é central ainda na atualidade: Por que é que essas
práticas se mantiveram tanto tempo ligadas a papeis, em vez de terem sido clarificadas quanto
à sua natureza, à sua significação, aos seus efeitos, aos seus limites?

É em torno do papel da enfermeira que se constrói todo o processo de
profissionalização. O papel, até então unificado das mulheres consagradas, revestese de dois aspectos: o papel moral e o papel técnico. A profissão determina-se em
torno da pessoa da enfermeira que serve de garantia à prática de cuidados com que
se confunde. As mulheres enfermeiras não são conhecidas como mulheres que
exercem uma profissão, mas toda a sua pessoa desaparece atrás da personagem da
enfermeira (COLLIÈRE, 1999, p. 107).

Sobre isso, diz ser impressionante ao percorrer a literatura de enfermagem e
identificar a incessante preocupação de circunscrever a personagem da enfermeira a um papel,
sejam quais forem os acontecimentos sociopolíticos e econômicos do momento. Assim, um
papel voltado à pessoa e não ao ato profissional.
Diz ainda que, como o objeto da medicina é o corpo portador de uma doença a
identificar e, depois, a erradicar, é a doença que constitui o objeto de investigação, é ela que
determina os cuidados técnicos. Desse modo, a razão de ser da prática de enfermagem embora
seja o doente, o é como portador de doença, sendo o objeto de trabalho de enfermagem
verdadeiramente a doença.
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Na SM, caso o objeto do nosso trabalho paute-se nos transtornos mentais, na dita
loucura, perguntamo-nos do que cuidaríamos? Diferente de outras doenças, palpáveis, como
isso se daria com as questões psíquicas? Na ausência da concretude não identificaríamos
cuidado a prestar? Retomando a bandeja contendo citada na introdução, na sua ausência, o
que teríamos a ofertar? Oferecer o que, e a quem?
De acordo com Pál Palbeart (1993), não basta reconhecer o direito às diferenças
identitárias, mas caberia intensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las, produzi-las. Talvez
essa seja uma das coisas mais fascinantes e mais difíceis de fazer no trabalho com psicóticos;
o multiplicar as formas de conexão, de linguagens, de abordagens, de entendimento.
Pluridimensionar o campo.
Collière (1999) diz que ao fazer da doença o objeto dos cuidados, a enfermeira teve a
possibilidade de se distanciar dos problemas da vida do doente, com a aquisição de uma
habilidade técnica, de uma precisão de gestos e com a organização de tarefas. Assim, divergiu
do apresentado por Pál Palbeart com ações que em nada pluridimensionam o cuidado.
Clivagem nada condizente com a necessidade daqueles que apresentam um
transtorno psíquico, pois a diferença entre o sintoma e a essência da pessoa pode ser tênue,
por vezes, para alguns profissionais da SM, a doença é inclusive compreendida como uma
forma de sobrevivência, de expressão de vida. Mas, Collière (1999) avança em sua
explanação, e diz que a enfermagem revalorizou a relação com a pessoa cuidada, e que para
isso necessitou de ir beber em outras fontes do saber, e cita a psicanálise, datando da década
de setenta tal aproximação. O eixo mudaria para a relação, encontrando então um meio para
interrogar: quem são as pessoas que tratamos? O que esperam do nosso cuidado? Afirmando
assim que, ao determinarmos o que faz sentido para as pessoas que cuidamos, poderemos
determinar a ajuda a prestar, para compreender as necessidades daquelas que não podem
responder em consequência da doença ou limitação.
Refere ainda o início de uma prática de cuidados que estimula a criatividade, a
invenção, que supõe aprender a olhar, a ouvir, a aprender a ousar ir ao encontro daquele que
não se conhece. Uma prática que se aproxima da que defendemos na pesquisa. E, numa
crescente valorização do fazer da enfermeira, apresenta-nos, a partir de Florence, teorias sobre
os cuidados de enfermagem. Contudo, Collière (1999) pontua que fazer de uma teoria um
corpo rígido de conhecimentos que se aplica a objetos e, pior ainda, a pessoas, transforma-a
num instrumento redutor. A experiência mostra que qualquer definição limita, encerra num
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quadro formal, reveste um caráter estático que se choca com o movimento e a dinâmica da
vida.
Destarte, como defender uma tese que se movimente? Collière (1999) sugere
cuidados de manutenção à vida, a prevalência do care sobre o cure, isto é, dos cuidados
cotidianos e habituais sobre os cuidados de reparação. Apesar da doença, continuar a vida, e,
fazendo menção à pesquisa, independente das limitações sociais impostas pelos transtornos
psíquicos, cuidar na direção da reinserção social.
Nesse sentido, a autora ainda sugere que precisamos reaprender a ver, o que
consistiria em reaprender a comunicação não verbal, a capacidade de descobrir toda a
multiplicidade de pequenos sinais que uma pessoa transmite pelo olhar, face, penteado,
vestimenta, postura, bem como os sinais provenientes do seu meio social. E reaprender as
linguagens usuais, pois a linguagem profissional perdeu as referências simbólicas, que dão
sentido ao que as pessoas exprimem.
Knapp (1980) classifica a comunicação não-verbal em: paralinguagem (modalidades
da voz), proxêmica (uso do espaço pelo homem), tacêsica (linguagem do toque),
características físicas (forma e aparência do corpo), fatores do meio ambiente (disposição dos
objetos no espaço) e cinésica (linguagem do corpo). Segundo Stefanelli e Carvalho (2012),
sabemos o que o outro pode estar querendo dizer com seus gestos, suas posturas corporais e
seus movimentos, e nesse sentido elenca alguns pressupostos desse tipo de comunicação:

Nenhum movimento ou expressão corporal é destituído de significado no contexto
em que se apresenta; a postura e os movimentos corporais são culturalmente
determinados; a atividade corporal visível, assim como a atividade fonética, audível,
influencia o comportamento dos outros membros do grupo; as atividades corporais
visíveis encerram significados socialmente reconhecidos e válidos; o espaço pessoal
é uma espécie de campo energético que a pessoa tem em torno do seu corpo; a
territoriedade é uma espécie de área física que demarcamos como nossa, onde quer
que estejamos; dependendo do modo como nos aproximamos para tocar, a pressão
exercida no toque, o tempo de contato e a parte do corpo tocada, passamos um
significado para a pessoa tocada (STEFANELLI e CARVALHO, 2012, p.54-55).

A proposta de reaprendermos a comunicação não-verbal estaria então justificada.
Nosso corpo comunica, nossos movimentos e enrijecimentos anunciam algo. Esses
pressupostos sustentam a valia das experimentações estéticas como instrumento de
sensibilização e afetação do corpo para o estabelecimento de uma relação pessoa-a-pessoa.
O que é vivificado por Collière (1999) ao enaltecer o corpo como o primeiro
instrumento dos cuidados e afirmar que toda sua atividade é um encontro entre dados
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desconhecidos e dados conhecidos, uns e outros podendo ser mais ou menos importantes e
sempre suscetíveis de transformação, nem que seja interferindo mutuamente. E para esse
encontro utilizam tecnologia, que ela define como arte, o conhecimento dos instrumentos.
Ao falar do corpo como instrumento privilegiado dos cuidados menciona que não
trata apenas de evocar os sentidos, e sim reencontrar a sensitividade: procurar o que outro
experimenta, o que sente, e tentar perceber, com clareza, o que nós próprios sentimos. É
através da utilização do corpo que se pode prestar um cuidado a qualquer pessoa
(COLLIÈRE, 1999).
Finalizando a obra, Collière (1999) se apropria de um exemplo com plantas para
diferenciar o cuidar e o tratar:

Cuida-se de uma planta, proporcionando-lhe tudo o que é necessário ao seu
crescimento e desenvolvimento, para poder crescer, dar flor e frutos: água, calor,
luz, são prestados cuidados consoantes aos hábitos de vida da planta. Trata-se
quando tem uma doença ou uma parasitose, como pulgões, aplicando-lhe um
produto que combate a praga, produto que não substitui em nada os cuidados de
manutenção da vida que, pelo contrário, são dispensados ainda com mais atenção,
frequência, meticulosidade e preocupação pela adaptabilidade (COLLIÈRE, 1999, p.
286).

Faz uma crítica ao fato do significado de tratar ter invadido insidiosamente o de
cuidar, e se revestido dele. Quando se confunde cuidar e tratar, todas as forças vivas da pessoa
permanecem inativas, passivas, não são estimuladas para se manterem alerta e reagir e, assim
têm, elas próprias, tendência para se deixarem adormecer, reduzir, diminuir. Collière (1999)
diz que o campo de competência da enfermagem ocupa um lugar intermediário entre o cuidar
e o tratar, o que pode compreender-se não ser um local fácil de ocupar.
O processo de cuidados, para Collière (1999), necessita se enraizar no que as pessoas
vivem, cria-se a partir daquilo que se descobre, manejando as informações provenientes da
situação, descodificando-as com a ajuda dos conhecimentos, para compreender o seu
significado e como as utilizar na ação de cuidar.

DESCOBERTA

ELUCIDAÇÃO

Figura 2: Processo de cuidar segundo Collière
Fonte: Collière, 1999.
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AÇÃO

Sim, um processo de descoberta, assim como aquelas que podem ocorrer no encontro
com a pessoa na internação. Descobrir à medida que não se sabe aprioristicamente o que se
dará no encontro com o outro, e ainda assim, disponibilizar-se a fazer com em detrimento de
fazer por ele. Encontrar o próprio corpo antes de colocá-lo a disposição. Reconhecer as
afetações do cotidiano, entender suas implicações no cuidar. Descobrir a necessidade, pensar
e agir.
Há que se reinventar o cuidado, cuidados que promovam a vida (COLLIÈRE, 1999).
Há que se reinventar o encontro com as pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos,
encontros que também promovam a vida.
Interessa-nos dar continuidade a esse movimento avançando naquilo que as
principais teóricas de enfermagem psiquiátrica proferem sobre esses encontros. Qual o
direcionamento para o cuidado à luz dos teóricos específicos da Enfermagem Psiquiátrica?
Tentaremos responder essa inquirição a seguir.

2.5 - Perspectivas Teóricas da Enfermagem Psiquiátrica
Dando continuidade à essência do cuidado por enfermeiras, apresentamos as teorias
de enfermagem norteadoras do cuidado em saúde mental que estabelecem a relação
enfermeira-cliente como a base sobre a qual se configura a Enfermagem Psiquiátrica.
Segundo Townsend (2011), essa é uma relação de aprendizado mútuo, em que ambos os
participantes têm de reconhecer um ao outro como seres humanos singulares e importantes.
Destacamos as teorias de Hildegard Peplau, Joyce Travelbee e Jean Watson,
respectivamente. Descrita em artigos como a mãe da enfermagem psiquiátrica, Peplau sugere
que através do estabelecimento de uma relação enfermeira-cliente satisfatória, os indivíduos
aprendem a generalizar a capacidade de obter relações interpessoais também satisfatórias com
outros aspectos de sua vida. Travelbee desenvolve e amplia essa teoria, e supera a relação
enfermeira-cliente propondo uma relação ser humano - ser humano (TOWNSEND, 2011).
Watson mantém essa relação pessoa-pessoa trazendo o cuidado como inclusivo, circular e
expansivo: cuidar de si mesmo, cuidar dos outros, cuidar dos pacientes / clientes / famílias,
cuidar do meio ambiente / natureza e do universo (WATSON, 2008).
Ambas estruturam suas intervenções na relação. Ora dada entre a enfermeira e o
paciente/cliente, para Peplau, ora entre seres-humanos, para Travelbee, e entre o enfermeiro e
tudo o que vive no universo e é capaz de estabelecer contato com o humano, para Watson.
Nomenclaturas distintas que podemos inferir deslocamentos, movimentos de cuidado.
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Localizamos que ―o paciente‖ deixaria de ser visto como agente passivo e assumiria o
protagonismo do seu cuidado.
Ao longo da pesquisa, a nomenclatura utilizada ateve-se ao termo pessoa, uma
tentativa de atribuir o máximo de atitude, autonomia e movimento aqueles que estão
internados no hospital psiquiátrico. Nesse momento, buscamos demonstrar as principais
características das teorias supracitadas, realizar aproximações com o estudo, e identificar o
que possibilite a proposição de uma nova tese face a tantos elementos significativos outrora
anunciados. Salientamos o ponto de partida dessas teorias, para que possamos, enfim,
alcançar o ponto de chegada.
Importa dizer que, antecedendo a apresentação dos pressupostos dessas teóricas,
trouxemos Florence (Figura 3), representando o marco teórico da Enfermagem Científica,
com a descrição do seguinte perfil: a enfermeira não sabe a hora em que pode encontrar-se em
tal ou qual situação; não faz mexericos, não conversa sobre futilidades; deve ser sóbrea,
honesta e, mais do que isso, ser uma mulher religiosa e devota a Deus; deve ser uma
observadora segura, direta e rápida, e ser uma mulher de sentimentos delicados e modestos. A
enfermeira deve ser uma pessoa com quem se pode contar, capaz de ser uma enfermeira de
confiança (NITHNGALE, 1989).
Considerando que Florence realizou sua obra na segunda metade do século XIX, na
Inglaterra, e conseguiu reformar hospitais militares de campanha lançando as bases da
enfermagem como profissão, para todo o mundo, decerto podemos apreender algo
relacionando a nossa prática na atualidade. Elementos como confiança, honestidade e
observação, que foram perpetuados por demais teóricos, como veremos nas tabelas a seguir, e,
a questão trazida como devoção divina, gostaríamos de traduzi-la, ou amplia-lá, à
espiritualidade apresentada por Watson, fomentando assim o perfil do enfermeiro na
contemporaneidade.
A figura 3 alvorece com Florence Nightingale determinando o estopim das teorias de
enfermagem, e segue localizando temporalmente as principais teóricas da enfermagem
psiquiátrica.
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1869

1962

Florence Nightingale
Pioneira na utilização
do Modelo Biomédico.

Peplau
Primeira teorista após
Florence.
Teoria das Relações
Interpessoais.

1971

Travelbee
Teoria do
Relacionamento
Interpessoal.

Viktor
Frankl e
Jean
Orlando

2008

Jean Watson
Teoria do
Relacionamento
Transpessoal de
cuidados.

Carl Rogers

Figura 3: Principais teóricas da Enfermagem Psiquiátrica e Florence.
Fonte: Elaborada pela autora, 2017.
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Harry
Sullivan

Peplau é considerada a primeira teorista após Florence; identificou subpapeis ao
papel da enfermeira: a mãe substituta, a técnica, a administradora, a agente socializante, a
instrutora de saúde e a conselheira ou psicoterapeuta, este último apresentado como a ênfase
da enfermeira psiquiátrica (TOWNSEND, 2011). Sua teoria valoriza as relações de ajuda,
assente conhecimentos sobre o desenvolvimento da personalidade e do comportamento
humano. Parte da direção de sua proposição teórica advém de Harry Sullivan (1953),
psiquiatra autor da Teoria Interpessoal da Psiquiatria, que considerava as alterações
emocionais decorrentes da dificuldade das relações interpessoais.
São quatro as fases da teoria de Peplau (1990): orientação, identificação, exploração
e resolução. Na fase de orientação, o paciente apresenta uma necessidade e solicita ajuda a
enfermeira que identifica suas demandas por meio de pistas fornecidas durante a interação. Na
identificação, o paciente começa a responder seletivamente às pessoas que lhe oferecem a
ajuda de que necessita. Na exploração, o paciente faz pleno uso dos serviços que lhe são
oferecidos, embora seja frequente durante a recuperação experimentar conflitos entre o seu
estado de dependência e independência. Na resolução, o paciente abandona os laços
adquiridos e prepara-se para cuidar de si.
Travelbee desenvolveu e ampliou essa teoria de Peplau, inspirada por Jean Orlando,
autora da Teoria do Processo de Enfermagem de Orlando, e Viktor Frankl, responsável pela
logoterapia. Para Orlando, o papel da enfermeira é descobrir e atender a necessidade imediata
do paciente para a ajuda, desse modo precisaria usar sua percepção, que ajudaria a enfermeira
a descobrir a natureza do sofrimento, e qual ajuda o paciente precisa. Frankl apresenta a
logoterapia como a ciência que procura a conscientização do espiritual através de uma análise
existencial, uma psicoterapia fundamentada na busca de sentido (FRANKL, 2005).
Dito de suas bases conceituais, salientamos que sua teoria também é dividida em
quatro fases, a saber: a fase de pré-interação, sem participação do paciente, a enfermeira
identifica a pessoa e as informações para o desenvolvimento do relacionamento. Fase
introdutória ou de orientação, momento em que os dois seres humanos se conhecem, buscam
compreender um ou outro, e estabelecem o compromisso de desenvolver o relacionamento
terapêutico. A fase de identidades emergentes, caracterizada pelo desenvolvimento da relação
pessoa-a-pessoa, trata da resolução dos problemas identificados na fase introdutória. E a
última, fase do término, na qual a enfermeira deve retomar com o paciente o compromisso
que fizeram, analisar o alcance dos objetivos propostos e prepará-lo para continuar
independente no que for possível (TRAVELBEE, 1979).
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Watson, tendo como uma de suas inspirações Carl Rogers, autor da Abordagem
Centrada na Pessoa, modelo voltado para não diretividade, onde o indivíduo tem liberdade e
responsabilidade na escolha dos seus caminhos se tornando agente ativo, apresenta-nos um
cuidado relacional para si próprio e outros baseados em um fundamento moral / ético /
filosófico de amor e valores, tendo como princípios a prática de amor-bondade e
equanimidade, a presença autêntica, possibilitando a crença profunda no outro, o cultivo da
própria prática espiritual para a totalidade da mente-corpo-espírito, além do ego, ―ser" o
ambiente de cura, de carinho, e permitir milagres-abertura para eventos de vida inesperados e
inexplicáveis (WATSON, 2008).
A síntese das principais caracterísitcas dessas teorias é apresentada no quadro 1.

TEÓRICA

Hildegard
Peplau

Joyce
Travelbee
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PERÍODO

1909 -1999

1926- 1973

TEORIA

Teoria das
Relações
Interpessoais
em
Enfermagem

PRINCIPAIS ASPECTOS
METODOLÓGICOS
Processo
interpessoal
consistido nas fases de
orientação,
identificação,
exploração e resolução. Este
processo é influenciado
pelas percepções individuais
do paciente e do enfermeiro.

Uso terapêutico do eu. A
capacidade de usar a própria
personalidade
conscientemente na tentativa
Teoria do
de
estabelecer
um
Relacionamento relacionamento e estruturar
Interpessoal
as
intervenções
de
enfermagem.
Uma
combinação de intelecto e
emoções.

CONCEITO
FUNDAMENTAL
Identificar conceitos e
princípios
que
deem
suporte
às
relações
interpessoais
que
se
processam na prática da
enfermagem de modo que
as situações de cuidado
possam ser transformadas
em
experiências
de
aprendizagem
e
crescimento pessoal.
Conceber a unicidade do
ser humano. Valoriza a
compreensão e aceitação
das pessoas como elas são,
respeitando
suas
individualidades,
limitações
e
potencialidades. Embasada
na crença de que a
experiência de doença
ajuda o
ser humano a crescer e se
fortalecer, reconhecendo
assim sua limitação e
potencialidade.

Jean
Watson

1940 -

Pauta-se
num
cuidado
relacional para si próprio e
Teoria do
outros baseados em um
Relacionamento fundamento moral / ético /
transpessoal de filosófico de amor e valores.
cuidados
Uma abordagem reflexiva,
meditativa. Entendendo o
paciente / cliente / família
como pessoa.

Valorizar as dimensões
para além do campo
concreto, com ênfase nas
percepções subjetivas e
experiências do outro,
entendimento e aceitação
através
de linguagem
verbal e não verbal.
Pautar-se na verdadeira
intenção
de
cuidar,
desenvolvendo
uma
relação empática.

Quadro 1: Principais características das Teóricas da Enfermagem Psiquiátrica.
Fonte: Elaborada pela autora, 2017.
O compilado dos aspectos metodológicos e fundamento dessas teorias encaminha-se
para o processo de cuidar, descrito por Travelbee e Watson como fatores de cuidado
(TRAVELBEE, 1979 e WATSON, 2008) e por Peplau como categorias (CARDOSO,
OLIVEIRA e LOYOLA, 2006), apresentados no quadro 2.

Peplau, 1968
Travelbee, 1979
1-Conhecer
a
si: 1-A finalidade do cuidado
enfermeiro.
profissional é conseguida através
do
estabelecimento
do
relacionamento pessoa-a-pessoa.
2-Conhecer o outro: 2 - Somos seres humanos únicos,
paciente.
mas, similares em nossa natureza.
3- Entender o ambiente
amplamente - tudo aquilo
que circunda e
contextualiza o
indivíduo.

2-Ser autenticamente presente e
capacitador, e sustentar o sistema
de crenças profundas no mundo.
3-A
maioria
das
pessoas 3-Cultivar as próprias práticas
experimentará, pelo menos uma espirituais e o eu transpessoal,
vez na vida:
a alegria, a indo além do ego.
felicidade e o amor.
4-Todos os seres humanos
vivenciarão a doença e a dor e
morrerão um dia.
5 - A qualidade e a quantidade do
cuidado oferecido ao paciente são
influenciadas pela percepção da
enfermeira e do paciente.
6 - Os termos: paciente e
enfermeira são estereótipos úteis
somente
para
facilitar
a
comunicação.
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Watson, 2008
1-Praticar bondade amorosa e
equanimidade no contexto da
consciência atenciosa.

4-Desenvolver e sustentar um
relacionamento de ajuda confiável
e autêntico.
5-Estar presente e apoiar a
expressão
de
sentimentos
positivos e negativos.
6-Criar usando o eu e todas as
maneiras de saber como parte do
processo de cuidar.

7Para
estabelecer
o
relacionamento terapêutico, é
necessário ir além dos papeis de
enfermeira e paciente.
8- A doença e o sofrer são
experiências espirituais, físicas e
emocionais.

7-Engajar-se em uma verdadeira
experiência
de
ensinoaprendizagem que atende à
totalidade e ao significado.
8-Criar ambiente de cura em todos
os níveis.

9- A enfermeira estabelece um
relacionamento
através
da
comunicação o que lhes permite
cumprir a finalidade dos cuidados.

9-Ajudar
com
necessidades
básicas, com uma consciência
intencional
de
cuidar.
O
alinhamento do espírito-mentecorpo, a totalidade em todos os
aspectos do cuidado.
10 - A enfermeira pode ajudar as 10-Abrir e atender as dimensões
pessoas
a
encontrar
um misteriosas da própria vida - a
significado na sua doença e assim morte; Cuidado da alma para si e o
ajuda-los a lidar com ela.
único ser atendido; Permitindo e
sendo aberto a milagres.
11- A bagagem filosófica da
enfermeira ajuda o doente e a sua
família a encontrar um significado
na experiência de doença.
12 - É de responsabilidade da
enfermeira ajudar o doente e sua
família a encontrar significado no
sofrimento e na doença.

Quadro 2: Comparação dos princípios teóricos de cuidado.
Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
Três elementos engendrados: se conhecer, conhecer o outro e o ambiente, Peplau
parece anunciar que o enfermeiro psiquiátrico não contará com muitos instrumentos para
cuidar. E sim, como já dissemos outras vezes, o enfermeiro é o próprio/principal instrumento.
Destacável com Watson a junção da racionalidade e sensibilidade, um movimento
notório na contemporaneidade, em diversas áreas. Instigante identificar que, o campo teórico
enuncie elementos próximos aos que comumente deparamo-nos nas práticas religiosas, como
a promoção do bem incondicional, e a cura, dada a partir da totalidade, da entrega plena ao
cuidado. Depreendemos dessa teoria uma entrega tão ampla, praticamente imensurável. A
proposição de nos abrirmos para aquilo que desconhecemos, para os mistérios da vida, algo
que nos exige uma maturidade e sensibilidade incessante. Porventura, essa teoria nos projete a
um hiato com a presente pesquisa. A priori, requer-se entender a pessoa internada como
pessoa, e, gradativamente, aventar propostas de tamanha complexidade.
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Alguns dos dados do estudo estão mais limítrofes a Travelbee, e ainda assim, outros,
mantendo-se afastados. Corroboramos que a finalidade do cuidado profissional seja
conseguida através do estabelecimento do relacionamento pessoa-a-pessoa, e indagamos
como estabelecer essa relação. Essa é a questão nodal da pesquisa. Estabelecer essa relação
nos hospitais psiquiátricos.
Teorizamos haver um caminho, um movimento. Acreditamos que, uma vez instituída
a relação pessoa-a-pessoa, por conseguinte estabeleceríamos elo entre razão e emoção, e
assim um cuidado pleno. Suscitamos que as experimentações estéticas possam provocar o que
há de sensível e humano na enfermeira, para que a posteriori perceba o humano da pessoa
internada.
Embora essa tese não trate da concepção de uma nova teoria, apontar a necessidade
do cuidado em psiquiatria/saúde mental transversal as três teóricas elencadas, parece-nos uma
reflexão pertinente. Despontar do autoconhecimento, do conhecimento do próximo e entorno.
Desse aprendizado, conceber a unicidade do ser humano. Assim, investir no conhecimento e
ampliar as relações, até que transcendam o humano e valorizem aspectos misteriosos.
Os estudos e construção desse material apontam proposições. Recorremos aos
teóricos e confirmamos a existência de pilares para o cuidado em psiquiatria, contudo,
tomados pela vivência prática da autora e produção dos dados a frente descrita, reconhecemos
um déficit dessa apropriação teórica por parte das enfermeiras. Ainda tendo como ponto de
partida a vivência prática, ora vimos grupos depositarem na Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) a solução para os problemas das práxis ora grupos caracterizando como
energúmeno tal sistematização. Contextualizando a SAE, cabe dizer que foi instituída pela
resolução COFEN-358/2009 que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem
em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, e
lembrando que esse processo é usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de
Enfermagem, e sua

composição organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas,

interdependentes e recorrentes: 1- Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de
Enfermagem); 2-

Diagnóstico de Enfermagem; 3- Planejamento de Enfermagem; 4-

Implementação; 5- Avaliação de Enfermagem, devendo estar baseado num suporte teórico.
A proposição então passa por uma migração de práticas, que não condena nem
enaltece a SAE. Sugere que as enfermeiras bebam seus teóricos, se necessário embriaguem-se
de seus dizeres! Que se alimentem da SAE, pois, ao realizarem o processo de enfermagem
estarão aguçando seus sentidos, mas, em saúde mental, alicerçados na desinstitucionalização e
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na RAPS, identifiquem que será insuficiente a limitação de algo pré-determinado, como a
consulta de enfermagem.
O movimento exige deslocamento de ações organicistas para psicossociais, requer
criação. Afastamento do julgamento, preconceitos e rótulos que os seres humanos tendem a
desenvolver em relação aos outros (TRAVELBEE, 1979), e que buscaremos examinar no
próximo item.

2.6-

A limitação do movimento subsidiada pelo Estigma
“É possível que um olhar frio termine com um encontro antes que se inicie”.
Goffman, 2008.

Encerramos a escrita anterior enfatizando que o movimento de cuidar exige criação,
nesse, a partir das ideias de Goffman (2008) extraídas da obra intitulada Estigma: notas sobre
a manipulação da identidade deteriorada, anunciaremos uma problematização no tocante a
influência do estigma da loucura ao possível modo de cuidar das enfermeiras.
A obra trata de examinar os conceitos de estigma e identidade social e estuda os
aspectos da situação da pessoa estigmatizada. A ênfase está no que Goffman classifica como
contatos mistos, os momentos em que os estigmatizados e os ditos normais estão na mesma
situação social, ou seja, quando realmente se encontram na presença imediata uns dos outros,
e ambos enfrentarão as causas e efeitos do estigma.
Pode ser que o sujeito estigmatizado se sinta em exibição nesse momento misto, que
sinta sua privacidade invadida. E pode, também por essas mesmas razões, que alguns
familiares desses sujeitos temam esse encontro, e não permitam a circulação dos seus entes
pelo campo do social.
No cotidiano do trabalho, é comum emergir na fala de pessoas adultas a queixa de
serem trancados em casa por outros adultos, seus ditos responsáveis. Fato que se repete em
momentos que os responsáveis precisam sair, e como medida protetiva, impedem a circulação
dos seus entes cuidados. Não podemos descartar o caráter de cuidado que pode haver nessa
ação, mas, um não estranhamento pode contribuir com a manutenção do enclausuramento que
antecede o movimento da RPB. Há semelhanças no que se refere ao movimento corporal
analisado, pressupomos que devido ao estigma as condutas tomadas frente às pessoas
internadas tendam a ser demasiadamente controladoras.
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Goffman (2008) realiza uma descrição histórica do termo estigma, como marca ou
impressão, sinaliza que desde os gregos é tomada como indicativo de uma degenerescência.
Diz que na antiguidade clássica através do termo procurava-se evidenciar qualquer coisa de
extraordinário, de mau, a existência de um escravo, de um criminoso, de alguém que deveria
ser evitado. Na era cristã, subdividiu-se em dois: um viés da natureza sagrada, como sinal
corporal de graça divina, e outro como uma alusão médica de um distúrbio físico. Assinala
ainda que rapidamente o termo voltou a assumir conotação de degradação com os avanços do
estudo da patologia social, tomou-se o estigmatizado como protótipo do banido da sociedade.
Colocaram-no à margem do social, e não se cuidou sequer de perguntar quem
verdadeiramente é o marginal: o estigmatizado que a sociedade marginaliza ou a própria
sociedade.
Muitas são as questões conectadas à ideia de Goffman e a essa pesquisa. Ao
marginalizarmos alguém, impedimos a expressão de seus movimentos, e, aqueles que
inevitavelmente são percebidos, como uma inquietude ou agitação, tendem a ser manipulados
via contenção, pois são entendidos como ―coisa de louco‖.
Uma contenção institucional é evidenciada à medida que seus protocolos
desfavorecem os encontros, os contatos mistos, com a estipulação de horários restritos de
circulação dos internos ao pátio, a obrigatoriedade de utilização de uniformes, ou uma
estrutura médico-centrada que destitui qualquer categoria não médica da decisão de acesso a
esse mesmo pátio para participação em uma oficina. À proporção que uma contenção física
seja desencadeada diante de qualquer atitude entendida como desafiadora. Ao passo que a
mediação com a palavra tende a ser desvalorizada em prol da contenção física no leito frente a
qualquer episódio de heteroagessividade. Caso o desafio seja na relação ―paciente versus
profissional‖ parece desaparecer que a válvula propulsora do episódio mantenha relação com
o sintoma da doença, e mais uma vez a limitação de movimentos é valorizada.
Outra situação para ajudar-nos nessa elucubração é a contenção química, que embora
seja atribuição médica é também determinada pela enfermagem frente à solicitação
intermitente de avaliação do plantão para determinadas pessoas que julgam necessitar de
medicação. Por vezes, trata-se de uma fala ininterrupta que é perturbadora ao meio, uma
libido exacerbada que se teme culminar em ato sexual, ou uma agitação psicomotora. Mais
uma vez a limitação do movimento, e quiçá a manutenção do estigma.
Ao escrevermos esse texto, percebemos a todo instante suas limitações, como agora
nos vimos caber explorar as razões pelas quais alguns profissionais da enfermagem assumem
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o papel de coibir o ato sexual das pessoas internadas. Mas, como já dito, esse trata-se apenas
do recorte de uma reflexão que fora disparada, e que não pretende findar-se por aqui.
Para efetiva compreensão do termo estigma, Goffman (2008) apresenta dois
conceitos: o de identidade social real, caracterizada pelos atributos que um sujeito prova
possuir, como honestidade e ocupação, e a identidade social virtual, caracterizada pelo que
imputamos que o outro seja a partir de seus atributos. O estigma seria a discrepância entre
essas identidades, um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. Alguém que sempre
se ocupou de fazer o bem, se, de repente age de forma perversa, será estigmatizado.
A todo instante, mesmo que inconscientemente, avaliamos os atributos do outro e
tentamos realizar enquadramentos em padrões. Ao depararmo-nos com um desconhecido
tendemos a construir preposições de formatação num perfil, numa identidade. Numa alusão à
internação psiquiátrica, se esta é caracterizada pela crise, risco de vida a si ou a terceiros, o
que esperamos das pessoas internadas? Será que qualquer movimento tende a ser interpretado
como sintoma? Se um sujeito adentra a internação com o histórico de ter quebrado todos os
pertences em sua moradia, e, durante a entrevista de admissão, rapidamente levanta a mão...
Dar-lhe-emos tempo de acenar a água que deseja beber? Ou o seguraremos com medo de uma
agressão?
Ainda segundo Goffman (2008), construímos uma teoria do estigma, uma ideologia
para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando
algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social.
Existem sujeitos com o atributo X considerado excêntrico por ser de classe social elevada e
outro sujeito com o mesmo atributo considerado louco devido à classe social inferior. A
perceptibilidade dos ditos normais frente ao estigma determinará a quantidade de descrédito
aplicada ao sujeito.
Dadas as diretrizes da RPB com ênfase no tratamento de base territorial e no âmbito
familiar, como a sociedade tem percebido esse sujeito estigmatizado? A ruptura com o
estigma da loucura é algo crescente? As pessoas historicamente estigmatizadas estão sensíveis
à evolução, ou seria involução, da estigmatização?
Ademais, precisamos pensar que o descrédito habita as próprias pessoas
estigmatizadas e suas famílias. Tomamos uma situação vivenciada na prática para pensar esse
aspecto, uma discussão sobre o uso de garfos e facas ocorrido nesse mesmo cenário de estudo:
profissionais da saúde mental defendendo a utilização, pautados em aspectos sociais, de
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dignidade humana, como comer macarrão apenas de colher? E algumas pessoas internadas
contrapondo, mas e se ficarmos nervosos, se machucarmos alguém com o garfo?
Goffman assume ser possível que um sujeito isolado por sua alienação, protegido por
crenças de identidade próprias, sinta-se um ser humano completamente normal e que os ditos
normais é que não são suficientemente humanos. Mas afirma que a questão central do estigma
se pauta no sujeito estigmatizado ter as mesmas crenças sobre identidade que nós.
Como avançar nesses aspectos? Por vezes, parece que são percebidos e se
autopercebem com uma carga tamanha de descrédito, como se todos fossem incapazes de
tomar decisões ou gerir suas próprias vidas. Goffman (2008) ressalta que o indivíduo
estigmatizado poderia ter sido facilmente recebido na relação social, se não fosse um traço,
uma marca que impõe à atenção e afasta-o dos outros, destruindo a possibilidade de atenção
para outros atributos. E que assumem posturas defensivas como justificativa da maneira como
o tratamos.
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos
considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Então,
para determinada sociedade, um comportamento pode ser estigmatizado, e esse mesmo
comportamento em outra sociedade pode ser valorizado. À medida que as pessoas
estabelecem meios e critérios para avaliar e julgar o outro, acabam por decidir se estão aptos
ou não a participarem dos grupos.
Segundo Goffman (2008), uma pessoa com um estigma não é considerada
completamente humano, pois fazemos vários tipos de discriminações, através das quais
reduzimos suas chances de vida. Deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindoo a uma pessoa ―estragada‖ e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente,
quando o seu efeito de descrédito é muito grande.
E esse descrédito pode constituir a prática dos profissionais que trabalham no
hospital especializado em psiquiatria?
Ele fala de três tipos de estigma, em primeiro, as abominações do corpo, as várias
deformidades físicas; em segundo, as culpas de caráter individual, inferidas a partir do
distúrbio mental, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego; e o terceiro, os estigmas
tribais de raça, nação e religião. Diz que alguns tentam corrigir seus estigmas, como uma
pessoa deformada se submete a uma cirurgia plástica, uma pessoa cega a um tratamento
ocular, um analfabeto corrige sua educação. E de uma predisposição à vitimização como
resultado da exposição da pessoa estigmatizada a servidores que vendem meios para correção
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desse estigma, que por vezes culminam em ganhos secundários, como desculpa pelo fracasso
a que chegou por outras razões.
Contudo, nem todos os estigmas poderão ser ―consertados‖. Entendemos o transtorno
mental como uma forma de inserção no mundo, não se tratando ―meramente‖ de buscar uma
desconstrução delirante, ou diminuição de sintomas alucinatórios e comportamentais, o
sofrimento psíquico é como a lente com a qual as pessoas estão na vida.
Consideramos discutir a relação entre estigmatizados e ditos normais por meio do
cuidado, e sobre isso, Goffman diz que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas e
efeitos do estigma. Ele apresenta um conjunto de indivíduos dos quais o estigmatizado pode
esperar algum apoio, são eles: aqueles que compartilham seu estigma, definidos e se definem
como seus iguais; e um conjunto de indivíduos informados, aqueles que são normais, mas,
cuja situação especial levou a privar intimamente da vida secreta do indivíduo estigmatizado e
a simpatizar com ela, exemplo os marginais, as prostitutas, as enfermeiras.
Sim, Goffman traz as enfermeiras como uma categoria que simpatiza com o sujeito
estigmatizado, mas, ainda que tomemos isso como fato, sabemos que, para o cuidado,
precisamos avançar da simpatia para a empatia. Para o estabelecimento de uma relação
terapêutica, há exigência de compartilharmos o estigma a ponto de tornarmo-lo invisível. E,
que a invisibilidade seja do estigma, e não do sujeito.
De acordo com Goffman (2008), para a construção desses conjuntos supracitados
precisamos entender que algumas pessoas ou categorias, como as enfermeiras, por vezes
também são consideradas diferentes, por escolherem uma profissão que lida com dejetos e
tem um histórico de subserviência médica. Sendo assim, vivenciar a discriminação poderia
tornar possível uma maior compreensão do estigmatizado.
No que tange a enfermagem, precisaríamos então conhecer nossa história, entender
nosso surgimento estritamente atrelado à figura médica, o que explicou por décadas a
subserviência, e, antes de compreender os avanços científicos que a tornaram ciência,
perceber como também fomos, ou somos, estigmatizados. Uma possibilidade fundamental na
vida da pessoa estigmatizada é a colaboração que presta aos normais no sentido de atuar como
se a sua qualidade diferencial manifesta não tivesse importância nem merecesse atenção
especial (Goffman, 2008).
Numa busca incessante de afastarmo-nos do ―nosso estigma‖, distanciamo-nos
também de nossa essência, o cuidado? Goffman ressalta a todo instante a manipulação do
defeito, e um dos exemplos trata exatamente de um paciente psiquiátrico:
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Quando o paciente mental está no sanatório, e quando se encontra com membros
adultos de sua família ele é tratado com tato, como se fosse sadio quando, na
realidade, há dúvidas sobre isso, mesmo que não de sua parte ou, então, ele é tratado
como insano quando sabe que isso não é justo. Mas para o ex-paciente mental, o
problema pode ser bem diferente; ao invés de encarar o preconceito contra si
mesmo, ele deve considerar sua aceitação involuntária pelos indivíduos que tem
preconceitos contra o tipo de pessoa que ele pode revelar ser. Onde quer que ele vá,
seu comportamento confirmará, falsamente, para as outras pessoas o fato de que eles
estão em companhia do que eles na verdade esperam. Mas podem descobrir, na
realidade, que isso não ocorre, ou seja, não se trata de uma pessoa mentalmente
sadia como eles próprios (Goffman, 2008, p. 52).

Para compreensão da citação, vale clarificar que ex-paciente é aquele que saiu de
uma internação, sendo assim, essa precisaria ter um caráter curativo para que alcançássemos a
extinção dos atributos considerados estigmatizantes, eclodindo dois apontamentos: um referese a gênese dos transtornos psiquiátricos, considerada multicausal, outro a todas as limitações
já atreladas a internação. Ainda que a tomássemos como tratamento, esbarraríamos no fato de
que a cura está muito mais próxima da dignidade humana e qualidade de vida, logo, a
manutenção do transtorno, mesmo que minimizado, seria um fato.
O que para a comunidade leiga e famílias pode ser um descrédito atribuído à equipe,
pois o estado ―insano‖ é percebido como insucesso, também o ―sadio‖ pode ser considerado
um sucesso temporário ao tratamento. Esse insucesso também pode ser compreendido pelos
profissionais, que passam a desacreditar na relação terapêutica.
Talvez esse jogo de descrenças e descréditos enalteça as intervenções limitadoras,
imediatistas, sem muita prospecção. De um modo geral, Goffman diz que os símbolos de
prestígio podem ser contrapostos aos símbolos de estigma, o que pode num dado momento
representar status, em outra circunstância reduz a valorização do indivíduo. E os uniformes
cabem nesse exemplo, podem ser motivo de brio para um oficial, mas o que representam para
uma pessoa internada? Independente da representatividade singular o uniforme é um meio de
garantir a disciplina e o controle social à medida que trata de uma informação social.
A manipulação do estigma é uma ramificação de algo básico na sociedade, ou seja, a
estereotipia ou o perfil de nossas expectativas normativas em relação à conduta e ao caráter. E
essa manipulação pertence fundamentalmente à vida pública, ao contato entre estranhos ou
simples conhecidos, colocando-se no extremo de um continuum cujo polo oposto é a
intimidade.
Dessa forma, os encontros tendem a evidenciar manipulações diferenciadas, entre as
pessoas internadas, entre essas e seus familiares, ou com as enfermeiras, a distância
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estabelecida na relação, os estranhamentos realizados, as expectativas depositadas no outro
profissional. Até a restrição social para que tais encontros não aconteçam.
Há um trecho da obra que exemplifica uma estratégia de proteção: ―as lojas algumas
vezes localizadas próximo de hospitais psiquiátricos podem-se transformar em lugares onde
as condutas psicóticas são muito toleradas‖ (Goffman, 2008). A manipulação da identidade do
estigmatizado variará muito segundo o conhecimento ou desconhecimento que as pessoas têm
sobre ele. A despeito dessa familiaridade, sabe-se que não necessariamente diminui o
menosprezo a essas características.
Exige-se do indivíduo estigmatizado que ele se comporte de maneira tal que não
signifique nem que sua carga é pesada, e nem que carregá-la tornou-o diferente de nós; ao
mesmo tempo ele deve manter-se a uma distância tal que nos assegure que podemos
confirmar, de forma indolor, essa crença sobre ele.
Na internação psiquiátrica, as exigências ao internado são dirigidas à manutenção de
um comportamento tranquilo e respeitoso, uma fala dócil e amigável, um pensamento
organizado e padronizado. Formatações ditas normais. Se um sujeito se encontra eufórico e
exigimos dele um comportamento tranquilo, como essa carga não será pesada? As relações
são difíceis, as trocas, se existentes, densas, as pessoas não podem ser o que são?
Embora diga que os normais não têm nenhuma intenção maldosa, quando
estigmatizam, o fazem porque não conhecem bem a situação. Diz ainda que deveriam,
portanto, ser ajudados, com tato, a agir delicadamente. O estigmatizado e o normal são parte
um do outro; se alguém se pode mostrar vulnerável, outros também o podem. Porque ao
imputar identidades aos indivíduos, desacreditáveis ou não, o conjunto social mais amplo e
seus habitantes, de certa forma, se comprometeram, mostrando-se como são tolos.
Sendo essa relação tão intrínseca, os encontros de cuidado nos diversos dispositivos
existentes na internação psiquiátrica merecem ser analisados. Para compreender como as
enfermeiras cuidam dentro de um hospital psiquiátrico, o objetivo geral da pesquisa, fora
requerido transitarmos pelo estigma para que pudéssemos identificar o quão ancorados nele
estão, ou não, seus movimentos.
Estudos mostram que o risco de desenvolver o estigma é maior nos hospitais do que
no contexto territorial (TRAJANO, BERNARDES e ZURBA, 2018). E, como o último censo,
especificamente o PNASH realizado em 2014 revela a existência de aproximadamente 145
hospitais psiquiátricos no país, e, a região sudeste, liderando tal concentração com 61.37 %
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dessa totalidade, com 89 hospitais (JUNIOR, DESVIAT e SILVA, 2016), importa
explorarmos seus interiores.
Dissemos no início que derrubar os estigmas é um dos nossos desígnios para a vida.
A leitura de Goffman, para além de ter ajudado na compreensão de tal complexidade
determinou a construção do próximo subcapítulo. A partir do reconhecimento de que banir o
estigma da humanidade requererá muitas estratégias, traremos elementos que poderão ampliar
a criação de encontros a despeito do estigma, mas de forma a contribuir para esse processo.

2.7-

Criação e Criatividade
“O processo de criar incorpora um princípio dialético”.
Ostrower, 2014

Como o cuidar em saúde mental requer da enfermeira ações e reflexões
multifacetadas, um entrelace dos conhecimentos adquiridos na graduação, na pós-graduação,
nas relações, nos afetos, nas leituras, ..., na vida, assim, subsidiados na capacidade humana de
reinventar-se, surge à necessidade de ramificar o estudo para a criatividade.
Tendo como base a obra de Ostrower (2014), Criatividade e Processos de Criação,
pretendemos refletir sobre o potencial criativo do ser humano, e assim, contribuir no
direcionamento do cuidado apesar da tendência estigmatizante da loucura. Na apresentação
dessa obra a autora anuncia que a temática é a criatividade, mas o enfoque é no ser humano
criativo.
Ostrower (2014) diz que a criatividade é um potencial inerente ao homem, e a
realização desse potencial uma de suas necessidades; e que criar e viver se interligam. Traz a
memória como padrão ordenador das vivências do passado, o que a torna importante para o
ato de criar. Diz ainda que criar é basicamente formar. É poder dar uma forma a algo novo.
Tomando essa ideia como um pressuposto, os encontros entre os ditos normais e os
sujeitos estigmatizados podem representar um dispositivo de cuidado criativo e distanciador
desse estereótipo, à medida que reinventamos maneiras de lidar e perceber os atributos
considerados estigmatizantes. Nada estaria posto ou dado de forma que não possa ser
recriado. Atribuir outros valores a esses sinais seria a nossa criação.
Segundo Amarante (2012), no campo da Saúde Mental alguns artistas
experimentaram a internação em hospitais psiquiátricos e através da arte conseguiram superar
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o isolamento, a violência e a segregação a que eram submetidos, como Van Gogh e Antonin
Artaud. Na obra intitulada Saúde Mental e Arte, o referido autor compila as principais
experiências artísticas da história da psiquiatria.
Apresenta que Hanz Prinzorn organizou uma catalogação com mais de 5.000 obras
de cerca de 250 artistas-pacientes, dos hospitais da Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, Holanda,
Japão e Estados Unidos. No Brasil, enfatiza Osório César, de Juqueri, que perseguia a
racionalidade estética nas obras, e, Nise da Silveira, do Rio de Janeiro, que tomou a arte como
meio terapêutico. Traz ainda Qorpo-Santo e Arthur Bispo do Rosário, ambos com
experiências inovadoras e revolucionárias, assim enquadrados como doentes mentais, devido
suas capacidades criativas (AMARANTE, 2012).
Uma mutação na sensibilidade contemporânea se deu na trajetória das obras do
Hospital do Engenho de Dentro, de Nise da Silveira, ao apontar uma transformação da crítica
de arte em relação às produções ocorridas fora do espaço institucional da mesma, em especial
daquelas ligadas à situação de internamento associado à loucura, que passou a comportar
produções estéticas marginais (LIMA, 2006).
Ostrower (2014) cita alguns artistas cuja criatividade se desenvolveu não obstante a
graves conflitos emocionais: Proust, Kafka, Van Gogh, Gauguin e Munch. Diz que há para o
sujeito que cria um sentimento de reestruturação, de enriquecimento da própria produtividade,
de maior amplitude do ser, que se libera no ato de criar. Contudo, destaca que o conflito é a
condição do crescimento, não é o portador da criatividade. A loucura acorrenta o indivíduo
em vez de libertar, e esses artistas citados exerceram controle sobre seu conflito.
Uma vez acorrentados, imprescindível o auxílio de outrem. A enfermagem estaria
preparada, ou sensibilizada, para prestar essa ajuda? Como sensibilizarmo-nos a esse
potencial criativo? Como alinharmos nosso cuidado a criação? Dito da criação daqueles que
sofrem diretamente o transtorno mental, não hesitamos em pensar que formar, ou criar
coletivamente estratégias de cuidado para com essas pessoas, em especial aquelas internadas
no hospital psiquiátrico, possa ser pela via da arte.
Ars, artis, palavra latina da qual a nossa derivou, corresponde ao grego tékne, que
significa todo e qualquer meio apto à obtenção de determinado fim. Arte é a própria
disposição prévia que habilita o sujeito a agir de maneira pertinente, orientado pelo
conhecimento antecipado daquilo que quer fazer ou produzir (NUNES, 2009). E partindo
dessa significação, fazemos alusão à definição de Florence Nightingale:

80

A Enfermagem é uma arte e, para realizá-la como arte, requer uma devoção tão
exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor;
pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo
vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela
das artes! (NIGHTINGALE, 1871, p.24).

Os atos de enfermagem são acontecimentos que requerem esmerada preparação,
constituídos por talento, conhecimento, esforço, competência e imaginação (LIMA, 2006).
Pensando a enfermagem no contexto do SUS, que apresenta como uma das fragilidades a
estruturação da rede, ainda centrada em procedimentos, com um núcleo tecnológico que
valoriza os saberes e práticas biomédicas como eixos norteadores da produção dos atos de
saúde (ASSIS, 2015), incorporamos aos conceitos supracitados ainda mais sentido.
Nessa perspectiva, defendemos a inovação no cuidado. Entendemos que criar possa
perpassar por uma nova forma de se relacionar com a loucura e ressignificar seu estigma,
quiçá extirpá-lo. Não pretendemos negligenciar os diversos fatores dificultadores do cuidado
em psiquiatria, os já anunciados nessa pesquisa e outros como ausência de supervisões
clínicas, o ambiente e condições de trabalho, os vínculos empregatícios frágeis, a baixa
remuneração, e a formação profissional. Mas, ainda assim, mesmo reconhecendo todos esses,
apostamos na transformação/criação.
A criação favorece não apenas o profissional que poderá aproximar-se do
preconizado nas políticas públicas de saúde mental, mas os próprios usuários dos serviços e
familiares, percebendo-se capazes de estabelecerem encontros diferenciados. Ostrower
(2014), ao dizer que o ato criador abrange a capacidade de compreender, e essa, por sua vez, a
de relacionar, ordenar, configurar, significar, contribui para que pensemos o cuidado de
enfermagem em saúde mental. Valoriza as novas coerências que se estabelecem para a mente
humana.
O pensamento apresentado por Ostrower que atravessa as questões desse estudo diz
respeito à necessidade inerente do homem em criar. Vivenciamos tal necessidade
constantemente, no nosso devir profissional, devir pesquisador, devir humano. Somos
convocados a valorizar o novo, a reconhecer a potência da criação, assim, tornamo-nos mais
sensíveis, críticos e reflexivos.
Para Deleuze e Guattari (2008), devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito
que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as
quais instauramos relações de movimento e repouso, velocidade e lentidão, as mais próximas
daquilo que estamos em via de nos tornarmos, e através das quais nos tornarmos. E nesse
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sentir que o devir é processo de desejo. Desejo necessário para efetivação do movimento, da
criação. De um cuidado à luz dos princípios da Política Nacional de Saúde Mental, da ética,
da estética, da inovação.
Segundo Ostrower (2014), o homem é capaz de estabelecer relacionamentos entre os
múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Impelido, como ser consciente, a
compreender a vida, o homem é estimulado a formar.
No que tange o profissional, os processos institucionais de certa forma mediados pela
responsabilidade, compromisso, ética, conhecimento, dentre tantas outras características que
poderíamos elencar, aproximam-no dessa criação. Mas será que depositamos alguma
capacidade criativa na pessoa internada no hospital psiquiátrico? Entendemos como criação
suas estratégias de sobrevivência ou unicamente como mais um sinal de loucura?
No encontro proposto no cenário psiquiátrico, pode, então, haver criação. Pode haver
libertação. E essa libertação faz alusão inclusive a uma possível reestruturação psíquica que a
criação possa promover. Contudo, o controle a qual nos referimos não trata da contenção
institucional, física ou química, esse controle trata do manejo dos sintomas de forma que não
sejam prejudiciais para a convivência no social. Sobre isso, Ostrower (2014) diz que todos os
processos de criação representam, na origem, tentativas de estruturação, de experimentação e
controle, processos produtivos onde o homem se descobre.
O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e, sim, porque precisa. Ele
só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando.
Assim como o próprio viver, criar é um processo existencial (Ostrower, 2014). Temos
perseguido esse crescimento em nossas práticas e pesquisas, a cada encontro com os sujeitos
em sofrimento psíquico vimo-nos na tensão de criar um cuidado singular, que se volte para a
vida, para o coletivo, e que, essencialmente, emerja da própria necessidade do sujeito.
Criamos no processo de ensino-aprendizagem, frente a turmas ou alunos que nos convocam a
reformular nossas práticas, mesmo que o conteúdo ministrado não sofra alterações. Criamos
na vida, ante aos desafios cotidianos. E como criar no hospital psiquiátrico?
Ostrower (2014) diz ainda que os processos de criação ocorrem no âmbito da
intuição, e integram as experiências racionais, tornando-se conscientes na medida em que são
expressos. E que na integração do consciente, do sensível, e do cultural, baseiam-se os
comportamentos criativos do homem.
Qual a parcela de contribuição do cenário da internação para a ausência de processos
criativos? Tomando como referência o fato dito que todos sejam capazes de criar,
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inevitavelmente há também de se pensar no déficit de sensibilidade e aculturamento que uma
internação possa promover.
A percepção de si mesmo, elaboração mental das sensações, dentro do agir é um
aspecto relevante que distingue a criatividade humana (Ostrower, 2014). Esperávamos que as
enfermeiras, ao examinarem seus corpos, desvelassem parte dessa percepção. À medida que
avançamos na pesquisa, nossas intenções, mesmo que inconscientes vão sendo enunciadas, e
potencializar a criação parece-nos uma intenção, cuja ação concreta é a própria escolha do
cenário, subsidiada por nossa consciência e sensibilidade a temática. Intenções já manifestas e
analisadas a todo instante para que não se tornem um viés da pesquisa.
A intencionalidade da ação humana pressupõe existir uma mobilização interior, não
necessariamente consciente, que é orientada para determinada finalidade antes mesmo de
existir a situação concreta (Ostrower, 2014). Delimita o que somos capazes de sentir e
compreender, e consequentemente criar e recriar.
Pensando nessa relação de cuidado, importa ressaltar a sensibilidade e percepção
para acompanharmos os encontros dados na internação, com todas suas possibilidades de
limitações ou expressões de movimentos. Ostrower (2014) refere que uma realidade
configurada exclui outras realidades em tempo e nível idênticos, nesse sentido todo construir
é um destruir. Ao construirmos encontros libertadores, destruímos encontros limitadores. Diz
ainda que a produtividade do homem em vez de se esgotar, liberando-se, amplia-se, pois, a
criatividade se reabastece nos próprios processos através dos quais se realiza.
Logo, se alguém nos questiona como ser criativos, respondemo-lo que simplesmente
sendo, propondo, fazendo. Não ignorando a tensão existente no criar. Ainda segundo
Ostrower (2014), criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem uma
substituição imaginativa da realidade, criar representa uma intensificação do viver, um
vivenciar-se no fazer; e, em vez de substituir a realidade, é a realidade.
Apesar do supramencionado, o cotidiano de trabalho por vezes é tão árido que pode
mascarar a capacidade criativa. Prendermo-nos as nossas supostas atribuições tradicionais e
crenças de que não sejamos criativos, dessarte caímos numa armadilha posta aos
profissionais: não vislumbrarmos possibilidades.
Ostrower (2014) diz que há imaginação artística, científica, tecnológica, artesanal,...,
e que imaginar é como pensar específico sobre um fazer concreto. Assim, o pensar só poderá
tornar-se imaginativo através da concretização de uma matéria, sem o que não passaria de um
divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade.
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A teoria nos diz que precisamos experimentar a criação. Necessitamos percebê-la
como funcional. E, exatamente através do trabalho, o homem elabora seu potencial criador. É
uma experiência vital. Nela, o homem encontra sua humanidade ao realizar tarefas essenciais
à vida e essencialmente humanas, lembrando que o vício de considerar que a criatividade só
existe nas artes deforma toda a realidade da humanidade (OSTROWER, 2014).
Sobre sensibilidade, diz ser patrimônio de todos os seres humanos, ainda que em
diferentes áreas ou graus, é a porta de entrada das sensações, representa uma abertura
constante ao mundo e nos liga de modo imediato ao que acontece em torno de nós. É
essencial para a articulação da criação. Converte-se em criatividade à medida que o homem
considera algo importante ou necessário para alcançar certas metas da vida.
Consideramo-nos profissionais sensíveis. Mas, talvez a partir da leitura possamos
avançar na compreensão de sermos humanos sensíveis a algumas questões, e não a totalidade,
pois algo nos escapa. E que nos escape! Não temos a pretensão de alcançar o inatingível,
falamos de sensações, explodiríamos, mesmo que de prazer, se envoltos de todas as emoções.
Esperamos, contudo, que não nos escape a demanda do outro, que sejamos sensíveis o
suficiente para perceber, nessa relação de cuidado, os anseios e desejos do sujeito cuidado, e
convertamos nossa sensibilidade em criatividade.
Sobre perceber a demanda do cuidado, Nightingale (1989) diz que ser enfermeira é
executar o trabalho conforme seu próprio e elevado conceito do que é certo e o melhor para o
doente, não apenas para cumprir ordens, mas para sua própria satisfação. Porque, se a
enfermeira não o fizer para sua satisfação pessoal, de nada adiantará ensiná-la e dizer-lhe que
o faça, pois, por melhor que ela execute suas tarefas, agirá sempre no seu próprio interesse e
não no interesse do paciente.
Explorando o conflito como a condição do crescimento (OSTROWER, 2014), e a
necessidade de nos sensibilizarmos com as necessidades daqueles que cuidamos
(NIGHTINGALE, 1989), daremos continuidade com a teoria de Augusto Boal.
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2.8-

Teatralidade no cuidado de enfermagem
“O teatro é a primeira invenção humana e é aquela que possibilita e promove todas
as outras invenções e todas as outras descobertas. O ser humano é teatro, alguns,
além disso, também fazem teatro, mas todos o são”.
Boal, 1996

As próximas laudas transcorrem à luz da Teoria de Augusto Boal, teatrólogo,
carioca, que apresentou o Teatro como instrumento político e social das classes menos
desprovidas e, criou técnicas e jogos a fim de encaminhar o debate e promover mudanças.
Autor do Teatro do Oprimido (1996), constituído pelo teatro-jornal, teatro-imagem, teatrofórum e teatro-invisível, um sistema de exercícios físicos, jogos estéticos, técnicas de imagem
e improvisações especiais, que tem por objetivo resgatar, desenvolver e redimensionar essa
vocação humana, tornando a atividade teatral um instrumento eficaz na compreensão e na
busca de soluções para problemas sociais e interpessoais.
A pretensão é de que preenchidos de sua teoria possamos servir de potencialização
para o movimento corporal na direção do cuidado.
O Teatro do Oprimido desenvolve-se em três vertentes principais: educativa, social e
terapêutica. O Método de Teatro e Terapia do Arco Íris do Desejo, que pauta a construção
desse subcapítulo é balizado no aspecto terapêutico, as técnicas descritas tentam ajudar a
analisar-lhes as cores para recombiná-las noutras proporções, noutras formas, noutros quadros
que desejam (BOAL, 1996).
Recombinar cores. Talvez seja exatamente isso que fazemos, ou almejamos fazer
durante a internação psiquiátrica. Para além de colorir aquilo que por vezes nos apresenta
sombrio, recombinar cores descompassadas. A penumbra que atravessa a internação suplica
por um colorido, e colorir para nós significa ajuste, sem preocupação com padrões, que, por
exemplo, determinem que o céu seja azul ou o sol amarelo. Ajustes que minimizem o tempo
de estada das pessoas na internação, que os aproximem de seus familiares, que incitem a
criação dos profissionais.
O significado de ajuste, segundo o dicionário da língua portuguesa, é: acordo, trato,
combinação (FERREIRA, 2017). Ao debruçarmo-nos num estudo ancorado na movimentação
corporal temos esse colorido como diretiva, combinações capazes de incitar a reflexão do
coletivo.
Todas as técnicas criadas por Boal caberiam nessa pesquisa, a vertente que nos
apropriamos, arco-íris do desejo, advém da perplexidade do autor de alguém se sentir
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oprimido não tendo um opressor palpável, é um conjunto de técnicas para analisar o processo
de internalização e de cristalização das opressões. Segundo Santos (2016), técnicas teatrais
utilizadas para estudos de casos, onde os opressores foram internalizados e, dessa perspectiva,
seguem repercutindo ideologias, costumes e verdades, na vida cotidiana de quem os hospeda.
Desse modo, parece-nos discutir com a temática em voga, que em pleno século XXI
persegue ideologias, costumes e verdades atrelados à loucura de forma a limitar as relações da
pessoa que apresenta algum transtorno mental com a sociedade. Limitação dada em qualquer
espaço, inclusive no de cuidado.
O teatro nasce quando o ser humano descobre que pode observar-se a si mesmo: verse em ação, ver-se em situação. Ao ver-se, percebe o que é, descobre o que não é, e imagina
o que pode vir a ser. Percebe onde está, descobre onde não está e imagina onde pode ir.
Cria-se uma tríade: eu observador, eu em situação, e o não eu - o outro. O Teatro do Oprimido
foi inventado para que o espectador adquirisse voz e movimento, som e cor, para exprimir
desejos e ideias (BOAL, 1996).
Segundo Boal (1996), no palco terapêutico, o paciente reproduz seus pensamentos e
relibera suas próprias emoções. Ao viver uma cena da vida real tenta a concretização de seus
desejos declarados. Pode-se, a partir de tal teoria, dramatizar situações de conflito que
ampliem a capacidade de autoconhecimento e direcione os movimentos corporais à luz do
cuidado.
A representação de um sujeito que se sente injustiçado com a internação e
menosprezado pela família, pode, por exemplo, impelir que assuma outra postura. E, ao
perceber a vitimização atrelada ao seu caso pode desejar ocupar outro lugar. Pensando a
dramatização de uma cena profissional, poderá também a enfermeira ressignificar sua postura,
repensar sua atuação?
Sobre autoconhecimento, diz que, assim adquirido, permite-lhe imaginar variantes ao
seu agir, estudar alternativa; permite-lhe ser sujeito (aquele que observa) de um outro sujeito
(aquele que age). Diz ainda que o homem se coloca dentro e fora da situação, em ato ali e,
aqui, em potência, necessita simbolizar essa distância que separa o espaço e que divide o
tempo, distância que vai do ser ao poder e do presente ao futuro; necessita simbolizar a
potência, criar símbolos que ocupem o espaço daquilo que é, mas não existe, que é possível e
poderá vir a existir (BOAL, 1996).
Diante a uma situação de limitação do movimento corporal, pode, em ato, vislumbrar
o que deseja mudar e de que forma pretende vir a se expressar. Pode anunciar que o fato
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ocorrido, uma vez que se perceba, não mais deverá ocorrer daquela forma, ou deverá se
repetir e aprimorar continuamente.
Para Boal (1996), teatro é conflito, contradição, confrontação, enfrentamento. É uma
forma de conhecimento. E a dinâmica teatral é composta por ator e espectador, cabendo
ressaltar que a separação entre o espaço deles pode existir sem um tablado, basta que
determinem uma área restrita que designarão como palco. E, no ―palco‖, criarão o espaço
dentro do espaço, uma superposição de espaços, é a criação, pelo olhar dos espectadores, de
um espaço subjetivo, o espaço estético.
Dessa maneira, o espaço estético se forma porque para ele convergem as atenções
dos espectadores. Um espaço centrípeto, a interpenetração de dois ambientes, do ator e do
espectador, que possui propriedades que estimulam o saber e o descobrir, o conhecimento e o
reconhecimento, como a plasticidade, que permite a total criatividade; a característica de ser
dicotômico e dicotomizante, por se tratar de um espaço dentro do espaço; e a
telemicroscopicidade, onde tudo se torna mais evidente.
Logo, no espaço estético um galho pode virar árvore devido à plasticidade, o ator
vira o personagem, por meio das características de dicotomia, e tudo ganha ênfase, se
redimensiona, através da telemicroscopicidade. Encenando tudo pode acontecer.
Abrindo parênteses ao devir investigativo, um relato de uma oficina realizada na
condição de enfermeira explica a crença depositada a essa teoria e sua aplicabilidade. Reunido
um grupo de pessoas internadas aleatoriamente, a partir do desejo manifesto de estar no
coletivo e conversar sobre situações importantes vivenciadas, cerca de dez pessoas
costumavam permanecer na atividade, do início ao fim, e alguns outros transitavam. Proposto
o relato de uma situação marcante em suas vidas e dado um tempo médio de cinco minutos
para dividirem com o grupo. Após os relatos, decidíamos a situação eleita para discussão.
Descreveremos uma situação para tal elucidação: uma pessoa deprimida conta o
motivo de sua indignação e profunda tristeza. Trabalhava numa cozinha industrial há anos, no
momento em que o patrão descobre o uso de psicotrópicos, refere imediata associação ao
tratamento psiquiátrico, vulgo loucura, e o demite com a justificativa que seria perigoso
manusear facas. Ainda que trabalhasse na padaria há sete anos sem nenhum acidente, e que
por diversas vezes tivesse recebido a premiação de funcionário padrão, frente a tal descoberta,
a demissão se deu prontamente.
Os demais internos ouviram a história e, tomados por extrema insatisfação com o
ocorrido, que julgaram se tratar de preconceito, começaram a xingar o patrão. Dito que nossa
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proposta seria redesenhar a história, faze-la da forma como gostaríamos que fosse, e assim se
deu a dramatização. Uma pessoa prontamente se ofereceu para interpretar o patrão, fez um
discurso preocupado com o tratamento do funcionário e se disponibilizou a acompanha-lo as
consultas, se necessário. Alguém riu, disse não existir patrão tão bonzinho, e assumiu a cena
propondo que o funcionário assinasse um termo garantindo que não pararia o tratamento, pois,
essa seria a garantia para não ter crises e, consequentemente, evitar acidentes com a faca.
Outro propõe que o funcionário abra um processo na justiça contra o preconceito sofrido,
ganharia tanto dinheiro que nem precisaria mais trabalhar. Outro também assume o papel do
funcionário e, ao ser demitido, apresenta muitos argumentos para reverter a situação.
E, depois de diversas possibilidades, o grupo conclui que a pessoa teria que lutar,
sem armas, e sequer xingamentos, contra o preconceito. E que todos juntos deveriam fazer
isso em suas vidas, mostrando para os outros que o maluco não é perigoso.
Uma palavra utilizada por Boal (2005) para explicar o ocorrido é a empatia, diz da
relação estabelecida, quando um espetáculo começa, entre o personagem e o espectador. A
proximidade entre esses faz com que o espectador viva tudo o que vive o personagem. Sem
agir, sentimos que estamos agindo; sem viver, sentimos que estamos vivendo. Amamos e
odiamos quando odeia e ama o personagem.
Situação ratificada por Boal (2005) ao dizer que política são todas as atividades do
homem, e assim o teatro é político, é uma arma muito eficiente, uma arma de liberação.
Vimos na cena esse ato empático e político. Diz ainda que muitas vezes simpatizamos mais
com os bandidos da história do que com os mocinhos, e que esse jogo proposto serviria para
purgar todas as tendências agressivas do espectador. Na dramatização, embora tenham
iniciado xingando o patrão, terminaram dialogando com ele.
O desejar torna-se coisa. O verbo torna-se substantivo palpável. O desejo tornado
coisa pode ser melhor estudado, analisado, talvez transformado. No espaço estético, realiza a
concreção do desejo declarado, e dos desejos inconscientes. Reifica-se não apenas o que se
quer reificar, mas o que existe, às vezes, escondidamente (BOAL, 1996).
Numa alusão à função terapêutica do teatro, Boal (1996) diz que toda terapia deve
consistir na amostragem de alternativas possíveis. Um procedimento é terapêutico quando
permite ao paciente, e o estimula, na escolha de uma alternativa à situação na qual se
encontra. Assim, a importância das terapias teatrais reside no mecanismo de transformação do
protagonista. Ao ver-se e ouvir-se, as funções terapêuticas do teatro, o protagonista adquire
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conhecimento sobre si mesmo. O eu-agora percebe o eu-antes e prenuncia um eu-possível, um
eu-futuro.
Dessa forma, no teatro do oprimido, não há espectadores, mas observadores ativos,
ancorados em dois princípios: ajudar o espectador a se transformar em protagonista da ação
dramática, e extrapolar para sua vida real as ações que ele repetiu na prática teatral. Boal
(1996) enfatiza que embora os seres humanos sejam sensíveis, a sensibilidade se aperfeiçoa, e
exercícios são necessários para isso.
Segundo Santos (2016), desejo permite utopia, necessidade exige estratégia. Num
estudo aprofundado de Boal, a referida autora afirma que as técnicas que compõem o método
do teatro do Oprimido não surgiram como invenção individual e, sim, como consequência de
descobertas coletivas, a partir de experiências concretas que revelaram necessidades objetivas.
Multiplicação criativa representa estratégia.
Assim, pensar o momento da internação psiquiátrica e o cuidado as pessoas sob seu
regime bebendo dessa fonte parece-nos estratégico. Instrumento eficaz de comunicação e de
busca de alternativas concretas para problemas reais, através de meios estéticos, cria e amplia
possibilidades de expressão (SANTOS, 2016), logo, promissor à ampliação da apropriação do
próprio corpo das enfermeiras para realização de um cuidado transformador, em especial por
não pretender apresentar um modelo de cuidados pronto.
É essencial uma atitude maiêutica, que se refere ao desenvolvimento de uma postura
investigativa: ao longo do processo de produção artística, diante do diálogo teatral e de suas
próprias convicções, cuja dúvida é ferramenta da estratégia reflexiva, processo de análise
crítica e de busca de respostas autônomas (SANTOS, 2016). Ainda nesse sentido, a autora,
uma estudiosa de Boal, traz três perguntas que podemos transpor a nossa pesquisa:
Será que tem que ser assim?
Poderia ser diferente?
Existiriam alternativas?
Quando se propõe a abertura de diálogo, deve-se ter em conta que consenso não é
regra, e que é preciso garantir espaço para a diversidade de perspectivas sobre o tema em
questão (SANTOS, 2016). A pesquisa nos ampara justamente a compreender que não
buscamos consenso na atribuição da enfermeira durante o cuidado no hospital psiquiátrico,
mas espaços em que se possa discutir o cuidado propriamente dito. E, como dito por Santos
(2016):
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[...] não se trata de neutralidade, onde qualquer um pode falar qualquer coisa e tudo
será igualmente aceito como uma verdade válida. Evidente que não. A questão é
considerar que por trás de uma opinião adversa, com a qual não nos identificamos e
não concordamos, pode estar guardado uma lógica conceitual de uma estrutura
ideológica importante para a construção do conhecimento do grupo sobre o tema.
Uma opinião adversa, conservadora, reacionária pode nos trazer uma nova
percepção sobre a realidade, por isso, é necessário estar aberto para investigar
(SANTOS, 2016, p. 249).

Aspectos que ratificam o desnudar-se do início da pesquisa. Não sabemos como deve
ocorrer o cuidado dentro do hospital psiquiátrico, mas alcançamos nossa responsabilidade
ética e estética em incitarmos e tomarmos como direção as questões supramencionadas pela
autora: será que tem que ser assim? Poderia ser diferente? Existiriam alternativas?
Numa alusão à árvore do teatro do oprimido de Boal, Santos (2016) lembra que a
ética e a solidariedade definem a área inalterável do método, constituem sua identidade,
garantem a coerência dos processos de investigação, de experimentação, de desenvolvimento
e de atuação na realidade. Numa crítica a nossa sociedade, diz-se propagar o individualismo, e
parecer estar em curso um processo de esvaziamento do sentido de solidariedade, ou de
preenchimento deste sentido com vazios.
Ainda fazendo menção a Santos (2016), vimos não bastar uma boa história de
opressão para a realização de uma boa montagem de teatro, é fundamental criar condições
para fazer o percurso que começa no caso particular e segue ao contexto social. Diz ser
necessário que se instaure a ASCESE, palavra grega que significa exercício. Explica que para
ver o horizonte é necessário alçar voo. Mas, que para voar, é preciso conhecer as origens e o
destino onde se deseja chegar. Assim como o bater das asas não impede a visão das raízes, a
existência das raízes não restringe as possibilidades de voo (SANTOS, 2016).
O conhecimento científico da enfermagem psiquiátrica e em saúde mental pode
servir como uma cortina para o palco da solidariedade. Cortina no sentido ético-estético à
medida que pode fechar-se e abrir-se, ser permeável, estabelecer um dentro e fora no mesmo
contexto, proteger quando os atores (pessoas internadas e enfermeiras) demandarem, revelar
quando a cena estiver pronta, e, a todo instante, participar do ensaio dado entre as pessoas que
se colocam em ato no cuidado, um voo possante.
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CAPÍTULO III
O CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO

91

CAPÍTULO III - O CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO

Esse capítulo apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa. A nomeação
atribuída a cada um dos encontros de produção de ddos aflorou inspirada nos pilares da
educação dispostos no relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) organizado por Jacques Delors (2010). Em síntese, o
documento diz que a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada
indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas e aptidão para
comunicar-se, e representa a chave que abre as portas do século XXI.
Define os quatro pilares da educação:

aprender a conhecer como aprender a

aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida;
aprender a fazer como a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas
situações e a trabalhar em equipe; aprender a conviver, o desenvolvimento da compreensão
do outro e a percepção das interdependências. A realização de projetos comuns e
gerenciamento de conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e
da paz; aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em
condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e
responsabilidade pessoal.
À medida que no primeiro encontro tratamos de propiciar o achado com elementos
comuns, contudo, pouco utilizados no trabalho, articulamos com aquilo que podemos
apreender cotidianamente – aprender a conhecer. Ao apropriamo-nos da dança no segundo
encontro abarcamos competências inesperadas, falamos daquilo que podemos aprender em
ato, a partir da demanda o outro – aprender a fazer. No terceiro encontro, ao conversamos
com o teatro buscamos perceber o outro e as inferências dos nossos atos sobre os outros–
aprender a conviver. E o último encontro, a contra-análise, ao desnudarmo-nos dos nossos
saberes e construirmos coletivamente uma direção, retratamos a busca infinda- aprender a ser.
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3.1- Sociopoética: o referencial metodológico
“A exigência da Sociopoética é dar voz aos oprimidos e marginalizados”.
Gauthier, 2012.

A Sociopoética configura-se de uma abordagem de pesquisa em ciências do ser
humano e da sociedade, enfermagem e educação criada por Jacques Gauthier em 1993, na
convergência de várias abordagens: Pedagogia e Teatro do Oprimido, a pesquisa-ação, a
análise institucional e socioanálise, os grupos operativos e a pedagogia simbólica, com
possibilidades de aplicação no ensino e na aprendizagem, que segue cinco orientações básicas
(GAUTHIER, 2012):
1-A instituição do grupo-pesquisador;
2-A valorização das culturas dominadas e de resistência;
3-A pretensão de pensar, conhecer, pesquisar, aprender com o corpo inteiro;
4-Privilegiar formas artísticas na produção de dados;
5-Reafirmar a responsabilidade ética, política do grupo-pesquisador.

Assim, seguindo essas orientações, torna-se uma prática social de produção de
conhecimento que afirma a importância do corpo na construção do imaginário, sendo a base
para as abstrações; a importância das culturas dominadas, de suas categorias e dos conceitos
por elas produzidos; o papel da criatividade artística na construção do conhecimento; a
importância dos sujeitos como corresponsáveis pelos conhecimentos produzidos e a
importância do sentido espiritual, humano, das formas e dos conteúdos do saber.
Gauthier (2012) propõe que um curso, pescurso, anteceda a produção dos dados, e
que durante o mesmo as orientações supracitadas sejam clarificadas ao grupo. O pesquisador
aproveita o curso para apresentar o tema central da pesquisa almejada e a realizar a primeira
etapa do estudo, que trata da negociação do tema gerador da pesquisa. Tomando uma situação
hipotética para tal explicação, o pesquisador pretende investigar o déficit de vitamina D em
idosas, e, ao reunir-se com o grupo identifica que a questão que as afeta é a dor. A negociação
visa a eleger um tema consensual, pois do que valeria pesquisar a vitamina se o interesse do
grupo é a dor?
Nessa pesquisa, a ideia apresentada tratou da apropriação do próprio corpo da
enfermeira e criatividade durante a produção de cuidado no âmbito da internação psiquiátrica
e teve a aceitação do grupo, com pequenas ressalvas descritas nos resultados.
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Tavares (2016) descreveu quatro fases para a produção de dados, sendo a quarta
subdividida em doze passos, a saber:
1ª fase - Planejamento: momento em que se projeta a experimentação. Escolhemos
uma sala do próprio hospital cenário da pesquisa, ampla, arejada, nova e sem mobília. Acerca
dos materiais, todos os encontros contaram com cadeiras, colchonetes, mesa e celulares,
utilizados como câmera para gravação. No primeiro dia, disponibilizamos: pano de prato,
agulha e linha de crochê, tinta para tecido, esmalte, acetona, algodão, canetinhas, lápis de cor,
giz de cera, papeis diversos (A4, cartolina, cartão, pardo), cola, tesoura, tecido TNT colorido,
paetês, caneta, tinta guache, bacia com água, toalhas, pinceis, tesoura, livros de poesia, receita
e artes, instrumentos de massagem, jogos de dominó e xadrez; no segundo tivemos rádio e
músicas pré-selecionadas; e no terceiro não precisamos de materiais específicos.
Nessa fase, ocorre o treinamento dos facilitadores, como contamos apenas com uma,
que compõe o mesmo núcleo de pesquisas em Sociopoética, tivemos apenas um encontro
prévio para explicação da proposta e divisão do trabalho (registro das observações, condução
das atividades).
2ª fase – Articulação do grupo: combinamos local, datas, horário, duração dos
encontros, Tavares (2016) sugere o envio de uma carta convite com esses elementos,
utilizamos mensagens via WhatsApp.
3ª fase – Preparo do ambiente: cuidamos para que o ambiente estivesse acolhedor. A
sala foi limpa e as janelas mantidas abertas possibilitando entrada de vento e ruído advindo da
folhagem da árvore próxima. As cadeiras e colchonetes foram dispostos em círculo, uma mesa
com lanche repleto de guloseimas disponível no canto da sala.
4ª fase – Instalação do grupo-pesquisador e desenvolvimento da pesquisa:
1º passo – apresentação do grupo com uma dinâmica que propiciou o toque entre as
participantes;
2º passo – estabelecido o contrato de convivência, acordamos a importância da
pontualidade e presença, e concluímos as assinaturas do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e Termo de Cessão de Direito de Imagem (TCDI).
3º passo – apresenta-se o diário de itinerância, dispositivo para que todos registrem
no momento em que desejarem as suas implicações com o estudo. Disponibilizamos folhas de
A4 e canetas para cada uma das participantes.
4º passo – propiciamos relaxamentos distintos em cada um dos encontros, com
massagem e automassagem, música e dança, todos trabalhando os movimentos inspiratórios e
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expiratórios, como forma de autopercepção. Nesse momento evocamos o imaginário acerca
do tema da pesquisa, pedindo para que pensassem no próprio corpo no ato de cuidar.
5º passo – orientação sobre a experimentação que se deu de forma artística,
desenhos, recortes, dança, poesia e dramatização, enfatizando não haver certo ou errado, e sim
o desejo de libertarem os imaginários.
6º passo – produção e registro de dados sobre a experimentação. Além dos celulares
gravando os relatos, fotos foram tiradas, e as facilitadoras registraram os movimentos e as
suas observações.
7º passo – pré-análise dos dados produzidos. Ao final de cada encontro, o grupo
conversou sobre o ocorrido, fez críticas e sugestões.
8º passo – pausa para um café. Momento de descontração, lanchamos juntas e
conversamos sobre as experimentações e inovações ocorridas com o grupo, como dançarem e
se tocarem pela primeira vez, ainda que trabalhando juntas há tempos.
9º passo – avaliação, agradecimento e agendamento da contra análise. Essa etapa se
deu no último dia da produção de dados.
10º passo – estudo de dados pelos facilitadores. Cada uma das facilitadoras
transcreveu os dados e registrou suas observações, e, após troca desse material por e-mail, um
encontro se deu para avaliar as atividades e a produção dos dados.
11º passo – momento de contra análise combinado para depois da qualificação da
tese.
12º passo – socialização entre copesquisadores e facilitadores da pesquisa.

Nesse sentido, o principal dispositivo do método sociopoético é a metodologia do
Grupo-Pesquisador (GP). No GP, o conhecimento se constrói coletivamente, facilitadores e
participantes elaboram a problematização filosófica, bem como criam conceitos pertinentes
para que se entendam melhor os problemas vivenciados. O GP é assim um grupo-sujeito, seus
membros são copesquisadores responsáveis por todas as etapas desta abordagem
(GAUTHIER, 2012).
Segundo Gauthier (2012), a Sociopoética é consagrada pela tentativa de ir além das
abordagens tradicionais de pesquisa, por diversas vezes limitadas à coleta das falas dos
entrevistados, que acaba impossibilitando a imersão do que está recalcado, ou seja, o que se
encontra em nível inconsciente. A sociopoética revela uma preocupação epistemológica e
metodológica com a mobilização do inconsciente, fundamental a uma fiel produção de dados.
95

3.2- Desenho do estudo

Optamos pela abordagem qualitativa, por ser aplicada ao estudo das abordagens
históricas, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões,
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Nessa, os elementos do delineamento do estudo
evoluem durante o curso do projeto. As decisões sobre a melhor maneira de obter os dados, de
quem os dados devem ser obtidos, como programar a coleta de dados, são feitas no campo, à
medida que o estudo se desenvolve (POLIT e BECK, 2011).
Um estudo sociopoético, com a instituição do seu principal dispositivo, o grupopesquisador, a produção de dados de forma artística, e análise do mesmo pautado nos
princípios da Sociopoética.

3.3- Campo (ou plano) de Pesquisa

O campo de pesquisa foi um hospital especializado em Psiquiatria situado no
município do Rio de Janeiro, o qual dispunha há época da produção de dados de 114 leitos,
atendendo pessoas de todos os estados, altivamente a divisão de áreas programáticas
preconizadas pelas prefeituras.
No que tange a prevalência das causas psiquiátricas, têm-se as crises maníacas e os
quadros psicóticos devido à dependência química. Quanto ao tempo médio de permanência,
sessenta dias. Pensando o regime de trabalho especificamente da enfermaria, setor proposto
para o estudo, no momento da produção de dados contava com dez enfermeiros plantonistas
submetidos a escala 12/60 horas (doze horas de trabalho intercalado com sessenta horas de
descanso) e duas enfermeiras diaristas.
A justificativa para a escolha desse cenário remete à resistência da manutenção de
tantos leitos num hospital psiquiátrico, passados dezessete anos da aprovação da lei da
Reforma Psiquiátrica que prevê o fechamento gradativo de leitos em hospitais especializados
(BRASIL, 2001).
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3.4- Participantes do estudo

GP composto por 7 enfermeiras que exercem a função assistencial na internação do
hospital cenário do estudo.
No que tange os critérios de inclusão, tivemos: ser enfermeiro e possuir experiência
assistencial em enfermaria de crise de no mínimo seis meses; estar formalmente vinculado à
enfermaria especializada em psiquiatria; ter aceito as cláusulas de participação dispostos no
TCLE e no TCDI.
Como critérios de exclusão: enfermeiros que mesmo lotados em enfermarias
especializadas em psiquiatria não exerçam assistência direta aos internados; chefias de setor
que não realizam assistência direta aos internados; enfermeiros em férias ou afastados do
serviço na ocasião da produção de dados, e aqueles que não aceitarem os termos dispostos no
TCLE e no TCDI.
Vale ressaltar que, para lidar com os riscos relacionados ao estudo, que, nesse caso,
supomos lembranças de práticas assistenciais que gerem angústia, raiva e/ou ansiedade, caso
o participante se sentisse desconfortável com isto, poderia desistir de participar da pesquisa e
receber acolhimento individualizado pelos facilitadores da pesquisa em espaço reservado.
Caso as facilitadoras avaliassem que as intervenções utilizadas tivessem efeito
maléfico sobre as participantes, ou se algum desconforto fosse relatado, procederiam ao
encaminhamento para a psicóloga que previamente fora apresentada a pesquisa e concordou
em atender voluntariamente os sujeitos da mesma, caso fosse necessário, conforme termo de
colaboração de atendimento psicológico em anexo. Além da facilitadora especialista em saúde
mental possuir a competência profissional para avaliar fatores promotores e protetores do
bem-estar e saúde mental, utilizar técnicas psicoterapêuticas capazes de dirimir as tensões e
promover tranquilidade.
A minimização dos riscos se deu a partir da negociação do tema gerador,
promovendo as oficinas em ambiente calmo, em data e horário previamente combinados.
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3.5- Aspectos éticos da Pesquisa

Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, o projeto foi submetido via
Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio
Pedro da Universidade Federal Fluminense, em respeito aos princípios éticos cabidos, como
disposto na Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012) e com aprovação segundo parecer
número 1.852.686.
Destacamos que, antecedendo tal submissão, a direção do cenário selecionado foi
consultada, informada e esclarecida sobre os objetivos da pesquisa, o que resultou na
assinatura da carta de anuência à sua realização anexada na plataforma e ao término desse
material. E, após a aprovação do Comitê de Ética, foi estabelecido contato com a direção e as
enfermeiras do cenário com o objetivo de iniciar a negociação das datas de realização das
oficinas oferecidas em forma de curso.
No primeiro encontro, as enfermeiras convidadas foram informadas do dever em
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Cessão de
Direito de Imagem (TCDI) para se tornarem participantes da pesquisa. Justifica-se a
solicitação deste último, pois pretender-se-ia tirar fotos das oficinas em movimento de
reflexão/criação/criatividade.
No momento da contra análise, foi oferecido aos copesquisadores um certificado de
Oficina de Capacitação em Abordagem Sociopoética com o total de vinte horas computados
na realização do grupo-pesquisador.

3.6- Técnicas de produção e análise de dados

Três encontros com duração de duas horas para produção dos dados, explorando o
potencial do corpo, e um quarto, destinado à contra análise. Um total de oito horas de
pesquisa em campo, e outras incontáveis horas para estudo do material e redação dessa tese.
O primeiro revés explicitado do GP fez menção à incompatibilidade de horários.
Enfermeiras recusavam compor o GP alegando não conseguir dias disponíveis para os
encontros, sugerindo ―apenas uma entrevista”. Ante a tal sugestão, o método era explicado, e
a crença na potência da produção de dados enfatizada, seguido de um agradecimento pela
oferta em participar caso resolvêssemos apenas entrevistar.
E então, seguimos dirigidos pela vicissitude da questão:
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Como reunir plantonistas que trabalham em dias distintos, e que relatam ter outros
empregos para suas composições salariais? Como fomentar um tempo comum? E seria esse o
impedimento, a falta de tempo?
Sabido que o serviço de Educação Permanente existente no cenário aplica como
estratégia para encontros dos seus funcionários a concessão de folgas. À medida que os
funcionários comparecem a dois agendamentos de três horas cada, a instituída supervisão de
enfermagem, essas seis horas são revertidas na dispensa de um plantão de doze horas.
Todavia, a produção de dados dessa pesquisa não compôs essa configuração.
Oficina 1- Aprender a conhecer – O despertar dos elementos materiais

Proposto que (re)descobrissem aquilo que conhecessem ou que se disponibilizassem
a conhecer, a partir de uma multiplicidade de materiais (descritos nos resultados) para que
pudéssemos pensar o cuidado numa perspectiva mais criativa.
Como, a partir dos elementos ofertados/encontrados, poderíamos pensar o cuidado?
Questões observadas e produzidas:
As enfermeiras se disponibilizam a colocar em prática outras atitudes e habilidades?
De que forma se posicionaram?
Oficina 2 – Aprender a fazer - A dança do cuidado

As enfermeiras foram convidadas a experimentar movimentos corporais a partir da
orientação de uma mediadora (bailarina), e em seguida, pensar como poderiam, a partir das
afetações sentidas, pensar um cuidado mais criativo as pessoas internadas.
Questões observadas e produzidas:
Como as enfermeiras se movimentam? Fazendo menção ao cuidado, como entendem
sua movimentação corporal? Como lidam com o novo? Estão disponíveis a criar? Como as
práticas criativas podem valorizar o cuidado? Imaginavam produzir uma dança que falasse de
cuidado? Como o cuidado que exercem valoriza a movimentação dos sujeitos internados?
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Oficina 3 – Aprender a conviver – As cenas em cena

Proposto às enfermeiras que relatassem situações de conflito no ato de cuidar, após
os relatos, o grupo elegeu uma situação a ser dramatizada. Explicado que, durante a
apresentação da cena o grupo poderia se manifestar e intervir propondo outros desfechos, até
que se esgotasse a exploração dos desfechos suscitados.
Questões observadas e produzidas:
As enfermeiras propõem desfechos na direção do cuidado? De que forma se
posicionam? Quais as estratégias pensadas para o cuidado no âmbito da internação? O que o
sujeito enfatiza no seu corpo? Pensando a estrutura corporal do sujeito internado, o que
observa? Mais do que as queixas? Como aparece a limitação e a potência do movimento pela
compreensão do corpo?

Quanto à análise dos dados produzidos, segundo Gauthier (2012), existem quatro
maneiras de realizar a analisar os estudos sociopoéticos: 1- categorização; 2- estudos
transversais; 3- estudo filosófico; 4- disseminação ou surrealista. O autor refere que no
momento da categorização analisam-se as semelhanças e oposições, confluências e
divergências da produção grupal. No estudo transversal buscam ligar o que a análise opôs,
obrigam a pensar junto o que fora produzido como oposto. No estudo filosófico os dados
produzidos são colocados em diálogo com a teoria, referências intelectuais do facilitador e/ou
copesquisadores. E no estudo surrealista, os facilitadores, após terem estudado as diferenças
apresentadas pelos copesquisadores, propõe criar uma composição original enfatizando o
inesperado.
Nessa pesquisa, buscamos transitar pelas quatro formas de análise, construir confetos
e personagem conceitual. Segundo Gauthier (2012), os personagens conceituais são
heterônimos do filósofo, e o nome do filósofo, o mero pseudônimo dos seus personagens, diz:
não sou mais eu, e sim uma aptidão do pensamento a se ver e desenvolver através de um
plano que me atravessa em vários lugares.
O nosso personagem seria aquele que marcou e atravessou todas as questões
discutidas e produzidas durante o GP.
Dando cadência à produção dos dados, nomeamos a contra-análise de Aprender a
ser. A razão de ser da contra-análise é a elaboração coletiva de problemas, confetos e
personagens conceituais inovadores (Gauthier, 2012). O material previamente estudado foi
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apresentado as enfermeiras que fizeram suas devidas considerações, validações e invalidações
daquilo previamente estudado e apreendido nos encontros. O GP nomeou o personagem
conceitual da pesquisa.
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CAPÍTULO IV
RESULTADO DOS CORPOS EM MOVIMENTO
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Meu corpo, muitos indivíduos
casa de quem?
casa, casa sim,
quem faz morada em mim?

Eu, o outro
suscetível a encontros,
os outros, eus
ANDAMIANAS.
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CAPÍTULO IV - RESULTADO DOS CORPOS EM MOVIMENTO

Os resultados dispostos nesse capítulo foram organizados por meio de falas, imagens,
confetos e poesias. Preservando a identificaçãodas enfermeiras, inicialmente as falas foram
representadas numericamente, E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7, até que a vozes se tornassem uma
única voz, a do coletivo grupo-pesquisador, e apresentadas por meio das seguintes categorias
de análise: 1- O poder reduzir-se no cuidado; 2- O poder mobilizar-se no cuidado: o desafio
do mover-se para fora; 3-O poder desenvolver-se no cuidado.
Essas categorias subsidiam-se nos preceitos teóricos de Collière (1999) e
essencialmente em sua definição de cuidado: cuidar é agir sobre o poder de existir, permitindo
a este poder mobilizar-se, desenvolver-se, utilizar-se, ou levando-o a imobilizar-se, a contrairse, e reduzir-se.
Não obstante termos percorrido muitos teóricos, a sintonia da produção dos dados se
deu em plenitude com o movimento identificado por Collière, do humano transitar por
elementos capazes de diminuírem, desenvolverem ou potencializarem o que são em essência.
O poder demarcado nas categorias tem como significância o afeto, a capacidade de
afetar a si mesmo ou afetar o outro durante o cuidado. Ao transitar pela dificuldade de
projeção de cuidado, assim, aproximando-se de afetações de contração, a produção do GP
apresenta-se na primeira categoria; à medida que o grupo anuncia insatisfação com o
distanciamento do cuidado vivenciado e da não identificação dos afazeres como cuidado,
caracterizam a força da mobilização, instituindo a segunda categoria; a terceira categoria traz
com os elementos característicos daquilo que refletem ou desempenham como de mais similar
ao desenvolvimento do cuidado de Collière.
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4.1- Breve Perfil do Grupo-Pesquisador

O GP foi então constituído por sete mulheres com um tempo de graduação variável
entre 9 e 29 anos de formadas. Estéticas feministas dizem de um território político de
resistência e criação no qual a produção de subjetivações inventivas, potentes e desejantes é
condição necessária para visualização de nosso campo de experiência e de nossas relações
com o mundo (STUBS et al., 2015).
Todas concursadas, sendo que três (42,86%) delas participaram de uma formatação
específica e mais recente de concurso, em que a especialização em psiquiatria e saúde mental
computava pontos diferenciados nos critérios de classificação. O primeiro concurso para
enfermeiras especialistas em psiquiatria/saúde mental do cenário.
A composição do GP no tocante à formação: três especialistas em saúde mental, e
quatro especialistas em outras áreas de atuação. A relação entre tempo de formação e atuação
em saúde mental é estreita, a maioria (71,42%), cinco enfermeiras, com menos de cinco anos
de formadas já atuavam na área em voga, e apenas duas (28,58%) tiveram um intervalo maior
para a proximidade com a psiquiatria, inserindo-se após quatorze anos de formadas.
Todas prestam assistência direta as pessoas internadas nas enfermarias, masculina e
feminina, do cenário em estudo.

4.2 - A Instituição do Grupo-Pesquisador

A instauração do GP aprioristicamente se deu com seis enfermeiras e duas
facilitadoras, integrantes do mesmo núcleo de pesquisas. Embora sete enfermeiras tenham se
disponibilizado a participar da pesquisa e assinado o TCLE, uma havia comunicado
previamente a impossibilidade de comparecimento ao primeiro encontro. Assim, a questão
exordial tratou desse impedimento pontual, conversamos sobre o interesse e promessa de
inserção no encontro subsequente, o que fora aprovado consensualmente pelo grupo. Demos,
então, início com a apresentação nominal dos participantes.
Enfermeiras sentadas em círculo, em cadeiras dispostas numa sala ampla, foram
orientadas a atrelar uma ação representativa do que gostam de realizar à medida que
dissessem o próprio nome. Desse modo, a enfermeira 1 disse que gostava de passear, a
enfermeira 2 de viajar, a enfermeira 3 de ler, a enfermeira 4 de praticar esportes, a enfermeira
5 de comer e a enfermeira 6 de dançar. Todas participaram desse momento, inclusive as
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facilitadoras. Em instantes, umas faziam menção à apresentação das outras, com falas como:
―não sabia que poderia ser dormir (dito pela facilitadora) ... risos‖, ou, ―também gosto muito
de passear, como você‖, e a integração do grupo foi disparada.
Com o propósito de intensificar tal integração fora proposto uma dinâmica
antecedendo a produção dos dados. As facilitadoras explicaram que seriam colocados papeis
na parte posterior dos corpos das participantes, e, assim que todas tiveram esses afixados, dito
que cada uma tinha uma mensagem, e precisavam circular pelo espaço durante um minuto e
realizar o comando encontrado. Os impressos traziam as seguintes mensagens: arrume meu
cabelo, beije minha bochecha, aperte minhas pernas, alise meus ombros, belisque levemente
meus braços e massageie meu corpo.
Momento de risos e descontração, as perguntas anunciadas foram: posso fazer em
qualquer pessoa, tenho que fazer em todos? E, mediante a explicação de que estariam livres
para execução, desde que não parassem de realiza-lo enquanto não fosse anunciado o término
do tempo, procuraram executar todos os comandos. ―Eu fiz em todo mundo‖, ―muito
engraçado isso‖, ―ela me apertando... risos, maluca‖.
Ao término, fora dado tempo para falarem das sensações experimentadas. E6
prontamente quis começar a falar, ―eu quero contar da minha experiência‖! E, embora a
solicitação fosse para relatar a sensação daquele momento, ela queria contar do seu encontro
com a SM, e acolhemos sua demanda.
―Eu vim para a SM e me surpreendi por não usar branco. O hospital psiquiátrico é
muito diferente, lembro-me da época que tinha um salão de beleza na enfermaria, como era
bom! Eu acho que tem que ter de novo, tem que ser dentro da enfermaria‖. Nesse momento
dizem a ela que existe o salão no pátio do hospital, e ela insiste que precisa ser dentro. ―Até
pode ter lá fora, mas precisa de um dentro. Os pacientes precisam de um espaço com jogos,
brincadeiras, bichos, música... Adoro música! Sinto falta de bichos. Eu, por exemplo, não
tenho paciência para montar um quebra-cabeça, mas um espaço com brincadeiras diversas
para agradar a todos é importante. A enfermaria parece the walking dead (série americana de
televisão dramática e pós-apocalíptica que retrata a vida dos zumbis). O uniforme foi
instituído para padronizar e não ter brigas, mas ele é ruim, tira a identidade‖ (E6).
E4 retoma a sensação experimentada com a dinâmica, diz que não gosta muito do
toque, que tem dificuldade com isso, pergunta o que estava escrito no papel afixado em seu
corpo, pois imagina que tivesse algo haver com o cabelo. Afirma que não tem problemas com
o toque manifestado pelas pessoas cuidadas, e sim pelos profissionais. ―Adoro beijar os
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pacientes!‖ As demais participantes dizem que não mais a tocarão, e ela afirma que gostou da
experiência. Diz ainda que não é habilidosa com artes manuais, mas considera que a
linguagem não seja o único recurso da comunicação.
E2 diz que, como não tinha a visão do que estava escrito no papel em seu corpo,
precisou usar a imaginação, e a dinâmica tinha então trazido essa importância, ―de se
disponibilizar a imaginar‖.
E5 diz que a dinâmica lhe trouxe várias sensações, como a necessidade de
autocentrar para receber o cuidado, da disponibilidade, ―porque a gente se coloca passivo no
cuidado, mas estamos ativos, algo dentro da gente é tocado‖. Complementa dizendo que ―sem
disponibilidade interna as pessoas ficam ocas‖. As duas outras integrantes, E1e E3 disseram
apenas que ―foi divertido, legal‖.
Explicado que começamos com uma atividade que pusesse o corpo no eixo central
porque, se aprovado, essa seria a questão a atravessar o estudo, e que gostaríamos de saber do
interesse das mesmas em pesquisar o assunto, visto que no grupo-pesquisador a pesquisa
deveria partir do interesse coletivo. Ao explicar a Sociopoética, enfatizamos os princípios de
pensar, conhecer, pesquisar, aprender com o corpo inteiro e privilegiar formas artísticas na
produção de dados (GAUTHIER, 2012).
O método era conhecido por apenas uma das integrantes, que relata ter tido dados
surpreendentes com sua utilização, e duas outras prontamente perguntam se teriam que
replicá-lo em seus afazeres, ―se eu usar arte aqui... Terei obrigatoriamente que fazer isso no
plantão?‖, ―eu também quero saber, vou ter que mudar minha conduta na enfermaria?‖.
―Porque eu sou assim, eu atuo dessa forma. Não seria eu se mudasse minha postura‖ (E1, E6).
E3 diz que na psiquiatria o paciente parece um pingue pongue, vai e volta do mesmo
jeito, se referindo a internações e reinternações, afirma que cuidar não adianta muito. A
enfermeira 1 complementa dizendo: ―a gente aqui enxuga gelo‖.
Assumido que a escolha do método se ancorava na crença do seu potencial
transformador, mas que essas transformações não seriam determinadas pela idealização de um
projeto de práticas assistenciais inovadoras, como uma nova rotina das enfermarias, e sim
aquilo que as tocasse durante os dias de produção de dados. Dito isso, E1 se manifesta: ―Ah...
ok então, porque só vou fazer aqui mesmo!‖; ―Não sou criativa, acho que temos que ter outros
profissionais como terapeuta ocupacional/TO‖ (E6).
Acordado então o tema, anunciado que o objetivo era compreender a potência do
corpo da enfermeira ao cuidar daqueles internados no hospital psiquiátrico, e que a questão
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geradora seria: Como, a partir da criatividade, podemos pensar o cuidado? E1 diz que vai ficar
difícil, pois reafirma que não é criativa. Nesse momento percebemos a valia de dissociar o
termo criatividade à experimentação.
Negociada a ideia de pesquisar a apropriação do próprio corpo para o cuidado e o uso
de elementos não usuais, todos concordaram. Assim, pactuamos que a produção dos dados
giraria em torno de como pensar o cuidado a partir do próprio corpo, e quais elementos
poderiam auxiliar nesse processo. Informado que a cada encontro seriam convidados a
encontrar um tipo de elemento que pudesse despertar o corpo para o cuidado. Acordos
realizados, pactuações acerca do horário e presença, três encontros de duas horas foram
acertados, todos no mesmo local.
4.3- 1º Encontro: Aprender a conhecer – O despertar dos elementos materiais

Seis enfermeiras e duas facilitadoras. O espaço dispunha de colchonetes dispostos no
chão e cadeiras organizadas em roda. Iniciamos com o relaxamento, copesquisadores e
facilitadores de pé, formando um círculo único. A orientação disparadora foi para que
atentassem as próprias respirações, que percebessem suas inspirações e expirações, o
movimento de seus corpos ao captarem e expelirem o ar.
Em seguida, cada uma delas recebeu uma bola de massagem. As facilitadoras
direcionaram a parte do corpo que fariam a fricção, a começar pelo pescoço, na junção do
corpo com a cabeça, que nessa pesquisa entendemos como um conjunto único, indissociável.
Desceram a massagem para os braços, com a orientação que buscassem sentir cada um dos
músculos presentes, e assim sucessivamente com as demais partes do corpo. E, desse modo,
as bolas passaram pelo pescoço, braços, peito, abdômen e pernas, todas em movimentos
suaves, buscando identificar a parte do corpo mais afetada pelo cansaço da vida diária.
Os corpos inicialmente apresentavam-se de formas distintas, E1 começou de braços
cruzados, suspicaz, E6 não conseguia fechar os olhos e demorou a cessar a fala, ainda que
tenha atendido a solicitação de que naquele momento não haveria conversa, durante um
tempo falou consigo mesma em tom baixo, E4 acelerada, fazia movimentos bruscos com a
bola de massagem. Todas foram cedendo aos poucos e, quando já estavam sentadas, as
facilitadoras pediram licença para assumirem a massagem dos seus corpos utilizando as
mesmas bolas. Migramos assim da automassagem para o recebimento de massagem pelo
outro.
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Em seguida, deitadas nos colchonetes, de olhos fechados, voltando para a
automassagem pedimos para que passassem a bola na área mais afetada dos seus corpos e que
ali centrassem por alguns instantes. Cabe dizer que a sala do encontro era cercada por árvores,
e no momento tínhamos o som do vento ao bater nas folhas, assim como o canto dos pássaros
pousados nos galhos das mesmas. Recolhemos as bolas, e, enquanto estavam deitadas, de
olhos fechados, oferecemos alguns objetos para que tocassem, e lançamos ao GP a questão
geradora da pesquisa: como, a partir do próprio corpo e dos elementos disponibilizados, seria
o cuidado de enfermagem as pessoas internadas no hospital psiquiátrico?
Foram orientadas a abrir os olhos, a sentarem-se lentamente, e nesse instante uma
multiplicidade de elementos estavam disponíveis no meio do círculo para que pudessem
pensar o cuidado às pessoas internadas. Cabe dizer que tais elementos não estavam expostos
quando começamos a experimentação. Dentre os materiais oferecidos constavam: livros de
receitas, poesia e artes, papeis diversos, lápis de cor e canetinhas, cola, glitter, tesouras, tintas
de tecido e guache, pinceis, argila, bola de tênis, EVA, elástico, TNT, carretel de barbante,
retalhos, agulha de crochê, pano de prato, incenso, esmalte, acetona, lixa de unha, jogo de
xadrez, pingue-pongue, dominó, bacia com água, instrumentos de percussão (pandeiro e
pandeiro meia lua) e hidratante corporal.
E5 diz: ―de olho fechado eu peguei um esmalte que me remeteu a autoestima, ao
autocuidado, e curiosamente foi o primeiro instrumento que me vi usando no CAPS. Saí do
setting (configuração, ambiente, cenário)! E é interessante porque só a enfermagem faz as
unhas dos pacientes, e poucos atores valorizam‖. E2 corrobora: ―sair do setting... cortar o
cabelo, a unha..., como as coisas aparecem de outro jeito‖.
De olhos abertos, começaram a observar os elementos e a dizer que havia muitas
coisas ali, já tocando no que lhes chamava a atenção. Pontuamos que ainda precisariam estar
em silêncio, e aventarem-se a descobrir ou redescobrir aproximações com aqueles objetos,
conhecer, ensinar e aprender formas de pensar o cuidado a pessoa internada a partir do que
encontrassem. Durante vinte minutos, as enfermeiras manusearam ou não os elementos
oferecidos, e começaram suas produções.
E3 ficou observando o movimento do grupo, os objetos, mudou de posição, de
sentada deitou-se no chão, e continuou a observar. Segurou uma folha de papel A4, caneta e
lápis, e assim permaneceu até que fora dito que o tempo estava acabando, momento em que
começou a desenhar.
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E1 diz: ―eu só estou escrevendo! Vocês disseram que poderíamos fazer como nos
sentíssemos melhor, né? O que eu escrever eu vou ter que fazer? O que a gente disser que é
importante para o cuidado a gente vai ter que fazer no nosso trabalho na enfermaria‖? Nesse
momento avisa que precisará atender uma ligação e se ausenta por poucos instantes. Ao
retornar permaneceu sentada com sua folha A4 e caneta esferográfica.
E5 cortou um TNT, desenhou e fez colagens no papel A4. E4 pegou uma cartolina e
fez algumas composições com corte, colagem, argila e desenho. E2 acendeu um incenso,
desenhou uma mão no A4 e usou esmalte para pintar as unhas da imagem, desenhou numa
toalha de mão, e bordou com agulha e linha de crochê um pano de pratos. E6 desenhou numa
folha A4.
Após o tempo que fora dado, solicitado que falassem como pensaram em produzir
cuidado a partir dos elementos. Logo E2 diz que começou acendendo o incenso para exalar
novas possibilidades de cuidar, mostrou o desenho que fez da mão e diz que a utilização do
esmalte para acessar o paciente de outro lugar foi a primeira ferramenta que utilizou ao
começar o trabalho naquele local. Diz ainda que pensou numa paciente difícil e tentou fazer o
crochê por saber que ela gosta, mas queixou da qualidade da agulha. Mostra a toalha que
trabalhou com cola colorida, escreveu cuiDar (primeiro confeto do grupo-pesquisador), e
explicou que acredita nisso, que o cuidar passa por dar, oferecer o que é possível. ―O cuidado
não está pronto, não está dado, por isso me espalhei‖.
E4 diz que é agitada, gosta de esporte, e que a atividade física e o movimento a
ajudam a pensar o cuidado, e entender que o movimento é um cuidado com o outro. Durante
a produção manuseou argila, e relatou que ―a sensação havia sido muito boa, não tinha ideia
de como era bom mexer na argila, não queria mais parar‖. Diz que cuidar também é
possibilitar experimentação, pois a arte é uma forma de se expressar, e que sua produção
representava como poderia se movimentar na direção do cuidado.
Explica a escuta como ferramenta, diz que costuma levar os pacientes para conversar
no consultório, e que as pessoas acham isso estranho, como se ela não pudesse atender porque
é enfermeira. ―Eu enfermeira posso atender sim!‖ Refere que precisam descobrir o que é
importante para o paciente. ―Às vezes fazer a unha não é importante, tomar banho não é ... o
que é importante para ele?‖ ―É necessário respeitar a vida do outro, que não é minha. E
quando vocês falam que enxugam gelo, fazendo menção a fala de outra integrante, vocês
estão trabalhando com a noção de cura, e não de cuidado!‖
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E1 diz: sou imediatista que nem E3. Nada do que tem aqui me encaixo, não sei fazer
nada! Mas acho algumas coisas importantes e fiz uma lista: oficina de desenho, jogos, pintura,
festas, música, autocuidado, crochê, leitura, eventos em datas festivas, culinária. ―Não que eu
vá fazer, mas identifico como necessário por causa da ociosidade‖.
E6 explica o desenho que fez falando da importância de outros profissionais, diz que
tinha que ter TO, musicoterapeuta, psicólogo. Fala de atividades como pintura e cozinha,
afirma que deveriam ter profissionais para fazer tudo, critica o funcionamento do hospital e
diz que sem espaço, material e profissionais não dá para cuidar. Nesse momento, E4 questiona
o que ela pode fazer, complemente dizendo que a experimentação era para que pudesse pensar
no que ela mesma poderia fazer no cuidado enquanto enfermeira. ―Oferta. Não tem oferta
certa para dar. A gente carece de psicólogo, de TO, o que a gente pode?‖
E6 então responde: a gente é nutricionista, psicólogo! Diz que reconhece o lazer, as
atividades físicas, mas precisava de um professor de educação física. Precisamos de mais TO,
eles são uma figura muito importante na SM. Se você senta para conversar o que sai é a
ociosidade, aqui não tem o que fazer! E em instantes diz: ―Ah...tem uma coisa...trabalhar a
espiritualidade! Não é religião, catolicismo, é espiritualidade! No outro dia me tocou muito
quando um paciente tentou o suicídio. Ao conversar com ele falei da minha fé, do cardecismo.
Ele me pediu então algo para ler, emprestei um livro meu, e o paciente não tentou mais se
matar‖. Finaliza dizendo que um ato de cuidado que ela poderia ter seria a espiritualidade. E2
corrige dizendo que o paciente havia tentado o suicídio outra vez.
E5 diz que a primeira coisa que veio à cabeça é que não teria que usar nenhum
daqueles elementos para cuidar, mas que eles ajudaram a expressar o que pensa, assim, havia
pensado na dualidade, que a levou para a praia. ―Aqui na enfermaria é tudo igual, o mesmo
uniforme, a mesma comida. Ai a gente vai para a praia, encontra com a fluidez, a água
batendo na rocha‖. Isso mostra que aqui também é dinâmico!
Explicando a imagem que havia produzido, diz: ―Desenhei a praia. Às vezes a gente
se coloca no lugar de pedra, e não se coloca permeável ao outro. Talvez seja possível se
permitir! E isso é bem dinâmico‖.
E3, ruborizada, diz: eu sou muito prática, muito analítica! Eu sou da emergência,
nunca gostei de enfermaria, todo dia a mesma coisa. Durante anos me perguntei o que faço
aqui? Eu não me sinto produtiva. O que eu produzo aqui? Todo dia mais do mesmo. Eu vejo
isso, e não me encaixo nisso! Mas como eu produzo? O que eu tenho que me encaixa aqui?
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Refere que, enquanto as pessoas produziam, apenas observava os elementos, sem
nenhuma ideia. De repente, olhou a bacia d’água e pensou numa piscina, banho de chuva,
atividades esportivas. E, buscando o que gosta de fazer pensou nos livros. Gosto muito de ler,
contudo, ler é muito introspectivo. Como poderia ler com o outro? Quando se sentiu
pressionada pelo tempo, pois comunicamos que passaríamos para outra fase, teve uma ideia
que expressou por meio da composição de uma imagem.
Explica que pensou numa alternativa, numa leitura divertida que poderia aproximá-la
dos pacientes, o gibi, e começou a desenhar uma história em quadrinhos. ―Eu não sei
conversar com o paciente, às vezes tento, mas eles desistem de mim, não sei estender o papo.
Vejo tanta gente conversando, emendam um assunto no outro, eu não sei fazer isso!‖
―Sei que a ideia não é ser apenas lúdico, como poderia produzir algo? Eles não têm
saco mesmo para conversar comigo, não consigo desenrolar, minha conversa é chata! Eu sei
pensar rápido, mas aqui não sei o que fazer. Sei o que fazer quando os pacientes passam mal,
quando é orgânico, físico. Essa coisa do paciente ficar aqui duas semanas e depois voltar ...o
que eu faço?
E6 diz que hospital não é só cabeça, tem que olhar o clínico também, uma pressão, a
glicemia. E4 complementa com um questionamento: e se a gente tivesse mais generosidade na
prática? E3 está dizendo que não sabe fazer o cuidado em SM, mas como ela poderia me
ensinar clínica? E como eu posso ensinar o cuidado que sei da SM para as enfermeiras 3 e 1?
Todos parecem compartilhar a ideia, com sorrisos e acenos positivos de cabeça.
E2 explica que na atenção psicossocial, especificamente o CAPS, tem um projeto de
cuidado contínuo, onde tratam de situações crônicas. E5 diz da importância da E3 como elo
entre as equipes e informações dos pacientes; E3 se emociona. E6 finaliza dizendo que pode
aprender.
Para encerrar o dia, entregamos ao grupo uma folha com a seguinte mensagem: como
pensar o cuidado a partir do meu próprio corpo? A partir dos meus recursos? Pedimos que,
caso pensassem no que haviam experimentado, e quisessem compartilhar qualquer lembrança,
que anotassem e trouxessem ao próximo encontro.
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4.4- 2º Encontro: Aprender a fazer - A dança do cuidado

Após uma semana da instituição do GP, deu-se o segundo encontro. E1 e E7 foram
as primeiras a chegarem, e antes do horário combinado. E-1 anuncia prontamente a
preocupação com o cumprimento do horário acordado referindo ter outro compromisso
posteriormente. Validamos sua colocação e afirmamos que utilizaríamos apenas os quinze
minutos de tolerância, caso fosse necessário. Dentro desse período, as demais integrantes
chegaram, e E5 e E6 não comparecem. Ambas justificaram a ausência devido a problemas
familiares impeditivos de saírem de casa.
E1 e E4 explicaram à E-7, que não havia comparecido ao primeiro dia, o que teria
acontecido, disseram que o método é criativo e a pesquisa é de todos, inclusive dela.
Indagamos se haviam escrito algo durante a semana, e todas negaram.
Retomando que a sociopoética privilegia a produção de dados de forma artística,
apresentamos ao grupo a professora de dança que ajudaria na mediação da experimentação.
Todos a cumprimentam e atendem sua solicitação de permanecerem em círculo, e
aproximarem suas cadeiras de forma que uma tocasse na outra.
Relembramos que a pesquisa se propõe a compreender o cuidado a partir do corpo do
profissional, os encontros com as próprias sensações, os atravessamentos e potências
produzidas no ato de cuidar.
A professora de dança pediu permissão para estar com pessoas que exercem um ato
tão nobre, cuidar, e inicia agradecendo a oportunidade de trabalhar com corpos que lidam com
outros corpos, e estes, em sofrimento mental. Diz ser formada em dança pela UFRJ, ser aluna
de dança afro, e trabalhar com crianças. Nesse momento diz que fará com as enfermeiras um
exercício que faz com seus alunos, e inicia o relaxamento. Todas sentadas, a professora pede
para que fiquem em silêncio, e ouçam a própria respiração. Começa a olhar fundo nos olhos
das enfermeiras e pede para que foquem no olhar, que encontrem umas os olhares das outras,
sem sorrir. E1 pergunta se as crianças conseguem fazer isso, e ela afirma que sim.
Iniciaram olhando umas para as outras aleatoriamente, de mãos dadas, em seguida a
professora propôs que encontrassem o olhar de quem estava ao seu lado, uma dupla por vez, e
que só mudassem quando o olhar tivesse verdadeiramente se encontrado. Assim, em sentido
horário, os olhares se cruzaram, com duração média de dez a quinze segundos, exceto entre
E2 e E7, cuja troca de olhares durou trinta segundos.
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Ainda na mesma disposição, a professora olhando fundo no olho de quem estava ao
seu lado, beija sua mão e diz a palavra amanhã, movimenta seu corpo como se indicasse que o
beijo e a palavra precisassem circular, e isso se dá, vão beijando as mãos umas das outras e
reproduzindo ―amanhã‖. A professora explica que as palavras deveriam ser as que lhes
viessem à mente, e muitas palavras começam a ser enunciadas, na voz do grupo,
concomitantemente: RELAXAMENTO, UNIÃO, TRANSFORMAÇÃO, ALEGRIA, PAZ,
LOGO MAIS, DANÇA.
Terminam com uma gargalhada alta, pois estavam gritando palavras, todas juntas.
Riram durante alguns segundos e a professora elogiou a potência do grupo. Em seguida,
solicitou que prestassem atenção à música que tocaria: Serpente, da Pitty.
Oooh oh ohoh
Ohohoh
Ohohoh
Um presságio eu vi também
Arrastou o céu numa conjuração
Corpos ébrios em confusão
A sustentação é que amanhã já vem
Logo mais amanhã já vem
Oooh oh ohoh
Ohoh oh
Ohoh oh
O acaso empurra quem
Se agarra à borda preso em negação
Solitário na multidão
A sustentação é que a manhã já vem
Logo mais amanhã já vem
Chega dessa pele, é hora de trocar
Por baixo ainda é serpente e devora a cauda
Pra recomeçar
Oooh oh ohoh
Ohoh oh
Ohoh oh
(Om NamahShivaya)
Pelo fogo, transmutação
Sem afago lapidando o aprendiz
O que sobra é cicatriz
A sustentação é que a manhã já vem
Logo mais amanhã já vem
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Chega dessa pele, é hora de trocar
Por baixo ainda é serpente e devora a cauda
Pra continuar
Oooh oh ohoh (Om NamahShivaya)
(Logo maisamanhãjávem)

Em poucos instantes, E2, E4 e E3 começaram a balançar seus corpos, E7 mexeu
apenas os pés, e E1, aos poucos, acompanhou o refrão da música. Todas se movimentaram.
Um grito alto de uma mulher internada evocou a atenção do grupo, olharam para as janelas da
sala algo assustadas, e retornaram seus olhares prontamente ao ambiente da experimentação.
No meio da música, a professora propõe palmas, e da mesma forma como antes transmitiram
os olhares, nesse momento passaram simbolicamente as palmas umas para as outras.
Música terminada, a professora orienta a fecharem seus olhos e a pensarem nas
transformações dos seus corpos, instante em que as facilitadoras anunciam a questão geradora
do encontro: como, a partir dos movimentos experimentados, poderiam pensar o cuidado?
A professora anuncia que ouvirão mais uma música, Indignação do Skank.
Eu fiquei indignado
Ele ficou indignado
A massa indignada
Duro de tão indignado
A nossa indignação
É uma mosca sem asas
Não ultrapassa as janelas
De nossas casas
Indignação, indigna
Indigna, inação
Lazzo Matumbe, Araketu, IiêAyê - a Bahia indignada.
Carlos Cachaça, Morenguera, Ivo Meirelles - o samba indignado.
Vila Dias, Papagaio, Cafezal, Pendura Saia, Pau Comeu, Pai Tomás, Santa Marta -o morro indignado.
Ramiro, Lúcio Flávio e Escadinha, o crime indignado.
Cafuringa, Natal e Jairzinho lá na ponta indignados.
Satã e Seus Asseclas, Imigrantes da Abissínia, Boca Branca,
Os Inocentes e os Leões da Lagoinha indignados.
Jaguarão, Oiapoque e Guaicurus - a zona indignada.
Ginga, Mão Branca, Negrinhos de sinhá- a capoeira indignada,
Gaviões, Galoucura, Máfia Azul, Young Flu, Mancha Verde, Flamante, Independente - a massa
indignada.

Dessa vez de pé, a professora explica que fará um movimento com a indignação dela,
une as mãos como se carregasse algo, e diz que ali dentro está sua indignação. Pede para que
pensem nas próprias indignações, com suas vidas, profissão, família, política, e que segurem
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essas indignações, que deverão passar à frente na medida em que se movimentam. E2, E3 e
E4 tiram seus sapatos. Todas de pé, a professora dança pelo espaço com expressão de
sofrimento, carregando sua indignação, após alguns minutos conduz E3 ao centro da roda para
que expresse o que fará com sua indignação.
E3 dança..., dança por todo o espaço, no clima faz feição de indignada, e num
movimento como um chute, joga para longe sua indignação. E4 entra no círculo e dança
livremente, num dado momento volta para sua posição anterior, dessa vez de costas para os
demais, curva seu corpo para frente e ―solta um pum‖ de sua indignação. E7 entra no círculo e
movimenta seu corpo sorridentemente, a professora pergunta por sua indignação, lembra que
está carregando-a, e ela então une as mãos como se carregasse algo, mas mantém-se
sorridente até voltar para seu lugar. E1 dança e passa as mãos pelo corpo longitudinalmente
em cada uma das participantes, como num movimento de purificação. E2 dança, de olhos
fechados pelo espaço, com feição de irritada, tomada por algo ruim, que vai tirando aos
poucos do seu corpo e jogando para fora.
Enquanto dançavam E3 chorava, e E4 e E2 tiveram seus olhos cheios de lágrimas.
Ao término da música, a professora pede para que parem da forma como estavam, e pensem
nos seus corpos, corpos de enfermeiras. E que falem da sensação vivida.
E7diz que ao ouvir indignação pensou em transformação, e que aprendeu muito com
a psiquiatria. E4 diz de sensibilidade, que experimentou e que considera ser o mais difícil,
emocionada diz que ―a gente acha que a saída para lidar com o sofrimento do outro é
naturalizar. A gente faz isso para sobreviver‖. E2 diz que as pessoas que a acolhem no
cotidiano de trabalho são as que estão internadas, em sofrimento, e não os colegas, e essa é a
indignação dela.
E3 diz que indignação também a fez pensar em transformação, ―a diferença entre nós
e eles, se referindo as pessoas cuidadas, é apenas um portão‖. ―Quantas vezes depois do
tratamento eles ficam sem vida? Costumamos brincar dizendo que virou um chuchu. Isso é
muito triste! A diferença incomoda as pessoas, ... acho que o sofrimento está mais na gente,
porque tratar, cuidar, é pior. Isso causa frustração!‖. ―Já falei do paciente ping pong, ele entra
e sai pior, depois volta do mesmo jeito. E eu, o que fiz? Enxuguei gelo! A gente tem que se
permitir chutar a bola, aceitar as diferenças‖.
E4 diz que, enquanto dançava, lembrou-se de uma paciente ―muito fofa‖ que ficou
conversando num plantão, toda limpa, organizada, discurso coerente. E de repente alguém diz
que fará uma injeção na paciente, então ela se assusta e questiona a razão, a equipe diz da não
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aceitação via oral. E4 pede calma a equipe e informa que conversará com a paciente para
reverter a situação, e estava certa que reverteria, afirma que estava inconformada: como tão
organizada não aceitar o remédio?
Em conversa com a paciente, essa diz: enfermeira, eu não gosto de remédio, eles não
me fazem bem, não são eles que cuidam de mim. Estou por enquanto aceitando a injeção
porque não tem negociação, quando for embora, não vou tomar mais nada!
Disse ainda que naquele momento se questionou como havia ficado tão indignada
antes mesmo de saber as razões da paciente? ―A gente decide o cuidado que é do outro? A
gente finge que eles são invisíveis, que não têm desejo, pra que a gente possa cumprir nosso
cuidado. A gente está adoecida!‖ E1, nesse momento, não se manifesta.
A professora propõe então que dancem a última música: Trem bala, de Ana Vilela.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si
É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz
É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si
É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz
É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós
É saber se sentir infinito
Num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar
Então fazer valer a pena
Cada verso daquele poema sobre acreditar
Não é sobre chegar
No topo do mundo e saber que venceu
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu
É sobre ser abrigo
E também ter morada em outros corações
E assim ter amigos contigo em todas as situações
A gente não pode ter tudo
Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso eu prefiro sorrisos
E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar
E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar
Também não é sobre
Correr contra o tempo pra ter sempre mais
Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás
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Segura teu filho no colo
Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui
Que a vida é trem-bala parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
Laiá, laiá, laiá, laiá, laia
Todas dançando, a professora finaliza com movimentos fortes, pautados na dança
afro, com falas em tom alto (iriririri, ihéihé) e provocando as pessoas a gritarem e
expressarem algo com seus corpos. Ela grita enfermagem, e as pessoas respondem, também
em tom alto, missão, cuidado, amor. Diz louco e o grupo reverbera doente, cidadão, loucura,
psiquiátrico. E, não mais fazendo correlações, as palavras ditas pelo grupo foram:
CONTINUIDADE,

COMPANHEIRISMO,

FELIZ,

PAZ,

MUITO

OBRIGADA,

ESPERANÇA, AMOR, AXÉ, DOENTE, PESSOA, LOUCURA, TRANSTORNO.
O grupo agradece a professora, aplaudem-na. ―Muito obrigada, muito obrigada,
muito obrigada!‖ Em seguida, dirigem-se até a mesa disposta com o lanche.
Novamente em círculo, falamos que a experimentação buscou despertar o corpo, que
fizeram coisas que provavelmente não haviam imaginado, e que naquele momento
retomaríamos a questão da pesquisa, e gostaríamos de ouvir como estavam seus corpos para o
ato de cuidar? Como haviam pensado o cuidado a partir dos movimentos experimentados?
―Quando deixamos de estranhar é porque não estamos sensíveis. E espaços como
esse servem como uma alavanca para DESPERTAR a nossa sensibilidade. Fiquei pensando
que a supervisão de enfermagem, que acontece toda sexta-feira, deveria ter momentos assim.
Porque isso é cuidar da gente‖! (E-4).
―A criatividade é muito importante para a enfermeira da SM, muito mais do que nas
outras áreas, e eu posso dizer isso porque trabalho na clínica geral. Como chegar ao paciente
que não quer medicação? A gente tem que ser criativo‖ (E-7).
―As pessoas querem um padrão. Mas a diferença, a estranheza do outro pode ser tão
importante, que quando cuidamos acabamos com a vida deles‖ (E-3).
A gente é muito diferente, né? E o que o cuidado exige é isso, cuidar diferente dos
diferentes. Hoje serviu para a vida, não só para o cuidado. Para gente ver o paciente como
uma pessoa diferente, que até tem um diagnóstico, mas é só diferente, como nós. Um corpo
que fala da diferença (E-2).
O que me veio foi o sofrimento. Às vezes a gente acha que vai silenciar, e que isso
não vai impactar o cuidado..., mas todos nós sofremos!! Deixar um espaço como esse para a
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sensibilidade é importante (E-4). E continua, gente, o impacto de ver alguém que bebe água
de esgoto, que não consegue comer... é muito difícil cuidar!
Como, a partir desse corpo que se movimenta, podemos pensar o cuidado? Lançamos
a questão ao GP.
―Não é fácil cuidar das pessoas aqui. A criatividade é muito importante. Discordo da
criatura, se referindo a E1, quando ela diz que não tem criatividade, tem sim. A gente se
defende porque não tem habilidades. A gente fica muito sozinha no cuidado! A gente da
enfermagem não consegue fazer. A gente não tem arcabouço! Precisamos de outras
profissões. Eu não tenho habilidade artística, mas posso replicar se alguém tiver ao meu lado.
Por isso ficamos muito na medicação. Se oferecessem mais atividades seria bom‖ (E-7).
―Temos nossas verdades absolutas. A gente trabalha em equipe, se você não pode
naquele momento você se retira e deixa o outro assumir. Deveria ser assim‖! (E-3). ―A gente
precisa entender o que é cuidado subjetivo‖ (E-4).
Explicado que a sociopoética cria confetos, solicitado que tentassem expressar em
uma palavra o dia de hoje:
E4 prontamente diz: GENESPERANÇA, e em seguida mudou para GENERANÇA,
pois o encontro tinha sido marcado pela necessidade de generosidade e a esperança de
mudança. E2 em seguida diz: FORTALAÇÃO, precisamos de força e ação. E3 diz que o dia
havia sido EXPERIMENTOSO, sorridente diz ter sido gostoso experimentar, E7 depois de
algum tempo pensando diz CUIDAMOR, precisamos de muito amor para cuidar.
A professora de dança pergunta se pode participar, e frente ao nosso consentimento
diz ORIVRALL, explica que ori em yoruba significa cabeça, e que não existe um orixá que
apoie mais o homem do que seu próprio ori, e que vrall é ventania, coisa boa. E1 pede ajuda
ao grupo, diz que não sabe criar nada, pede que unam TRANSFORMAÇÃOEMGRUPO
numa palavra só: ―vai, me ajuda!‖ O grupo propõe TRANSGRUPO, e E1 diz que gostou, essa
é sua palavra!
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4.5- 3º Encontro: Aprender a conviver - As cenas em cena

O grupo se encontra no mesmo local e horário das outras semanas, E4, como
previamente avisado, não comparece. As cadeiras e colchonetes já estavam dispostos em
círculo, a maioria das integrantes busca as cadeiras, apenas E5 senta no colchonete. Iniciamos
então com o relaxamento, proposto que ficassem de pé, que continuassem a olhar seus corpos,
e desta vez que conduzissem os mesmos ao encontro com algo imaginário. Desse modo, que
se esticassem para pegar nuvens, se arrastassem para capturar insetos, que agarrassem o
vento..., em instantes todas se movimentavam pelo espaço.
E1 diz que isso é uma loucura, e ainda assim se movimenta, rindo.
Os movimentos falavam de um despertar do corpo, que precisou ir à frente, ao lado,
para cima e para baixo. Em seguida, proposto que atentassem para cada uma das partes
estruturais, que as sustentam no cotidiano, os seus pés, joelhos, coluna e cabeça. E
procuramos relaxar cada uma dessas partes. Atenderam prontamente aos movimentos
circulares propostos para os pés e joelhos, ao chegarmos à coluna, que exigia certo rebolado,
o grupo começa a enunciar suas impossibilidades: E1 diz que não sabe rebolar, peço que tente
e ela o faz sorridente. E3 e E7 se entreolham, E2 e E6 se entregam totalmente, E5 tenta.
Terminamos com exercícios de respiração e inserindo a questão geradora: como, a partir do
próprio corpo, poderiam pensar o cuidado?
Pensando nesse encontro do próprio corpo com o cuidado, proposto que remetessem
suas lembranças a alguma cena que as colocasse na condição de enfermeiras, no ato de cuidar,
que tivesse gerado conflito, e que quisessem compartilhar com o grupo. Após alguns instantes
de silêncio, E6 diz que pensa em várias coisas: os pacientes cuidando uns dos outros,
encaminhando para fazer as barbas e banho...Intervimos e pedimos que pensassem apenas
uma situação, a mais impactante.
E6 insiste na fala e afirma que precisa contar duas histórias, e prontamente inicia:
―Havia um paciente grande, enorme, que parou de tomar o remédio e se tocou da força que
tinha. Ele empurrava as pessoas, até o dia que empurrou sua tia e a matou‖. ―Esse é o relato
das pessoas, eu não vi, mas essa história todo mundo conhece‖.
A outra é a que aconteceu recentemente comigo, o cara me pegou, me esganou!
Eu estava desconfiada, discordava do diagnóstico médico. Estava sozinha na
enfermaria, meus colegas não me ouviram no vestiário. Já tinham encontrado um pedaço de
ferro com ele, fiquei me perguntando o que ele tinha naquele momento? Era uma caneta...
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Aquilo me marcou pra caramba... Ele estava enfiando uma caneta no meu pescoço. Eu ataquei
os médicos! Eles não tinham visto que o paciente não estava deprimido.
Perguntamos então se a agressividade teria sido culpa dos médicos. E5 diz que é
necessário reavaliar o processo de trabalho, não existe ―um alguém culpado‖. E3 diz que todo
mundo culpa a enfermagem. E2 diz que não há culpado, tem um contexto que nos escapa
como um déficit de funcionários, E7 refere que tem essa coisa da enfermagem ficar muito
sozinha, como na contenção. Agora que a gente chama o outro, o plantão, o segurança,
dizendo que eles precisam participar, porque na cabeça deles a contenção é nossa, e a gente
amadureceu que o paciente não é só nosso.
E7 diz que buscou no arquivo interno dela e em todas as cenas aparecia a mesma
paciente, que referiremos como GBB. ―Quando encontro GBB me vem a sensação de
impotência! Ela está internada há quase vinte anos e até hoje não deram qualidade de vida
para ela. Esse instituto não cuida dela‖. E2 complementa e diz que para cuidar tem que
querer! E que de fato não é fácil estar com GBB. Cuidar da necessidade do outro é muito
difícil, quando a gente fala alguma coisa e o colega não entende então... Às vezes as pessoas
só atrapalham, algumas pessoas irritam muito a GBB.
Nesse momento, o grupo afirma que todos já presenciaram uma cena de
agressividade com GBB, e pactuamos uma encenação que falasse desse encontro. Explicado
que a cena poderia ser interrompida a qualquer instante, modificada, e que a ideia era que
pudéssemos pensar em desfechos menos conflitantes do que os vivenciados.
E6 prontamente levanta e encena um sintoma comum de GBB, uma distorção da
imagem e identidade em que frequentemente se pergunta: ―Meu rosto está direito? Eu virei a
galinha bicho besta?‖ E2 entra em cena, representa uma enfermeira, e responde não ao
questionado por GBB, dizendo que o rosto dela está direito.
Na cena, GBB insiste com a pergunta, já mais exaltada e, tentando agredir a
enfermeira, questiona se não teria virado o diabo, não? A enfermeira responde que não, você é
a GBB, está aqui no hospital, e a cena termina. As demais participantes permanecem sentadas,
rindo do que assistiram.
E2 prontamente começa uma nova cena, nessa, a GBB bate a própria cabeça contra a
parede com força, como a mesma faz, e E1 diz que está fraco, que ela bate mais forte. E3 olha
chocada. Depois de alguns instantes, E2 permanecia encenando a auto agressividade sozinha,
e questionamos se alguma enfermeira entraria em cena?
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E6 então se levanta, caminha em direção a GBB questionando o que houve, e ao se
aproximar toca nos braços de GBB que responde de forma agressiva, num movimento brusco
e grita, me deixa! GBB segura a mão da enfermeira e mesmo com sua súplica que a solte, ela
não o faz. Xingamentos de baixo calão são referenciados a enfermeira, que tenta correr da
cena, até que uma facilitadora entra em cena com um papel nas mãos e oferece ajuda, propõe
a GBB que sente para fazer um desenho.
A GBB pula em cima da facilitadora, E6 a defende prontamente, se colocando em
risco, pois se joga na frente de GPP que estava agressiva. E5 entra na cena convocando a
presença de um doutor, doutor, por favor, vem aqui, tem que conter e medicar doutor. A
facilitadora insiste com a proposta do desenho e E5 em tom alto questiona se ela não percebe
o que se passa no local, não cabe desenho agora!
GBB permanece gritando e violenta, E6 então lhe oferece um lanche que cessa
imediatamente a alteração, e GBB diz gostar da enfermeira.
E1, E3 e E7 não entram em cena. E E1 refere que o dia de hoje foi o pior, muito
difícil!
E2 então se lança no chão e ainda encenando GBB simula movimentos
masturbatórios, dizendo gostar de meter a mão na vagina. Nesse momento, E1e E6 fazem
feição de espanto, arregalam os olhos, E5 intervém, diz a GBB que não tem problema dela se
tocar. Surpresa, GBB pergunta se ela assim não viraria drops requebra (fala comum quando
deseja afirmar que gosta do gênero oposto, e que não é homossexual).
Iniciam então uma conversa em que GBB refere sentir falta do seu namorado,
fazendo alusão à época em que morava em casa, afirmando querer transar. A cena se dá com
E5 dialogando com GBB (E2), acolhendo sua demanda, e as demais mantém-se estateladas a
observar a cena.
GBB diz que vai ao CAPS e convoca E7 para a cena, ela se levanta e acompanha,
andando pelo espaço e finalizando o ato. E1 então refere ter sentido falta do momento em que
GBB pede para anotar o que está pensando, as pessoas pedem que ela encene e ela sentada, de
braços cruzados, gesticula que não.
Todas sentadas, ainda em círculo, E7 se questiona o que pode usar de recurso?
Inventar e reinventar o cuidado? Diz ter dificuldade para entender a SAE em SM, pois não
existe passo a passo. Já vi uma situação horrível, uma paciente com um odor insuportável, e
uma técnica de enfermagem, um grande dia, ofereceu um pano com soro fisiológico para
limpá-la, pois a paciente temia que o banho acabasse com o pensamento dela.
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E5 diz que GBB é uma das pacientes mais graves que ela já viu. Menciona que
embora tenham decidido encenar esse caso, ela se recorda muito da época em que no CAPS
foi agredida por uma paciente, refere que estava grávida e a paciente deu um tapa na sua
barriga. Ela não sabia o que fazer, e afirma o quão difícil é ser agredido.
E2 diz que fala para GBB que não gosta de apanhar, e lembra ao grupo que o
desafeto faz parte do afeto, que existe algo que se constitui nesse desafeto.
E5 lembra da dificuldade que foi ao chegar e cuidar da GBB, que ia ao encontro dela
de costas, e se questiona se isso é encontro: ―Deus que me perdoe, mas foi uma sorte ela não
me bater. Não sabia o que fazer, eu estava a conhecendo, eu dava o que ela me pedia para não
apanhar. E6 diz que isso não adianta, se você faz tudo o que ela quer ela também fica
agressiva.
Retomando ao grupo a questão geradora da pesquisa, questionamos como poderiam,
a partir do próprio corpo, pensar em cuidar nesses momentos conflitantes?
E5 diz que é difícil ver que algumas pessoas não se compadecem com o sofrimento
do outro. Nesse sentido, E2 complementa e diz que a cantina, se referindo aos funcionários da
mesma, às vezes perdem a linha, assim como a equipe da limpeza e profissionais da saúde
mesmo.
E3 diz que, quando a facilitadora se colocou na cena, ela trouxe exatamente o que
acontece, um residente sem noção oferecendo uma coisa nada a ver, e o profissional da
enfermagem acaba sendo agredido para defender o outro. Por que a gente faz sempre isso? Na
cena foi igualzinho à vida real, a enfermeira na mesma hora protegeu a facilitadora. E quando
se fala do corpo a primeira coisa que se pensa é agressão. A gente parte do pressuposto que a
gente conhece o paciente, que o vínculo vai sustentar, mas só a gente faz isso, só a gente! Os
pacientes nunca avançam no pescoço dos médicos.
E7 diz acreditar que ―a gente vai perdendo o medo, aí a gente abaixa a guarda‖. E2
diz que, quando está difícil para ela, está difícil para todo mundo, vai logo pegando uma caixa
de luvas e distribuindo a todos. E1 diz que é intimidador quando chegam muitas pessoas.
Pedimos então que falem sobre o medo:
E3 diz que não é mais o medo de quando chegou, conta ter passado dois meses sem
entrar na enfermaria masculina com medo dos pacientes. Mas que tem medo ainda hoje! E6
corrobora dizendo que o medo a salva, ele dá precaução... Não vou sozinha ao quarto no
escuro, nesse momento se levanta para tal afirmação.
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E2 afirma que medo todo mundo tem, mas tem que ter um caminho...eu chego no
plantão e vou de quarto em quarto dar bom dia para todo mundo, me apresento. Os próprios
pacientes vão dizendo quem está difícil, segundo eles perigosos, e vão acompanhando o meu
movimento para me proteger.
E1 fala: a gente já está escaldada!
E5 diz que existe o medo real e o imaginário, e concorda com E6 que o medo ajude a
proteger. Continua explicando que o medo real é aquele ali do sintoma, e o imaginário do
estigma, do preconceito, e que não é esse o que ela tem. ―Teve um dia que o J., se referindo a
um paciente com quem tinha um vínculo, levantou a mão para me bater. Fiquei morrendo de
medo dele me machucar, temia que nosso vínculo acabasse. Sai do posto de enfermagem e fui
para o pátio chorar, sozinha‖.
Caminhando para o encerramento do encontro, propomos que nos dissessem um
momento, uma cena de cuidado, em que precisaram ter atitudes inovadoras, criativas,
diferentes das que usam rotineiramente.
E2 diz que às vezes ―contém‖ desenhando, refere um paciente grave que ela
consegue evitar a contenção mecânica oferecendo algo para estar junto dele. Mas pensa que o
mais criativo que já realizou foi recitar poema para uma paciente que estava muito agitada.
Em seguida, E7 diz que jogar o jogo da velha com umas pacientes foi sua atitude mais
criativa, E6 diz que uma vez dançou com as pacientes. E3 refere ter batucado uma música um
dia no final do plantão, E5 menciona um paciente grave que tinha unhas enormes e sujas, e
precisou criar para embelezar suas garras. E1 diz que tem uma paciente que canta tanto, mas
tanto, que um dia ela acabou cantando junto.
E3, após um tempo de reflexão, diz que tem uma paciência muito limitada, e que a
postura do profissional desperta uma atitude no paciente. Às vezes, a agressividade dele para
você é apenas uma resposta.
E2 afirma que o limite não é um negócio fácil de dar, e por isso ela tenta sentir a
enfermaria, e fazer negociações, e acredita conseguir contornar melhor as situações
negociando. Poder, o profissional é quem tem, mas poderia fazer desse poder algo mais
horizontal e com respeito.
Finalizando, disseram que tinham as suas palavras, referindo-se aos confetos: dessa
vez E1 começa prontamente e diz TENSAÇÃO, referindo que o dia havia sido tenso, pois
encenar (ação) ela não sabia mesmo. E2 diz CUIDARTE, fizemos aqui um ensaio de cuidado
com arte, E6 em seguida diz ENTREGAMEDO, temos que nos entregar ao cuidado mesmo
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com medo, E5 CRIATIVAÇÃO, que o encontro haveria aguçado sua capacidade de criar, E3
sorrindo diz DIFICULIDADE, dificuldade mais criatividade, é difícil pensar como fazer
diferente, e E7, após todos dizerem seus confetos, fala CORPAÇÃO, corpo mais ação é a
marca do dia de hoje.

4.6- 4º Encontro: Aprender a ser – contra-analisando e potencializando os
corpos

Nesse encontro E2 e E7 estiveram presentes. Dentre as demais integrantes do GP:
uma estava em férias, uma afastada por motivo de doença, uma comunicou incompatibilidade
de horário, e outras duas, que embora tenham confirmado presença, não se pronunciaram
sobre a ausência.
E2 e E7 iniciaram conversando livremente sobre pesquisar e escrever. ―Que loucura
deve ser fazer o doutorado‖ (E7). ―Olha a quantidade de coisas que ela escreveu‖ (E2) apontando para o material disposto na mesa.
Anunciamos a proposta da contra-análise e que o café da manhã disponível poderia
ser desfrutado a qualquer momento.
―Então vamos começar com o café. Quer que eu ligue para as outras para saber se
estão vindo?‖ (E2) ―Vamos logo começar ... Estou doida para saber o tanto que escreveu
sobre o que fizemos‖ (E7).
À medida que lanchavam iniciamos apresentando os confetos elaborados, que
gradativamente foram validados. ―Engraçado como a questão do tempo é forte, quando ouvi
temp’outro viajei ..., mas ouvindo tua explicação é exatamente isso, o respeito ao tempo do
outro‖ (E2). ―E isso muitas vezes não é fácil‖ (E7).
―Você pode repetir esse confeto? Acho que o nó da pesquisa está nisso aí‖ (E2),
referindo-se

a

expressar

para

perceber-se/transformar-para-conhecer-se.

―Precisamos

vivenciar transformações, e aos poucos vamos conhecendo o que elas provocam na gente e no
trabalho. A questão é exatamente essa, transformar para conhecer. As vezes o paciente me
ensina algo novo que me transforma, muda o meu cuidado‖ (E2).
―Muito do meu trabalho eu aprendo com as pacientes. E isso é o que me realiza. Mas,
eu acho que o confeto poderia ser: transconhecer. Posso fazer essa sugestão? (E2). Dito que
sim, continuaram a conversar.
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―O que vimos é a dificuldade da equipe de enfermagem compreender a
multidisciplinaridade. Tem uma resistência da chegada do outro, aí ficam se sentindo
sozinhos‖ (E7). ―É uma ambivalência! As vezes não entendem que o outro está ali para
somar‖. ―Não damos autonomia a ninguém‖.
―Em alguns momentos a gente se permite, em outros a gente não avança. Alguns
nunca se permitem, daí delegam ao outro, para esses o nome oficina é terrível, não dá para
falar de criatividade, é uma questão de sedução. Mesmo aqui no hospital psiquiátrico estamos
presos só ao cuidado do corpo físico, esse é o problema (E7).
Solicitado que pensassem no personagem conceitual. Prontamente disseram: ―Meu
Deus, isso é muito difícil!‖ (E2). ―Só consigo pensar em bichinhos para representar a gente‖
(E7). Risos e expressão de susto, ficam em silêncio durante poucos minutos, em seguida
dizem: ―será que conseguimos?‖ (E2) ―Minha valise emocional está muito vazia (E7)‖.
Numa tentativa de explicar o que seria o personagem e liberar os imaginários citamos
os heterônimos de Fernando Pessoa, e colocamos para tocar a música Todas elas juntas num
só ser, do Lenine.
Não canto mais Babete nem Domingas
Nem Xica nem Tereza de Ben Jor
Nem Drão nem Flora do baiano Gil
Nem Ana, nem Luiza do maior
Já não homenageio Januária
Joana, Ana, Bárbara de Chico
Nem Yoko, a nipônica de Lennon
Nem a cabocla de Tinoco e de Tonico
Nem a tigresa nem a Vera Gata
Nem a branquinha de Caetano
Nem mesmo a linda flor de Luiz Gonzaga
Rosinha do sertão pernambucano
Nem Risoflora, a flor de Chico Science
Nenhuma continua nos meus planos
Nem Kátia Flávia, de Fausto Fawcett
Nem Anna Júlia do Los Hermanos
Só você, hoje eu canto só você
Só você, que eu quero, porque quero
Por querer
[...]
Após cinco minutos em silêncio E2 pergunta se podem conversar um pouco, E7 se
levanta e as duas ficam bem próximas. ―Estou pensando em duas coisas: o guerreiro e o
sonhador‖ (E2). ―A história dos guerreiros não ajuda porque eram homens e nosso grupo só
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tinha mulheres. E também tem o fato da representatividade do guerreiro... suas armaduras e
armas, ele é bem forte‖ (E7). ―Mas o guerreiro também tem fraqueza (E2).
―Eu só consigo pensar num bicho‖ (E7). ―Na minha cabeça veio logo uma medusa,
uma raiz na cabeça com único corpo que seria a enfermagem. Mas teria mais haver com a
enfermagem do que com a pesquisa (E2).
E2 então questiona a E7: ―em que bicho você pensou?‖ E E7 diz: o que apareceu pra
mim na pesquisa foi a borboleta por conta da transformação. Nosso personagem pode ser uma
borboleta?
―Sim, uma borboleta! É isso!‖ (E2).
―O casulo que se transforma ..., já borboleta é responsável pela polinização, mudando
as flores. As vezes somos lagartos, outras somos borboletas. Nossa fase lagarto é de
introspecção, ficamos muito sós no cuidado, não compartilhamos com ou outros profissionais,
nos colocamos no lugar de termos que tomar conta do hospital‖ (E7). ―Mas daí, saímos do
chão e criamos força até voar. Na fase borboleta afetamos o outro, nos permitimos carregar e
levar um pouco do outro para a gente‖ (E2).
―Saímos do poder centralizador, permitimos que outras pessoas possam nos
transformar: os pacientes, os familiares, outros profissionais como aconteceu aqui, se
referindo a pesquisa. Tocar no outro, pensar naquilo que pode se oferecer de melhor. Nosso
personagem é A Borboleta!‖ (E2).

Imagem 1: O personagem conceitual.
Fonte: Stephanie Damiana, 2018.
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4.7- Poetizando o cuidado

Na busca em sintetizar aquilo que conseguimos captar nos encontros surgem as
seguintes composições:

Cuidado em saúde mental: surpresa, diferença,
Comunicação para além da linguagem;
disponibilidade, curiosidade,
sair do setting pelo esmalte.
Autoestima, autocuidado.
O que a gente tem que fazer no trabalho?
Exalar novas possibilidades,
acessar de outro lugar,
se dispor a imaginar, cuiDar.
Corte, colagem e desenhos.
Pintura, crochê...composição.
Movimento como cuidado,
escuta como ferramenta,
e ócio como problema.

Ausência de identificação,
Sem local, sem material...
Sem profissional,
sem conversa, sem manejo...
Não me sinto terapêutica!
E o setting terapêutico?
Eu, enfermeira, atendo!
Enfermeiras no hospital psiquiátrico
Cuidar do ambiente,
assumindo a reclusão,
sem defender sua manutenção,
Eis a questão!
Transcender as afetações,
do ócio, dos negócios,
Oficinas com qual propósito?
Lúdicas, de lazer,
Educativas, de sensibilização.
Importa pensar a razão!
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Cuidar das pessoas,
Doidos, loucos,
Brancos são poucos.
Índios, pardos,
Em abundância,
Negros e mulatos.
Pobres e ricos,
universitários e analfabetos.
O cuidado transcende etnias.
Todos iguais, todos diferentes.
Isso nos aproxima do ser gente.
boa, humana,
sacana.
Cuidar de si,
examinar
estigmas, preceitos e preconceitos.

Respirar em profundidade,
buscar ciência e sensibilidade,
Ar, beleza e liberdade.

Intervenções

Em dias atuais, só se fala das federais.
Com ordem, disciplina,
Coibindo meninos e meninas,
Tudo aquilo que transita,
E de certa forma incita.
Intervenção nos hospitais,
Tentam transformar loucos em normais.
Como isso é possível?
Qual a fórmula? Com qual rotina?
Tomara que percebam não ser esse o final da linha.
Atentem a essa prece:
Enfermeiras, rebelem-se!
Sintam o lugar dos seus corpos,
Movimentos, cuiDar,
Deem livremente.
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Amor, liberdade, empatia,
Relaxamento, autoestima,
Espiritualidade? Dêem possibilidades.
Criação em ato,
sensibilização e cuidado
Intervenção da natureza,
Da nossa própria natureza.

ExperimentAção

Como lidar com o inesperado?
E a nossa formatação?
Regidas por 9 certos, buscamos precisão.
Chegar em cena sem plano de cuidados?
Criar em ato? Não, não!! Cadê meus ―ces‖?
Dai-me minhas certezas! Façam comigo!
Tanta súplica e o que me dão?
Toques, abraços, beijos nas mãos...
Somente o álcool gel aliviaria a tensão.
Vamos seguindo: olho no olho, respiração,
Sim, muita, muita apreensão!
A música auxilia, aos poucos alivia.
Como anestésicos ou relaxantes musculares,
Os sapatos são retirados, os olhares entrecruzados,
topamos dançar a indignação.
Feições de irritação, desejos de purificação,
e então se perguntam: qual é nossa missão?
Generança? Fortalação?
Saímos das certezas, das durezas dos acertos,
dançamos confetos e criamos afeto.
Nosso corpo esteve em cena,
Nosso cuidado foi o ato,
Lidando com o inesperado,
Consideramos experimentAção.

130

8 - Imagens produzidas

Imagem 2: Produção de dados do grupo-pesquisador. Fonte: Arquivo pessoal, 2018.
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Imagem 3: Produção de dados do grupo-pesquisador.
Fonte: Arquivo pessoal, 2018.
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4.9 – Quadros demonstrativos da análise classificatória
Narrativas estruturantes da 1ª Categoria
O PODER REDUZIR-SE NO CUIDADO
Eu vim para a SM e me surpreendi por não usar branco. O hospital psiquiátrico é
muito diferente, lembro-me da época que tinha um salão de beleza na enfermaria,
como era bom! Eu acho que tem que ter de novo, tem que ser dentro da
enfermaria. [...] um espaço com brincadeiras diversas para agradar a todos é
importante. A enfermaria parece the walking dead. [...]cuidar não adianta
muito.Ah... ok então, porque só vou fazer aqui mesmo!;[...] eu também quero
saber, vou ter que mudar minha conduta na enfermaria?”. “Porque eu sou assim,
eu atuo dessa forma. Não seria eu se mudasse minha postura. Não sou criativa,
acho que temos que ter outros profissionais como terapeuta ocupacional. Sem
espaço, material e profissionais não dá para cuidar.” [...] a gente é nutricionista,
psicólogo! Se você senta para conversar, o que sai é a ociosidade, aqui não tem o

que fazer!. [...]a gente aqui enxuga gelo”. Sou imediatista [...] nada do que tem
aqui me encaixo, não sei fazer nada! Mas acho algumas coisas importantes e fiz
uma lista [...]: Não que eu vá fazer, mas identifico como necessário por causa da
ociosidade. Eu sou muito prática, muito analítica! Eu sou da emergência, nunca
gostei de enfermaria, todo dia a mesma coisa. Durante anos me perguntei o que
faço aqui? Eu não me sinto produtiva. O que eu produzo aqui? Todo dia mais do
mesmo. Eu vejo isso, e não me encaixo nisso! Mas como eu produzo? O que eu
tenho que me encaixa aqui?” “Eu não sei conversar com o paciente. Eu sei pensar

rápido, mas aqui não sei o que fazer”. Costumamos brincar dizendo que virou um
chuchu. Isso é muito triste! [...] E eu, o que fiz? Enxuguei gelo! [...] conversar com
o paciente para reverter a situação. A gente decide o cuidado que é do outro? A
gente finge que eles são invisíveis, que não tem desejo, para que a gente possa
cumprir nosso cuidado. A gente se defende porque não tem habilidade. A gente da
enfermagem não consegue fazer [...] por isso ficamos muito na medicação.
Quando encontro GBB me vem à impotência! Às vezes as pessoas só atrapalham,
algumas pessoas irritam muito a GBB. [...] o medo de apanhar...Ia ao encontro
dela de costas isso é encontro? Cuidar é pior, isso causa frustração!
Quadro 3: Narrativas classificatórias da 1ª Categoria de Análise.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Narrativas estruturantes da 2ª Categoria- O PODER MOBILIZAR-SE NO
CUIDADO: O DESAFIO DO MOVER-SE PARA FORA
De olho fechado eu peguei um esmalte que me remeteu a autoestima, ao
autocuidado, e curiosamente foi o primeiro instrumento que me vi usando no
CAPS. Saí do setting! E é interessante porque só a enfermagem faz as unhas dos
pacientes, e poucos atores valorizam. [...]Porque a gente se coloca passivo no
cuidado, mas estamos ativos, algo dentro da gente é tocado [...] talvez seja
possível se permitir. Sair do setting... cortar o cabelo, a unha..., como as coisas
aparecem de outro jeito. [...]o cuidar passa por dar, oferecer o que é possível. O
cuidado não está pronto, não está dado, por isso me espalhei. [...] utilizo o
esmalte para acessar o paciente de outro lugar. Costumo ir para o consultório
com os pacientes para conversar, e as pessoas acham isso estranho [...]. Eu
enfermeira posso atender sim! A atividade física e o movimento me ajudam a
pensar o cuidado, e entender que o movimento é um cuidado com o outro. Meu

desenho fala de como posso me movimentar na direção do cuidado. [...] e se a
gente tivesse mais generosidade na prática?” Ah...tem uma coisa...trabalhar a
espiritualidade! [...] um ato de cuidado que eu poderia ter seria a
espiritualidade‖. Pensei numa alternativa, numa leitura divertida que poderia
me aproximar dos pacientes, o gibi [...]. Sei que a ideia não é ser apenas
lúdico, como poderia produzir algo? A música dançada, indignação, fez pensar
em transformação. A gente tem que se permitir chutar a bola, aceitar as
diferenças.[...] fiquei pensando que a supervisão de enfermagem deveria ter

momentos assim(se referindo a experimentação). Como chegar ao paciente que
não quer medicação? A gente tem que ser criativa. O que o cuidado exige é
cuidar diferente dos diferentes. Hoje serviu para a vida, não só para o cuidado.
Para a gente ver o paciente como uma pessoa diferente, que até tem um
diagnóstico, mas é só diferente, como nós. Um corpo que fala da diferença. Eu
não tenho habilidade artística, mas posso replicar se alguém estiver ao meu
lado. A gente precisa entender o que é cuidado subjetivo. Sensibilidade[...]a
gente acha que a saída para lidar com o sofrimento do outro é naturalizar. A
gente faz isso para sobreviver.
Quadro 4: Narrativas classificatórias da 2ª Categoria de Análise.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Narrativas estruturantes da 3ª Categoria
O PODER DESENVOLVER-SE NO CUIDADO
“Não tinha ideia de como era bom mexer na argila, não queria mais parar.
Cuidar também é possibilitar experimentação, pois a arte é uma forma de se
expressar”. [...]experimentação era para ela pensar o que ela mesma poderia
fazer no cuidado enquanto enfermeira. “Oferta. Não tem oferta certa para dar.
A gente carece de psicólogo, de TO, o que a gente pode?” Está dizendo que não
sabe fazer o cuidado em SM, mas como ela poderia me ensinar clínica? E como
eu posso ensinar o cuidado que sei da SM para as enfermeiras [...]? “a primeira
coisa que veio à cabeça é que não teria que usar nenhum daqueles elementos
para cuidar, mas que eles ajudaram a expressar o que pensa”. “De repente
olhei a bacia d’água e pensei numa piscina, banho de chuva, atividades
esportivas. E, buscando o que gosto de fazer pensei nos livros. Gosto muito de
ler, contudo, ler é muito introspectivo. Como poderia ler com o outro? [...] tive

uma ideia”. [...] “eu posso aprender”. A diferença entre nós e eles, se referindo
aos pacientes, é apenas um portão. A gente está adoecida! Espaços como esse
servem como uma alavanca para despertar a nossa sensibilidade (se referindo a
experimentação). A criatividade é muito importante para a enfermeira de SM,
muito mais do que nas outras áreas, e eu posso dizer isso porque trabalho na
clínica geral. As pessoas querem um padrão. Mas a diferença, a estranheza do
outro pode ser tão importante, que quando cuidamos acabamos com a vida
deles. O sofrimento, as vezes a gente acha que vai silenciar, e que isso não vai

impactar o cuidado [...], mas todos nós sofremos. É muito difícil cuidar! Temos
nossas verdades absolutas. A gente trabalha em equipe, se você não pode
naquele momento você se retira e deixa o outro assumir. Deveria ser assim!
Quando deixamos de estranhar é porque não estamos sensíveis. As vezes a
agressividade dele para você é apenas uma resposta. Para cuidar tem que
querer!CAPÍTULO V - A DISCUSSÃO DOS DADOS

Quadro 5: Narrativas classificatórias da 3ª Categoria de Análise.
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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CAPÍTULO V – A DISCUSSÃO DOS DADOS

Nesse instante, somos tomados pela responsabilidade epistêmica em conduzir os
dados produzidos ao diálogo com os autores. A primeira incumbência tratou de construirmos
a voz do grupo-pesquisador: ler e reler, estreitar proximidades, ressaltar divergências, fechar
os olhos e, ao ouvir uma única narrativa, buscar o tom.
Em desfrute dos dados uníssonos, apropriado assumir as lentes empregadas nesse
ensaio, pois muitas vozes, compassos e movimentos reverberarão nas próximas laudas.
Percorremos da inércia do hábito instituído (YASUI e COSTA-ROSA, 2008), conscientes do
desafio do tempo castrador (PÁL PELBART, 1993) e da avidez por movimento (LANCETTI,
2008), requeridos na clínica da enfermagem que cuida das pessoas internadas nos hospitais
psiquiátricos, à quimera de um cuidado produtor de vida (COLLIÈRE, 1999).
Como o fizemos? Abrindo nossos ouvidos para escutar o que nos diziam, e não o que
queríamos ouvir. Energizando nossos corpos para produção de afetações saudáveis,
indispensáveis nos encontros dançados e teatralizados desse estudo. Movimentando as fugas e
os não ditos, mas expressos corporalmente.
A configuração das categorias à luz de Collière (1999), como dispostas no resultado,
subsidiaram a compreensão de todo o movimento, e apresentam-se livremente na discussão.
Dados os momentos em que a produção aflorou os limites do cuidado, os distanciamentos e
descrenças, têm-se os elementos da primeira categoria; à medida que a experimentação
provoca sensações e movimentos perceptivos desse distanciamento e provável adoecimento
dos sujeitos, temos os dados advindos da segunda categoria; e o produto das sensações e
reflexões da experimentação, momentos em que o GP reconhece suas fragilidades e desponta
na direção de um novo movimento, temos o que brotou na terceira categoria.
Não poderíamos discuti-los separadamente. A cadência do movimento exigiu-nos
assumir o corpo único do GP. As categorias tornam-se híbridas quando analisadas em
movimento, idas e vindas, tensões e projeções, descuido e cuidado numa única experiência.
A discussão, pautada na direção acadêmica, estética, poética e visceral, requereu
assumir: o movimento-cuidado proposto é para fora dos hospitais psiquiátricos, e, a função
social e ética da pesquisa, colaborar para sua edificação.
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5.1- Darmo-nos tempo para entendermos o tempo do outro: quanto tempo
temos? As provocações do Grupo-Pesquisador

Inicialmente indivíduos, enfermeiras. Com trajetórias distintas, enxergando o cuidar
com lentes diversas, por vezes contraditórias. Um coletivo que se disponibilizou a criar um
grupo-sujeito, incitando o devaneio de criar um modo de cuidar similar a esse modo de
pesquisar. Mas, sobre isso falaremos mais adiante. Nesse momento, tratamos de sintetizar o
estabelecimento do GP.
O GP foi instituído. Sim, conseguimos após longos meses de sensibilização e
convocação, recuos e desistências, reunir enfermeiras para discutir o cuidado prestado as
pessoas internadas no hospital psiquiátrico.
Pesquisas afirmam que os concursos e processos seletivos são feitos para selecionar
enfermeiros, independentemente de sua especialidade (Silva & Ferreira, 2011). O perfil do GP
reitera esses estudos ao asseverar uma preocupação com a especialização profissional, ainda
que em outras áreas de conhecimento, e não em psiquiatria/saúde mental, o que talvez possa
ser explicado pelo programa de aprimoramento profissional existente no cenário em voga, que
prevê benefícios financeiros mediante a comprovação de determinadas horas de capacitação
em cursos de saúde geral.
Não obstante à complexidade da vida moderna, ao fato de profissionais da saúde
trabalharem em mais de um lugar para composição de suas rendas mensais, e, assim, do real
contratempo da instituição do GP, pareceu-nos, por meio das respostas dadas no momento do
convite, que a motivação das enfermeiras ao encontro era idêntica a justificativa de outras que
não participaram: pensar o cuidado. Pois, acrescido à falta de tempo outra resposta, fora
anunciada: “Não quero pensar o trabalho, me desculpa. O que eu ganho em troca? Nada
nessa instituição vai mudar!”
Essa escuta durante o processo de constituição do GP provocou estranhamento sobre
o valimento do cuidado, e os embaraços para equalização daquilo que as enfermeiras pensam
e do que realizam. A dualidade que buscamos a todo instante nos distanciar se fazia presente,
teoria e prática, reflexão e ação. Pois, ainda que as enfermeiras conclamassem por um espaço
para dizer, dado que incitavam conversas livres sobre a temática, afirmavam, ao mesmo
tempo, não desejar pensar o trabalho e apenas executá-lo. E, finalizavam dizendo que ainda
que desejassem, não teriam tempo. Uma ressalva: todas as enfermeiras que constituíram o GP
possuíam mais de uma jornada de trabalho à época da produção de dados.
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Depreendemos com a instituição desse GP que a temática tempo reverberava nesse
grupo, e quiçá nas nossas vidas. Despontado pela ausência, ou pela dificuldade de organizá-lo.
O tempo que parece determinar as atitudes dos profissionais, é, concomitantemente, e,
curiosamente, o mesmo tempo decisivo para a internação psiquiátrica das pessoas. Ora
marcado por uma incontinência verbal, ora por uma aceleração comportamental, sintomas não
cabíveis no tempo de fala e movimento da sociedade fomentam a resistência do hospital como
espaço para cuidar daquilo considerado intolerável pelo social.
Pál Pelbart (1993) afirma que o desafio é propiciar as condições para um tempo não
controlável, não programável, que possa trazer o acontecimento que nossas tecnologias
insistem em neutralizar. Não se libertar do tempo, como quer a tecnociência, mas libertar o
tempo, devolver-lhe a potência do começo, a possibilidade do impossível, o surgimento do
insurgente. No tocante à loucura diz ser preciso dar-lhe tempo. Um tempo que não é o tempo
do relógio, nem o do sol, nem o do campanário, muito menos o do computador. Um tempo
sem medida, amplo, generoso. Um tempo que nós mesmos não temos.
Vimos a sociedade refutando aqueles que não conseguem atender ao tempo da
produção capitalista. Qualquer contratempo pode exprimir descompromisso, incapacidade de
seguimento as regras, elevando inclusive o índice de internações psiquiátricas. Ao virmos o
desvio não cabendo na sociedade, lançamos outras indagações: quem cabe? Partindo do
pressuposto que cada indivíduo possui seu próprio tempo, há possibilidade de construirmos
um tempo comum? Como banir a intolerância ao diferente da nossa sociedade?
Pál Pelbart (1993) sugere uma crítica ao capitalismo que instituiu o lema "tempo é
dinheiro", tornando preciso fazer o máximo no mínimo de tempo, maximizar a produtividade,
deslocar-se na maior velocidade possível. Precisaríamos resistir à essa busca inalcançável,
uma das responsáveis pelas formatações castradoras precursoras da loucura.
Uma passagem de Nietzsche (1995) subsidia a ruptura, ou, minimamente fomenta o
distanciamento dessa busca pela formatação, pelo enquadramento de todos no mesmo ritmo.

[...] o maldito idealismo – é a verdadeira fatalidade em minha vida, o estúpido e
supérfluo nela, algo de que nada bom resultou, para o qual não há compensação ou
contrapartida. Como consequência desse ―idealismo‖ explico a mim mesmo todos os
desacertos, todos os grandes desvios do instinto. [...] quando estava quase no fim,
pus-me a refletir sobre essa radical insensatez de minha vida – o idealismo
(NIETZSCHE, 1995, p. 39).
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Na contramão desse idealismo, emerge o caráter intervencionista da Sociopoética! A
instituição do GP registrou a criação de um tempo partilhado, ainda que pontual, intermediado
pelo poético, sensível e humano. A valorização do intuitivo como um dos pilares da ciência.
A defesa de que a diferença produz conhecimento, vida e respeito a um tempo mais
singularizado. Contudo, não desconsiderando o dito por Pál Pelbart (1993) que, em geral,
temos muita pressa, que não temos tempo nem paciência para sustentar o ponto do surgimento
do tempo, pois somos amantes das formas, das ordens, dos projetos, do futuro já embutido no
presente.
Nessa contradição, introduzimos o cuidado, referimo-nos àquilo que podemos criar
para/com o outro, de maneira oposta a meramente tamponarmos seus sintomas. Sem a
idealização do análogo. Segundo Tonelli (2008), viver em sociedade significa construir
relações entre tempo e espaço como orientadores fundamentais para o convívio, tendo o
movimento continuamente presente, seja o do próprio corpo, seja o da Terra.
O GP anuncia a urgência de perfilarmos relações de cuidado em respeito aos tempos.
Pál Pelbart (1993) menciona que a possibilidade de resgatar o jorrar do tempo é uma
necessidade para o pensamento, para as artes, mas principalmente para a loucura.

A questão seria saber como as propostas alternativas em saúde mental pensam
preservar a possibilidade de uma temporalidade diferenciada, onde a lentidão não
seja impotência, onde a diferença de ritmos não seja disritmia, onde os movimentos
não ganhem sentido apenas pelo seu desfecho (PÁL PELBART, 1993, p. 31).

O autor nos ajuda a entender que a loucura não só encarna uma desaceleração (ou
uma velocidade de outra ordem), mas, também solicita uma desaceleração. A loucura é a
recusa de determinado regime de temporalidade, o protesto em forma de colapso frente ao
império da velocidade, e a reivindicação de um outro tempo (PÁL PELBART, 1993). Desse
modo, destaca-se a inevitabilidade de pensarmos a relação desse GP com o tempo.
Não nos esquivando que o lugar que ocupamos precisa ser considerado, as reflexões
aqui apresentadas passam pelo que somos e fazemos, do quanto nos autorizamos a ser e estar,
e do quanto consideramos imprescindível às enfermeiras, por meio do cuidado, fomentarem
como na canção de Gilberto Gil esse tempo-rei.
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[...]
Tempo Rei!
Oh Tempo Rei!
Oh Tempo Rei!
Transformai
As velhas formas do viver
Ensinai-me
Oh Pai!
O que eu, ainda não sei
Mãe Senhora do Perpétuo
Socorrei!...
Na direção de que talvez não seja mesmo possível fomentar um tempo comum. Os
tempos das pessoas são distintos e a convivência com o diferente a questão nodal, a
complexidade da vida (seria esse o achado?). Imbuídas do devir-revolucionário-pesquisador,
tencionamos que, assim como esse GP criou tempo para os encontros de produção de dados,
porventura poderão, gradativamente, estabelecer relações diferentes com o tempo, e
consequentemente, construírem tempos possíveis para o cuidar.
5.2 – Movimento-cuidado em direção contrária ao hospital psiquiátrico

Caminhando para o que talvez requeira ser o final dessa tese, e dizemos talvez,
porque a sensação é de que outras questões foram sendo postas no seu transcorrer e precisarão
ser enfrentadas em momento oportuno, começamos com o esvaziamento de cuidado
característico do hospital psiquiátrico.
O GP anuncia que as pessoas submetidas ao regime de internação, independente da
permanência, breve ou longa, não sofrem alterações dos seus quadros psicopatológicos ao
obterem alta. Situação que os faz questionar a função da enfermeira nesse contexto.
Albuquerque (2010), ao descrever as práticas em saúde mental como reduzidas, em sua
maioria, ao enclausuramento e medicalização, parcialmente explica essa sensação manifesta
de não funcionalidade.
Yasui e Costa-Rosa (2008) abordam antagonismos em termos de luta de dois
paradigmas: o Paradigma Psicossocial e o Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico
Medicalizador. Retratando, assim, os desafios cotidianos das Instituições de Saúde Mental
que buscam implantar o novo modelo assistencial, mas ainda se deparam com práticas
hegemônicas do paradigma que buscam superar.
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A narrativa do GP nos remete a essa divergência no campo assistencial da
enfermagem psiquiátrica. A não identificação de práticas de cuidado possíveis seria
justificada por amarras a um modelo que deseja padronizar o comportamento humano, que
aponta para um cuidado prescritivo, em que o desfecho esperado é a ausência de
sintomatologia, e, ante a tal impossibilidade, a sensação do afazer é restrita a enxugar gelo.
Inauguramos a discussão com as seguintes inquirições: o que é o cuidar em saúde
mental? Como se dá esse cuidado à luz da atenção psicossocial? E dentro de uma instituição
psiquiátrica? Ao assumirmos a semântica das palavras em questão: cuidado, saúde mental e
instituição, somos conduzidos a um diálogo com mais perguntas do que respostas.
O GP atribuiu o distanciamento do cuidado a um mecanismo de defesa, estratégia de
sobrevivência perante a descrença naquilo que vivenciam, pois, se nada modifica, o
envolvimento profissional seria em vão. Tomando o dito por Ostrower (2014) de que a
sensibilidade seja patrimônio de todos os seres humanos, podemos, de fato, inferir condutas
assumidas como francamente protetivas, ainda que desfavoráveis ao cuidado. Casassus (2009)
explica essa tentativa de neutralizar, diz ser comumente expressa na antítese entre as emoções
e o pensamento, um erro, pois as emoções se relacionam bem com o pensamento e servem
também para pensar direito (CASASSUS, 2009).
Oscilando em estranhar o cuidado comumente praticado, e defender que seus
comportamentos permaneçam inalteráveis, denunciam que estar sensível ao outro seria
demasiadamente humano. Assumem sensibilidade minimizada frente aos aspectos técnicos, a
dualidade razão e emoção se enaltece. E, como Deleuze (1996) nos disse que podemos escutar
as pessoas durante horas sem interesse, indagamos como resistir para que as ações nesses
espaços não se restrinjam ao papel ideológico e moral, como foram construídos os diferentes
programas de enfermagem (COLLIÈRE, 1999).
O GP alvoreceu a reflexão sobre cuidado nos limites de um hospital trazendo à tona a
periculosidade da loucura e as impossibilidades de cuidar mediante a desocupação das
enfermarias por outras categorias profissionais. Na transformação, de sujeitos a
copesquisadores, no domínio das ações, evidenciaram que o cuidado exige singularidade,
resguardando a inabilidade em operacionalizá-lo.
Cabe dizer que inicialmente o ―não saber‖ anunciado parecia estar atrelado ao
(des)encontro com os materiais disponibilizados, no entanto, vimos que a dificuldade de
identificar o que seja o trabalho nessa área não é nova. Rocha, em 1994, publicou a obra
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Enfermagem Psiquiátrica: que papel é esse? E, com conceitos ainda palpitantes ressalta a
pobreza na definição do fazer na enfermagem psiquiátrica no cotidiano dos serviços de saúde.

[...] o enfermeiro não foi preparado para atuar neste espaço, ele não tem uma função
definida, não está claro o seu papel, então ele vai assumir questões burocráticas que
é um espaço já dado onde sua atuação não vai gerar conflitos, pois é só organizar o
espaço para a atuação de outros profissionais (ROCHA, 1994, p.114).

Embora Rocha (1994) possa preliminarmente explicar as dificuldades expostas pelo
GP, precisamos ponderar o também dito por eles, que o cuidado advenha da necessidade do
sujeito, não podendo ser meramente prescritivo. Esse pensamento caracteriza crítica ao
cuidado, não denota problema na formação da enfermeira. Apontaria migração de um
paradigma prescritivo, para um cuidado encadeado na relação pessoa a pessoa?
Atendendo ao modelo clássico de permanência da enfermeira 24h num posto
intitulado de enfermagem (nada convidativo ao compartilhamento das ações ou da
interdisciplinaridade), enquanto os demais profissionais passam pelo serviço para fazer ações
pontuais, o que conseguimos por ora identificar traduz uma impossibilidade de cuidar.
Deduzindo que a reflexão de Rocha esteja ancorada nesse paradigma, de fato, avistamos
inviabilidades para o cuidado.
Como caminharíamos ao CsO que não se chega, ao agenciamento de elementos,
coisas, homens, potências, fragmentos de tudo isto. A ocupação por intensidades (DELEUZE,
e GUATTARI 2008)?
Gradativamente, os dados foram revelando que as intensidades passam e circulam
(DELEUZE e GUATTARI, 2008), e a depender dessa circulação, a produção de cuidado
surge sem qualquer preocupação com definições. Numa das poucas intervenções, inteirandose o que o GP nomeava como cuidado fora dos protocolos tradicionais, prontamente surge: o
cantar, recitar poema, dançar, em algum momento praticado por eles no ato de cuidar.
A afirmativa de ―não saber fazer nada‖ passados quarenta anos de alavancado o
processo da reforma psiquiátrica requer esmero em sua análise, pois, se antes tal indefinição
ganhava escopo frente a desconsideração do paciente enquanto sujeito, atualmente, em que se
ampara? Se está dado teoricamente que a pessoa internada precisa manter laços sociais e
familiares, e que o cuidado passa pela manutenção desses, onde se localiza a indefinição do
fazer da enfermagem em psiquiatria?
Aproximamo-nos então da instituição. O modelo biomédico e manicomial não tem
sido colocado em questão (VENTURINI e GOULART, 2017), e a complexidade do fazer
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atrela-se irrefletidamente ao projeto institucional. O GP, ao queixar-se das condições de
trabalho, da falta de material e profissional nas enfermarias, convoca a compreensão do quão
submisso o cuidado está ao funcionamento da lógica hospitalar.
Destacamos algumas das atribuições evidenciadas: a rotina de trabalho das
enfermeiras lotadas na enfermaria psiquiátrica: conferir quantitativamente os profissionais da
enfermagem, e, em caso de absenteísmo, agenciar remanejamento de setor; Gerenciar o
trabalho da equipe técnica de enfermagem; Conferir quantitativamente as pessoas internadas;
Verificar e registrar em impresso próprio a temperatura da geladeira que armazena os
fármacos; Realizar checklist do material permanente; Assegurar a manutenção do jejum das
pessoas internadas que farão ECT; Abrir livro de ordens e ocorrências e garantir, durante as
doze horas de plantão, o registro das intercorrências; Acompanhar a atualização das
prescrições médicas e cobrar ao supervisor médico em caso de não entrega dessas até horário
previamente estabelecido pela chefia de setor; Aprazar as prescrições médicas; Acompanhar a
verificação dos sinais vitais aferidos pela equipe técnica; Certificar que todas as folhas de
prescrição contenham evolução realizada pela equipe técnica; Evoluir as pessoas admitidas;
Participar da supervisão clínica coordenada pelo médico; Preencher livros de admissão e alta;
Preencher impresso de ocupação dos leitos a ser encaminhado ao setor de faturamento (censo
hospitalar); Preencher e entregar na portaria listagem das pessoas internadas com
especificação do tipo de pátio (livre, acompanhado e proibido); Controlar cumprimento do
tipo de pátio estabelecido na prescrição médica; Conferir medicação enviada pelo setor da
farmácia; Receber e registrar o quantitativo de roupas (uniformes, lençóis e toalhas) entregues
pela rouparia; Garantir oferta da medicação e alimentação a todos internados; Acionar equipe
de limpeza em caso de sujidade no setor; Acionar equipe de manutenção em caso de danos a
equipamentos; Administrar intercorrências no setor; Convocar equipe médica em caso de
agitação psicomotora/intercorrências; Realizar contenção mecânica no leito.
Não cessamos por aqui. É de domínio público, disponível na internet, o instrumento
de avalição dos funcionários da instituição em voga, advindo da Coordenação de Políticas de
Pessoal - Seção de Acompanhamento Funcional, que elenca os seguintes itens: 1Assiduidade - É frequente ao trabalho, ausentando-se apenas por motivos justos com
conhecimento e anuência da chefia imediata; Cumpre o horário estabelecido nas normas
legais; 2- Disciplina e dedicação ao trabalho - Envolve-se com empenho na execução das
tarefas, buscando ampliar os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas
atribuições; 3 – Produtividade - Executa o trabalho corretamente e em tempo hábil; Realiza
144

seus trabalhos com exatidão e ordem, fazendo bom uso dos recursos disponíveis; 4Responsabilidade - Assume com seriedade e responsabilidade as tarefas que lhes são
confiadas; É cuidadoso com os bens da Instituição, observando corretamente as condições de
uso e conservação dos materiais e equipamentos; 5- Iniciativa - Demonstra dinamismo,
independência e desembaraço diante de situações novas e/ou rotineiras, apresentando novas
ideias e soluções alternativas; Possui habilidade para perceber, avaliar, interpretar e discernir
aspectos importantes da sua área de atuação; Possui habilidade para programar atividades,
propor tarefas e solucionar métodos adequados à sua execução.
Ao fazer da doença o objeto dos cuidados, a enfermeira teria se aproximado de uma
habilidade técnica, de uma precisão de gestos e da organização de tarefas (COLLIÈRE, 1999).
Pensando que o postulado seja de profissionais de saúde mental conhecedores e
entendedores da legislação, bem como de suas responsabilidades de acordo com ela,
combinando conhecimentos políticos e teórico-técnicos (VENTURA et al., 2016), ancorados
na Clínica Ampliada (CA). Dito que essa clínica trata de um conjunto de princípios: um
compromisso radical com o sujeito doente visto de modo singular; assumir a responsabilidade
sobre os usuários dos serviços de saúde; buscar ajuda em outros setores (intersetorialidade);
reconhecer os limites do conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias e assumir
um compromisso ético profundo (MS, 2004).
Os desafios estariam postos, pois o que podemos inferir nesses espaços diverge
dessas ações. As atribuições e avaliação descritas sequer tangenciam essa clínica, parecem
muito mais próximas da estrutura organizacional ditada pela medicina, em que o paciente é
um objeto que deverá se entregar ao discernimento baseado em evidências do médico, a
coprodução de autonomia, a ampliação da capacidade de lidar consigo mesmo e com o
contexto não são objetivos explícitos da medicina tradicional (Campos Gastão, Campos, &
Barrio, 2013). Diversos cuidados controladores, averiguadores, buscando o ordenamento do
setor.
Superando o golpe de olharmos para tantos afazeres sem intensidade, decerto
necessários ao funcionamento da enfermaria (modelo assumido), e que ocupam em demasia
as enfermeiras, afirmamos discordância a alusão ao problema formativo descrito por Rocha.
A quantidade de atribuições não condiz sequer com inexistência de uma determinação
institucional clara do que esperam da enfermagem, e sim com o distanciamento aos princípios
da atenção psicossocial.
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O questionamento previamente realizado precisa ser refeito: e a relação pessoa a
pessoa?
O excesso de tecnologia dura, outorgado à enfermeira num cenário cujos sintomas da
doença são facilmente compreendidos como imposição à reclusão, coadunado aos critérios
avaliativos supradescritos, contribuem a significância mista dos efeitos da pesquisa: a
dificuldade em precisar o impacto no objeto em estudo ou nas pessoas que produziram os
dados. Em ambiente tão árido, a experimentação assumiria implicações pessoais em
intensidade desproporcional aos aspectos profissionais?
Embora essa deva ser outra limitação declarada do estudo, recobrando o objeto
delimitado, de antemão a potência analisada ressoava predição a tal entrelace. Porventura,
intuitivamente, essa tenha sido a razão para avançarmos e recuarmos tantas vezes em torno
desse objeto. O que afeta a pessoa e a invade? O que a afeta e atravessa? E o que esbarra,
ainda que intensamente, sem afetar? Quais os efeitos dessas afetações no campo do cuidado?
Aquilo que quase impediu a realização da pesquisa nesse momento destaca-se como
investimento pressuroso, os resultados clamam por mais afetações pessoais. Possuir
habilidade para perceber, avaliar, interpretar e discernir aspectos importantes da sua área de
atuação e não assumir postura indiferente. Isso seria como evocar o dito por Merhy (2007)
quanto ao uso da tecnologia leve, pautando a relação na escuta, interesse, construção de
vínculos e confiança.
A urgência parece se pautar numa descoberta que desloque a enfermeira para aquilo
que pode construir no encontro com a pessoa cuidada, que se dê por meio dessa relação, e não
no cumprimento de procedimentos rotineiros da enfermagem formulados previamente, o
trabalho morto como dito por Merhy (2003).
Explicando as referências feitas ao autor, cabe trazer:
[...]1- Tecnologia dura- vinculada à propedêutica e aos procedimentos (diagnósticos
e terapêuticos). Permite manusear o estetoscópio, o endoscópio e outros
equipamentos que possibilitam perscrutar, acessar dados físicos, exames
laboratoriais e imagens, necessários para alimentar o raciocínio clínico e também
todos os outros equipamentos e medicamentos utilizados nas intervenções
terapêuticas; 2- Tecnologia leve-duras - permite processar o olhar do médico sobre o
usuário, como objeto de sua intervenção, em um processo de apreensão de seu
mundo e de suas necessidades a partir de um certo ponto de vista. É a partir deste
terreno que os produtos da primeira caixa de ferramentas ganham significados como
atos de saúde;3- Tecnologia leve - é a que permite a produção de relações
envolvidas no encontro trabalhador-usuário mediante a escuta, o interesse, a
construção de vínculos, de confiança; é a que possibilita mais precisamente captar a
singularidade, o contexto, o universo cultural, os modos específicos de viver
determinadas situações por parte do usuário, enriquecendo e ampliando o raciocínio
clínico do médico ( In: FRANCO, 2003, p.5).
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Dentre esses três tipos de caixas de ferramentas, o trabalho morto restringir-se-ia às
tecnologias duras, morto por não se dar em ato, no encontro entre usuário e profissional de
saúde. Ora distante do GP, como ao reconhecer a escuta como tecnologia imprescindível ao
cuidado, ora próximo, ao afirmar não saber como utilizar a escuta valorizada.
Discorrendo sobre tecnologias, avançamos a análise dos elementos dispostos na
experimentação. Será que a oferta de um estetoscópio, uma seringa, uma faixa de contenção,
porventura tivessem dado maior sentido e autorização ao cuidado? Ao elegermos apenas
materiais não usuais na clínica induzimos à apropriação de tecnologia leve? Seria uma
implicação não analisada?
Merhy (2007) explica o ocorrido no GP, o não reconhecimento dos materiais como
tecnologias do cuidar, pelo fato de ainda na atualidade a ação dos outros profissionais (não
médicos) ser subjugada à lógica dominante do trabalho médico, tendo todas elas seu núcleo
cuidador empobrecido, estando todas também orientadas à produção de procedimentos. A
total entrega e disponibilidade do GP não parece suficiente para que duvidemos da explicação
do Merhy sobre o empobrecimento do cuidado, mas, o produzido basta para que afirmemos
haver urgência na ampliação das tecnologias.
A limitação é notória. Frente a isso, seguimos nas indagações: o que lhes falta?
Como avançar dialética entre o cuidado que se faz no corpo e o cuidado que se norteia pela
palavra? (KURIMOTO, PENNA e NITKIN, 2017). Deleuze (1996) diz que o importante não
é acompanhar o movimento do vizinho, mas sim fazer seu próprio movimento.
Mesmo que ancorados em dificuldade de apropriação aos elementos, no uso deles,
produziram reflexões que localizam a pessoa internada como o alvo de suas ações. Logo,
ainda que não tenhamos avistado o relacionamento terapêutico, o GP projetou estratégias para
o cuidar consoantes ao movimento proposto por Deleuze.
Reconhecendo que a enfermeira é importante agente de mudança, e essa
potencialidade está diretamente relacionada ao grau de consciência sobre seu trabalho
(SOUZA e AFONSO, 2015), os dados nos deslocam para a urgência de enfrentarmos os
limites institucionais. Sem intentar depositar unicamente a responsabilidade no profissional,
recorremos ao movimento interno desses como constructo de avanço da instituição. Cabendo
ressaltar que esse avanço não está pautado na manutenção do hospital, e sim no seu
funcionamento à luz do cuidado que mantenha a produção de vida (COLLIÈRE, 1999).
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Souza, Cruz e Stefanelli (2007) já evocavam a imensurável responsabilidade dos
enfermeiros na produção de reflexões e mudanças que viabilizem o avanço da assistência em
enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Ao criticar a qualidade do cuidado nos hospitais
psiquiátricos fez menção a própria história da enfermagem psiquiátrica, com traços de uma
assistência desumana norteada pelo desconhecimento em torno da doença e do doente mental,
onde o preconceito se sobrepõe ao conhecimento.
Vahidi et al. (2018) realizaram um estudo no Irã, em instituições psiquiátricas, e
ressaltam a dificuldade de pôr em prática o relacionamento terapêutico nesses espaços.
Gabrielsson, Sävenstedt e Olsson (2016), na Suécia, ainda apresentam queixas de cuidados
opressores por parte da enfermagem nas instituições fechadas. Berry et al. (2018) admitem
ações antiterapêuticas nos hospitais psiquiátricos do Reino Unido. Em Portugal, a Sociedade
Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (SPESM, 2009) adotou um manual de boas
práticas para enfermagem, sem explicitar sua aplicação no hospital psiquiátrico, e estudos
como o de Sousa e Seabra (2018) nesse mesmo país abordam a ausência de métricas para
avaliar a carga de trabalho da enfermagem psiquiátrica, com indícios de que seria exaustiva.
Todos os estudos consultados pautam o cuidado no Relacionamento Terapêutico.
Pensando no que as enfermeiras podem fazer, Watson (2008) fala de um cuidado relacional
para si próprio e outros baseados em um fundamento moral-ético-filosófico de amor e valores.
Uma abordagem reflexiva, meditativa, entendendo o paciente/cliente/família como pessoa, e
tendo o desenvolvimento de uma relação empática a verdadeira intenção de cuidar.
Podemos, assim, encerrar que o vazio se estruture em déficits formativos, a direção
teórica nos parece clara. Se durante anos o distanciamento do meio social orientou o
tratamento psiquiátrico, repleto de intervenções invasivas como insulinoterapia e lobotomia,
na atualidade, a direção teórica válida inclusive para o hospital psiquiátrico afirma que o
norteamento do trabalho tem como pilar a relação interpessoal e a reinserção social.
No tocante a essa reinserção social, Lancetti (2008) traz que conversações e
pensamentos ocorridos durante um passeio, caminhando (peripatetismo), são uma ferramenta
para entender experiências clínicas realizadas fora do consultório, em movimento. Um
atendimento é absolutamente mais rico quando realizado no lugar em que a pessoa mora e
com as pessoas e a comunidade com as quais convive, assim como uma discussão de caso
realizada enquanto se caminha pelo território é muito mais rica e propícia a ideias e
revelações singulares (LANCETTI, 2008).
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O que nos conduz a seguir na impossibilidade de encontros temporais, como vimos
com Pál Pelbart (1993). E pontuar como questão: De que forma assumir essa direção no
cuidado?
Segundo Tavares (2016), a experimentação ao mesmo tempo em que liberta, gera
compromissos, engendrados por um movimento de descoberta e autoconhecimento. Diz ainda
que é um movimento de improvisação contínua, implica em se jogar numa experiência,
arriscar e criar uma nova forma de ser, sentir, inventar e forçar limites de existência. Nesse
sentido, Deleuze (1996) sugeriu que substituíssemos a interpretação pela experimentação.
Vimos no GP a força dessa sugestão.
Quando Spinoza (2016) nos disse: as mentes erram ou se enganam, mas não diz o
mesmo a respeito dos corpos, respalda a aposta em experimentações como espaços de criação
para dirimirmos esse hiato anunciado pelo GP. Os corpos afetados com o movimento
realizado, eis a impossibilidade do engano.
Experimentando no próprio corpo essa capacidade de movimento, enfermeiras
poderão se autorizar a propor movimentos na direção da reinserção social? Spinoza (2016)
afirma que ninguém sabe por qual método, nem por quais meios, mas que a mente move o
corpo.
Mas, antes que avancemos nas experimentações precisamos analisar o ócio trazido
com insistência pelo GP. Alberti, Costa e Moreira (2011), explanando sobre ética, alavancam
a discussão:

[...] a ética, proveniente do vocábulo ethos possui duas acepções: a primeira
vinculada à ideia de morada do homem e, portanto, de produção de costumes; a
segunda se refere a hábito, ou àquilo que se repete no costume. A mediação entre
essas duas dimensões ocorre na práxis. Para os gregos, o ethos é coextensivo à
cultura e, diferentemente do animal, que é determinado, o homem cria a sua morada.
Os novos hábitos (ethos), ao serem criados, interferem nos costumes (ethos). Tal
interferência altera a práxis, ou seja, a ação, os atos. E, para modificar os costumes, a
morada exige, por sua vez, novos hábitos que, consequentemente, devem mudar a
práxis (ALBERTI, COSTA e MOREIRA, 2011, p.500).

Em seguida, a explicação supramencionada afirma que, no momento em que
vislumbrarmos outra morada cultural para a loucura, poderemos trabalhar novos hábitos que
deverão interferir na nossa práxis cotidiana em relação ao portador de sofrimento psíquico
(ALBERTI, COSTA e MOREIRA, 2011). A morada ainda dada a loucura possivelmente
traduz-se num entrave, contudo, o produto do GP não nos autoriza a inferir interferência
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direta no cuidado, mas indiretamente podemos afirmar que determinam a internação das
pessoas, o que traz o ócio como consequência.
A preocupação com a desocupação retrata resquícios daquela indefinição do que seja
o papel do enfermeiro e de sua desvalorização profissional, pois não compete a enfermeira
ocupar as pessoas. Vimos o termo neg-ócio negativizando o ócio, rebaixando-o ao estatuto da
preguiça no contexto da escravidão (ALBERTI, COSTA e MOREIRA, 2011). De Masi
(2000) diz existir um ócio alienante, que nos faz sentir vazios e inúteis, mas, existir também
um outro ócio, que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de ideias, assim como
as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade.
Nesse tocante, uma experiência clínica ampara a reflexão. Uma prática com pouca
formatação, despida de normas apriorísticas e, pactuadas em ato. Alberti, Costa e Moreira
(2011) descrevem que uma profissional pensando no que fazer para preservar a dignidade do
ócio, do sujeito em sua relação com o saber, criou a Oficina do Ócio, um convite ao sujeito e
sua emergência, na tentativa de sair de suas derivas aniquiladoras, nas quais movimentos
estereotipados conjugados com alta medicação mergulhavam cada paciente em uma massa
amorfa indiferenciada, o que os fazia perder a dignidade e receber o selo de intratáveis.
Uma prática avaliada pelos autores como exitosa, e considerada para que possamos
problematizar a situação. O GP não apenas queixou-se do ócio, sentiram-se impelidos a
produzir uma resposta, e elencaram diversas atividades resolutivas à ocupação do tempo.
Emerge uma urgência em fazer, contudo, sem intentar o caráter terapêutico dessas ações.
Oury (2009) nos apresenta que quando se tem um hospital, podemos pôr em prática
um lugar de vida um pouco mais animado, fazer um clube, reunir as oficinas para que as
pessoas possam circular livremente e para que seja mais interessante do que ficar fechado.
Ressaltamos uma questão: a quem servem essas atividades? As pessoas ou a instituição?
Lembramos que a questão geradora tratava da apropriação do corpo e dos elementos
dispostos para se pensar o cuidado, e mantendo Oury (2009) como referência, ao afirmar que
os esquemas de organização dos estabelecimentos tradicionais (similar ao cenário do estudo),
estão ancorados nos hábitos de pensamentos milenares, inquerimos se nessa lógica, teríamos
como cuidar por meio de oficinas no hospital psiquiátrico. Essas oficinas estariam fadadas a
normatização da loucura? Ou, podemos sustentá-las voltadas para a vida? Para as demandas
oriundas no convívio social.
Para isso, retornamos para a conformação que damos a loucura. A tese em voga
pretende distanciar-se dos juízos éticos de valor, avaliação externa das decisões tomadas de
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acordo com o senso e a consciência moral (ANTONACCI, 2016), determinantes para dizer
que o ócio é um erro, e a ocupação pela ocupação um acerto.
Antonacci (2016) afirma que esses juízos são normativos, enunciam normas que
determinam o dever de nossos sentimentos, atos, comportamentos e obrigações. Assim,
avaliam intenções e ações segundo o critério do correto e incorreto.
Numa situação hipotética (ou factual?), atribuiríamos, no campo da loucura, acertos e
erros para os comportamentos:

Falar publicamente de seus desejos sexuais:

( ) certo ( ) errado;

Rir sem motivo aparente:

( ) certo

( ) errado;

Irritar-se com pequenas coisas:

( ) certo

( ) errado.

Uma vez considerado um comportamento errado, logo, incondizente com o convívio
social, julgado como risco a terceiros, temos a internação e a suposta sistematização das
ações, imaginada pelo GP por oficinas. Essas, com o propósito de atenuar o ócio agiriam de
que forma na causa do internamento? Ou, de que forma ajudariam no processo de alta? Antes
disso, quem determina a intensidade da tensão geradora de irritabilidade? Qual a transgressão
de sorrir sem razões explícitas? Onde a sociedade dialoga sobre sexo e sexualidade?
Por mais que esses questionamentos possam insuflar negação a doença, não é disso
que tratamos. Evocamos atenção para o cuidado ante a tantas determinações. Oury (2009), no
plano da semiologia, nos convoca ainda a pensar na patoplastia, o que considera a influência
do entorno. Fala do fato de determinada pessoa manifestar certos sinais patológicos em alguns
lugares e não em outros, e isto modifica o jeito como devemos acolher. Pensar que a projeção
do cuidado precisa considerar a pessoa cuidada, suas demandas e, o território em questão.

A Atenção Psicossocial como proposta paradigmática do processo da Reforma
Psiquiátrica aponta que o objeto deixa de ser a doença e passa a ser a complexidade
da vida. Vida em suas infinitas manifestações: dor, sofrimento, medo, desamparo,
desigualdades, iniquidades, nascimento, morte. Tal objeto impõe uma humildade
epistêmica a quem deseja fazer dele um percurso de trabalho e pesquisa, pois não há
disciplina ou campo de saber que isoladamente seja suficiente e necessário para
contemplar essa complexidade (YASUI, LUZIO e AMARANTE, 2018, p. 175).

O objeto exige um tratamento teórico e metodológico só alcançável em uma
perspectiva que prioriza um profundo e intenso diálogo entre as diferentes e diversas
disciplinas e conhecimentos que nos falam do humano, possibilitando a criação de outros
151

modos de olhar, de escutar, de cuidar. Diálogo que produz um borramento entre os limites e
fronteiras, constituindo possibilidades diversas para pensar e fazer.
O GP, ao se espalhar nas experimentações, faz alusão ao borramento supracitado,
convergindo também com Gauthier (2012) sobre a importância do corpo na construção do
imaginário, como a base para as abstrações; ao darem aquilo que não estava pronto, dito e
repetido como impossível de realizarem, reafirmam a magnitude do encontro. E sim, requer
muito espalhamento, conferido por Deleuze (2015) ao afirmar que todos os corpos são causas
uns para os outros, uns com relação aos outros, logo, o cuidado que não está dado, precisa ser
imaginado.
Os dados vão caracterizando a imprescindibilidade de espargirmo-nos. Os elementos
incorporados: objetos disponibilizados no primeiro encontro, a dança e o teatro, falam de
multiplicidade, da transposição dos espaços, o dentro e o fora se mesclando, apontando para a
vida. Sem embargo, provocamos que a criação transcenda o que é possível, os limites
expressos dizem da criação, evidenciando o deslocamento da limitação ao desenvolvimento.
Ações sustentadas por Ostrower (2014) ao afirmar que a criatividade é um potencial inerente
ao homem, e a realização desse uma de suas necessidades.
A ausência apriorística de um procedimento que caracterize o afazer da enfermeira
parece suscitar um cuidado criativo. Passando pelo criar como dar uma forma a algo novo
(OSTROWER, 2014), o esmalte migra de utensílio meramente estético, ganha novo escopo,
auxiliando a deslocamentos elementares para sustentar a construção de territórios existenciais,
mesmo que efêmeros e nômades. (YASUI, LUZIO e AMARANTE, 2018).
A enfermeira não se transforma em manicure, não tratamos do papel, mas do quanto
que ―criar e viver se interligam‖ (OSTROWER, 2014), e que os profissionais de saúde
mental, quando envolvidos no fenômeno transferencial, são chamados a interagir com todo o
seu corpo, e não apenas com seus conhecimentos teóricos e técnicos referentes a uma
abordagem intelectualizada (MENDES, 2011).
Conquanto, temos quase um paradoxo, pois, como vimos com Collière (1999) a
profissionalização da enfermeira se deu pautada na preocupação de circunscreve-la a um
papel. Logo, não nos denota facilidade colocar-se à disposição do outro para, como exemplo
do GP, pintar as unhas, pois a formação da identidade profissional na graduação não é
contemplada por essa prática.
Assim, sair do setting, cortar o cabelo, a unha, ..., e outras tantas atividades elencadas
pelo GP podem tratar de olhar e ouvir a vida que pulsa neste lugar naquilo que ela repete,
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naquilo que ela difere (YASUI, LUZIO e AMARANTE, 2018). Molin et al. (2018) pautam o
cuidado em instituições psiquiátricas em três pilares: habilidades pessoais, habilidades
profissionais e fatores ambientais. Supomos transformação à medida que a aproximação com
os elementos inovadores amplie as habilidades pessoais da enfermeira, a junção da
racionalidade e sensibilidade como dito por Watson (2008), um movimento notório na
contemporaneidade.
Voltando em Goffman (2008), vimos o estigma como uma característica que tem seu
efeito de descrédito muito grande, especialmente compartilhado por algumas categorias, como
a própria enfermagem. Dito isso, passados cinco anos na graduação e alguns na pósgraduação, seria considerado diminutivo tomar como cuidado pintar as unhas? Onde estaria a
suposta complexidade da saúde mental?
Consideramos imprescindível a sensibilidade para perceber que esses quefazeres
técnicos ampliam ―a caixa de ferramentas da enfermeira‖ e não a diminuem. Utilizamos a
caixa de ferramentas fazendo uma alusão a bandeja contendo já explicada. Todavia, o mais
próximo de tal expansão apareceu ao requererem outros profissionais para estarem nas
enfermarias, o que nos parece legítimo. Não obstante, a solicitação anunciava uma
desautorização ao cuidar das pessoas internadas, a necessidade de outras categorias não
tratava de uma composição de equipe multiprofissional. A caixa de ferramentas seria a do
outro, e a nossa própria? Como a enfermeira se autoriza a cuidar no hospital psiquiátrico?
Sustentamos a direção das respostas a essas indagações com Spinoza (2016): a
composição e consequência de uma conduta que possui a intenção do profissional em ser
terapêutico dependerão de seu poder de ser afetado no instante do encontro dos corpos, isto é,
da produção de afetos.
Vimos o GP realizar um movimento, entretanto, dado tudo que já percorremos nas
páginas anteriores, sabemos que não basta haver movimento, reconhecer a direção desse é
crucial. Identificamos que a experimentação pode funcionar como uma intervenção, como
injeção de afeto e incrustação de transferência, um vínculo inédito numa relação saturada de
significado, estereotipada e sem potência (LANCETTI, 2008). Assim, propor novas
experimentações emerge como uma estratégia às percepções, como uma resposta ética ao
campo e pessoas que se mostraram solícitos para com a pesquisa.
Ainda que as experiências inspiradoras relatadas por Lancetti (2008) originem-se do
fechamento do hospital psiquiátrico, onde perceberam que os pacientes mudavam ao transpor
a porta do hospício, que um enxame de pessoas permanecia no limiar arquitetônico, entre o
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dentro e o fora do prédio, que essas saídas e entradas, as idas ao cinema, as andanças pela
cidade constituíam novos settings altamente férteis para a produção de subjetividade e
cidadania (LANCETTI, 2008), aproveitarmo-nos dessas não aparenta desacerto.
Possibilitar experimentações para os sujeitos que buscam cuidar no hospital
psiquiátrico representa uma forma de produção de subjetividade para esse grupo, que requer
sensibilidade para enxergar as caixas de ferramentas disponíveis, ou, para tornarem-se as
próprias ferramentas. O papel da criatividade artística na construção do conhecimento
(Gauthier, 2012) é reafirmado pela produção do GP, que aponta para algo que pode se dar no
espaço hermético do hospital psiquiátrico.
Posto que Ostrower (2014) tenha referido que os processos criativos ocorrem no
âmbito da intuição, e integram as experiências racionais, tornando-se conscientes na medida
em que são expressos; e que na integração do consciente, do sensível, e do cultural, se
baseiam os comportamentos criativos do homem, identificar essa potência no GP não sana
todas as dificuldades e ―não saberes‖ previamente relatados.
Como atrelar essa criação ao cuidado que se dê à luz da atenção psicossocial,
reconhecendo que esquizofrênicos, jovens, violentos, são pessoas que não se adaptam aos
protocolos clínicos tradicionais (LANCETTI, 2008), continua sendo uma questão.
Todavia, o que víamos até então fazia menção ao hospital psiquiátrico como cenário
impróprio para o cuidado, e a indefinição do papel da enfermeira psiquiátrica uma exigência
ao processo de aprendizagem contínua. Emergiu no GP a celeridade de enfermeiras unidas, a
vicissitude de compartilharem saberes, o desejo manifesto de aprenderem saúde mental. Esses
resultados da pesquisa apontam a necessidade de um processo de sensibilização contínua.
Aprofundando a temática sensibilidade, imaginamos: como realizar uma análise do
que fora produzido em movimento mantendo suas características como a fluidez, a emoção e
a vicissitude dos corpos? A intenção seria uma análise que não estagnasse a dança
experimentada pelo GP, o que subitamente requereu um pensamento-pesquisador também em
movimento. Precisaríamos alimentar nossa sensibilidade para analisar as narrativas dançadas
e, realizar sua análise sem perder sua intensidade.
Recorremos a alimentos que nos sensibilizassem. Evocamos a um filme de Pedro
Almodóvar - Fale com Ela (2002), cujas cenas, a primeira e a última, apresentam um
espetáculo de dança silencioso, exprimindo desmedida densidade emocional. A autoria da
dança é da artista Pina Bausch (1920-2009), alemã, coreógrafa, que tem como característica
de trabalho o Wuppertaler Tanztheater, traduzido como dança-teatro, que transpassa o homem
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e sua relação com o universo pautada na intensidade da experiência e em sua expressão, não
oferecendo soluções, mas articulando os problemas, importando-se em exprimir as
motivações dos bailarinos durante as cenas (FERNANDES, 2007).
O filme e os achados sobre Pina Bausch coadjuvaram a análise à medida que
garantiam o poder do corpo em se expressar:

Pina Bausch confere à arte o poder de pensar o impensável, fabricar o infabricável,
ainda que seja no terreno da criação, o tanztheater de Bausch expressa o que é mais
humano no homem: a crise e desencontro da linguagem de representação espacial do
mundo (CALDEIRA, 2010. p. 118).
Pina diz que se você coloca uma determinada ação ao lado de outra, elas se
transformam mutuamente e as suas direções também. Quando todas estão juntas
cada uma também se altera. [...] seu interesse estava não no movimento corporal
dançante em si, mas no impulso, na vontade ou necessidade interna que dá origem à
ação, que se revela através de imagens em movimento. O interesse não é tanto em
como as pessoas se movem como no que as move (FERNANDES, 2007, p. 20-23).

Ainda que façamos um esforço para desnudarmo-nos de nossas implicações,
expectativas compõem a estrutura humana, mas, como dito por Bausch, a arte tem o poder de
fabricar o infabricável, e, não havíamos, de longe, pensado no que fora produzido nesse
encontro. Os corpos afetados, sensíveis, emocionados, em autodescoberta, em construção
coletiva. Dançando no ritmo da dança. Expulsando suas indignações. Reverberando vida e
sons impensáveis. Produzindo confetos. Corpos enrijecidos, como visto no primeiro dia,
permitindo-se gozar da liberdade.
Os autores supracitados afirmam que o trabalho de Bausch sempre examina e
questiona as relações de poder, os fracassos da comunicação humana, seu significado e vazio,
e o fator distorcido das relações. Pontuam um único problema na sua metodologia
coreográfica, a inexistência de um roteiro prévio, para ela os bailarinos são também coautores,
fazendo com que o roteiro surja durante o encontro. Esse problema ecoa como a percussão da
dança afro, determinante para o movimento.
Dito isso, a sinergia com a produção do GP pareceu-nos elementar. Assim como a
dança de Bausch irremediavelmente expressa as motivações dos bailarinos, a dança desse GP
caracterizou o discurso do fazer das enfermeiras. Expressaram aquilo que dizem fazer ou
consideram factível no ato de cuidar durante a internação.
De fato, o dançado e o dito foi marcado por conflitos, entre aquilo que fazem ou não,
mas que a todo instante nos pareceu aquilo que podem vir a fazer. Ostrower (2014) nos disse
que o conflito é a condição do crescimento. Quando sensibilizados pela dança a perceberem
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seus corpos e discorrerem sobre a apropriação dos mesmos no cuidar, o que expressaram,
subliminarmente, faz menção à urgência de abandonarem a antiga mentalidade do modelo de
internação, asilar de custódia, adotando a nova política de saúde mental tendo como objetivo a
inclusão social (DUARTE et al., 2016).
O marco dessa expressão é a similaridade com as características estruturais dos
hospitais psiquiátricos: seus limites, produção de iatrogenias e desvalorização das potências
humanas. Ao vislumbrarem um número reduzido de atribuições, declaram menos valia do ser
enfermeira e ausência de sentido naquilo que fazem. As necessidades de revisão de atitudes e
conceitos referentes às propostas de intervenções clínicas utilizadas neste campo apontam
para a apropriação do corpo, esse se tornando o espaço estético das ações terapêuticas,
entrando em cena, e o movimento podendo alterar a experiência subjetiva e,
consequentemente, o sentido do sofrimento psíquico dos sujeitos (PIOL, 2006).
Com a dança, vimos o que Piol (2006) havia dito sobre o corpo falar uma linguagem
própria, e que em alguma ocasião é desvendado. Os corpos manifestaram insatisfação,
buscaram desvendar suas indignações, e assim apontaram para aquilo que consideramos o
discurso das potências (devires).
Sustentamos com Deleuze (2015) que o acontecimento seja o próprio sentido. Não
supomos uma migração imediata de concepção, onde ora não identifiquem o que realizar, ora
saibam exatamente o que fazer, não obstante a crença depositada no valor da experimentação
estética. Ao exprimirem inclusive atributos que os desqualificavam profissionalmente,
apreendemos que corpos afetados conseguem perceber suas práticas e, libertarem-se de
preocupações com julgamento ou acusações. Um desnudar-se imprescindível para qualquer
transformação.
Ao imaginarem outros afazeres, estariam questionando a imposição das formas,
funções, ligações, as transcendências organizadas para extração de um trabalho útil
(DELEUZE e GUATTARI, 2008) comumente dado no hospital psiquiátrico. Ainda como dito
por Deleuze e Guattari, estariam despertando para o quanto as práticas anunciadas fizeram
deles um organismo que requer ser combatido, dançando funcionaram como um plano, um
coletivo, um caminhar ao CsO que não se chega, mas se aviva.
Quem se recorda de uma coisa com a qual se deleitou, deseja desfrutá-la sob as
mesmas circunstâncias sob as quais, da primeira vez, houve esse deleite (SPINOZA, 2016).
Uma experiência que ficando para a vida poderá ser acionada em diversos outros momentos.
O produzido por esse GP ressoou como uma potência, o agir sobre o poder de existir
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(COLLIÈRE, 1999), a necessidade do homem em criar para que possa crescer enquanto ser
humano.
O GP anunciou ritmo e estilo capazes de perceber que a produtividade do homem em
vez de se esgotar, liberando-se, amplia-se, pois, a criatividade se reabastece nos próprios
processos através dos quais se realiza (OSTROWER, 2014). Se imbuído do cuidado como
fonte de prazer, de satisfação, de relações que pacificam, acalmam, dispersam os tormentos
tentando evitar o sofrimento (COLLIÈRE, 1999), presumimos o encontro de um cuidado que
não signifique uma banalização, e na mesma medida não cause sofrimento.
Ao passo que Collière (1999) sugestiona que na atualidade nossa prática devesse
estimular a criatividade e a invenção, supõe aprender a olhar, a ouvir, a ousar ir ao encontro
daquele que não se conhece, isso pautados num eixo relacional. Incita que interroguemos: o
que esperam do nosso cuidado?
Como no primeiro encontro, queixam de solidão e localizam externamente algo que
também requer avaliação íntima. A transição parece estar na configuração da Enfermagem
Psiquiátrica, que, segundo Townsend (2011), é uma relação de aprendizado mútuo, em que
ambos os participantes têm de reconhecer um ao outro como seres humanos singulares e
importantes. Assim, antes mesmo de exigir outros atores em cena, descobrir quais seriam seus
arcabouços até então desconhecidos não representa uma resposta, mas torna-se uma
provocação.
Sendo a pessoa internada o protótipo do banido da sociedade (GOFFMAN, 2008),
criar um cuidado que protagonize essa vida carece de muita sensibilidade. Aludindo Bausch
ao referir que o mais interessante não é o movimento, e, sim, o que move os bailarinos,
prosseguimos com as experimentações compreendendo que com sensibilidade possamos
entender o que move as enfermeiras no hospital psiquiátrico.
Imaginávamos avançar nesse tópico ao teatralizarmos uma cena de cuidado. E,
apesar de antemão terem dançado, a primeira impossibilidade revelada com o teatro fez
menção ao movimento, anunciado por complexidades ditas com o corpo, que se curvou e
retraiu, ou com a produção do confeto DIFICULIDADE, para expressar a união de dificuldade
com criatividade que consideraram lhes faltar. Embora criar seja um processo existencial, o
vício de considerar que a criatividade só existe nas artes deforma toda a realidade humana
(OSTROWER, 2014).
Partir do pressuposto que a enfermagem não apresenta condições de criar passa por
essa deformação. Vimos na proposição de imaginarem objetos a serem alcançados durante o
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relaxamento, o contratempo da abstração, reconduzindo-nos a importância da sensibilidade e
criatividade aprioristicamente discutidas.
Recorremos ao Boal (1996) nos falando da perplexidade de alguém se sentir
oprimido não tendo um opressor palpável, e essa questão precisa ser posta em análise, o GP
manifestou verbalmente e corporalmente a dificuldade de se lançar em cena. Oprimidos por
quem? Segundo Pál Pelbart (1989), a nossa visão da loucura oscila entre dois polos
incompatíveis, o sofrimento psíquico e subversão estética, o clínico e o cultural. O referido
autor explica que os profissionais da saúde tendem a ocuparem-se exclusivamente com o
sofrimento psíquico, entendendo quaisquer manifestações como sintoma.
Assim, liberar o imaginário e criar requer uma disponibilidade interna que perpassa
uma sensibilidade prévia, a capacidade de deslocar características do ordinário
enquadramento do sintoma. A dificuldade do grupo em fantasiar enquanto relaxavam aponta
para o embaraço da criação, um aniquilamento pelo excesso de racionalidade, e, se quisermos
fazer da loucura objeto de uma reflexão não-psiquiátrica sem transformá-la em mera
literatura, será preciso recusar a polaridade da dicotomia (PÁL PELBART, 1989),
Oprimidos então por aspectos biomédicos, por escassez de sensibilidade, pela
ausência de diálogo com a cultura e arte? Boal (1996) diz que os seres humanos são sensíveis,
contudo, ressalta que a sensibilidade se aperfeiçoa, e exercícios são necessários para isso. O
que sinaliza porventura que outros encontros sejam primordiais para que as enfermeiras,
coletivamente, possam se jogar em cena e quiçá compatibilizar os polos do sofrimento
psíquico e subversão estética.
O GP encena as ações reducionistas discutidas: conter e medicar como estratégias
apriorísticas, a barganha com comida como a única mediação, a internação como dispositivo
limitador, a violência como erro médico, a masturbação como algo assustador. Os elementos
pontuados, medo e agressividade, receberam destaque: como lidar com a heteroagressividade?
Como estabelecer cuidado quando a sensação prevalente é o medo?
Boal (1996) nos diz que analisando cores podemos recombiná-las noutras proporções
e noutras formas, a análise do contexto e não unicamente de um fato, podemos criar
proporções outras e qualificar nossas ações. A situação exposta requer análise sob outras
perspectivas. O empurrar e matar encenados precisam ser dissociados para que não se tome a
conotação do cuidado estigmatizante e reducionista. O que essa pessoa entende por empurrar
os outros? Como isso se dá? Como podemos interferir e intervir terapeuticamente? O que
podemos oferecer além da medicação?
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O colorido proposto por Boal nessa prática clínica fala de findarmos com o abismo
existente entre cuidado e julgamento, e isso decorre do breve deslocamento que nos coloca
junto ao outro, ainda que burilando ações, estreitando a relação enfermeira/pessoa cuidada. A
cena lida pelos fundamentos de Watson (2008) propõe que a enfermeira valorize as dimensões
para além do concreto, logo, não se limitando ao ―empurrão‖, enfatizando nas percepções
subjetivas e experiências do outro, pautando-se na verdadeira intenção de cuidar,
desenvolvendo uma relação empática, podendo assim não duvidar do sofrimento alheio e se
questionar como atuar como agente terapêutico.
Nesse sentido, Boal (1996) diz que o ser humano pode observar-se a si mesmo,
perceber o que é, descobrir o que não é, imaginar o que pode vir a ser. Perceber onde está,
descobrir onde não está e imaginar onde por ir (BOAL, 1996), o que possibilita fazer menção
a capacidade da enfermeira de se ver em cena de outra forma. Demover ações simplistas,
aprofundar avaliações clínicas e suscitar práticas distintas daquelas promotoras de sensações
expressas.
Pois sim, os tratados de Enfermagem Psiquiátrica prescindem de recursos para lidar
com a agressividade. Corrigindo, prescindem de recursos objetivos para tal, pois nossos
pilares teóricos conferiram diversos aspectos subjetivos para o cuidado nas esferas mais
difíceis. As teorias apostam em intervenções de modo a prevenir a agressividade. Vimos com
Peplau, Travelbee e Watson o quanto que a enfermeira precisa se conhecer antes de se colocar
à disposição no cuidado. O quão importante se faz estar presente e disponível para sustentar
um relacionamento de ajuda confiável e autêntico. E o quanto que a bagagem filosófica é
determinante para ajudar o outro a encontrar um significado na experiência de doença. Os
caminhos teoricamente descritos são comprovados pela experimentação estética.
Na ausência de subjetivação, o cuidado tende a ancorar-se no campo da concretude,
as relações facilmente tornam-se pessoais, e o profissionalismo é depauperado. Casassus
(2009), ao explicar a incompetência emocional, ajuda-nos a entender o ocorrido:

[...] quando negamos nossos sentimentos, negamos o que os outros possam sentir. A
incompetência emocional em relação ao outro envolve: não entender por que o outro
sente o que sente, as circunstâncias que disparam seus estados emocionais; não
aceitar a emoção do outro, julgá-la como correta ou incorreta e não como algo que é;
pensar que o outro sente o mesmo que sentimos ou que deveria senti-lo. A
incompetência emocional em relação aos ambientes: não reconhecer os estados de
ânimo e as emoções dos ambientes nos quais circulamos; não saber sintonizar nem
agir de acordo com as circunstâncias; não saber transformar atmosferas emocionais
(CASASSUS, 2009, p. 138-139).
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A incompetência emocional promove julgamento, como visto na cena, e justifica a
sensação de impotência profissional. Essa mesma incompetência reduz o problema encenado
à ausência de medicação (Atrevemo-nos a dizer mediação).
Desse modo, podemos retornar a questão de Santos (2016): será que tem que ser
assim? E que nos impele a afirmar: não, não tem que ser assim! Não precisa ser assim! Posto
que uma tese de doutorado não deva ser prescritiva, e que a todo instante tenhamos buscado
nos distanciar de asserções, produzir sofrimento no espaço de produção de cuidado significa
uma contradição que precisa ser enfrentada. E os enfrentamentos podem envolver a criação de
espaços de escuta, a ampliação da produção de vínculos e dos projetos terapêuticos, dirimir o
repertório limitado de ações, por em cheque o discurso de segurança promovido pelo hospital,
realizar ações no território...lembrar que, como dito por Boal (1996) a plasticidade permite a
total criatividade.
Plasticidade no sentido de transitar por campos distintos, possibilitando conversas
plurais, que facultem intervenções libertárias. Segundo Santos (2016), a dúvida é ferramenta
da estratégia reflexiva, dito isso porque, mesmo que se sentindo desprovidas de arsenal, a
tentativa propiciou um caminho possível. No GP conduziu a não paralisação, que nos faz
pensar que poderia ser diferente.
Ser diferente reforça a relevância de desalinharmos o tempo, desatarmos os nós,
utilizarmos nosso material corporal com plenitude. Se racionalmente não fora elaborado como
cuidar, ir ao encontro ressignifica a constituição do cuidado a partir do próprio corpo da
enfermeira, que vai a cena sem outros acessórios/materiais, enfaticamente necessitando de
competência emocional, compreendida como:

A capacidade de: estar aberto ao mundo emocional; de estar atento: escutar,
perceber, ponderar, nomear e dar sentido a uma ou várias emoções; de ligar emoção
e pensamento; de compreender e analisar as informações relacionadas com o mundo
emocional; de regular a emoção; de modular a emoção; de acolher, acalmar e apoiar
o outro (CASASSUS, 2009, p. 139-140).

A sensibilidade outrora anunciada, valorizada por Collière na produção de vida, por
Spinoza nas afetações, por Boal e Watson nas relações empáticas, e por tantas outras vozes
que ressoam nesse constructo reafirmam a valia na busca dessa competência emocional. Estar
atento como dito por Casassus auxilia a ressignificar nossos afazeres, colocarmos nossos
corpos disponíveis ao cuidado.
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Ainda fazendo alusão a Santos (2016), poderia ser diferente? Respondemos com
outras questões: poderíamos mergulhar mais profundamente nos sentimentos e transcender os
discursos? Refutar as verdades absolutas? Entender que no momento da crise, discursos
proferidos a outrem podem não ser dirigidos com essa intenção? Preocuparmo-nos com a
semântica do dito e os prováveis atravessamentos na clínica?
Os dados desvelam que poderia ser diferente, pois o GP traz que aquele espaço de
cuidado não cuida, atacar um profissional ou ficar só mediante uma situação de conflito não
confere autoproteção tampouco cuidado. E como fazer diferente?
Aludirmos a mensagem do Boal (1996) que um procedimento é terapêutico quando
permite ao paciente, e o estimula, na escolha de uma alternativa à situação a qual se encontra,
implica minimamente em colocarmos em questão o cotidiano dos afazeres expressos pelo GP.
Lembrando que sensibilidade se converte em criatividade à medida que o homem considera
algo importante ou necessário para alcançar certas metas da vida (OSTROWER, 2014). O
fazer diferente localiza-se em sensibilizar-se.
As alternativas existentes são respondidas pela criatividade. Se permitir afetar,
reconhecer as afecções no ato de cuidar. Criar no sentido de se reposicionar frente ao outro.
O GP, ao encenar, voltou a se distanciar do cuidado e da capacidade criativa de
elaborarem desfechos outros, o que nos faz versar que a importância de se cultivar a
criatividade se dá por vários motivos. Um deles é por ser a atividade criativa considerada
elemento fundamental ao desenvolvimento sadio do indivíduo, capaz de favorecer o bemestar emocional e saúde mental (PRADO, ALENCAR e FLEITH, 2016). Outro pela própria
sobrevivência do cuidado, da enfermagem.
A criatividade favorecendo a competência emocional culminado em cuidado. A tese
aposta nas experimentações estéticas cumprindo a função de sensibilização das enfermeiras, e,
consequentemente, ampliando as possibilidades relacionais com o usuário cuidado, dado
relevante, visto que os serviços psiquiátricos de internação hospitalar permanecem um
elemento importante do sistema de cuidados de saúde mental (SABES-FIGUERA et al.,
2016).
As alternativas precisam ser criadas. Boal (1996) diz que o teatro é que promove
todas as outras invenções e todas as outras descobertas, afirmando que o ser humano é teatro.
Santos (2016) complementa dizendo não se tratar de um mapa preciso e concluído do
caminho a ser percorrido, mas de um ponto de partida. E que a essência política e
revolucionária dessa proposta visa à emancipação e se opõe à domesticação. Logo, construir
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trajetórias de cuidado no sentido literal desses termos. Um cuidado que gere autonomia,
liberdade, independência.
Pál Pelbart (1993) sugere que desconfiemos que essa vida morna e tola que nos é
oferecida e alardeada como a única possível, desejável e saudável esconde outras tantas, cuja
beleza e tentação cabe reinventar. Essa fala sintetiza a resposta para a questão aqui posta, as
alternativas são reais.
Todos parecem direcionar nossa flecha para o mesmo alvo. Desnudar-se das certezas
e descobrirmos, junto a pessoa cuidada, a existência das alternativas. Os olhares e
comportamentos diante ao encenado atrelam-se ao sentimento manifesto de não
pertencimento do cuidado, da insatisfação profissional mediante a permanência do sintoma.
Suscitam dúvida sobre o que vem exercendo. Permitem vislumbrarmos outros desfechos para
a cena, as cenas reais.
Podemos propor cuidado pela via da singularização, atendendo ao paradigma da
Atenção Psicossocial, constituído de duas esferas distintas e indissociáveis: a políticoideológica, cuja finalidade é construir um lugar social para a loucura diferente daquele da
exclusão e segregação social, em que a loucura foi alocada por meio da articulação de
conceitos como anormalidade, periculosidade, incapacidade e defeito, e a teórico-técnica, que
busca a elaboração de novas teorias e práticas capazes de viabilizar os objetivos visados pela
primeira esfera, tendo-se como princípio o respeito às diferenças e aos direitos humanos
(MACHADO e SANTOS, 2013).
Investir em estratégias criativas, críticas, sensíveis. Destinar os encontros ao
imprevisível, mas tendo enfermeiras alimentadas de teatralidade. Recitando poemas (E-2),
jogando jogo da velha (E-7), dançando (E-6), batucando uma música (E-3), transformando
unhas em garras (E-5), cantando (E-1), dentre outras vivências possíveis para expansão da
sensibilidade requerida para a o cuidado.
Estando posto que ser enfermeiro relaciona-se intimamente à capacidade acurada de
observação, que a consciência do cuidado deve abranger a capacidade de decisão, a
sensibilidade e o pensamento crítico (SALVIANO et al., 2016), seguimos na busca por
alternativas.
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5.3 Tecendo Confetos

Esse primeiro encontro apontou elementos introdutoriamente responsivos ao objetivo
específico de compreender o potencial criador do encontro enfermeira-pessoa hospitalizada
no contexto do hospital psiquiátrico.
Um confeto que emerge é temp’outro - o anúncio de colocação do próprio tempo
entre parênteses em respeito ao tempo do outro. Ao aceitarem compor o GP e se
disponibilizarem durante a experimentação vimos um misto do que fazem enquanto
enfermeiras e do que entendem ter que fazer, respeitar a si mesmas, suas crenças e
conhecimentos e, também o outro. Interagir com todo o seu corpo, e não apenas com seus
conhecimentos teóricos e técnicos referentes a uma abordagem intelectualizada (MENDES,
2011), direção esperada dos profissionais da saúde mental, contudo, sem caminhos trilhados
para despertar essa ação.
As limitações eclodem no encontro como um déficit de conhecimento específico em
saúde mental, impelindo as enfermeiras a projetarem atividades lúdicas sem cunho
terapêutico, ou, inferindo a mera ocupação do tempo como terapêuticas. Temp’outro –
estabelecer relações terapêuticas entre pessoas com ―tempos outros‖, enfermeiras e pessoas
cuidadas no hospital psiquiátrico. Talvez a pista seja expressar para perceberse/transformar-para-conhecer-se - confeto que fala da urgência de transformação das
enfermeiras para conhecimento de outros tempos na internação, temp’outro de produção de
vida e não ocupação de tempo.
Ainda distantes do problema e personagem-conceitual almejados com a análise
Sociopoética, outros confetos eclodem explorando esses objetivos: cuidado-experimentado,
os corpos das enfermeiras ao mexerem na argila, ao acenderem o incenso, ao perceberem a
água, ao tocarem o esmalte ou ao criarem uma história em quadrinhos, falam de prazer,
satisfação e alegria em manusear os elementos oferecidos, agradecem o encontro com abraços
apertados, a sensação relatada é de terem sido cuidadas, vivenciam a experimentação
favorecendo a produção de subjetividades, potencializando os sujeitos que dela participam a
acessarem devires e intuições, expressarem emoções, pensarem com o corpo inteiro e
desenvolverem o autoconhecimento (TAVARES, 2016).
Permitem-nos disparar a discussão da experimentação como acionamento sensível,
sem a pretensão de uma transformação imediata, pois, o que se sabe é que aquilo rapidamente
produzido, rapidamente perece (SPINOZA, 2016). Ao experimentarem sensações no corpo
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autorizam-nos a elucubrar um cuidado-passivo-ativo, possível de migração entre aquilo que
vêm executando e o que poderão ativar mediante sensibilização, dado que, ainda segundo
Spinoza (2016) a mente esforça-se, tanto quanto pode, para imaginar, e evita imaginar aquelas
coisas que diminuem ou refreiam a sua potência e a do corpo.
Ao deslocar da sensação de não se sentir produtiva à elaboração de uma história em
quadrinhos, de estar nos limites da instituição e devanear até a praia, do não sei o que fazer
aqui ao posso aprender, temos narrativas representativas do confeto anunciado, com distância
de qualquer passividade e, aproximação a movimentos.
Dito que as experimentações dadas nas oficinas têm efeitos no processo de
socialização, elevação da autoestima e adesão ao tratamento dos usuários (LIMA e
GUIMARÃES, 2014), aprioristicamente as vislumbradas pelo GP não acionam esses
aspectos, marcando o cuidado-passivo-ativo, como passagem de polos a algo que ainda
poder-se-á ocorrer, sabendo ser preciso que haja um tipo de movimento, de passagem, um
sistema, de um lugar, a um outro (OURY, 2009).
Diante da dificuldade a essa passagem, o GP parece compreender o cuidado como
um limite-solitário-solidário, sentem-se sós, e ao vivenciarem nas enfermarias o déficit de
outros profissionais, reverberam que o deslocamento característico do confeto anterior
mantém frágil justificado pela solidão. Requerem outros profissionais, inicialmente não
revelam compartilhamento do cuidado, atribuem ao terapeuta ocupacional, ao educador físico,
ao psicólogo, ..., ou seja, ao outro, as atividades que validaram na experimentação. Mas
discretamente sugerem que podem aprender umas com as outras, que poderiam ser mais
solidárias consigo mesmas.
Ainda que vivenciando um limite-solitário-solidário não expressam desejo de um
trabalho multidisciplinar, e sim que o outro assuma aquilo que consideraram relevantes.
Parece que a ausência de elementos criativos nas práticas cotidianas das enfermeiras dificulta
a projeção de cuidados a partir desses, e a queixa anunciada de que ―ninguém olha para a
enfermagem‖ reforça esse limite-solitário-solidário, que associa-se a definição de cuidado de
Collière, ao afirmar que cuidar é agir sobre o poder de existir, permitindo a este poder
mobilizar-se, desenvolver-se, utilizar-se, ou levando-o a imobilizar-se, a contrair-se, e reduzirse, a certeza de estarem sozinhos os conduz a essa imobilização, contração e redução, o que
consideramos esbarrar no funcionamento da instituição, pois alocar nas enfermarias apenas a
equipe de enfermagem é minimamente contraproducente.
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Temos, assim, o retrato do enraizamento das dificuldades na instituição atravessando
a apropriação do cuidado investigado. Confetos que retratam não apenas as raízes da árvore
do oprimido, mas sobretudo as asas anunciadas com a teatralidade.
Nesse momento, na condição de pesquisadores com implicações assumidas no início
da pesquisa, portanto, não forjando uma neutralidade, precisamos ressaltar que embora alguns
teóricos propositores de experiências de transformações do hospital psiquiátrico, como
Tosquelles, Oury e Baremblitt dialoguem com esses confetos, mantemos nossa posição da
contraindicação da manutenção desses espaços.

[...] a partir da proposta da Ergoterapia, com Tosquelles os internados desenvolvem
seus engajamentos em diferentes atividades de trabalho, não apenas para ocupar o
tempo dito ocioso ou para reduzir seus sintomas. Um dos principais objetivos do
trabalho seria o de colaborar para que o protagonista se deslocasse do lugar passivo
de paciente, assumindo-se como ativo usuário, cuidando do próprio hospital como
estabelecimento de cuidados, neste mesmo processo em que ativamente cuida de si e
dos outros. (RUIZ et al., 2013, p.860).

Trouxemos Tosquelles por concordamos e discordamos de suas propostas. Quando o
GP projeta atividades enfaticamente para tratar do ócio dado no hospital psiquiátrico, o
referido autor, com a psicoterapia institucional apresentada em suas experimentações no
Hospital Psiquiátrico de Saint-Alban/França em 1984, já criticava que as atividades
ocorressem apenas com essa intenção, ele propunha a busca por uma postura ativa do usuário.
Afirmava não serem os muros do hospital a configurar as características manicomiais, mas
sim as pessoas que faziam parte dele. Esses são nossos pontos de concordância.
Contudo, sua prática valorizava a atividade dentro do hospital psiquiátrico, propondo
que tratassem também da instituição e das pessoas que nela trabalhavam, para além das
pessoas internadas. E, embora isso se pareça com o pedido do GP, opondo-nos a manutenção
do hospital psiquiátrico, propomos que esse movimento se dê para fora da instituição. Ainda
que concordemos com a ideia de muros internos às pessoas, simbólicos, não vemos sentido
nos muros institucionais por razões previamente elaboradas.
Também nos limites institucionais, e respondendo ao confeto limite-solitáriosolidário, Oury nos fala da potência do efeito de uma constelação heterogênea, em que as
pessoas que compõem a assistência não se pareçam, havendo então muito mais possibilidades
de surpresas, de trocas, de manifestação, de expressão. O autor refere que se convocarmos
numa constelação dez psicólogos diplomados, seria muito menos eficaz que um psicólogo,
mais um cozinheiro, mais um jardineiro, mais um esquizofrênico, ...convocação suplicada
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pelo GP, a qual fazemos ressalvas, que esses diferentes atores somem ao trabalho no sentido
de promulgarem a direção do cuidado para fora da instituição.
Baremblitt, por meio das ideias esquizoanalíticas de Deleuze e Guattari, ao falar do
esquizodrama como um catalisador incessante de novas produções, toma como tarefa não
deixar nenhuma experiência sem comentários, além de propor e realizar outras destinadas a
conseguir que o descoberto em qualquer delas seja elaborado e assimilado o máximo possível.
Essa exigência de trabalho de reflexão a partir da experimentação responde a ambos os
confetos, e essencialmente a direção do estudo.
Outros conceitos de Baremblitt conversam com os confetos, tal como os da Análise
Institucional, trazendo as instituições como árvores de decisões lógicas que regulam as
atividades humanas, indicando o que é proibido, o que permitido e o que é indiferente. E toda
instituição compreende um movimento que a gera, o instituinte, um resultado, o instituído, e
um processo, a institucionalização (BAREMBLITT, 2012).
Movimentos de ruptura com a institucionalização da loucura favorecem práticas
voltadas para vida, e não meramente para fora do hospital. Com isso, ressaltamos que a
reinvenção que propomos não se refere a instituição, e sim as práticas das enfermeiras.
Referindo-se à relação profissional/paciente, Pál Palbeart (1993) diz que ora estamos
de um lado, quando enlouquecemos, ora de outro, quando tratamos. E que é preciso muito
senso estético, político, ético, clínico, para desfazer essa postura, sugere que:

Necessitamos de muito espírito aventureiro para ir forjando asas, tanto no interior de
uma instituição como fora dela, que nos permitam — a nós e a nossos pacientes —
escapar a essa violência binária, que consiste em ter que optar sempre seja por um
precipício abissal, seja pelo suave paraíso asséptico de uma estranha saúde, saúde
sem desejo de asas nem um devir-anjo (PÁL PALBEART, 1993, p. 19).

Os teóricos sustentam a missão profissional de termos raízes e asas, de assumirmos
devires revolucionários e angelicais, de a partir do tempo-comum inventarmos um tempoamplo. E tudo sem oposições. Não enfatizam dualidades, ensinam-nos a perceber o quanto
que as diferenças partem de uma similaridade, e com a criação de confetos seguimos
produzindo cuidado.
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5.4- Breve conversa com a educação permanente

Na retaguarda do explorado nesse estudo, precisamos mencionar a Educação
Permanente (EP), que segundo a portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, que
dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente
em Saúde e dá outras providências, diz se tratar da aprendizagem no trabalho, baseada na
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais.
Realizada a partir dos problemas enfrentados na realidade e levando em consideração os
conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm.
Propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de formação e
desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e
populações (MS, 2009).
Dito isso, não gostaríamos de, como muitos outros materiais lidos, depositar na
educação a salvação mágica para todas as questões problematizadas. Desejamos registrar, a
partir da produção de dados, o quanto que a Sociopoética conversa com a EP e pode
transformar-se num dispositivo de construção de cuidado no hospital psiquiátrico à luz da
RPB.
Foram os sujeitos da pesquisa que anunciaram sensivelmente suas impotências e
incompetências frente ao sofrimento psíquico. Foram eles que problematizaram criticamente o
processo de trabalho. Tudo o que encontramos nas laudas dessa tese emergiu daquilo que
consideram como problema e reconhecem requerer mudança. A Sociopoética aparece como
sugestão para espalhamento da sensibilidade, como intervenção para disseminação da
criatividade.
Lembrando que Freire é uma das inspirações teóricas da Sociopoética e seus
ensinamentos sobre dialogicidade sustentam o GP, sendo a EP também pautada na adoção de
estratégias dialógicas essenciais para que haja troca e compartilhamento de ideias,
conhecimentos, experiências, problemas e soluções (SILVA e DUARTE, 2015), já
consideraríamos cabível a sugestão. Contudo, precisamos assumir o impacto da produção de
dados nessa nossa tomada de decisão.
As experimentações estéticas vivenciadas transcenderam o que havíamos encontrado
na teoria. É verdade que outros estudos haviam anunciado a ausência de um papel para o
enfermeiro psiquiátrico, outrossim a dificuldade de superação do modelo manicomial de
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assistência, com práticas reducionistas como meramente administrar a medicação prescrita. E
ainda muitos outros tenham apontado para o relacionamento terapêutico como a essência do
cuidado de enfermagem em SM. Contudo, foi esse GP que experimentou no corpo, por meio
de elementos artísticos, dança e teatro, a ressignificação do cuidado de enfermagem no
hospital psiquiátrico.
A partir do produzido em ato, sugeriram outros encontros sensíveis. Provaram a
veracidade da sugestão comparecendo e se doando a pesquisa. Os leitores poderão dizer que o
GP estava preocupado consigo mesmo mediante a solicitação de mais encontros
sociopoéticos. E que seja! Como preocupar-se com o próximo ignorando o autocuidado?
Sabemos que isso não é possível. Passamos pelo autoconhecimento para falarmos de cuidado.
A Sociopoética, ao considerar o corpo pensante, disparou ao GP a reflexão sobre a
apropriação do próprio corpo no ato de cuidar, fazendo menção à questão geradora da
pesquisa. Assim, produzir nos corpos preocupações com suas sensações e comportamentos
durante a assistência no hospital psiquiátrico representa o desfecho que subsidia essa conversa
com a EP.
Merhy (2007) disse que:

[...] quando um trabalhador de saúde encontra-se com um usuário, no interior de um
processo de trabalho, em particular clinicamente dirigido para a produção de
cuidado, estabelece-se entre eles um espaço intercessor que sempre existirá nos seus
encontros, mas só nos seus encontros, e em ato (MERHY, 2007, p. 173).

Nesse mesmo sentido, consideramos EP Sociopoéticas. Apostando que pelo encontro
Sociopoético possam se construir campos estéticos propulsores de um cuidado ético, sensível,
produtor de vínculos. Embebidas de experimentações que privilegiam encontros com a arte,
enfermeiras tendem a ampliar o diálogo com outros campos de conhecimento e,
sensibilizadas, promoverem vida e consequentemente contribuírem para banir o estigma da
loucura.
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CAPÍTULO VI - O PONTO FINAL E O INACABADO

O grupo-pesquisador desvelou que a enfermeira de saúde mental pode potencializar
seu agir profissional no âmbito do hospital psiquiátrico a partir de experimentações estéticas
com o seu próprio corpo. Dançando, dramatizando e criando formas de cuidar, corpos
pensantes comunicaram capacidades dantes não experimentadas.
Vimos quão distante as enfermeiras estão do desenvolvimento da criatividade no
processo de cuidar de pessoas internadas no hospital psiquiátrico. A propósito, uma das
contribuições do estudo é anunciar a urgência em dissociar o termo criatividade de
experimentações estéticas. O impacto da palavra incide diretamente no que julgam não
possuir, em limitações, funcionando como uma trava. A ligação da arte com o termo tende a
afastar os não artistas da criação intrínseca aos seres humanos.
O grupo-pesquisador revelou saberes e fazeres das enfermeiras orientados por
pressupostos da enfermagem psiquiátrica, em especial no que tange à compreensão da pessoa
internada como ser humano, contudo, ainda distante de outras ações consoantes com a
Reforma Psiquiátrica Brasileira, tais como valorização da autonomia e aspectos relacionados
a ampliação da cidadania. São tênues os dados que expressam a capacidade da enfermeira
intervir na ampliação do convívio social das pessoas internadas, as críticas ao hospital
psiquiátrico abalizam o cenário como local privilegiado de oferta de cuidados.
A intolerância, a urgência, o desrespeito ao tempo, fomentaram a localização
supracitada. Todavia, as experimentações estéticas exprimiram intensidades sobre o processo
de cuidar em saúde mental nesse ambiente que contradizem a ausência de crítica sobre sua
manutenção. Avassalador, paralisante, solitário, imputando riscos, assim emergiu o cuidado.
Numa demarcação abrupta de ausência de sentido do ser enfermeira.
Ao aferirem contratempos estoicos para cuidarem nesse espaço, subliminarmente se
aproximaram da direção da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Dado o encontro dos corpos e
disparado a potência criativa de cuidar a partir de experimentações estéticas, essa
aproximação foi engrandecida. Ao vislumbrarem suas forças e presumirem cuidados
inovadores se distanciaram das características da instituição e desvelaram a necessidade de
outros encontros sensíveis.
O desafio e enfrentamento declarado na potência do ser e fazer da enfermeira
independente das intempéries institucionais tratou da direção tomada para descobrir a força do
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cuidado. Essa anunciou um poder intrínseco ao humano, ora alimentado por pilares teóricos,
ora por vivências práticas satisfatórias. Mas, essencialmente por sensibilidade.
Gradativamente as limitações do estudo foram pontuadas, o que auxilia a pensar em
sugestões para próximas investigações: oferta de outros elementos materiais, apresentar
músicas que propiciem ritmos de dança diferentes, dissociar as afetações do encontro do
âmbito pessoal e profissional.
Devo confessar que a recomendação dessa aferição de dissociação do pessoal e
profissional seja determinada pela crença de indissociabilidade. Meu corpo finaliza essa
pesquisa tão afetado que a enfermeira que atua em mim indubitavelmente também foi
transformada. O engendramento entre o ser e o fazer da enfermagem, por vezes impeditivos
do cuidado em saúde mental, requer novos estudos.
Para concluir se faz necessário assumir as contradições contínuas avistadas:
pertencimento a um serviço fechado, pouco enfrentamento as proposições clínicas
estritamente médicas, fragilidade institucional na sustentação de ações à luz da política
vigente. O discurso da segurança promovido pelo dispositivo da internação parecendo induzir
as enfermeiras a cuidarem na mesma direção, buscando propiciar uma suposta segurança,
tendenciosa a não desafiar as questões de violência, gênero, sexualidade, trabalho em equipe e
em rede. Cito esses por terem aparecido na dramatização, mesmo momento em que emerge
um afeto transformador.
À medida que os corpos sensíveis abordaram as temáticas limitadoras de cuidado de
modo a proporem novas formas de cuidar vimos que poderíamos defender a tese em voga: a
potência do cuidado de enfermagem em saúde mental desenvolvido no contexto hospitalar
condizente com a Reforma Psiquiátrica Brasileira encontra ancoragem no processo de criação
e sensibilização das enfermeiras a partir de situações concretas do cotidiano de cuidar.
Assim, partindo de teorias pré-existentes sobre o cuidado da enfermagem psiquiátrica
e reconhecendo um hiato nas práticas, os resultados remeteram à urgência de encontros
propulsores de sensibilidade. E, outra contribuição da pesquisa endereça à Educação
Permanente a apropriação de experimentações estéticas em suas diretrizes.
Concluímos haver um caminho - o da transformação e sensibilização constantes.
Assumir o Devir Borboleta pode instrumentar para o enfrentamento de situações clínicas
graves, do não adoecimento profissional, do trabalho na direção da Política Nacional de Saúde
Mental, do cuidado mantenedor de vida.
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O movimento que atinge o meu corpo ressoa em minha mente de forma a evidenciar
a unicidade do meu ser, e o quão pensante esse corpo-estudante-mulher-enfermeira se tornou
com a investigação. Corpo pensante que projeta o desenvolvimento de muitos outros corpos
pensantes, o caminho anunciado para enfrentarmos as durezas do cotidiano impostos pela
morada cultural que ainda damos a loucura.
Auxiliar a banir o estigma foi um dos anúncios da pesquisa. E, agora que se encerra,
aquilo que durante longa data me cegou, resplandece de forma reconfortante. Cada
pensamento elaborado, cada experimentação proposta e transformação vivenciada reafirmam
que o caminho e movimento da pesquisa assumiram essa missão.
Convido cada um dos corpos que suportaram ler esse trabalho a fecharem os olhos e
sentirem seus movimentos. Ainda que inertes, se intensamente entregues as sensações,
tenderão a perceber deslocamentos. Dos fluxos sanguíneos, das ideias, dos desejos, dos
medos. Movimentos que ajudarão a entender o ocorrido nessa pesquisa.
Um convite à sensibilidade como alimento. Assumindo o devir Borboleta do
personagem conceitual do grupo-pesquisador bato asas ao invés de fincar certezas a esse
constructo. Imagino que se recomeçasse a pesquisa não atingiria os mesmos resultados, a
transformação anunciada pelo grupo-pesquisador infere o caráter intervencionista do estudo.
Finalizamos sem a colocação de um ponto final, apenas libertando nossos corpos a
novos encontros potencializadores de cuidado.
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POST SCRIPTUM

A dificuldade em finalizar o trabalho que me acompanha há anos perpassa afetações
tão intensas e íntimas que peço licença para continuar. A conclusão consiste num limite,
termo que busquei me distanciar durante todo o desenvolvimento da investigação, e nesta
ocasião é o que melhor representa a incumbência anunciada.
Reverbera em meu corpo todo o movimento percorrido. Dos encontros orientadores
às experimentações estéticas do grupo-pesquisador, e o medo desse momento assumir a
significância de estagnação determina que prontamente declare não se tratar de um ponto
final.
Numa perspectiva acadêmica a pesquisa assume numerosas responsabilidades, como
com o objeto em estudo, o campo, os sujeitos, a instituição de ensino, mas, importa pontuar os
aspectos pessoais, pois as transformações vivenciadas também se dão em meu ser. Saio da
investigação com outra estrutura, tomada por sensações que me conectam com a
responsabilidade de manutenção do movimento.
Afluência de preservar acesa a condução do cuidado para a produção de vida ainda
que no hospital psiquiátrico, cujo percurso histórico determinou insuficiências diversas.
Desejo de transcender o refreamento do cuidado objetivo, de alimentar o corpo com uma
multiplicidade de conhecimentos. De ampliar a bagagem sensível a fim de perceber o entorno
e despertar disponibilidade aos encontros que a vida (e pesquisa) propicia. O viés assumido ao
iniciar a pesquisa no tocante a descrença no hospital psiquiátrico porventura seja algo
inabalado, ademais, nada se encerra da forma como começou.
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APÊNDICES

Apêndice A - Quantitativo de hospitais especializados em psiquiatria no país.
Região

Estado
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

Norte
Alagoas

População
829.619
797.722
4.063.614
8.366.628
1.805.788
522.636
1.550.194
17.936.201
3.375.823

Bahia
Ceará

15.344.447
9.020.460

Maranhão

7.000.229

Paraíba

4.025.558

Pernambuco

9.473.266

Piauí
Rio Grande
Norte
Sergipe
Nordeste
Paraná

do

2.288.116
57.254.159
11.320.892

Santa Catarina
Rio
Sul
Sul
Sudeste

Grande

Espírito Santo
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro

Sudeste

3.219.257
3.507.003

7.001.161
do

11.322.895

29.644.948
4.016.356
21.119.536
45.094.866

16.718.956
86.949.714
Distrito Federal
3.039.444

Natureza Jurídica
Público
Público

Privado

Quantidade de
hospitais
1
Não há
1
Não há
Não há
Não há
1

3 hospitais
Público/Privado
1 público
3 privados
Público
Não há
Público/Privado
1 público
1 privado
Público/Privado
1 público
2 privados
Público/Privado
1 público
1 privado
Público/Privado
2 públicos
5 privados
Público
1 público
Público/Privado
2 públicos
1 privado
Público/Privado
1 privado
23 hospitais
Público/Privado
1 público
14 privados
Público/Privado
2 públicos
1 privado
Público/Privado
1 público
4 privados
23 hospitais
Público
2 públicos
Público/Privado
3 públicos
7 privados
Público/Privado
9 públicos
31 privados
*
*
52 hospitais *
Público
1 público

Goiás
6.778.772
Privado
3 privados
Mato Grosso
3.344.544
Privado
1 privado
Mato Grosso do 2.713.147
Privado
2 privados
Sul
Centro- Oeste
15.875.907
7 hospitais
* O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH) não foi realizado no Rio de Janeiro.

Tabela 1: Dados extraídos da portaria nº 1.727, de 24 de novembro de 2016, resultado final do
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/Psiquiatria 2012/2014.
Fonte: Ministério da Saúde, 2017.
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Apêndice B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Título do projeto: Experimentações estéticas com o corpo no cuidar em enfermagem de saúde
mental
Pesquisador responsável: Dda Andréa Damiana da Silva Elias e Profª Drª Cláudia Mara de Melo
Tavares
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem
Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF.
Nome do Voluntário (a): _____________________________________________________________
Idade do voluntário: _____ anos
O (A) senhor (a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa ―Experimentações
estéticas com o corpo no cuidar em enfermagem de saúde mental” de responsabilidade da pesquisadora
Andréa Damiana da Silva Elias.
Sua seleção ocorreu por atuar na assistência direta a sujeitos em sofrimento psíquico em um hospital
especializado em psiquiatria.
O objetivo desse estudo é Potencializar por meio da produção de dados Sociopoética estratégias
criativas de cuidado dos enfermeiros a sujeitos em sofrimento psíquico durante a internação psiquiátrica.
É importante ressaltar que toda pesquisa tem riscos, e consideramos que ao evocarmos lembranças da
assistência prestada sentimentos desagradáveis poderão emergir, no entanto, caso o (a) Sr/Srª se sinta
desconfortável com isto, poderá desistir de participar da pesquisa e receberá acolhimento individualizado pelos
coordenadores da pesquisa em espaço reservado. E caso precise, temos uma psicóloga disponível para
acolhimento.
E, na busca pela minimização de possíveis danos, as oficinas ocorrerão em ambiente calmo, com
temas a serem negociados e escolhidos pelos participantes para serem refletidos e em um momento previamente
agendado para que disponham de tempo para produzirem e desvelarem as questões emergidas com tranquilidade.
As oficinas serão gravadas através de MP3, e serão apagadas após a transcrição das mesmas. E ainda,
a identidade dos entrevistados será de total sigilo durante a análise, discussão e publicação dos dados obtidos.
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e que este consentimento pode ser retirado a
qualquer tempo. A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros e a qualquer
momento o (a) Sr/Srª poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua
relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.
Pesquisadora: Andréa Damiana da Silva Elias
E-mail: andreadamiana@gmail.com
Eu, __________________________________________, RG nº. ___________________ declaro que
entendi os objetivos do meu consentimento para a realização da pesquisa acima descrita e concordo em
participar, como voluntário (a).
Rio de Janeiro,______ de ________________ de 201___.

_________________________________________________________
Assinatura do voluntário
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro Rua
Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo
Centro - Niterói / Rio de Janeiro. CEP 24.030-215
Tel. (21) 26299189
E-mail: etica@vm.uff.br
Site: www.cep.uff.br
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Apêndice C-TERMO DE CESSÃO DE DIREITO E USO DE IMAGEM
Título do projeto: Experimentações estéticas com o corpo no cuidar em enfermagem de saúde
mental
Pesquisador responsável: Dda Andréa Damiana da Silva Elias e Profª Drª Cláudia Mara de Melo
Tavares
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem
Materno infantil e Psiquiatria da Escola de Enfermagem/ UFF.
Nome do Voluntário (a): ____________________________________________________________
Idade do voluntário: _____ anos
Eu,__________________________, RG nº __________________, CPF nº _____________________,
cedo voluntária e gratuitamente à pesquisadora Andréa Damiana da Silva Elias, meus direitos sobre as imagens
encaminhadas por mim para a participação na Pesquisa ―Experimentações estéticas com o corpo no cuidar em
enfermagem de saúde mental ‖.
Declaro-me titular de todos os direitos de autor sobre o material fotográfico objeto desta cessão.
Declaro estar ciente de que o material fotográfico encaminhado poderá ser utilizado em todo o
material de divulgação dos resultados desta pesquisa, não sendo revelada minha identificação ou de qualquer
pessoa que esteja na fotografia.
É importante ressaltar que toda pesquisa tem riscos, e consideramos que ao evocarmos lembranças da
assistência prestada sentimentos desagradáveis poderão emergir, no entanto, caso o (a) Sr/Srª se sinta
desconfortável com isto, poderá desistir de participar da pesquisa e receberá acolhimento individualizado de suas
emoções pelos coordenadores da pesquisa em espaço reservado. E caso precise, temos uma psicóloga disponível
para acolhimento.
E, na busca pela minimização de possíveis danos emocionais, as oficinas ocorrerão em ambiente
calmo, com temas a serem negociados e escolhidos pelos participantes para serem refletidos e em um momento
previamente agendado para que disponham de tempo para produzirem e desvelarem as questões emergidas com
tranquilidade.
A identidade dos participantes será de total sigilo durante a análise, discussão e publicação dos dados
obtidos.
Pesquisadora: Andréa Damiana da Silva Elias
E-mail: andreadamiana@gmail.com

Rio de Janeiro,______ de ________________ de 201___.

________________________________________________________________
Assinatura do voluntário

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro Rua
Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo
Centro - Niterói / Rio de Janeiro. CEP 24.030-215
Tel. (21) 26299189
E-mail: etica@vm.uff.br
Site: www.cep.uff.br
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Apêndice D – CRONOGRAMA DA PESQUISA

Etapas de desenvolvimento
da Tese

1º
Sem.
2015

Definição do tema

2º
Sem.
2015

1º
Sem.
2016

2º
Sem.
2016

1º
Sem.
2017

2º
Sem.
2017

1º
Sem.
2018

X
X

Levantamento bibliográfico em biblioteca e nas
bases de dados

X
X

Revisão Bibliográfica

X
X

Elaboração do desenho metodológico

X
X

X
Aprofundamento
metodológico

no

Referencial

teóricoX

X

X
Defesa do projeto junto ao Programa de Pósgraduação para encaminhamento ao CEP
Encaminhamento do protocolo de pesquisa ao
Comitê de Ética em Pesquisa
Produção de dados: Negociação, Infraestrutura,
Oficinas

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

Produção de Dados

X
X

Análise preliminar dos dados

X
X

Qualificação da Pesquisa

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
Análise e interpretação dos dados
X
Publicação
Elaboração das conclusões
X
Confecção dos conceitos da Tese

X
X

Redação do trabalho final

X
X

Defesa da Tese de Doutorado

X
X

Entrega da tese ao Programa de Doutorado após as
revisões

X
X
X
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Apêndice E – Orçamento

INSUMO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

Resma de papel A4 (500 folhas)

10

R$ 200,00

Cartuchos de Impressora

05

R$ 750,00

Notebook

01

R$ 2000,00

Pen drive

03

R$ 90,00

Mídia CD-R

10

R$ 15,00

Caixa de grampo para grampeador (4.000

01

R$16,00

Encadernação

08

R$ 400,00

Gastos com publicação

04

R$8.000,00

grampos)

TOTAL

186

R$ 11.471,00

Apêndice F- Declaração Negativa de Custos

Eu, Andréa Damiana da Silva Elias, declaro, sob as penas da lei, para os devidos
fins, que a pesquisa intitulada ―Experimentações estéticas com o corpo no cuidar de enfermagem de
saúde mental‖

será realizada com financiamento próprio, não havendo nenhum órgão

financiador para a mesma, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento
superveniente que venha alterar a atual situação quanto ao financiamento.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

__________________________________
Andréa Damiana da Silva Elias
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Apêndice G - REVISÃO INTEGRATIVA

Características do Cuidado do Enfermeiro em Saúde Mental: revisão
integrativa

RESUMO
Objetivo: identificar as características dos cuidados prestados por enfermeiros às
pessoas portadoras de transtornos mentais na contemporaneidade. Método: revisão
integrativa que buscou artigos científicos entre o período de janeiro a abril de 2018 nas bases
de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, na biblioteca virtual SCIELO, com os termos
―enfermagem psiquiátrica‖ e ―cuidado em saúde mental‖. Selecionou-se 23 artigos para a
análise intentando responder a seguinte questão: ―Quais as dimensões ou características do
cuidado de enfermagem psiquiátrica/saúde mental na atualidade?‖. Resultados: identificou-se
três categorias: 1- Indefinições e tradições: a urgência de ressignificar o modelo de cuidado
dos enfermeiros; 2- Relacionamento terapêutico como essência do cuidado em enfermagem;
3- Apontamentos de um cuidado à luz da RPB. Conclusão: o estudo evidenciou um cuidado
de enfermagem distante dos pressupostos da atenção psicossocial, alicerçado numa psiquiatria
tradicional, apontando para o relacionamento terapêutico como aposta de ruptura com a
prática manicomial e avanço ao modelo biopsicossocial.
INTRODUÇÃO
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) instituída pela Portaria nº 3.088/2011,
marco da ampliação do conceito de saúde e composição de serviços para atendimento
daqueles que apresentam transtorno mental emerge na direção da Reforma Psiquiátrica
Brasileira (RPB), regida pela Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde
mental.1-2

Balizas legais resultantes de movimentos que expressam o anseio de uma

sociedade por mudanças no modelo de atenção à saúde mental, assim como no lugar ocupado
por seus usuários, pois tratam de direcionar a assistência no caminho da integralidade do
cuidado, da garantia de direitos humanos e da promoção da cidadania.3
Embora a Reforma Psiquiátrica tenha possibilitado um novo olhar para a saúde
mental, para a loucura, para o diferente, ainda busca uma mudança epistemológica da
compreensão das pessoas que estão em sofrimento psíquico e uma transição de paradigma,
importando destacar uma recente publicação que parece destoar desse processo, a Portaria nº
3.588/2017 que dentre outros aspectos insere os hospitais psiquiátricos na RAPS e incentiva
as Comunidades Terapêuticas, incorrendo no risco do aumento do número de internações, e,
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consequentemente, novas exclusões, como visto na história da loucura com os hospitais
psiquiátricos tendo basicamente a função social de exclusão.4-6
Tal possibilidade tende a resvalar na assistência prestada aos usuários dos seus
serviços, e consequentemente nos afazeres dos enfermeiros na contemporaneidade. Diante
desse contexto ancoramos essa revisão, na urgência ainda real de uma transposição cultural da
loucura, de uma espécie de descolonização ante ao que vivenciamos com a história da doença
mental, que retirou da sociedade todos os que estiveram à margem dos princípios ditados pela
sociedade, resultando no estigma, uma série de fatores por meio dos quais certas pessoas e
grupos são levados a se sentirem excluídos, envergonhados e até mesmo discriminados.7
No campo da saúde coletiva estudos garantem haver uma defasagem muito grande
quanto à assistência de enfermagem no âmbito dos cuidados a serem prestados ao paciente em
sofrimento psíquico, ao visualizarem a assistência de enfermagem na prática, percebem uma
restrição a entrega de receitas médicas de psicotrópicos ao paciente de forma meramente
mecânica, sem orientações, nem explicações acerca de precauções, cuidados e efeitos
colaterais que determinado psicotrópico pode apresentar, e, por vezes, a alguns
encaminhamentos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).8 Afirmam ainda que
embora as práticas desse novo modelo, se referindo a reforma, apresentem maior adesão ao
paradigma psicossocial, há uma representação do doente mental marcada pelo medo e
exclusão e vinculada ao paradigma biomédico, uma espécie de reflexo da atual situação do
campo da saúde mental, na qual o paradigma biomédico não foi totalmente superado e nem o
paradigma psicossocial totalmente estabelecido.9
Contradições que suscitam indagações: como os enfermeiros cuidam, tendo em vista
os desafios e compromisso ético do cuidar contemporâneo? De que maneira as práticas
assistenciais desenvolvidas pelos enfermeiros dialogam com o movimento da Reforma
Psiquiátrica?
Sabemos que um agravo em saúde pode ter diferentes representações individuais,
que o diagnóstico pode ser idêntico, mas o ser humano, sendo singular e complexo, requer um
cuidado em saúde pautado nas demandas individuais.10 Desse modo, tomados pelos princípios
da RPB como norteadores políticos e éticos do processo de construção da assistência em
saúde mental, versando pela desconstrução do estigma da loucura, promoção de autonomia,
dignidade, identidade e protagonismo dos portadores de transtornos mentais, o interesse pelo
tema desse estudo deve-se ao fato da necessidade de demarcação do cuidado prestado por
enfermeiros no campo da Atenção Psicossocial.
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OBJETIVO
Identificar as características dos cuidados prestados por enfermeiros às pessoas
portadoras de transtornos mentais na contemporaneidade.

MÉTODO
A revisão integrativa de literatura é um método que tem a finalidade de reunir e
sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira
sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema
investigado. Dividida em seis etapas, a saber: identificação do tema e seleção da hipótese ou
questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; estabelecimento de critérios para
inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; definição das informações
a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos
incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados e; apresentação da
revisão/síntese do conhecimento.11
Dessarte, a primeira etapa ocorreu com a questão elaborada para a busca: ―Quais as
dimensões ou características do cuidado de enfermagem psiquiátrica/saúde mental na
atualidade?‖.
A busca pela literatura foi realizada no período de janeiro a abril de 2018, por meio
do descritor ―enfermagem psiquiátrica‖ e o termo ―cuidado em saúde mental‖, que foram
combinados pelo operador booleano AND, sendo instituído os filtros - temático, saúde mental
e dependência química; assunto principal- enfermagem psiquiátrica, relação enfermeiropaciente e atitude do pessoal de saúde, indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas
bases de dados Medical LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE),
Literatura Latino-Americana y del Caribe en Ciencias de laSalud (LILACS), Bases de Dados
de Enfermagem (BDENF), e na ScientificEletrocnic Library Online (SCIELO)
A segunda etapa estabeleceu como critério de inclusão textos completos e recorte
temporal dos últimos dez anos, e os critérios de exclusão distanciamento da questão de
pesquisa, artigos repetidos e não identificação dos sujeitos do estudo. Na terceira etapa teve-se
o reconhecimento das informações relevantes à temática, com os artigos identificados de A1 a
A23, os dados foram apresentados por tabulação em forma de figuras com as seguintes
informações: autor, ano, título do artigo, periódico de publicação, tipo de estudo, objetivos
gerais e cenário. Na quarta a avaliação dos artigos feita pela leitura do material e síntese dos
principais achados característicos do cuidado, na quinta a descrição dos fundamentos dos
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artigos selecionados, emergindo as categorias: Indefinições e tradições: a urgência de
ressignificar o modelo de cuidado dos enfermeiros, Relacionamento terapêutico como
essência do cuidado em enfermagem e Apontamentos de um cuidado à luz da RPB, e a sexta
etapa a apresentação dessa síntese por meio da discussão, agrupamento dos achados e
buscando responder à questão em voga.

RESULTADOS
A busca na BVS retornou com 19.666 obras, após refinamento com a instituição dos
filtros temático - saúde mental e dependência química e, assunto principal - enfermagem
psiquiátrica, relação enfermeiro-paciente e atitude do pessoal de saúde, 254 artigos
tangenciavam a temática. Com os critérios de inclusão - artigo completo e recorte temporal
dos últimos dez anos, decrescido para 164 obras, e com os critérios de exclusão distanciamento da questão de pesquisa, artigos repetidos e não identificação de enfermeiros
como sujeitos do estudo, temos os 23 artigos que compuseram a revisão.

Título
A1Percepção sobre a
prática
de
enfermagem
em
Centros de Atenção
Psicossocial12
A2Percepção
do
Enfermeiro acerca
da
Prática
Assistencial
nos
Serviços Públicos
Extra-Hospitalares
e Saúde Mental13
A3Saúde mental e
enfermagem
na
estratégia saúde da
família: como estão
atuando
os
enfermeiros?8
A4Ações em saúde
mental às famílias
nos
diferentes
contextos
de
trabalho:
revisão
integrativa10
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Autores/Ano

Periódico

Objetivo Geral

Oliveira FB;
Silva KMD;
Silva JCC.
2009

Revista Gaúcha
de Enfermagem

Conhecer a percepção
dos profissionais dos Centros de
Atenção Psicossocial sobre a
prática
cotidiana
do(a)
enfermeiro(a) nesses serviços.

Calgaro A;
Souza EN.
2009

Revista Gaúcha
de Enfermagem

Identificar
a
percepção dos enfermeiros dos
serviços
extra-hospitalares
acerca da prática assistencial em
saúde mental e a influência da
Reforma Psiquiátrica.

Ribeiro LM; Medeiros
SM; Albuquerque JS;
Fernandes SMBA.
2010

Revista da Escola
de Enfermagem
da USP

Descrever
as
atividades voltadas para a
atenção
ao
portador
de
transtorno mental na ESF.

Aires M;
Roos CM;
Gonçalves AVF;
Schneider JF;
Olschowsky A.
2010

Revista
Gaúcha
de
Enfermagem

Identificar os estudos
nos periódicos de enfermagem
que focalizam as ações em
Saúde Mental direcionadas às
famílias.

A5Fragmentos
históricos
da
assistência
psiquiátrica no Rio
Grande do Norte,
Brasil14

Miranda FAN;
Santos RCA;
Azevedo DM;
Fernandes RL;
Costa TS.
2010

Revista Gaúcha
de Enfermagem

Resgatar aspectos do
funcionamento terapêutico do
Hospital-Dia (HD) Dr. Élger
Nunes, em Natal.

A6-A
construção do saber
em enfermagem
psiquiátrica: Uma
abordagem
histórico-crítica15
A7-A
família em saúde
mental: subsídios
para o cuidado
clínico
de
enfermagem16
A8-O
trabalho em um
Centro de Atenção
Psicossocial:
dificuldades
e
facilidades
da
equipe
de
enfermagem17
A9Conceito de grupo
na percepção de
enfermeiros na área
de saúde mental e
psiquiatria18
A10Fatores
interferentes
nas
ações da equipe da
Estratégia Saúde da
Família ao portador
de
transtorno
mental19

Silva TC;
Kirschbaum DIR.
2010

SMAD. Revista
eletrônica saúde
mental álcool e
drogas

Refletir acerca dos
saberes
da
enfermagem
psiquiátrica
em
sua
especificidade,
numa
perspectiva histórico-crítica.

Silva KVLG;
Monteiro ARM.
2010

Revista da Escola
de Enfermagem
da USP

Refletir teoricamente
sobre o cuidado de enfermagem
à família de sujeito em
sofrimento psíquico.

Zerbetto SR;
Efigênio EB;
Santos NLN; Martins
SC.
2011

Revista Eletrônica
de Enfermagem

Discutir o trabalho de
profissionais de enfermagem
em um CAPS a partir da
perspectiva de seus atores.

Spadini LS;
Souza MCBM.
2011

SMAD.
Revista eletrônica
saúde
mental
álcool e drogas

Identificar, entre
enfermeiros da rede de Saúde
Mental de um município do
interior paulista, a compreensão
que têm sobre grupo.

Pini JS;
MAP Waidman.
2012

Revista
da Escola de
Enfermagem da
USP

Evidenciar os fatores
de
contribuição
ou
de
dificuldade apontados pelas
equipes de ESF na assistência
ao portador de transtorno
mental/família.

A11Relação de ajuda
com
paciente
psiquiátrico: além
do
paradigma
médico20
A12-O
Papel do enfermeiro
na
adesão
ao
tratamento
de
pessoas
com
transtorno afetivo
bipolar: o que os
registros dizem?21

Oliveira RM;
Furegato ARF.
2012

SMAD.
Revista eletrônica
saúde
mental
álcool e drogas

Analisar
interação
não diretiva da enfermeira com
uma portadora de esquizofrenia

Pedreira B;
MH Soares;
AC Pinto.
2012

SMAD.
Revista eletrônica
saúde
mental
álcool e drogas

Descrever o papel do
enfermeiro na adesão ao
tratamento da pessoa com
transtorno
afetivo
bipolar
(TAB).
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A13Atuação
do
enfermeiro
no
quadro
de
depressão infantil
em
CAPSi:
Abordagem
diagnóstica
de
enfermagem22
A14Ações e cuidados
de enfermagem em
saúde mental num
hospital-dia
psiquiátrico: uma
revisão integrativa23
A15Cuidado no hospital
psiquiátrico sob a
ótica da equipe de
enfermagem24
A16Reforma
psiquiátrica
em
Natal-RN: evolução
histórica
e
os
desafios
da
assistência
de
enfermagem25
A17Concepção
de
profissionais
de
saúde que atuam
em emergência de
saúde mental26

Costa TB;
Peixoto DM;
MAPV
Sebroeck;
Mello R.
2013

Revista online de
pesquisa:Cuidado
é Fundamental

Verificar os sinais e
sintomas da depressão na
infância e identificar os
diagnósticos de enfermagem
baseado em NANDA
no que tange à sistematização
da assistência à criança com
depressão.

Júnior JMP; Miranda
FAN; Santos RCA;
MKC Dantas;
Nascimento EGC.
2014

Revista online de
pesquisa:Cuidado
é Fundamental

Identificar
na
literatura evidências disponíveis
sobre as ações e os cuidados de
enfermagem em SM em um
Hospital Dia psiquiátrico.

Revista

Descrever
a
percepção da equipe de
enfermagem acerca do cuidado
no hospital psiquiátrico.

Silva FS;
Simpson CA;
RC Dantas.
2014

SMAD:
Revista eletrônica
saúde
mental
álcool e drogas

Discorrer sobre a
evolução
das
práticas
assistenciais ao portador de
transtornos psiquiátricos na
cidade de Natal.

Soares MH;
ED Ruzzon;
MSS Bortoletto.
2014

SMAD:
Revista eletrônica
saúde
mental
álcool e drogas

A18Sistematização da
assistência
de
enfermagem
em
unidade
de
internação
psiquiátrica27
A19-Os
cuidados
de
enfermagem e o
exercício
dos
direitos humanos:
Uma análise a partir
de realidade em
Portugal28
A20Ditos acadêmicos
do ontem e do hoje
acerca do papel da
enfermagem
no
processo e rotina da
desins29

Toledo VP;
SN Motobu;
APRF Garcia.
2015

Revista
Baiana
de
Enfermagem

Comparar
as
concepções
sobre
doença
mental
de
profissionais
administrativos, de enfermagem
e médicos dos serviços de saúde
de urgência no município de
Londrina-PR.
Elaborar
um
instrumento para sistematizar a
assistência de enfermagem
numa unidade de internação
psiquiátrica de um hospital
geral.

Moll MF;
AC Mendes;
CAA Ventura;
IAC Mendes.
2016

Esc.
Anna Nery

Descrever
a
prestação de cuidados de
enfermagem em serviços de
psiquiatria para adultos de uma
cidade
de
Portugal,
na
perspectiva do exercício dos
direitos humanos.

VF Duarte;
GL Neto;
L Rodrigues; Campos
CJG.
2016

SMAD:
Revista eletrônica
saúde
mental
álcool e drogas

Explorar
as
produções científicas nacionais
da enfermagem sobre o
processo histórico a respeito da
desinstitucionalização e da
reabilitação
psicossocial
proveniente da RP brasileira e
avaliar seu processo de
desenvolvimento.
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Tavares CMM;
Cortez EA;
Muniz MP.
2014

RENE

A21-O
cuidado em saúde
mental no território:
concepções
de
profissionais
da
atenção básica30

Oliveira EC;
AT Medeiros;
FMP Trajano;
GC Neto;
SA Almeida;
LR Almeida.
2017
MS Xavier;
MG Terra;
MD Schimith;
MT Leite;
MHL Kruse;
CT Arnemann.
2017

A22Compreensão
de
enfermeiras
atuantes em saúde
mental sobre a
internação
compulsória
e
involuntária31
APRF Garcia;
A23Processo
de MIP Freitas;
enfermagem
na JLT Lamas;
saúde
mental: VP Toledo.
revisão integrativa
2017
da literatura11
Figura 1: Distribuição das referências incluídas
ano, periódico de publicação e objetivos gerais.

Escola
Anna Nery

Analisar
as
concepções que norteiam as
práticas dos profissionais em
relação aos cuidados em Saúde
Mental.

Escola
Anna Nery

Analisar
a
compreensão de enfermeiras
atuantes em serviços de saúde
mental
sobre
internações
compulsórias e involuntárias.

Revista
Brasileira
de
Enfermagem

Identificar evidências
da literatura sobre a aplicação
do processo de enfermagem no
cuidado desenvolvido pelo
enfermeiro na saúde mental.

na revisão integrativa de acordo com título dos artigos, autores,

Os resultados anunciaram que vinte e três (100%) artigos foram publicados em
periódicos nacionais, com a seguinte distribuição: sete (30,43%) na revista SMAD - Revista
eletrônica saúde mental álcool e drogas, quatro (17,39%) na revista Gaúcha, três (13,04%)
respectivamente nas revistas da Escola de Enfermagem USP e Anna Nery, dois (8,7%) na
Enfermagem é Fundamental, e um (4,34%) em cada uma das revistas REBEN, Baiana e
Eletrônica de Enfermagem.
Referente aos objetivos dos estudos, doze (52,17%) deles intentavam descrever ou
identificar os aspectos referentes ao cuidado dos enfermeiros aos pacientes psiquiátricos, três
(13,04%) passando pela descrição do cuidado pretendiam ressaltar a sistematização da
assistência de enfermagem, o mesmo percentual (13,04%) buscou conhecer a percepção dos
enfermeiros/profissionais sobre cuidado em saúde mental e refletir sobre os saberes de
enfermagem em saúde mental. Apenas um (4,34%) intentou explorar o funcionamento do
serviço e outro (4,34%) entender a compreensão que enfermeiros tem sobre grupo.
Quanto ao espaço temporal dos estudos o ano de 2010 teve destaque com cinco
(21,73%) publicações, seguido de 2014 com quatro (17,39%), 2017 e 2012 com três (13,04%)
cada. Os anos 2009, 2011 e 2016 apresentaram duas (8,69%) publicações a cada ano, e 2013 e
2015 um (4,34%) artigo por ano.
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No que tange a síntese dos resultados temos a figura 2:
Tipo estudo/Cenário/Nível de
Evidência(NE)
A1Estudo
de
campoCentro de atenção
Psicossocial (CAPS)
NE – VI
A2Estudo
de
campoCAPS
NE – VI
A3- Estudo de campo
- Estratégia de Saúde da Família
NE – VI
A4- Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V
A5- Estudo teórico
revisão de literatura

Característica do cuidado do enfermeiro
Necessidade de relação dialógica, estabelecendo o confronto, a troca,
uma interação afetiva. Prática pautada pela acolhida do usuário, com vínculos
afetivos, de confiança, de escuta e de relações interpessoais.

Um cuidado segregador, necessitando mudanças. Papel do enfermeiro
indefinido, permeado por questionamentos, com o surgimento de novas
problemáticas e novas soluções, implicando em diferentes experiências e saberes.

Ausência de cuidado direto. Não foram observadas ações voltadas para
o portador de transtorno mental devido à falta de capacitação relacionada à saúde
mental e a ausência de uma equipe multiprofissional.
Necessidades de valores humanísticos. Importância de inovar, planejar
e implementar ações em Saúde Mental com enfoque psicossocial.
Cuidados mantidos à cultura manicomial. Problemas institucionais,
políticos e econômicos, dificultando a construção de novos saberes e práticas no
campo da saúde mental.

NE – V
A6- Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V
A7- Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V
A8- Estudo de campo
CAPS
NE – VI
A9- Estudo de campo
CAPS
NE – VI
A10Estudo
de
campo- Unidades básicas de
saúde
NE – VI
A11Estudo
de
campo- Universidade
NE – VI
A12Estudo
de
campo CAPS
NE – VI
A13- Estudo teóricorevisão de literatura
NE – V
A14- Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V
A15Estudo
campo
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A realidade atual exige inovações urgentes, pois muito foi dito, mas,
muito do que foi dito precisa ser revisto, questionado e reconfigurado.
Práticas
envolvem
dignidade,
criatividade,
interdisciplinaridade, escuta e compartilhamento de saberes.

acolhimento,

Forte influência do modelo biológico: medicação, banho diário,
anotação de enfermagem e alimentação. Reforma psiquiátrica vista de forma
reducionista.
Necessidade de melhor preparo dos enfermeiros para o trabalho com
grupos, principalmente em relação à coordenação dos mesmos.

Assistência pautada no vínculo; Utilização de grupos focais na equipe
para construção das práticas assistenciais.

Importância da escuta, do interesse genuíno, da disponibilidade, do
vínculo, da humanização do cuidado de enfermagem, o dito relacionamento
terapêutico.
Os registros não relatam conduta de enfermagem na maioria das vezes
e possuem aspectos da psiquiatria organicista em sua descrição.

O processo de enfermagem possibilita diferentes atuações do
enfermeiro nos CAPSi, permite intervenção com intuito de melhorar a qualidade
de vida da criança com depressão e da família.
Atividades terapêuticas interdisciplinares voltadas à reinserção social.
Priorização de um cuidado pautado na humanização e na integralidade da atenção
através de atividades terapêuticas interdisciplinares.

de
reduzem

Necessidade de ampliar os sentidos do cuidado que por vezes se
às questões de higienização, alimentação, administração de

Hospital psiquiátrico
(HP)
NE – VI
A16- Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V
A17Estudo

de

campoHospital Geral (HG),
Serviço Atendimento Móvel
Urgência (SAMU), CAPS
NE – VI
A18Estudo
de
campoHG
NE – VI
A19-Estudo

de

campo Unidade Internação
Psiquiátrica HG, Hospital Dia,
internação HP
NE – VI
A20-Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V
A21-Estudo
de
campo -Estratégia de Saúde da
Família
NE – VI
A22-Estudo
de
campoHP e CAPS
NE – VI
A23- Estudo teórico
revisão de literatura
NE – V

medicamentos e de vigilância e controle dos internos. Necessidade de escuta
sensível, disponibilidade pessoal, construção de projetos terapêuticos
individualizados.
Os enfermeiros da saúde mental podem estar repetindo os erros
cometidos nos primórdios da enfermagem psiquiátrica, ao se deterem em assistir
as demandas externas e culminarem por sucumbir suas potencialidades em cuidar.
Embora o enfermeiro e sua equipe sejam quem mais mantêm contato
com os usuários, apresentam uma atuação com o paciente de forma autoritária de
controlar, vigiar e reprimir, permeada de preconceito e estigma, diante do doente
mental.

Articulação entre o cuidado de enfermagem baseado na psiquiatria
clínica e a abordagem integral das necessidades do paciente. O incremento do
processo de enfermagem por meio da Sistematização da Assistência de
Enfermagem podem ser uma alternativa para estabelecer um plano de cuidados
coerente além de trazer a contribuição da enfermeira para a constituição de
projetos terapêuticos no âmbito da equipe multiprofissional.
Práticas de cuidado permeadas de sensibilidade pela pessoa com
transtorno mental e pela sua condição adoecida, o que demonstrou o respeito à
dignidade humana em todos os serviços.

O trabalho da enfermagem enfrenta um desafio no cenário da RP, que
consiste em abandonar a antiga mentalidade do modelo asilar de custódia,
adotando a nova política de saúde mental tendo como objetivo a inclusão social.
Ações baseadas com exclusividade da dimensão biológica, em
detrimento da multiplicidade de fatores da realidade como as questões subjetivas
e outras da dimensão social nas quais os sujeitos estão envolvidos.
Ações essencialmente de comunicação entre os serviços. Necessidade
de práticas que não se restrinjam ao usuário, mas abranja sua família.

Verificou-se falta de evidência para o uso do processo de enfermagem
na saúde mental e aponta-se para necessidade da criação de novas possibilidades
de diálogo entre perspectivas relacional e biológica.

Figura 2: Características dos cuidados de enfermagem relacionado ao cenário e tipo
de estudo.
Referente aos tipos de estudo, quatorze pesquisas de campo (60,86%) com nível de
evidência VI e nove (39,14) revisões de literatura com nível de evidência V. Quanto às
características do serviço das pesquisas de campo, cinco (21,73%) foram realizados em
CASP, três (13,04%) foram estudos multicêntricos com os seguintes cenários: CAPS, HG,
SAMU, UIPHG, percentual idêntico para as unidades básicas, sendo que dois (8,69%) se
deram especificamente com equipes da Estratégia de Saúde da Família, e um (4,34%)
aconteceu no HP, tendo mesmo percentual para Universidade e Hospital Geral.
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Após a análise das sínteses dos resultados referente as características do cuidado dos
enfermeiros, realizado o agrupamento por associação dos dados que conduziu a três
categorias:

Categorias

Síntese dos achados

Estudo
s

1-Indefinições
e
tradições: a urgência de
ressignificar o modelo de
cuidado dos enfermeiros
2-Relacionamento
terapêutico como essência do
cuidado em enfermagem

Estudos apontam modelo de cuidar
pautado no controle e ausência de direção
biopsicossocial.
Ocupação
dos
serviços
substitutivos sem preparo, com práticas
tradicionais que exigem renovação.
Evidenciam a necessidade da prática
dialógica com ênfase na escuta, vínculo,
acolhimento e relacionamento terapêutico.

3- Apontamentos
de um cuidado à luz da RPB

Necessidade de cuidado pautado na
criação, sensibilidade,

A2,
A3, A5, A8, A12,
A16, A17, A18,
A21
A1,
A4, A7, A10,
A11, A14, A15,
A19
A6,
A9, A13, A20,
A22, A23

Figura 3: Síntese dos principais achados dos artigos agrupados por categorias.

Compilados nove (39%) artigos na categoria 1, caracterizada por ações de
enfermagem ancoradas numa psiquiatria organicista, com breve apontamento ao modelo
biopsicossocial. Com oito (35%) estudos na categoria 2, os resultados evidenciam que a
enfermagem detém conhecimento da relevância do estabelecimento do relacionamento
terapêutico como premissa para o cuidado em SM, apresentando dificuldades na
implementação e sucessiva sistematização das ações. E com seis 6 (26%) artigos a categoria 3
caracteriza a perspectiva requerida para o cuidado de enfermagem na contemporaneidade.

DISCUSSÃO
Os estudos investigados não se limitaram a revisões teóricas, trataram também de
pesquisas de campo dadas em sua maioria em serviços substitutivos de saúde mental, apenas
um estudo teve como cenário o hospital psiquiátrico, e, caracterizando a prática do enfermeiro
na contemporaneidade, anunciaram uma enfermagem tradicional, não direcionada ao modelo
biopsicossocial.
Dados que antecedem as previstas alterações na política com deslocamento maior de
investimento nos modelos fechados de assistência em detrimento aos serviços de base
territorial, já anunciadas como a remanicomialização do campo da Saúde Mental pelo viés das
drogas, com a inclusão das Comunidades Terapêuticas.32
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Indefinições e tradições: a urgência de ressignificar o modelo de cuidado dos
enfermeiros
Os estudos trazem uma atuação empírica da enfermagem convergente a inexistência
de ações à luz da RPB.13,8 Uma assistência de enfermagem psiquiátrica marcada por um
modelo controlador e repressor, com funções exercidas por indivíduos sem habilidades para
cuidar do portador de transtorno mental, afirmando um papel indefinido para a enfermagem
atual.13 A desqualificação profissional determinando o tipo de assistência, que pode
relacionar-se a interesses políticos, diversidade de opiniões entre os profissionais de saúde,
em relação à cultura manicomial, problemas institucionais e econômicos, dificultando a
construção de novos saberes e práticas no campo da saúde mental.14
Fragilidade dada no próprio CAPS com cuidados sob forte influência do modelo
biológico, ações restritas a administração de medicação, anotação de enfermagem, orientações
para o banho e alimentação diários, corroborada pela ausência de registros sobre a conduta de
enfermagem com o paciente.17,21,30
Desse modo,os enfermeiros da saúde mental podem estar repetindo os erros
cometidos nos primórdios da enfermagem psiquiátrica, ao se deterem em assistir as demandas
externas e culminarem por sucumbir suas potencialidades em cuidar. A enfermagem possui
amarras que estão arraigadas na origem da profissão quando da sua inserção em psiquiatria; a
sistematização da assistência, as teorias, a cientificidade discutível, enfraquecem as ações do
enfermeiro na saúde mental a favor de sua autonomia e especificidade prática e científica,
contribuindo com uma crise visível nos serviços prestados aos enfermos mentais.25
A despeito do enfermeiro e sua equipe serem quem mais mantêm contato com os
usuários, apresentam uma atuação com estes de forma autoritária de controlar, vigiar e
reprimir, permeada de preconceito e estigma, diante do doente mental.26 Atestando o caminho
longínquo a ser percorrido para efetiva migração do modelo manicomial para o
biopsicossocial.
Trajetória que na integralidade é evidenciada por requer avanço. Há aposta no
incremento do processo de trabalho por meio da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), apresentada como a alternativa para estabelecer um plano de cuidados
coerente além de trazer a contribuição da enfermeira para a constituição de projetos
terapêuticos no âmbito da equipe multiprofissional.27
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A implementação da SAE em todas as instituições de saúde, sejam públicas ou
privadas, segue a resolução COFEN – 358/2009. Trata da execução sistematizada do processo
de enfermagem englobando suas cinco etapas: histórico, diagnóstico, planejamento,
implementação e avaliação, subsidiados por uma teoria. E para tal exige a reorganização dos
serviços através das discussões pertinentes como, materiais necessários, educação permanente
e recursos humanos.33
Nesse estudo não tratamos de investigar a importância da SAE, mas, deixamos a
questão: como vislumbrar esse processo se as ações vigentes ainda encontram ancoragem no
modelo pré-reforma psiquiátrica?

Relacionamento terapêutico como essência do cuidado em enfermagem
Elementos como a relação dialógica e interação afetiva evidenciam a percepção dos
enfermeiros sobre suas práticas nos CAPS, subsidiada pela acolhida do usuário,
estabelecimento de vínculos, de confiança, de escuta e de relações interpessoais.12,19,24
Assomado a valores humanísticos como, alteridade, respeito, escuta qualificada,
comprometimento e responsabilização com as necessidades relatadas pelo usuário durante o
encontro

profissional/usuário/família.

E

reconhecimento

das

necessidades

práticas

características do relacionamento terapêutico, contudo, a partir de estudos teóricos. 10,20
Os estudos anunciam que o cuidado clínico de enfermagem precisa permear a
politização dos sujeitos, na qual os atores militam em busca da produção de autonomia e as
práticas envolvem dignidade, criatividade, acolhimento, interdisciplinaridade, escuta e
compartilhamento de saberes, assim como atividades terapêuticas interdisciplinares voltadas à
reinserção social, tendo a sensibilidade como a essência das práticas de cuidado.16,23,28
Apontamentos sobre a urgência ao acolhimento da proposta de reabilitação psicossocial e
atenção integral aos usuários dos serviços de SM, podendo conduzir ao próprio enfermeiro
como instrumento terapêutico, e não apenas as medicações e os procedimentos técnicos,
amplamente difundidos no paradigma médico.20
Os artigos percorreram direções distintas e no geral demonstraram que o pilar para o
desenvolvimento de práticas assistenciais dos enfermeiros à luz dos princípios da RPB
subsidia-se no relacionamento terapêutico, contudo, ainda não está dado a forma com os
enfermeiros encontrarão para construir novas concepções e perspectivas, fazendo
deslocamento, alguma dialética entre esse cuidado que historicamente se faz no corpo e que
também pode se nortear pela palavra.34
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Deslocamentos que exigirão olhar atento a redução da maioridade penal, a política de
guerra às drogas, de exclusão e extermínio, a criminalização da pobreza e ainda a
artificialização da RAPS e a equivocada inclusão da Saúde Mental na Atenção Básica, pois
aparecem como colaboradores para o não avanço da Atenção Psicossocial, impactando
diretamente na implementação do cuidado do enfermeiro pelo relacionamento terapêutico.32

Apontamentos de um cuidado à luz da RPB
Os resultados anunciam que a enfermagem, inserida e investida em cuidar daquele
que porta algum tipo de sofrimento psíquico, não pode prescindir de constante movimento
que leve a saber mais sobre o que se faz e sobre a profissão que se constrói.
Embora os artigos digam que já ouvimos de tudo: sobre o valor de uma observação
rigorosa, da importância da relação interpessoal na enfermagem e do dispositivo da
supervisão, da forma de preparar os enfermeiros iniciantes para exercerem a enfermagem
psiquiátrica, do processo de enfermagem permitir intervenção com intuito de melhorar a
qualidade de vida por meio da promoção do bem-estar físico, mental e social, anunciam
também desafios, como a necessidade tanto na assistência como no ensino de discutir o
conceito de grupo para que haja aplicação apropriada desse recurso como fonte das ações de
enfermagem. 15,22,18
Assim como a ampliação dos estudos sobre grupo de modo a facilitar a coordenação
destes por enfermeiros, os estudos apontam para a necessidade de enfrentamentos urgentes e
apriorísticos, como abandonar a antiga mentalidade do modelo asilar de custódia, adotando a
nova política de saúde mental tendo como objetivo a inclusão social.29 Na ausência de tais
enfrentamentos, os avanços, devido a detenção dos dados sobre o cuidado por parte dos
enfermeiros, podem se limitar a mera transmissão de recados, essencialmente de comunicação
entre os serviços, assim como de práticas restritas ao usuário, não abrangendo a sua família.31
Os estudos dizem de um movimento de avanço antagônico entre cuidado pautado na
relação e situado na padronização de diagnósticos que respondem ao mal-estar físico.
Verificando a falta de evidência para o uso do processo de enfermagem na saúde mental e
apontando para necessidade da criação de novas possibilidades de diálogo entre perspectivas
relacional e biológica.11
As então anunciadas práticas do novo modelo de cuidar, fazendo alusão a RPB,
embora apresentem maior adesão ao paradigma psicossocial, mantém uma representação do
doente mental marcada pelo medo e exclusão e vinculada ao paradigma biomédico. Tal
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achado parece ser um reflexo da atual situação do campo da saúde mental, na qual o
paradigma biomédico não foi totalmente superado e nem o paradigma psicossocial totalmente
estabelecido.9
Estudos dizem que enfermeiro é potencialmente um agente de mudança, e sua
assistência pode se dar de forma a recuperar a autonomia do indivíduo em sofrimento
psíquico se vinculada aos programas construídos dentro do processo da RPB, o que implica
em criar novos espaços para assistência de enfermagem.35-37 Requer um distanciamento do
estigma da loucura, num processo que amplie acesso aos cuidados de forma sensível às lutas e
necessidades cotidianas da vida das pessoas cuidadas, buscando o estabelecimento de
vínculos e de acolhimento.38-40
Para isso, recuar a discussão para os aspectos culturais da loucura, que colocarão em
pauta as pessoas, antes mesmo das características tradicionais da assistência, à luz da
marginalização e segregação, parecem prioritários e antecipatórios a elucubração do cuidado
dos enfermeiros. Um recuo necessário para que avanços sociais sobre a compreensão da
loucura possam evidenciar cuidados convergentes aos princípios da RPB.

Conclusão
Os estudos evidenciaram distanciamento entre enfermeiros e pessoas cuidadas,
marcaram a priorização das atividades de cunho administrativo e, saber instrumental
manifesto nas concepções do processo saúde-doença mental. Reduziram a saúde mental à
assistência psiquiátrica, ainda que reconhecendo a complexidade do processo de cuidar nesta
área, destacando como desafio a implementação daquilo que referem como a especificidade
da enfermagem em saúde mental, o relacionamento terapêutico.
Uma aproximação retraída de cuidados dos enfermeiros dirigidos pela RPB. Embora
o reconhecimento de elementos como vínculo, escuta sensível, acolhimento, sensibilidade e
respeito à dignidade humana tenham tido aparição significativa nos artigos, o movimento para
implementação desses anuncia-se como uma provocação.
O estudo identificou a carência de publicações atuais que evidenciem características
do cuidado dos enfermeiros articuladas ao movimento da reforma. A maior parte dos artigos
que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos faz menção ao cuidado que guarda
relações com a psiquiatria tradicional. Representando assim a importância de realização de
novos estudos na área que desvencilhem caminhos para a transição almejada, de ruptura com
a prática manicomial e alicerce no modelo biopsicossocial.
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Uma limitação do estudo sugestiva a produção de novas revisões refere-se ao achado
ter se limitado a publicações nacionais. E como contribuição para a prática do cuidado em
saúde mental, o estudo permite a reflexão de que embora conhecedores dos elementos para o
estabelecimento de uma relação terapêutica, precisamos percorrer as nossas compreensões e
representações da loucura, aquilo que ainda nos sustenta numa prática de cuidado tradicional,
atrelada as possíveis resistências políticas, culturais e paradigmáticas.
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ANEXO 1

Mito da Maria Mulambo
A lenda conta que Maria Mulambo nasceu em berço de luxo, seus pais coordenavam um pequeno
reinado, mas, não chegaram a ser reis. Maria sempre foi muito bonita e delicada, cheia de trejeitos, chamada de
princesinha devido a sua beleza. Quando tinha 15 anos foi pedida em casamento pelo filho do rei, o príncipe
tinha 40 anos. Foi um casamento sem amor, atendendo ao grande objetivo dos pais: juntar as fortunas e montar
assim um grande reino.
Os anos se passavam, Maria não engravidava, e o reino precisava de um sucessor ao trono. Além de
Maria estar amargurada por ter se casado contra a vontade, ainda era chamada de árvore que não dava frutos,
pois não tinha filhos. Maria era uma mulher que apesar de tudo isso praticava sempre a caridade, indo ao
povoado e ajudando os necessitados e doentes. Em uma de suas idas ao povoado conheceu um rapaz, ―foi amor à
primeira vista‖. Esse rapaz era viúvo, tinha três filhos e era somente dois anos mais velho que Maria. Nenhum
dos dois tinha coragem de assumir esse amor.
O Rei morreu, o príncipe foi coroado e Maria se tornou a rainha daquele pequeno país. O povo amava
Maria. No dia de sua coroação os súditos não tinham o que lhe dar de presente então fizeram um tapete para que
pudesse passar por cima. Ela ficou muito emocionada. Seu marido, agora rei, sentia muita inveja de Maria então
a trancou no quarto e lhe deu uma surra de pontapés e socos. Bastava ele beber e as agressões se repetiam.
Mesmo machucada Maria não deixou de ir ao povoado praticar caridade, num desses dias de visita, o
amado de Maria a viu com tantas marcas e propôs a ela que fugissem. Combinaram tudo… Eles fugiram e Maria
deixou tudo para trás, levando apenas a roupa do corpo. O rei mandou procurá-la, mas desistiu.
Maria agora não se vestia de roupas luxuosas e sim com roupas velhas e feia, pareciam MULAMBOS,
mas estava muito feliz. Maria engravidou… a notícia correu todo povoado e chegou aos ouvidos do rei, que
ficou desesperado, sabendo que ele é que não poderia ter filhos (para um rei, isso seria impossível), ele precisava
limpar seu nome. Mandou então seus soldados prenderem Maria, que agora já era chamada de Maria Mulambo.
Ordenou aos guardas que amarrassem duas pedras nos pés de Maria e a jogassem no fundo do Rio. Ninguém
soube do acontecido, porém, sete dias depois de sua morte começou a nascer flores no rio onde ela foi jogada. Os
peixes se tornaram abundantes naquele local, chegavam a pular fora d’água.
Seu amado desconfiou de tudo, mergulhou no rio em busca de seu corpo e o encontrou. Mesmo depois
de estar tanto tempo dentro do rio, o corpo estava intacto, parecia que ia voltar à vida, os mulambos que Maria
vestia quando foi jogada no rio já não existiam. Maria agora estava coberta de joias e um lindo vestido de rainha.
Velaram seu copo em uma cerimônia digna de rainha.
O Rei enlouqueceu. Seu amado nunca mais se casou a espera de reencontrar Maria, o que aconteceu
no dia em que ele morreu. O céu se fez azul e teve início a primavera. Assim a conhecemos, como Maria
Mulambo, até hoje invocada para casos de amores impossíveis.
Laroyé Maria Mulambo!
Autor desconhecido
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ANEXO 2
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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Título da Pesquisa: Trajetórias dos movimentos corporais em uma instituição psiquiátrica: a potência
do imaginário do cuidar dos enfermeiros Pesquisador: Andréa Damiana da Silva Elias Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 62131616.5.0000.5243
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER Número do Parecer: 1.852.686
Apresentação do Projeto:
O objeto de estudo dessa pesquisa é o movimento corporal presente nos enfermeiros que transitam
numa instituição psiquiátrica. A composição da temática subsidia-se na resistência do hospital psiquiátrico a
despeito dos avanços da Reforma Psiquiátrica Brasileira, na configuração da internação psiquiátrica, e, no
movimento corporal dos enfermeiros na direção do cuidado. Parte do pressuposto que a internação não deva ser
instituída como um recorte na vida do sujeito, uma ruptura, e que pela criatividade e cuidado, os enfermeiros
possam potencializá-la e criar movimentos de superação ao estigma da loucura. As questões norteadoras do
estudo são: Como os enfermeiros se movimentam no espaço da internação
psiquiátrica? Há relação entre os corpos dos enfermeiros e sujeitos internados? Os corpos se
relacionam para além do cuidado? Quando os corpos estão fora das relações de cuidado, como eles estão? Tem
como objetivo geral potencializar por meio da produção de dados Sociopoética
estratégias criativas de cuidado dos enfermeiros a sujeitos em sofrimento psíquico durante a
internação psiquiátrica. E como objetivos específicos tecer um mapa do movimento corporal dos enfermeiros nas
ocasiões de cuidado durante a internação psiquiátrica; Analisar as situações relacionais dos enfermeiros
determinadas pelo movimento corporal na direção do cuidado no âmbito da internação psiquiátrica; Propor a
supervisão Sociopoética enquanto dispositivo de reflexão sobre cuidado na instituição psiquiátrica. Um estudo
qualitativo, Sociopoético, com a instituição do seu principal dispositivo, o grupo-pesquisador, com enfermeiros
assistências de uma instituição psiquiátrica. A produção de dados de forma artística inspirada em Boal (1996), e
análise dos dados pautada nos princípios da Sociopoética segundo Gauthier (2012), respeitando o disposto na
Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012). Os aspectos teóricos tendo como premissa que não se dualiza mente e
corpo, e tão logo se hierarquiza essa relação, a potência do corpo que pretendemos explorar pelos movimentos
atrever-se-á a um diálogo com Spinoza, Deleuze e Guattari. E, na perspectiva de um cuidado para a vida, que
transcenda os limites da internação, contaremos com Collière.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário: Potencializar por meio da produção de dados Sociopoética estratégias criativas de
cuidado dos enfermeiros a sujeitos em sofrimento psíquico durante a internação psiquiátrica.
Objetivo Secundário: Tecer um mapa do movimento corporal dos enfermeiros nas ocasiões de
cuidado durante a internação psiquiátrica; Analisar as situações relacionais dos enfermeiros determinadas pelo
movimento corporal na direção do cuidado no âmbito da internação psiquiátrica;Propor a supervisão
Sociopoética enquanto dispositivo de reflexão sobre cuidado na instituição psiquiátrica.
Métodos: Um estudo Sociopoético, com a instituição do seu principal dispositivo, o grupopesquisador, com doze enfermeiros lotados numa enfermaria de crise de um hospital especializado em
psiquiatria. A produção de dados de forma artística, com elaboração de quatro oficinas.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos: Lembranças de práticas assistenciais que gerem angústia, raiva e/ou ansiedade, caso o
participante se sinta desconfortável com isto, poderá desistir de participar da pesquisa e receberá acolhimento
individualizado pelos facilitadores da pesquisa em espaço reservado. Destacamos que os facilitadores da
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pesquisa são especialistas em saúde mental e possuem a competência profissional para avaliar fatores
promotores e protetores do bem-estar e saúde mental, utilizar técnicas psicoterapêuticas capazes de dirimir as
tensões e promover tranquilidade. Caso os facilitadores avaliem que as intervenções utilizadas não tiveram efeito
benéfico sobre o participante, procederão ao encaminhamento do mesmo para a psicóloga que previamente fora
apresentada a pesquisa e concorda em atender os sujeitos da mesma caso seja necessário, conforme termo de
colaboração de atendimento psicológico encaminhado como anexo.
Pretendemos minimizar os riscos negociando o tema gerador a ser explorado, promovendo as oficinas
em ambiente calmo, em data e horário previamente combinados. nos impulsiona a compreensão do movimento
corporal como um axioma, algo tão evidente que não precisa ser mencionado, contudo, atravessado por aspectos
culturais pode assumir uma tensão que anule sua percepção. Respondendo a questão da busca, o corpo e
movimento são compreendidos como algo inerente ao sujeito, como a expressão da linguagem, todavia, podem
ser interpelados por fatores externos e tornarem-se invisíveis. Cuidaremos de observar esses fatores externos,
trataremos de pensar caminhos de notoriedade e não invisibilidade, de apropriação de corpo e movimento como
instrumentos terapêuticos. E, frente à manutenção de alguns hospitais, e o mais importante, a quantidade de
sujeitos atendidos nesses, o que poderia parecer um paradoxo, investir esforços para uma pesquisa no hospital
psiquiátrico, se faz atual, urgente e necessário. Assim, retomando a resistência do hospital psiquiátrico frente ao
avanço da Rede de Atenção Psicossocial, a importância do corpo e movimento evidenciado na busca virtual,
assim como o direcionamento para novas pesquisas na temática, e ao déficit de estudos sobre esse movimento na
instituição psiquiátrica justificam a realização dessa pesquisa. Feyerabend (2011) diz que há muitas maneiras de
silenciar as pessoas, além de proibi-las de falar – e todas elas estão sendo usadas hoje. E que a ciência precisa de
pessoas que sejam adaptáveis e inventivas, não rígidos imitadores de padrões comportamentais estabelecidos.
Dessa forma consideramos que a realização desse estudo seja de significativa relevância teórica e prática para o
campo da Saúde Mental, que possa servir como suporte para a ampliação da produção técnico-científica de
cuidado ao sujeito em sofrimento psíquico pelo viés da criatividade, e contribuir para melhoria da assistência
psiquiátrica no Brasil mediante a publicação de artigos em periódicos e apresentação em eventos científicos.
Benefícios: Aproximação com lúdico e sensibilização a criatividade dos enfermeiros;
Apresentação de técnicas coletivas que ampliem estratégias criativas do cuidar em saúde mental;
Exploração do corpo e autoconhecimento; Vinculação dos sujeitos da pesquisa por meio dos encontros
Sociopoéticos; Oferta de espaço para problematização de um cuidado ancorado no estigma da loucura;
Potencialização de um cuidado à luz da clínica da atenção psicossocial.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O projeto é bastante extenso e traz informações necessárias no que diz respeito aos cuidados éticos da
pesquisa, incluindo o acompanhamento dos enfermeiros por uma psicóloga, caso alguémnecessite de apoio
psicológico
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O TCLE está adequado, bem como o termo de imagem.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Projeto aprovado por esse CEP.
Considerações Finais a critério do CEP:
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