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RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar caminhos possíveis para uma 

prática clínica no/de território – não só “psi”, mas de corpos agenciadores – no contexto 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A cartografia foi utilizada como método de pesquisa-
intervenção. Trata-se de um método de estudo da dimensão processual da subjetividade 
e de seu processo de produção, cuja orientação do trabalho do pesquisador não se faz 
através de metas pré-definidas, estas são traçadas no percurso da pesquisa. Trabalhei de 
2007 a 2015 em diferentes unidades do SUS – Unidades de Saúde da Família, Centros de 
Atenção Psicossocial, Hospital Geral e Maternidades –, que serviram de campo de 
pesquisa. Durante este período, cenas relacionadas à prática clínica no SUS foram 
registradas em cadernos de formação e, posteriormente, em diários de campo. As cenas 
foram revisitadas e transformadas em narrativas de experiências-questão que, ao 
acolherem o inesperado, expuseram um problema e forçaram a pensar. Com as 
experiências-questão, discutimos as influências do pensamento platônico e do cartesiano 
para uma forma de habitar nosso corpo e o mundo marcada pela relação dicotômica 
entre o homem e a realidade. Problematizamos a relação entre produção de 
subjetividade, capitalismo e a construção do indivíduo, ressaltando a conexão desses 
elementos no estabelecimento de condições para o surgimento da psicologia. 
Explanamos ainda diferentes composições do plano do poder: o poder disciplinar, a 
biopolítica e a biopotência. Abordamos a saúde como processo de produção, capacidade 
normativa da vida (Canguilhem) e capacidade plástica dos corpos afirmarem sua 
vontade de potência (Nietzsche). Concebendo a saúde nesses termos, discutimos 
amarras e potencialidades na relação entre Estado, SUS e capitalismo para criação de 
práticas produtoras de saúde no contexto do SUS. Diante do exposto, apostamos numa 
clínica forjada no movimento de corpos agenciadores, num processo de abertura às 
diferenças intensivas que pulsam em nós. Trata-se do manejo entre formas postas e 
forças que se insinuam criando novos contornos nos corpos, atravessando-os, 
inventando relações produtoras de saúde por expandirem a vida. Potencializamos esse 
processo por meio de uma prática clínica transdisciplinar no/de território. Uma clínica 
que se faz num território vivo, usado, experimentado, processual, tempo-espaço de uma 
expressão. Território também político, de conflitos e negociações. Clínica no território e 
clínica de território são indissociáveis. Queremos dizer com isso que a forma própria de 
a prática clínica no SUS se atualizar se faz por meio da possibilidade de habitarmos os 
paradoxos que a constituem. Testar até o limite suas fronteiras, e assim (des)construir 
territórios, operar passagens. 

 
Palavras-chave: prática clínica, saúde, território, SUS, narrativa cartográfica. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to examine possible ways for a clinical practice in/of territory - 
not only "psi", but disposal bodies - in the context of Sistema Único de Saúde (SUS), the 
brazilian unified health system. Cartography was used as a method of research-
intervention. It is a procedural dimension of the study method of subjectivity and its 
production process, in which the researcher work is not oriented by predefined goals, 
these are outlined during the survey. I worked from 2007 to 2015 in different units of 
SUS - family health units, psychosocial care centers, general and maternity hospitals - 
which served as a field of research. During this period, scenes related to clinical practice 
in SUS were recorded in formation notebooks and later in fieldwork diaries. The scenes 
were revisited and transformed into experience-question narratives that, receiving the 
unexpected, exposed a problem and forced to think. With the experience-questions, we 
discuss the contributions of Platonic and Cartesian thought to a way of inhabiting our 
bodies and the world that is marked by the dichotomous relationship between man and 
reality. We point out the problems of the relationship between subjectivity production, 
capitalism and the construction of the individual, emphasizing the connection of these 
elements to condition setting for the emergence of psychology. We also explain different 
ground of power compositions: disciplinary power, biopolitics and biopotency. We 
approach health as production process, raising powers of life (Canguilhem) and plastic 
capacity of the bodies to affirm their will to power (Nietzsche). Understanding health in 
these terms, we discuss the ties and possibilities of the relationship between state, SUS 
and capitalism for creating health producing practices in the SUS context. Given the 
above, we bet on a clinical forged in the motion of disposal bodies in a process of opening 
ourselves to the intensive differences pulsating in us. It is the balance between forms 
and forces that imply creating new contours on the bodies, through them, inventing 
health-producing relationships by expanding life. We leverage this process through an 
interdisciplinary clinical practice in the / of territory. A clinic made in a living area, used, 
experienced, procedural, time-space of an expression. Territory also political, conflictual 
and negotiations. Clinical practice in territory and clinical practice of territory are 
inseparable. We mean that the form of update at clinical practice in the SUS is done 
through the ability to inhabit its paradoxes. Test its borders to the limit, and trough this 
(un)build territories and operate passages. 
 

Keywords: clinical practice, health, territory, SUS, cartographic narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho parte de experiências afetivo-profissionais vivenciadas no contexto 

do trabalho do SUS, ao longo dos últimos nove anos. Durante esse processo, muitos 

encontros foram possíveis, desses que saem transformando tudo. Não trabalho no SUS 

por acaso e um dos motivos é a vivência desses encontros, que ora intensificam, 

expandem a vida, ora dificultam, impedem seu movimento de criação. Sinto-me mais 

viva nesse processo. Por conta disso, alguns incômodos também são vivenciados de 

forma intensa. Esses incômodos e inquietações me conduziram até o mestrado de 

Psicologia Social da UFS, onde puderam ser problematizadas e transformadas em 

questões de pesquisa. Nesse sentido, esse trabalho tem o objetivo de discutir caminhos 

possíveis para uma prática clínica no/de território, não só “psi”, mas de corpos 

agenciadores. Além disso, pretende discutir quais interfaces dessa clínica com 

conceitos/práticas do SUS. 

Para dar conta do objetivo proposto, a cartografia foi utilizada como método de 

pesquisa. Registros escritos e mnemônicos foram revisitados e transformados em 

experiências-questão que, ao acolherem o inesperado, expuseram um problema e 

forçaram a pensar. Com e entre cada experiência-questão foi-se construindo um relevo 

conectado, que mistura teoria, análises e experiências. 

 Com a experiência-questão As cores do parto, foi possível discutir como o 

pensamento platônico e o cartesiano contribuíram para uma forma de habitar nosso 

corpo e o mundo marcada pela relação dicotômica entre duas totalidades: a realidade, já 

definida e pronta, e o homem, capaz de (re) apresentar e (re) conhecer o mundo. 

 Em seguida, com a experiência-questão Brejo diazepínico, desenhamos um 

percurso sobre o processo de construção de formas de existência na modernidade. 

Problematizamos a relação entre produção de subjetividade, capitalismo e a construção 

da categoria “indivíduo”, ressaltando a conexão desses elementos no estabelecimento de 

condições para o surgimento da psicologia.  

Já com as experiências-questão O nômade desarrocha a mordaça e Sai daqui, esta 

oficina não está no seu PTI, falamos sobre os conceitos de história e acontecimento e 

discutimos ainda diferentes composições do plano do poder: o poder disciplinar, cujo 

objetivo era o controle do corpo-máquina, tornando-o dócil e fortalecido para o trabalho 
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produtivo; a biopolítica, enquanto governo do corpo-espécie, da população; e a 

biopotência como potência política da vida, força de resistência diante das estratégias de 

controle da conduta dos homens.  

Em seguida, com a experiência-questão Jogando o corpo no mundo, abordamos a 

saúde, com Canguilhem, como capacidade normativa da vida e com Nietzsche, como a 

capacidade plástica dos corpos afirmarem sua vontade de potência, lançando-se na 

aventura de sua autoprodução.  

Com a experiência-questão Da dificuldade em se criar um lugar ao sol, 

problematizamos a relação entre Estado, SUS e capitalismo. Discutimos que no contexto 

do SUS, surgem muitas amarras que dizem respeito à relação do Estado com 

encomendas de um modo de produção capitalista. Por outro lado, a vivência da 

dimensão pública do SUS abre caminhos para a produção de agenciamentos coletivos, 

movimentos de resistência e de produção de novas sociabilidades.  

Partindo das concepções de saúde propostas por Canguilhem e Nietzsche, com as 

experiências-questão O fora do script e Num alegre encontro, portão e vida se abrem, 

apostamos na potência de uma clínica transdisciplinar, forjada no movimento de corpos 

agenciadores, num processo de abertura às diferenças intensivas que pulsam em nós. 

Trata-se do manejo entre formas postas e forças que se insinuam criando novos 

contornos nos corpos, atravessando-os, inventando relações inimagináveis, produtoras 

de saúde por expandirem a vida. 

Por fim, com as experiências-questão Caminhando e cantando e seguindo a canção 

e O pulo do canguru, discutimos sobre uma clínica que se faz num território vivo, usado, 

experimentado, processual, tempo-espaço de uma expressão. Território também 

político, de conflitos e negociações. Abordamos ainda a indissociabilidade entre uma 

clínica no território e uma clínica de território. Queremos dizer com isso que a forma 

própria de a prática clínica se atualizar se faz por meio da possibilidade de habitarmos 

os paradoxos que a constitui. Testar até o limite suas fronteiras, e assim (des) construir 

territórios, operar passagens.  
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DA PAISAGEM DE PESQUISA  

 

 

As linhas que aqui se seguem têm por objetivo confabular sobre o processo de 

construção de um problema de pesquisa para este trabalho. Parto de algumas 

experiências afetivo-profissionais que ficam piscando em minha memória, 

independentemente de onde ou com quem esteja. Sentir a vida que pulsa nesses 

momentos dá prazer, mas também causa inquietação, um incômodo dolorido. Como 

transformar uma questão da ordem da sensação, da intensidade, para tecer um 

problema de pesquisa? Como nessa construção usar o crivo da escrita sem cair na lógica 

da representação?     

Diante do desafio de desenhar um caminho de pesquisa atento a essas questões, 

parto da noção de que os problemas de pesquisa não são descobertos em algum lugar na 

realidade através de teorias que o revelam e explicam. Em vez disso, a teoria produz o 

objeto de que fala, sendo o objeto de pesquisa engendrado, tal como sugere Foucault 

(2010a), produto dos discursos que se enunciam sobre ele, construídos num jogo de 

poder-saber-verdade.  

Desse modo, interessa-nos, segundo Veyne (1982), entender mais as práticas que 

propriamente os objetos. O que as pessoas fazem? Como as práticas discursivas e não 

discursivas objetivam coisas, pessoas, grupos, temas de pesquisa? Se não existe uma 

suposta neutralidade científica e os pesquisadores também são objetivados e 

subjetivados por determinadas práticas, como ultrapassar os limites de nosso próprio 

pensamento? Por meio do exercício do questionamento do já representado, dos 

conhecimentos do senso comum e da ciência, também transformamos a nós mesmos. 

Nas palavras de Foucault (2010b, p.290):  

Só escrevo porque não sei, ainda, exatamente o que pensar sobre essa 
coisa em que tanto gostaria de pensar. De modo que o livro me 
transforma e transforma o que penso [...] sou um experimentador, não 
um teórico. 

 

Creio que essa transformação se iniciou na graduação. Há aproximadamente dez 

anos, recordo-me de uma discussão de um dos capítulos do livro “A invenção de Si e do 

Mundo: uma Introdução do Tempo e do Coletivo do Estudo da Cognição”, de Virgínia 

Kastrup (1999). Conversávamos sobre sentidos para a palavra “problema”. Expressa 

necessariamente algo ruim? Existe uma solução possível para cada problema? Fiquei um 
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tanto decepcionada, triste, ao ser convencida de que não existiriam soluções para cada 

problema do mundo. Novos problemas se disfarçam de soluções provisórias, nos dando 

a sensação de que está tudo resolvido. Mero engano, um problema gera outro problema, 

que gera outro, num movimento infinito de criação de si e do mundo.  

Levei comigo essa noção que me foi muito preciosa em diversos dilemas da 

prática como psicóloga, ao longo dos últimos nove anos, atuando em diferentes 

equipamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). É a partir da análise da ocupação desses 

lugares que surge o desejo de produzir reflexões sobre as interfaces entre clínica, 

psicologia, saúde, SUS. O sentimento de que estava trabalhando como “operária” da 

psicologia/Estado, correndo no trânsito para colocar minha impressão digital no ponto 

eletrônico, almoçando qualquer coisa em cinco minutos, lidando diariamente com 

histórias de vida complexas, com pouca condição de senti-las e refleti-las, ampliou o 

desejo de parar um pouco e pensar se os encontros que fomentamos entre 

trabalhadores e usuários do SUS estão colocando em funcionamento estratégias de 

expansão da vida. Compartilhando as palavras de Deleuze (1992, p.131), estava (e ainda 

estou) sedenta por possíveis, para não sufocar. 

Nesse sentido, analisando tais ocupações, percebi que algumas cenas 

analisadoras1 persistem na memória, insistindo em apontar possibilidades diante de um 

cenário que aparenta pouco movimento, sendo estas fundamentais para construção de 

um problema de pesquisa. Cenas, paisagens em movimento, que, como diz Vasconcelos 

(2013, p. 23), 

falam por si, ao menos para aqueles e aquilo em nós que almeja viver 
movimentando, descolando o cotidiano de um quadro de 
automatismos, rotinas, congelamentos. Logo ali no cotidiano abre-se 
um terreno afeito a descontinuidades, agitações, movimentações, ali 
onde as coisas acontecem, no que parece pequenininho [...] 

 

1) Em 2009 trabalhei no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Catu-BA. 

Quando cheguei pela primeira vez em uma das Unidades de Saúde da Família (USF), 

localizada na zona rural de um povoado do município, tinha a intenção de pactuar com a 

equipe como poderia desenvolver um trabalho a partir das necessidades daquele lugar. 

Para minha surpresa, encontrei uma agenda de consultas gerenciada por uma agente 

comunitária de saúde e uma pessoa já à minha espera. Sentada na cadeira, ela olhou 

                                                 
1 Analisador pode ser entendido como “acontecimento, indivíduo, prática ou dispositivo que revela, em 
seu próprio funcionamento, o impensado de uma estrutura social – tanto a não conformidade com o 
instituído como a natureza desse mesmo instituído” (RODRIGUES e SOUZA, 1987, p. 29). 
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para mim assustada e disse: “é pra falar o que mesmo?”. Poucos moradores do povoado 

tinham ouvido falar sobre o trabalho do psicólogo e muito menos visto algum. Na 

verdade, acredito até que para muitos a presença de tal trabalhador na USF era 

irrelevante para suas vidas. Essa impressão foi crucial para posicionar o lugar da 

psicologia em um não-lugar, angustiante, mas potente já que indica que as práticas não 

estão dadas, são inventadas. 

2) Em meados de 2010, solicitaram atendimento no Pronto Socorro (PS) do 

Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), maior Hospital Geral de Sergipe, situado na 

cidade de Aracaju-SE. Como na época ninguém queria ser psicólogo de referência do PS, 

tínhamos uma escala e, à medida que chegavam as solicitações, por parte principalmente 

da equipe de enfermagem, o psicólogo da vez ia prestar o atendimento. Era minha vez, 

tratava-se de uma mulher que estava chorando muito, de acordo com enfermeira do PS, 

“resistente”, “não queria aderir ao tratamento”. A psicóloga chegou, feliz porque se 

lembraram de chamá-la, reconhecendo que os problemas de saúde não eram só físicos. 

Daí então a mulher falou que não aguentava mais dormir numa maca dura, que apesar 

de estar bem, tinha uma semana que estava lá só esperando o resultado de um exame e 

só lhe dariam alta depois que o resultado chegasse. A psicóloga confirmou os fatos com a 

enfermeira. O PS estava lotado, cheiro de sangue, suor e urina. A psicóloga teve vontade 

de organizar um plano de fuga para ela e para a mulher. Desta cena surgem algumas 

questões. Em que medida psicólogos e demais “trabalhadores do social”2 exercem 

função de polícia das famílias para manutenção da coesão social? Como a potência de 

nossos atos é limitada por ser calcada na ocupação de uma função institucional que fala 

em nome do Estado, da lei? 

3) Trabalho no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)3 Liberdade desde 2009. 

Trata-se de um CAPS III, que funciona 24h, localizado no município de Aracaju-SE. Em 

                                                 
2 O trabalhador do social é todo aquele cuja profissão – seja jornalista, psicólogo, assistente social, 
educador etc. – interessa-se pelo discurso do outro e atua de alguma forma na produção de subjetividade, 
encontrando-se numa encruzilhada, no sentido de ter que se haver com a (não) reprodução de modelos 
onde não é possível criar saídas para processos de singularização. (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p.29) 
3 CAPS foi criado num contexto de problematização da lógica de tratamento 
asilar/tutelar/hospitalocêntrica característica dos manicômios. Trata-se de um serviço de base 
comunitária, estratégico no processo de reforma psiquiátrica, que tem por objetivo substituir os 
manicômios. Acolhe pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental severo e persistente, que lhes 
impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. Pressupõe uma relação entre trabalhadores e 
usuários baseada no acolhimento e no vínculo. Este serviço os apóia em suas iniciativas de busca da 
autonomia, estimulando a integração destes a um ambiente social e cultural concreto, designado como seu 
território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana dos usuários e de seus pares. 
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2012, uma usuária deste CAPS estava em crise, rouca de tanto xingar os trabalhadores, 

gritava, sambando e cantando que estava com dor no joelho e precisava ir à consulta no 

posto de saúde. Quem tem dor no joelho samba? Como validar aquele discurso, 

visivelmente incoerente? Resolvemos, somente ao final do dia, ligar para marcar uma 

consulta na USF. Fomos surpreendidos pela informação de que a consulta já havia sido 

marcada para o turno da manhã, conforme a usuária dissera. Como verdades 

hegemônicas esmagam diariamente singularidades sem que isso seja posto em análise 

nos serviços de saúde?  

Em “A Ordem do Discurso”, Foucault (2010a, p.9) nos mostra que o discurso 

precisa ser entendido a partir da análise dos poderes na história. Todas as sociedades 

criam regras sobre o dizível, sendo a produção do discurso controlada por 

procedimentos que tem por função regular seus poderes e perigos. Nesse sentido, as 

coisas ditas que não seguem essas regras ficam no campo do não dito. Como construir 

práticas clínicas no SUS que deem visibilidade ao que está invisível? Que permita o 

encontro para então afirmar a diferença? 

4) No mês de maio de 2013, numa caminhada em comemoração ao Movimento da 

Luta Antimanicomial no centro da cidade de Aracaju-SE, representando os 

trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Liberdade, aceitei ser 

entrevistada por um repórter de um jornal impresso da cidade. Perguntou-me algo a 

respeito do trabalho no CAPS. Falei da proposta de criação desses serviços como 

resposta ao descontentamento com a assistência prestada nos manicômios a pessoas 

com transtornos mentais, pautada no isolamento, tutela, violência e exclusão. Contei que 

contávamos com uma equipe multiprofissional, que, além de prestarmos atendimentos 

individuais, aconteciam nos CAPS grupos e oficinas terapêuticas, que tinham como 

objetivo a produção de saúde e autonomia. Logo em seguida o repórter perguntou: “Qual 

a importância do trabalho do psicólogo?” Respondi que eu tinha acabado de explicar tal 

importância. Não satisfeito, o repórter, quase me fazendo engolir seu gravador, 

perguntou novamente: “Mas, qual a importância do trabalho do psicólogo?” Em vez de 

sustentar minha resposta, em defesa da especificidade da profissão, me atrapalhei toda 

num papo sobre subjetividade. Nem quis ler a reportagem no jornal depois. Senti que 

estava sendo cobrada a cumprir um determinado mandato social. Legítimo? Prenhe de 

armadilhas?  De que psicologia estávamos falando? 
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5) A última cena é uma composição de várias imagens decalcadas das 

manifestações “multitemáticas” ocorridas em Aracaju e em várias cidades do Brasil,  

durante o mês de junho de 2013. Dentre bandeiras sobre fim da corrupção, diminuição 

da tarifa cobrada no transporte público, maior investimento na Educação, estavam 

também aquelas que tratavam do SUS, cujos cartazes diziam: “Quero trabalhar no SUS da 

teoria”, “Enquanto vocês pensam em cura gay meus pacientes estão morrendo!”, “Enfia 

os R$ 0,20 no SUS!”, “Quando seu filho ficar doente leve ao Estádio!”, “Por favor não nos 

machuquem, nós não temos hospitais!”,  “Fenômeno é esperar 6 meses na fila do SUS. 

Rei é aquele que sustenta sua família com R$ 678!”.  Ao ler esses cartazes senti uma 

mistura de nó na garganta paralisante – “Tem tanta coisa errada que nem cabe em um 

cartaz” – e a sensação de que apesar de grandes e graves problemas político-econômicos 

do SUS, possibilidades se abrem pelo movimento de resistência – “Viu? A gente 

(r)existe!”, “No meio do caminho tinha uma Copa, no meio da Copa achamos um 

caminho”. 

O passeio por estas cenas provoca um borbulhar de perguntas que conectam uma 

cena a outra e assim uma paisagem de pesquisa vai se desenhando. Todas as questões 

permitem uma percepção parcial do relevo da paisagem. Contudo, algumas parecem 

estar mais direcionadas para acompanhar o movimento da paisagem em sua 

complexidade, enquanto outras perguntas, da forma como são elaboradas, em vez de ter 

como efeito a produção de novas dúvidas que vão acompanhando o processo infinito de 

movimentação dos relevos, provocam respostas um tanto quanto estanques sobre certo 

cenário.  

Não consegui sair do lugar, por exemplo, com a pergunta: “quais as principais 

contribuições e dificuldades do trabalho do psicólogo no SUS?” Para responder tal 

pergunta, faz-se necessário localizar e afirmar uma identidade profissional, a 

especificidade do trabalho do psicólogo. É importante fazer isso? Sim, em alguns 

momentos parece-me até muito estratégico. Contudo, é muito perigoso, pois poderia 

isolar a psicologia de um conjunto de outros saberes e práticas que a definem. Usando 

essa pergunta-piloto, ensaiei algumas respostas que colegas de profissão e eu daríamos 

para as principais dificuldades do trabalho do psicólogo no SUS: faltam condições 

materiais, trabalhamos em instalações precárias; não reivindicamos de forma coletiva 

melhores condições de trabalho porque, como nossos salários são muito baixos, 

trabalhamos em vários lugares e não temos tempo de nos encontrar; a formação na 
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universidade é voltada para uma clínica individual e privatista,  em que noções como a 

indissociabilidade entre clínica e política passam longe; culturalmente o que mais 

importa na produção de saúde são questões físicas e preferencialmente o que o médico 

diz, mais do que qualquer outro profissional ou usuário do SUS.  

Essas respostas soam como uma espécie de “hipótese repressiva” discutida por 

Foucault no volume 1 da História da Sexualidade (2012), em que as coisas são do jeito 

que são porque alguém ou algo nos reprime, nos tolhe, não nos deixa agir. Parece que 

essas explicações são rasas, não são suficientes para ultrapassar o já sabido. 

Mesmo sabendo que qualquer questão traria uma percepção parcial do relevo da 

paisagem, tentei então outras questões para conectar as cenas apresentadas. Estas 

pareceram indicar melhor os contornos de uma paisagem de pesquisa. Dessa forma, as 

que fizeram mais sentido para mim foram: quais os caminhos possíveis para uma prática 

clínica no/de território, não só “psi”, mas de corpos agenciadores? Quais interfaces dessa 

clínica com conceitos/práticas do SUS? Para ajudar na produção de pistas para essas 

questões, lanço outras perguntas que indicam ações/práticas possíveis: como tornar 

visíveis políticas que incidem sobre a vida, sobre os modos de subjetivação, 

contribuindo para a mortificação ou expansão da vida? Como encarar perigos e 

potências de encomendas institucionais feitas ao trabalhador do social, no contexto do 

trabalho no SUS? Como desestabilizamos discursos e práticas ditos verdadeiros, que se 

produzem no bojo dessas demandas? Como, ao mesmo tempo, inventar práticas 

produtoras de saúde e habitar territórios existenciais, acompanhando sua (des) 

construção? Tenho noção da amplitude de tais questões e não tenho a menor intenção 

de esgotá-las. Pretendo abordá-las, problematizá-las, torná-las vivas, a partir de 

experiências-questão que desejo descrever relacionadas à prática clínica no contexto do 

SUS. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Mas, afinal, seria possível uma pesquisa em que a pesquisadora também era e é 

integrante do campo de pesquisa? Pensando nos perigos de tal aproximação, Lourau 

(1975) questiona a implicação do pesquisador em sua práxis e formula o conceito de 

análise de implicação como uma ferramenta através da qual se torna possível analisar as 

forças e formas que compõem o campo, possibilitando que o intelectual/ pesquisador 

coloque em análise as suas próprias ações, se posicione e interfira nesse campo. Assim, 

“Estar implicado (realizar ou aceitar a análise de minhas próprias implicações) é, ao fim 

de tudo, admitir que eu sou objetivado por aquilo que pretendo objetivar: fenômenos, 

acontecimentos, grupos, ideias, etc.” (LOURAU, 1975, p.88). 

Caiafa (2007), ao falar sobre pesquisa etnográfica, afirma ser importante 

questionar se o estranhamento, que é um desafio ao familiarismo afetivo e intelectual, 

sobreviveria quando o pesquisador é um “insider”. Em seguida, abre possibilidades ao 

afirmar que “o problema se coloca quando nos alojamos numa identidade, no 

reconhecível, seja retomando-o entre estranhos e ignorando essa estranheza, seja 

garantindo-o no meio familiar” (p.151). 

Considerando a indissociabilidade entre método e teoria, trago aqui uma 

proposta de como manejar tal problema. Inspirada no pensamento de Deleuze e 

Guattari, Caiafa (Ibidem) sugere tratar a experiência de campo como agenciamento. Ao 

contrário da estrutura, que conduz a tendências interpretativas e está relacionada a 

condições de homogeneidade, o agenciamento relaciona-se a componentes 

heterogêneos, é uma conexão transitória entre elementos diversos: subjetividades, jogos 

de corpos, regimes de signos, ações e paixões no campo social etc. Coadunando com essa 

concepção, Baremblitt (2002) define o agenciamento como um arranjo que atualiza 

virtualidades e gera uma virada, o radicalmente novo. Dessa maneira, noções como as de 

sujeito individual, identidade, representação, seriam efeitos possíveis do jogo dos 

agenciamentos, em vez de entidades primeiras. Deleuze e Parnet (1998, p.84) nos dizem 

que a única unidade do agenciamento é o “co-funcionamento”, também chamado de 

“simpatia”, que difere da distância – olhar científico asseptizado – e da identificação – 

confusão com o outro. Trata-se de, por meio da “simpatia”, aproveitar a força da 

alteridade, a oportunidade de compor com heterogêneos. 
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Rumo a tal composição, pretendo cartografar nesta pesquisa, por meio de uma 

narrativa, encontros dos quais participei entre trabalhadores da saúde e demais 

“trabalhadores do social” (Guattari e Rolnik, 1986), usuários do SUS e outros atores, 

entendendo-os não como “eus”, subjetividades pessoais, mas como corpos que afetam e 

são afetados e, nesse processo, agenciam subjetividades, sempre coletivas. Desejo 

cartografar modos de pensar e de fazer uma clínica no/de território no contexto do SUS.  

A cartografia é um método proposto por Deleuze e Guattari (1995), como explica 

Kastrup (2008), para o estudo da dimensão processual da subjetividade e de seu 

processo de produção.  Nas palavras de Passos e Barros (2009a, p.17) trata-se de um 

método de pesquisa que se articula a um modo de produção de conhecimento cujo 

pressuposto inicial é de que a presença do pesquisador afeta a condução da pesquisa. 

Além disso, a orientação do trabalho do pesquisador não se faz através de regras pré-

definidas, nem objetivos estabelecidos de forma definitiva, sendo as metas traçadas no 

caminhar, no percurso da pesquisa. Cartografar, nesse sentido, é acompanhar um 

processo, e não representar um objeto, prendê-lo em categorias fixas, negligenciando o 

fluxo processual no qual vão sendo produzidos. 

Ao discutir o método cartográfico, Kastrup (2008) indica algumas pistas para sua 

prática, sem o intuito de uma visão totalizante. Trarei aqui algumas dessas pistas, 

procurando articulá-las com a pesquisa que começou a ser realizada por mim, cujo título 

é “Por uma clínica de(s)território no contexto do SUS: itinerâncias de uma narrativa 

cartográfica”. Vamos às pistas: 

 

a) Desenhar o campo problemático habitado. Trata-se de entrar em contato com 

pontos problemáticos, pontos sensíveis, pontos de bifurcação que são habitados pela 

subjetividade. O campo problemático diz da complexidade do conceito de “problema”, 

que significa ao mesmo tempo dificuldade e obstáculo, como também “ponto de abertura 

e reativação do processo de invenção” (Ibidem, p.6). No capítulo anterior, “Da paisagem 

de pesquisa”, procurei esboçar esse desenho. 

 

b) Pesquisa e intervenção são dois planos de um mesmo processo. A pesquisa 

cartográfica parte do pressuposto de que, durante encontros entre pesquisador-

pesquisado, há interferência recíproca entre estes, sendo importante considerar o 

quanto as práticas de pesquisa geram transformações, tanto no grupo pesquisado, como 
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nos pesquisadores. Além disso, durante processo de produção de conhecimento, não 

raro surgem pontos de bifurcação que tensionam o próprio campo problemático, 

solicitando sua reconfiguração, transformando o rumo da pesquisa e o campo em que ela 

se insere. Daí essa pesquisa se fazer uma pesquisa-labirinto, não linear, cujo caminho é 

rizomático e coletivo. Justamente por isso, ao me deparar com os “vai e vens” desse 

caminho, tenho escrito essa narrativa cartográfica em várias pessoas (primeira e 

terceira, do singular e do plural) e tempos verbais. À primeira vista pode parecer um 

descuido, mas se não estou escrevendo, por exemplo, esse capítulo sobre “caminhos 

metodológicos” unicamente no tempo futuro, como recomenda a tradição científica, é 

por não acreditar que o objetivo/ meta (metá) de pesquisa seja capaz de definir o 

caminho (hódos) a ser percorrido. Ao contrário, o caminho engendra os problemas de 

pesquisa, suas aberturas e entraves. 

 

c) Toda cartografia é sempre de um território, cujos limites não são espaciais, mas 

semióticos. No nosso caso, falamos de um território tanto de prática de pesquisa, como 

território de prática clínica. Um território de pesquisa-clínica e uma pesquisa-clínica que 

se faz território. Ao cartografar um território, procuramos signos. Isso não tem o 

objetivo de encontrar o sentido dos signos, mas uma espécie de limite entre o sentido e o 

“não-sentido”, identificar forças circulantes no território em questão, captar o modo de 

funcionamento dos diferentes sistemas de signos que se cruzam (sistemas familiares, 

científicos, sexuais, de violência etc.). Por meio da dimensão de “não-sentido” dos signos, 

os limites do território são ultrapassados, expandidos. Aparece um problema, algo que 

força a pensar, “desatando nós e soltando linhas para que novas conexões possam ser 

estabelecidas. Nesta medida, os signos delimitam o território e ao mesmo tempo são 

seus poros de abertura” (KASTRUP, 2008, p.6). 

 

d) A dissolução do ponto de vista do observador é importante para acompanhar o 

desmanche e a formação de mundos. Não se trata nem de uma posição neutra, 

objetivista, de descoberta de um objeto a ser revelado, nem de uma postura subjetivista, 

ambas presas ao plano de formas já instituídas, conforme anteriormente mencionado. 

Mas, “o que orienta a pesquisa são as forças do campo e é nessa direção que a cartografia 

busca ser um método preciso e rigoroso (Ibidem, p.7). Dissolver o ponto de vista do 

pesquisador é posicionar-se entre o “não-sentido” e o sentido dos signos, entre as forças 
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e formas do campo. Adiante falaremos mais, de acordo com Deleuze e Parnet (1998), 

sobre plano de forças e de formas, mas cabe aqui adiantar que as formas dizem respeito 

ao que é percebido ou representado de forma estável, por meio de experiências de 

cunho recognitivo. E as forças, por sua vez, são experimentadas como sensações. Elas 

nos afetam, não produzem entendimento imediato, mas sim estranhamento.  

 

e) O aprendizado de uma atenção concentrada e aberta ao presente possibilita a 

detecção de signos e forças circulantes do campo que pedem expansão. No texto “O 

funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo”, Kastrup (2009) descreve quatro 

variedades da atenção do cartógrafo: rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento. 

No rastreio há a varredura do campo. A atenção fica à espreita de uma meta 

móvel desconhecida que surgirá de forma imprevisível, daí a importância do cartógrafo 

localizar pistas, signos de processualidade. A atenção é aberta e sem foco e a 

concentração se faz por uma fina sintonia com o problema. Tal sintonia se produz no 

campo da sensação, com o mínimo de intermédio de saberes anteriores e de inclinações 

pessoais. Sensações como as dores e delícias de encontros experienciados no contexto 

da prática clínica no SUS, produtoras de um incômodo sem nome.  

Nesta pesquisa, senti necessidade de fazer um rastreio desse campo de práticas, 

expondo-me às suas forças moventes, mantendo a atenção concentrada e aberta. Entrei 

em contato com registros escritos e mnemônicos, sem pressa. Revisitei cadernos e 

agendas confeccionados de 2007 até 2013, período em que trabalhei em diferentes 

equipamentos do SUS – USF´s, CAPS´s, Hospital Geral e Maternidade –, locais em que 

estive ora como residente, psicóloga assistencial ou apoiadora institucional; com 

vínculos municipal, estadual ou federal, ora estatutária, celetista, cooperativada ou 

bolsista. Tais cadernos contêm anotações do cotidiano de trabalho, de pautas de 

reuniões, de dúvidas, de falas e de cenas que afetaram e fizeram pensar. São 

caracterizados como cadernos de formação, no sentido proposto por Machado (2011, 

p.49), enquanto cadernos de registros do cotidiano das práticas de trabalho-formação-

experimentação.  Estes “diferem dos diários de campo em pesquisa qualitativa, posto 

que se compõem de registros não de uma pesquisa a ser realizada, mas de um processo 

de trabalho que se fez pesquisa, movimentado pela indissociabilidade entre trabalho e 

formação” (Ibidem). 
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Com o ingresso no mestrado em 2013, iniciei a confecção de um diário de campo, 

passando a registrar com certa regularidade práticas de atenção à saúde no CAPS 

Liberdade, local onde trabalho como psicóloga. O CAPS passou a ser além de local de 

trabalho, campo de uma pesquisa que pretendia desenhar, a partir de uma mistura de 

acontecimentos do passado, presente e futuro. Revisitei as anotações do diário de campo 

também durante esse meu rastreio.  

Barros e Kastrup (2009) falam da escrita em um diário de campo como uma 

prática preciosa para a cartografia, na medida em que tais registros ajudam na produção 

de dados e têm a função de transformar observações, frases, falas, gestos, impressões, 

sentimentos e sensações da experiência de campo em conhecimento e modos de fazer, 

havendo nesse processo uma coprodução: “uma transformação de experiência em 

conhecimento e de conhecimento em experiência, numa circularidade aberta ao tempo 

que passa” (Ibidem, p. 70).  

Nesse movimento de rastreio, fui tocada algumas vezes. O toque, de acordo com 

Kastrup (2009), é outra variedade da atenção do cartógrafo, que acontece quando algo 

ganha relevo, se destaca no conjunto homogêneo e estável de elementos observados. 

Essa rugosidade não resulta da deliberação do cartógrafo e também não é estímulo que 

precisa ser focado para que um objeto seja reconhecido automaticamente. Como explica 

Rolnik (2011), durante esse processo, a subjetividade do cartógrafo é afetada pela 

dimensão matéria-força do mundo, e não pela dimensão matéria-forma.  

Senti rugosidades que se destacavam, ressoavam, pediam passagem. Eram signos, 

trechos de conversas, (des)encontros, palavras, imagens, aulas, situações que faziam rir, 

nós que mesmo com a ajuda das unhas e dos dentes eram difíceis de desatar. Não sabia 

direito como abrir caminho para tudo isso e até me assustava, já que não tinha a mínima 

ideia de como fazer aparecer essas rugosidades através do crivo da escrita. Precisei me 

aproximar, pousar e sentir as forças que compõem o campo de pesquisa mais de perto. 

Em contato com tais forças, a atenção desacelera seu movimento, explora sem pressa o 

que lhe afeta, sem qualquer compreensão ou ação imediata, mobilizando a memória e a 

imaginação, o passado e o futuro. 

Para Kastrup (2009), durante o pouso, a percepção visual, auditiva, ou qualquer 

outro tipo de percepção, faz uma parada e o campo se fecha, há a formação de um novo 

território, com a reconfiguração do campo de observação. Esse novo território foi sendo 

formado na medida em que eu ia transformando as rugosidades da paisagem de 
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pesquisa no que eu chamei de experiências-questão. Estas funcionaram como 

dispositivo4 e foram elaboradas num movimento de problematização-experimentação 

pela narrativa. Têm um caráter descritivo e analítico e narram acontecimentos, 

elementos surpresa que escapam e pedem passagem para afirmação de um movimento 

de potencialização da vida, de produção de saúde e subjetividade, no contexto da prática 

clínica no SUS.  

No artigo “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”, Jorge Larrosa 

Bondía (2002, p.25) nos diz que  

a palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 
experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com 
algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se 
encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, 
com a qual se relaciona antes de tudo a ideia de travessia. 

  
A narrativa de experiências-questão é um pouso que prova, experimenta, tensiona 

as forças de um território, assumindo o perigo que há nesse movimento de abertura ao 

desconhecido. Colada à experiência, como uma coisa só, está a questão. Ao se 

questionar/problematizar um território, abrimos caminhos, realizamos travessias, 

vivenciamos a transformação do presente. Chegamos, como diz Foucault (2010b, p.291) 

ao conceituar experiência, “a um certo ponto da vida que seja o mais perto possível do 

não passível de ser vivido”. 

De acordo com Kastrup (2009), o reconhecimento atento é outra variedade da 

atenção do cartógrafo. Define-o, citando Bérgson (1897/1990), como reconhecimento 

que ocorre na forma de circuitos (não em movimentos lineares), conduzindo-nos ao 

objeto para destacar seus contornos singulares, em vez de prolongar a percepção para 

obtenção de efeitos úteis. Quando o equilíbrio sensório-motor é perturbado, o 

reconhecimento atento realiza um trabalho de construção. Ao caminhar por diferentes 

circuitos em sucessivos relances, sempre parciais, realiza construções cujo resultado é 

um reconhecimento sem modelo mnésico anterior. Assim, a atenção atinge algo 

                                                 
4 Para Kastrup (2008), o método cartográfico requer dispositivo(s) para operar. Segundo Foucault (2001a, 
p.244), o dispositivo pode ser entendido como: “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o 
não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 
elementos”. Nesta pesquisa, tanto os cadernos de formação, o diário de campo e as experiências-questão 
pretenderam-se dispositivos, na medida em que possuíram, como aponta Kastrup (2008), funções de 
explicitação, referência, produção de realidade e concorreram para atualizar o que operava de maneira 
implícita e virtual no campo. Dispositivos que operam como “máquinas de fazer ver e falar” (DELEUZE, 
1996, p.84). 
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“virtualmente dado” (Bérgson, 1897/1990 apud Kastrup, 2009), e produz o próprio 

objeto de estudo por meio dos circuitos que percorre.  

Rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento se misturam o tempo todo, não 

são fases cronológicas e evolutivas da atenção. Durante esta pesquisa cartográfica, elas 

se embaralharam desde o começo, desde a seleção de fragmentos de falas, gestos, 

impressões, sentimentos que foram registrados em cadernos de formação e diário de 

campo. O movimento do reconhecimento atento, no entanto, parece ter aparecido com 

mais intensidade no momento de construção das experiências-questão e de sua 

articulação, através de uma escrita-narrativa-cartográfica, entre as próprias 

experiências-questão, e entre estas e conceitos-ferramenta, análises, que compuseram a 

criação do território de clínica/pesquisa a ser cartografado.  

Existem limitações para o reconhecimento atento. Tornar a prática de nosso 

tempo visível e romper com representações e “reconhecimentos automáticos” 

(KASTRUP, 2009) do mundo gerados tanto pelo senso comum como pelo campo 

científico, nem sempre é fácil. Se estamos presos no presente é porque, como afirma 

Foucault (2000) no texto “O que são as Luzes?”, existem limites naquilo que pode ser 

entendido ou dito, já que nos movimentamos a partir de esquemas de verdade, forjados 

nas relações de poder, ao longo da história, que dificultam pensarmos e percebermos 

diferente do que costumamos pensar e perceber.  

Diante dessa dificuldade, a experimentação de uma política da narratividade nos 

dá algumas pistas. De acordo com Flores (2012), com inspiração na obra de Walter 

Benjamin, narrar é a arte de intercambiar experiências, de contar histórias de um 

mundo experimentado e compartilhado. Aqui o narrador não tem o objetivo de 

vasculhar o passado em busca de causas, uma vez que seu ato de recolher histórias 

expõe as forças vivas no presente. Um presente concreto, no qual “não parece haver 

mais tempo e palavras em comum” (Ibidem, p. 33), já que os espaços e trocas sociais nas 

cidades urbanizadas têm sido regulados por um modo de subjetivação capitalístico5, 

individualizante e fragmentário. 

Aquele que narra, seja um pesquisador no processo de construção e publicização 

de conhecimento, um trabalhador da área da saúde no ato de uma relação clínica, ou um 

usuário do SUS que conta sua história de saúde/doença para um trabalhador da saúde 

                                                 
5 Abordarei adiante, de forma mais detalhada, em que consiste o modo de subjetivação capitalístico, 
segundo Guattari e Rolnik (1986).  
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e/ou pesquisador, todos são, no sentido proposto por Bondía (2002), superfícies de 

passagem. Aquilo que passa nas superfícies deixa alguma marca, alguma transformação, 

que diz respeito a uma experiência sempre coletiva. Como referi anteriormente, para 

este autor, experiência é prova, no sentido de experimentar, mas também travessia, 

viagem e perigo.  

Nesse sentido, a experiência de corpos agenciadores teria um quê de pirata 

(peiratês) que, curiosamente, tem a mesma origem etimológica do radical grego (per) de 

travessia. Uma escrita na forma de narrativa-experiência seria então, usando as palavras 

de Flores (2012, p. 41), um “convite ao passageiro no sentido em que é uma viagem que 

pode carregar o leitor por caminhos distantes de si”, na qual se “dilui os limites do que 

se pode chamar de verdade ou ficção, abrindo no presente possibilidades de desvio nas 

rotas supostamente definidas”.  

 E o que isso tem a ver com política, com uma política da narratividade? No 

processo de pesquisa, essa abertura de possibilidades de desvio no presente depende de 

como nos posicionamos. Toda produção de conhecimento vem junto de uma tomada de 

posição que nos implica politicamente. Com Passos e Barros (2009b, p. 151), 

podemos pensar a política da narratividade como uma posição que 
tomamos quando, em relação ao mundo e a si mesmo, definimos uma 
forma de expressão do que se passa, do que acontece. Sendo assim, o 
conhecimento que exprimimos acerca de nós mesmos e do mundo não 
é apenas um problema teórico, mas um problema político. 

 

Aqui, política não está pensada exclusivamente a partir de um centro de poder, 

estritamente relacionada com a prática política do Estado ou de uma classe. Política 

(politikós) refere-se a tudo que está relacionado à cidade (polis). A “política é a forma de 

atividade humana que, ligada ao poder, coloca em relação sujeitos, articula-os segundo 

regras ou normas não necessariamente jurídicas e legais [...], a política se faz por 

arranjos locais, por microrrelações” (Ibidem, p. 151).  

Como estamos (des) articulando sujeitos em nossas práticas de pesquisas? Qual a 

relação da função política do pesquisador/clínico com o problema da produção de 

verdade? Será que consegue estar ligado, como nos fala Martins (2009, p.54), mais à 

“imanência estratégica dos campos que problematiza e menos à suposta verdade 

transcendental ou finalidade intencional que já preexistia à constituição desses 

campos”? Essas perguntas falam de um rigor metodológico que põe em questão a escrita 

desta narrativa, no sentido de nos “forçar a pensar as condições de possibilidade para o 



23 
 

 

exercício crítico-clínico que toda pesquisa em saúde, toda prática clínica exige” (Ibidem, 

p. 151). 

A qualificação para dizer/escutar a verdade não depende da qualificação do 

sujeito, da instituição que o atravessa (igreja, medicina, psicologia), mas, de acordo com 

Foucault (2011), da prática de uma determinada modalidade de dizer a verdade, a 

parresia. Em “A coragem da verdade: o governo de si e dos outros II”, Foucault (Ibidem, 

p. 4, grifo do autor) procura analisar “o tipo de ato pelo qual o sujeito, dizendo a 

verdade, se manifesta, e com isso quero dizer: representa a si mesmo e é reconhecido 

pelos outros como dizendo a verdade”.  

Durante essa análise, faz um estudo sobre a parresia, buscando na cultura antiga 

grega sentidos para essa palavra. A parresia pode ser entendida como a coragem de 

dizer a verdade sobre si mesmo, de falar francamente. Uma atividade conjunta, que 

envolve um outro que escuta, incentiva a falar e fala ele próprio. No ato de dizer a 

verdade, há vínculo entre a verdade dita e o pensamento de quem a disse. Esse ato 

provoca abalo, risco do vínculo entre quem diz e quem ouve. Põe “em questão as 

transformações éticas do sujeito, na medida em que faz depender sua relação consigo e 

com outros de certo dizer a verdade” (GROS, 2011, p. 304). 

Dessa forma, o parresista põe em jogo o discurso verdadeiro do que os gregos 

chamavam de éthos, “a maneira de fazer, de ser e de se portar dos indivíduos” 

(FOUCAULT, 2011, p. 31). Dizer a verdade requer coragem e um cuidado do mundo e 

dos outros que exige a adoção de uma “verdadeira vida” (Ibidem) como crítica 

permanente do mundo. Uma “verdadeira vida” que se faz na abertura para a verdade 

como diferença, como alteridade que desponta no mundo das certezas compartilhadas. 

Além de inseparáveis, escrita e ação política, teoria e prática, obra e vida estão 

conectados na perspectiva da parresia. Como afirma Martins (2009), não existe de um 

lado o discurso verdadeiro neutro e, de outro, uma coragem que buscaria causas a serem 

defendidas. Existe sim, de acordo com Gros (2011), uma relação de intensificação e 

provocação mútuas entre esses termos. 

Nesse processo de desprendimento de mim mesma e de modificação do meu 

próprio pensamento e, quiçá, de transformação do pensamento dos outros – tanto 

daqueles que experimentaram/experimentam comigo encontros no contexto da prática 

clínica, como de pessoas que venham a ler esta pesquisa cartográfica – me pego na 

tentativa de inventar um outro estilo de escrita. Uma escrita indissociável da política, 
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como nos fala Martins (2009, p.56), uma “escrita-acontecimento”, “uma escrita sem 

metáforas, direta: uma escrita arma”. 

Essa “escrita-arma” tem se atualizado por meio do procedimento narrativo da 

desmontagem, tal como proposto por Passos e Benevides (2009b). Das experiências-

questão, tenho procurado extrair a agitação de “microexperiências”, microlutas que 

expõem a espessura política da realidade de cada experiência-questão. Nesse processo de 

desmontagem, as experiências-questão são desestabilizadas, gerando fragmentos 

intensivos, partículas de sentido que se liberam, o que dá passagem às forças que as 

habitam. No contato com experiências minoritárias, é possível acessar aquilo que na 

experiência da clínica/pesquisa se recusa a uma forma.  

Diante e com o que foi explicitado até então, busco compor, uma escrita-

desmontagem de uma prática clínica que se faz território e também de um território de 

pesquisa-clínica. Cartografia de experiências coletivas no contexto da prática clínica do 

SUS, que não remete a um sujeito, nem a um determinado campo de saber (psicologia), 

mas a corpos agenciadores. 
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UMA RESPIRADA  

 
 
         

No momento, roendo as cutículas das unhas. Já levantei várias vezes, depois 

deitei no sofá para um cochilo rápido na tentativa de milagrosamente acordar sabendo 

como fazer para articular pensamentos, desejos, sensações, que através do crivo das 

palavras, possam continuar dando passagem para reflexões sobre as perguntas que 

traçam o objetivo dessa pesquisa. Resolvi fazer café, agora estou mais ligada, faço 

movimentos com os dedos, sinto que eles querem falar. Fico alegre ao sentir que as 

palavras estão aparecendo na tela do computador e, olhando para os inúmeros livros 

coloridos espalhados na mesa, imagino as frases de cada um saindo de suas páginas e se 

encontrando, dançando, com algumas cenas, em minha frente.  

Leio novamente os escritos produzidos a partir dos diários de campo, tenho 

percebido que estes se conectam com palavras como vida, saúde, SUS, clínica, psicologia, 

corpo, redes, território, poder, política, ética, criação, Estado. Lanço-me o desafio de 

enxergá-las com letra minúscula e sem artigo definido. Essa escolha se faz por ter sido 

convencida pelos argumentos de Veyne (1982), de que as coisas são objetivações de 

práticas determinadas, cujas determinações devem ser expostas. Partindo desse 

raciocínio, as palavras nos enganam, fazem-nos acreditar que as coisas existem por elas 

mesmas, quando de fato não passam de correlato das práticas correspondentes, sendo 

necessário um olhar atento à naturalização de conceitos.  

Enfim, escolho um dos escritos para continuar a dança de palavras e sentidos em 

torno do tema da produção de saúde e de subjetividade, bem como da prática clínica no 

contexto do SUS.  
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1. CONCEPÇÕES DE SUJEITO E DE MUNDO A PARTIR DE PLATÃO E DESCARTES 

 

1.1. Experiência-questão: As cores do parto 

 

De 2011 a 2013 trabalhei como apoiadora institucional de maternidades pela 

Rede Cegonha6/Ministério da Saúde (MS). As maternidades apoiadas eram a 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), em Aracaju-SE, onde já havia 

trabalhado como psicóloga, e a Maternidade Zacarias Júnior (MZJ), situada em Lagarto-

SE. Uma política vertical do MS sobre atenção materno-infantil não garante por si só 

qualificação das práticas de atenção à saúde. Os apoiadores, vivenciando o cotidiano das 

maternidades e da rede perinatal do Estado, procuram fomentar a construção contínua 

de espaços coletivos disparadores de problematização e reorganização de processos de 

trabalho. Procura-se manter o foco na produção de um cuidado ético, resolutivo e 

humanizado, que considera como legítimos os interesses e subjetividades de todos os 

envolvidos no processo de produção de saúde – usuários, familiares, trabalhadores e 

gestores. Inspirados nas diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização 

(PNH), os apoiadores de maternidades trabalham produzindo sentido com esses atores 

a respeito das práticas de atenção ao parto e nascimento desenvolvidas, incluindo aí a 

discussão sobre a implantação e implementação do acolhimento, classificação de risco 

em rede, espaços de cogestão, melhorias na ambiência, vinculação da gestante ao local 

onde irá parir, direito a acompanhante, dentre outros assuntos. 

Durante esse processo, várias reflexões sobre prática clínica e produção de saúde 

foram possíveis, trago aqui algumas relacionadas ao direito a acompanhante. A lei 

11108/2005 diz que “os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 

própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 

(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 

                                                 

6 A Rede Cegonha, instituída no âmbito do SUS, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à 
mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, 
bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. 
Tem como objetivos: fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde 
da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança 
de zero aos vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 
garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no 
componente neonatal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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imediato”. O que acham os trabalhadores das maternidades sobre essa lei? Poderíamos 

partir da ideia de que como se trata de uma lei, basta cumprir, não é preciso discutir, 

nem achar nada. Mas como muitas gestantes não conhecem seus direitos, seria 

necessário também divulgar a lei, espalhar cartazes e panfletos por todas as 

maternidades, USF’s, fazer propaganda na TV etc. Bastaria? Quem faz “a lei” nos Centros 

Cirúrgicos das maternidades? Existe um defensor público lá dentro? Um promotor de 

justiça? Gostaríamos que tivesse? Já desejei isso, mas acho no mínimo arrogante dizer 

que algo deve ser feito porque é lei, soa como ameaça, afinal, o que acontece (ou deveria 

acontecer) com quem não cumpre a lei?  

As equipes de saúde envolvidas com a cena do parto foram criando ao longo de 

sua história suas normas a respeito do que deve ou não acontecer ali naquela cena, 

regras pré-definidas a partir de relações profissionais, afetivas e de poder, nem sempre 

estabelecidas através de negociações e muito menos com a participação da mulher que 

ali estava para dar à luz. Precisávamos conversar sobre isso se quiséssemos presenciar 

alguma mudança em relação à presença de acompanhante no Centro Obstétrico (CO). 

Inventamos algumas rodas de discussão sobre o tema dentro e fora do CO, em ambas as 

maternidades. Durante esses momentos, fui colecionando algumas frases no meu 

caderninho: “mais de 90% dos acompanhantes atrapalham, em vez de ajudar”; “são mal 

educados”; “deveria ter um curso para habilitar a pessoa a ser acompanhante, como na 

igreja que antes de casar a pessoa faz um curso de noivos”; “e o médico, não é um 

acompanhante?”; “a sala que a gente faz cesárea é muito pequena, como é que vão caber 

dois obstetras, um instrumentador, um pediatra, um anestesista e mais o 

acompanhante?”; “essa maternidade é um luxo pro SUS”; “como a gente vai pensar em 

acompanhante se está faltando fio para fazer as cesáreas?”; “não somos contra o 

acompanhante, mas o direito à privacidade precisa ser respeitado do mesmo jeito”, 

mencionou isso porque o Pré-parto está frequentemente cheio, não há divisórias entre 

um leito e outro, e a garantia da presença de um acompanhante homem poderia 

constranger as mulheres que estão ali em trabalho de parto seminuas. Vale destacar que, 

de acordo com a lei 11108/2005, a escolha do acompanhante deve ser indicada pela 

parturiente. 

Cada afirmação ou pergunta dessas costumava desdobrar-se em várias outras, de 

igual complexidade. Não é objetivo aqui descrever detalhes de como a inclusão dos 

trabalhadores na discussão sobre acompanhantes ampliou em ambas as maternidades a 
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garantia desse direito. O que aparece com mais força, que fica piscando nessa paisagem, 

é como a prática assistencial relaciona-se com determinadas visões de mundo e de sujeito. 

O que são pessoas ditas mal-educadas? Como chegamos ao ponto de encher uma sala de 

profissionais imprescindíveis para fazer um parto e não abrimos espaço para a mulher 

estar acompanhada de alguém que ela confia nesse momento tão importante de sua 

vida? Será que a mulher ali deitada considera qualquer um dessa grande equipe como 

seu acompanhante, seu parceiro? Como deixamos faltar fio de sutura numa 

maternidade?  Afinal, o que é privacidade? Sentir-se segura? Em nome da privacidade 

vale à pena impedir a entrada de acompanhantes homens no pré-parto? O que se perde 

com isso? Mesmo sendo acordado que para garantir a famigerada privacidade seria 

permitida a entrada de acompanhantes mulheres no Pré-parto, por que sempre que 

entrava naqueles Pré-partos tinha um monte de mulher sem acompanhante?  

Como resposta, uma das frases que anotei de uma auxiliar de enfermagem: “os 

partos não são cor de rosa”. O que está em jogo não é a definição de uma única cor para o 

parto. Mas o que acontece que não conseguimos deixá-lo mais colorido?    

As perguntas e comentários relacionados à discussão sobre a presença de 

acompanhante – expostos em diferentes maternidades, dias e por diferentes 

trabalhadores –, aparentemente fragmentados, misturam-se compondo uma paisagem 

heterogênea, que provoca os sentidos. Senti incômodo ao revisitar essas cenas, 

incômodo ainda com pouca forma. Com a atenção mais focada, arrisquei outros pousos 

nessa paisagem, precisei arremeter algumas vezes e, durante essas tentativas, um novo 

território foi se configurando. Fui provocada pela pergunta de Kastrup (2009, p. 44 e 

45): “O que fazemos quando somos atraídos por algo que obriga o pouso da atenção e 

exige a reconfiguração de território da observação?”. Substituir “o que é isso?”, por 

“vamos ver o que está acontecendo”, é o que sugere.  

Nesse processo de tentar “ver o que estava acontecendo”, contei com ajuda de 

Suely Rolnik que, no prefácio da segunda reimpressão do livro Cartografia Sentimental: 

transformações contemporâneas do desejo (2011, p. 12), fala-nos que, conforme estudos 

recentes, cada um dos órgãos dos sentidos possui uma capacidade tanto cortical, como 

subcortical. A primeira é a percepção, com ela conseguimos apreender o mundo em suas 

formas, projetar sobre essas formas nossas representações e assim lhes dar sentido. 

Através desse processo, situamo-nos e nos movemos num mapa de representações, 

onde sujeitos e objetos mantêm uma relação de exterioridade. A segunda capacidade, 
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chamada por Rolnik (Ibidem, p.12) de “corpo vibrátil”, possibilita-nos “apreender a 

alteridade em sua condição de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem 

presentes em nosso corpo sob a forma de sensações”. Nesse segundo processo, o outro 

compõe a nossa textura sensível, é parte de nós mesmos, daí a dissolução entre sujeito e 

objeto, entre corpo e mundo. 

Rolnik (Ibidem, p.13) continua explicando que a potência de criação é 

impulsionada pela tensão entre essas duas capacidades, “na medida em que nos coloca 

em crise e nos impõe a necessidade de criarmos formas de expressão para as sensações 

intransmissíveis por meio das representações que dispomos”. E dessa forma, 

continuamente, somos impelidos a pensar/agir e assim mudar paisagens subjetivas e 

objetivas. 

Dei-me conta de que nem sempre é fácil lidar com o paradoxo entre percepção e 

“corpo vibrátil”, seja no contexto de pesquisa – no qual é mais comum coletar dados da 

realidade, através de representações, em vez de produzir dados, ao acolher o 

inesperado, que expõe um problema e força a pensar –, seja no do trabalho na área da 

saúde – no qual as práticas de cuidado são facilmente cristalizadas em protocolos, em 

saberes científicos de cada profissão e em outros saberes, alimentados através do 

reconhecimento e validação do já existente, por tantas outras instituições. Por vários 

motivos é comum ver a percepção, a representação, trabalhando mais que o “corpo 

vibrátil”. 

  Talvez isso pudesse ser uma pista para o que estava acontecendo. Para pensar 

sobre essa questão, trago discussões de Fuganti (2008) que, com a ajuda de Nietzsche e 

Foucault, discorre sobre o pensamento platônico. Compondo com esse pensamento, 

trago também algumas influências de Descartes para o pensamento ocidental. Contudo, 

deixo claro que não quero descobrir um fio linear de continuidade entre passado e 

presente, mesmo porque não acredito que exista esse fio, mas trazer aqui algumas 

formas e composições de forças que fundaram novas fronteiras, traçando barreiras para 

o desejo e para o pensamento, fundamentais para certos entendimentos sobre saúde e 

para o desenvolvimento de práticas científicas de atenção à saúde. 

O modo civilizado de ser surge no séc. VI a.C., a partir de alguns elementos que 

compõem a cidade grega. De acordo com Fuganti (2008), algumas formações de saber, 

composições de poder e produção de valores desse período continuam a nos afetar, 
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influenciando nosso modo atual de existir que, sob influência do pensamento platônico, 

se encontra muitas vezes calcado na lei, na moral, na razão e no Estado. 

De forma geral, o pensamento platônico procura a verdade, como razão 

transcendente aos corpos que a compõe. Para Platão, o mundo está dividido entre plano 

das ideias – espécie de plano divino, das essências, das formas inteligíveis verdadeiras e 

imutáveis, alcançadas pelo pensamento – e plano das aparências– mundo dos corpos 

sensíveis, mutável, espécie de cópia do mundo das essências, atingido através da 

experiência sensível. 

Seguindo esse raciocínio, Platão entendia que os corpos e o desejo dos corpos 

pertenciam ao plano das aparências, ao mundo efêmero do devir, enquanto que o 

pensamento, de origem divina e, portanto, imortal, pertencia ao plano das ideias. Assim, 

de acordo com o pensamento platônico, “o desejo mundano tem por objeto os corpos 

corruptíveis, mas o objeto do pensamento, aquilo que o pensamento deseja, é a Ideia 

eterna e verdadeiramente real” (FUGANTI, 2008, p. 30). A relação entre o mundo dos 

corpos e das ideias acontece por meio do amor pela verdade, e o conhecimento dessa 

verdade se dá através do reconhecimento de uma ideia imutável, de uma realidade 

acabada. O homem virtuoso – homem saudável e legislador do mundo moderno – é 

aquele que consegue colar seu desejo não a outros corpos, mas sim às Ideias eternas.  

Fuganti (2008, p. 13 e 14) questiona: como, sob o jugo de quais forças ou poderes, 

o pensamento, em determinados momentos e lugares conseguiu segregar o corpo, os 

devires ativos de nossa existência e induzir o desejo? Como foi capturado por seus 

próprios planos de representação de verdades? Com que objetivo? Para nossa 

segurança? A Lei, como forma superior de um dever ser, até que ponto é necessária para 

a vida em sociedade? Fuganti (2008, p.14) adianta que “todo ideal como identidade é 

ficção e disposição de captura, portador de sentenças de morte”.  

 Fomos nos acostumando a apostar nossas esperanças numa realidade superior já 

pronta, ao mesmo tempo em que deixamos de experimentar, de inventar realidades. 

Frequentemente nossos atos não estão relacionados com nossas potências, acreditamos 

recebê-los de fora, seja da lei de um Estado, de um deus, ou de um curso preparatório 

para acompanhantes de parturientes saberem como se comportar. Para Platão, a forma 

de conter a degradação universal é forçar o devir, o desejo das multiplicidades e 

diferenças do mundo, a imitar a ideia. Assim, acabamos criando, por exemplo, para todos 

os atos saudáveis, a Ideia de saúde, saudável em si mesma. Não é de se estranhar, então, 
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que realmente acreditemos que exista o acompanhante ideal, bem educado pela 

educação igualmente ideal, o SUS ideal, o parto ideal etc. 

 Fuganti (2008, p. 45) diz que, a partir dessa forma de se relacionar com o mundo, 

em vez de habitar e viver o corpo, o homem se habituará a sobrevoá-lo e julgá-lo. 

Acrescenta que a perseguição à vida, antes fundada apenas num posicionamento moral, 

também passa a ter uma explicação racional e metafísica.  

 Como destinamos nossos desejos a Ideias eternas por tantos séculos? Como 

nossos corpos acabam trabalhando a serviço de um devir reativo, com dificuldade de 

criar e afirmar a vida? Podemos concordar que esse mundo platônico das ideias não 

exista, mas a vontade dos homens de que ele exista não é fictícia, pensa Nietzsche. 

Fuganti (2008, p. 52) nos fala que aqueles que aderem a um corpo de ideias moralistas 

como as de Platão, têm um desejo de “purificar e preservar da contaminação da 

decadência um corpo social cujo sentido de mundo começa a desmoronar e submergir e 

cujas relações de forças começam a escapar ao controle do corpo fechado de suas regras, 

desfazendo o estrato ou tecido de seu mundo”. Daí o mundo das ideias ser tão querido e 

parecer tão concreto, já que fornece a falsa impressão de estabilidade e de solução 

mágica para lidar com a metamorfose da vida.  

 É nesse sentido que, em busca de tal estabilidade, por volta do século XVII, surge 

uma preocupação em definir as condições para produção de crenças válidas, sendo a 

questão central do ocidente a procura de “fundamentos seguros para o conhecimento e 

regras confiáveis para a sua produção e avaliação” (FIGUEIREDO, 2004, p.130). A 

desconfiança nas crenças transmitidas pela tradição, a sensação de desamparo e 

desorientação em relação aos conflitos e indecisões do contexto político, cultural, 

religioso e artístico da época, com abertura para diferentes perspectivas existenciais, 

marcam a necessidade de reordenar o mundo, que vivencia uma busca pela “política da 

certeza”, como explica Figueiredo (Ibidem), citando S. Toulmin. A filosofia moderna 

ajudará nesse processo, sendo Descartes um de seus protagonistas.  

 Diante do mundo de incertezas, Descartes (1996) consegue definir a seguinte 

verdade apodítica, evidente por si mesma: penso, logo existo. Supõe, como nos lembra 

Rosane Neves da Silva (2004), que como todos pensam, também todos saibam o que é 

pensar. Dessa forma, “pensar torna-se o exercício natural de uma faculdade e a 

proposição ‘eu penso’ será completamente separada do problema que lhe diz respeito”, 

sendo toda exterioridade dissolvida (Ibidem, p.4).  
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Trata-se de um pressuposto implícito e subjetivo que parte de uma concepção de 

sujeito individual e pessoal e que cria uma aproximação previamente definida, de 

semelhança e identidade, entre pensamento e verdade. Assim, por meio da filosofia da 

representação cartesiana, há a afirmação da relação dicotômica entre duas totalidades. 

De um lado o mundo, e de outro o homem, capaz de (re)apresentar, (re)conhecer a 

realidade através de uma interiorização do visível e do enunciável, que o conduz até a 

verdade (ULPIANO, 1993 apud AGUIAR e ROCHA, 2007, p. 6). 

Essa forma de entender o mundo servirá de base para construção do projeto 

científico da modernidade, que se fundamentará na relação dicotômica entre sujeito e 

objeto do conhecimento. Através do uso da razão e da ação instrumental, o homem, 

desprendendo-se do objeto estudado – a natureza –, passa a crer que pode dominá-la e 

controlá-la. Inspirado pelo paradigma positivista7, acredita que pode reduzi-la a um 

conjunto de leis simples, imutáveis, de causa-efeito e aposta que o faz de forma neutra, 

sem que seja afetado por essa última. Com a revolução científico-tecnológica do século 

XVIII, o desenvolvimento da produção e do comércio e o progresso da racionalidade 

econômica e científica, há a afirmação da finalidade prático-utilitária da ciência, que 

longe de ser neutra, se articula com o capital numa relação de benefícios mútuos em 

busca de verdades objetivas.  

E o que isso tudo tem a ver com produção de saúde e prática clínica? Volto a 

Kastrup (2009), e pergunto: o que está acontecendo quando não conseguimos 

ultrapassar o rótulo de acompanhante-mal-educado-atrapalhador? A partir de que 

ponto de vista ele atrapalha? Será que pode atrapalhar-ajudando ou ajudar-

atrapalhando? Ou essa opção não é possível no mundo das ideias? No mundo das 

representações das formas já instituídas? O que está acontecendo que o sujeito do 

conhecimento (aqui trabalhadores da saúde) tem dificuldade de inventar novas relações 

com seu “objeto de estudo” (aqui o parto), à medida que ele vai se transformando? O que 

está acontecendo quando definimos que os agenciamentos produtores de saúde que a 

vida pode fazer precisarão ser autorizados pelo saber científico ou pelo Estado? O que 

                                                 
7 De acordo com o Pequeno Dicionário da Língua Brasileira (1973), o positivismo é um sistema criado por 
Augusto Comte, que se baseia nos fatos e na experiência, e que deriva do conjunto das ciências positivas, 
repelindo a metafísica e o sobrenatural, caracterizando-se pela tendência para encarar a vida só pelo seu 
lado prático e útil. Segundo o próprio Comte (1930/ 1942, p.7), citado por Kastrup (1999, p.30), “o caráter 
fundamental da filosofia positiva é tomar todos os fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis, 
cuja descoberta precisa e cuja redução ao menor número possível constituem o objetivo de todos os 
nossos esforços”.  
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está acontecendo quando estranhamos que exista luxo no SUS e, além disso, chamamos 

de luxo o simples fato de ser garantido o acesso a atendimentos produtores de saúde? 

(Sinto-me ingênua ao chamar de simples algo tão complexo8). O que está acontecendo 

com o que entendemos por saúde? Como fomos produzindo sentido para tudo isso?  

Sem dúvida as reflexões sobre as consequências do pensamento platônico e 

cartesiano em nossa forma de habitar nosso corpo e o mundo nos dão algumas dicas. 

Rumo a novas dicas, poderíamos continuar conversando sobre as teorias “bem 

intencionadas” de outros filósofos. Mas, de antemão, é importante esclarecer que as 

teorias em si não têm força de verdade, elas não obrigam as pessoas a seguirem-nas. 

Como então “aderimos” a esse ou aquele corpo de ideias, a essa ou aquela forma de 

estar, pensar e agir no mundo? 

Guattari e Rolnik (1986, p.31) nos dizem que a subjetividade é produzida por 

agenciamentos e os processos de subjetivação, de produção de sentido, não se fazem por 

meio de agentes individuais, nem grupais. Esse processo é descentralizado, envolve 

máquinas de expressão, como sistemas econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos, de 

mídia, mas também sistemas de afeto, de memorização, de imagens, de valores, de 

sistemas corporais, envolve a relação anteriormente citada entre sensação e percepção 

etc. O campo da subjetividade, dizem Guattari e Rolnik (1986, p.32), é o campo de todos 

os processos de produção social e material, sendo o indivíduo uma espécie de terminal, 

atravessado por sistemas de sensibilidade e de representação.  

Para continuar compondo com ideias, conceitos, experiências que dizem algo a 

respeito de como as pessoas produzem sentido, subjetividade e saúde no contexto de 

práticas clínicas, trago aqui outra experiência-questão. 

                                                 

8 Aqui a palavra “complexo” não está sendo usada como sinônimo de complicado. Com Morin (1991), 
entendemos “complexo” como algo que é tecido em conjunto, cujos constituintes heterogêneos são 
inseparavelmente associados. Para tornar a realidade inteligível, a ciência clássica retira as ambiguidades 
e incertezas dos fenômenos que estuda, através de operações de distinção, classificação e hierarquização. 
Esse procedimento acaba reduzindo a realidade, melhor compreendida por uma abordagem 
transdisciplinar. 
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2. PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE NA MODERNIDADE  

 

 

2.1. Experiência-questão: Brejo diazepínico 

 

Lindo Lago [Brejo] do Amor 

E bem que viu o bem-te-vi, 
A sabiá sabia já. 
A lua só olhou pro sol; 
A chuva abençoou 

O vento diz "ele [ela] é feliz”  
A águia quis saber 
Por quê, por que, pourquoi será 
O sapo entregou 

Ele [ela] tomou um banho d'água fresca 
No lindo lago do amor 
Maravilhosamente clara água 
No lindo lago do amor 

(Gonzaguinha) 

 

Em 2008 trabalhei no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Catu-BA.   

Quando cheguei pela primeira vez em uma das Unidades de Saúde da Família (USF), 

localizada na zona rural de um povoado do município, tinha a intenção de pactuar com a 

equipe como poderia desenvolver um trabalho a partir das necessidades daquele lugar.  

Para minha surpresa, encontrei uma agenda de consultas gerenciada por uma 

agente comunitária de saúde (ACS) e uma pessoa já a minha espera. Perguntei para a 

ACS o motivo do agendamento, e ela informou que a senhora estava com insônia, muito 

ansiosa. A enfermeira completou dizendo que, há aproximadamente um ano, a senhora 

fazia tratamento para verme, mas continuava com verme mesmo assim. Não sabia o que 

acontecia. Fui então em direção à D. Areta9, sentei-me, ela já estava sentada, olhou para 

mim parecendo assustada e disse: “é pra falar o que mesmo?”. Acredito que poucos 

moradores da localidade tinham ouvido falar sobre o trabalho do psicólogo. Na verdade, 

acredito até que para muitos a presença de tal trabalhador na UBS era irrelevante para 

                                                 
9 Todos os nomes de usuários citados nesse trabalho são fictícios. 
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suas vidas. Essa impressão foi crucial para posicionar o lugar da psicologia em um não-

lugar, angustiante, mas potente já que indica que as práticas não estão dadas, são 

inventadas.  

Conversando com D. Areta, esta me falou que tinha um filho que estava usando 

drogas. Contou que sua única fonte de renda era o “bolsa família” e que o pai de seus 

filhos não morava mais com a mesma. Além disso, sua casa estava em condições muito 

precárias e o telhado estava caindo aos poucos, tinha muito medo que caísse enquanto 

estivessem dormindo. Na mesma hora pensei que provavelmente não conseguiria 

dormir se o telhado da minha casa estivesse caindo. Continuou contando sobre como sua 

vida era difícil. Perguntei se tinha alguma coisa que ela gostava de fazer que a deixava 

feliz, respondeu que adorava tomar banho no brejo, provável fonte de contaminação, 

onde adquiria seus vermes de estimação. Logo veio a imagem em minha cabeça do livro 

de ciências explicando como se pega esquistossomose. Naquela ocasião, contudo, não 

tive coragem de ajudar na construção de um sentido negativo para o brejo, como 

sinônimo de local de adoecimento, mas compartilhei minhas impressões com a 

enfermeira, falei que no momento achava mais importante arranjar um jeito de 

consertar o telhado dela do que encaminhá-la ao psiquiatra para começar a tomar 

ansiolíticos...  

A proposta do NASF era super nova. A portaria 154, que o criava, foi assinada em 

janeiro de 2008. Tínhamos muitas dúvidas acerca de seu funcionamento. Diante da 

orientação da portaria em relação aos cuidados de saúde mental prestados pelo NASF de 

“priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a 

atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na 

comunidade”, ficava angustiada pensando que, se em todas as unidades apoiadas, eu 

ganhasse uma agenda de presente para realização de atendimentos individuais, não iria 

conseguir participar das atividades de promoção à saúde nas escolas, do grupo de 

gestantes, do grupo de geração de renda, das atividades de educação permanente em 

saúde mental com as equipes das USF etc. Entendo os perigos de reduzir o trabalho do 

psicólogo ao atendimento individual, modalidade essa inclusive mais conhecida e, 

portanto, mais solicitada pelos demais colegas da equipe, mas por causa dos perigos tal 

atendimento deveria ser reduzido? Quando a segunda USF apoiada entregou-me outra 

agenda me senti uma infratora de portarias...  
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Percebi que muitos não retornavam ao segundo atendimento e não avalio que 

isso acontecia por mera resistência ou desinteresse, ou porque o primeiro encontro 

tivesse sido ruim. As regras de um setting terapêutico muito bem definido, com dia e 

hora marcados talvez não fizessem tanto sentido. Quem inventou isso tudo? Sinto como 

se algumas pessoas de Catu não tivessem participado dessa invenção. Alguns me 

procuravam em dias não marcados, quando julgavam que mais precisavam.   

Resolvi que faria uma primeira escuta de todos os agendados (ainda não eram 

muitos), a depender da situação, continuaria seguindo com o atendimento individual, ou 

proporia participar de um grupo terapêutico que planejava conduzir com uma ACS em 

uma das USF apoiadas (apoiávamos três no total) e/ou recomendaria para outras 

atividades grupais desenvolvidas dentro e fora das USF. Pensei que ampliar a rede de 

relações de D. Areta, por exemplo, pudesse ser uma coisa legal. Então, a convidei para 

participar da primeira reunião do grupo terapêutico que aconteceria na USF que 

frequentava. Nesta ocasião participaram quatro mulheres, comigo cinco. Espalhei no 

chão diversas figuras retiradas de revistas e solicitei que cada uma pegasse uma imagem 

que por algum motivo a “tocasse”. D. Areta foi a última a falar de sua gravura (uma 

mulher mordendo um sanduíche bem recheado).  Envergonhada, olhando para baixo, 

falou que estava com fome e nem sempre tinha o que comer em casa. Fiquei 

desconsertada, as pessoas ficaram em silêncio, nem recordo como finalizamos o grupo, 

sei que chamei depois D. Areta, falei que poderia contar comigo e dei-lhe um pacote de 

biscoito que estava em minha bolsa. 

Angustiada, discuti a situação com a equipe do NASF e juntos fomos à Secretaria 

de Assistência Social, falamos da gravidade do caso e conseguimos colocar o nome dela 

numa lista de famílias a serem contempladas com sexta básica e material de construção. 

Na segunda atividade de grupo, D. Areta não compareceu. Logo em seguida, precisei sair 

do NASF, pois havia passado num concurso, não tive mais notícias. 

  

 

2.2. O que a categoria “indivíduo” e a psicologia têm a ver com isso 

 

Foram vários pousos até as cenas ocorridas em Catu-BA, de 2008 até agora, para 

tentar ver, lá de dentro da paisagem, o que estava acontecendo. Ao narrar uma 

experiência de prática de cuidado nessa cidade, percebo a transformação de minha 
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compreensão sobre tal prática, ao fazê-la conversar com diversas temporalidades que se 

misturam e se envolvem umas com as outras. Falo “minha” compreensão, mas ela diz de 

um percurso de construção de uma compreensão coletiva, que se faz no 

embaralhamento entre passado, presente e futuro.  

No contexto do trabalho no CAPS, onde estou há cinco anos, o que percebo é que 

avançamos muito em estratégias terapêuticas coletivas. Mas, sob o pretexto de que estas 

dão certo e de que seria impossível o atendimento individual sistemático a todos os 

usuários do CAPS pelo psicólogo, negamos uma escuta que não necessariamente poderia 

se desdobrar em atendimentos sistemáticos individuais. Lembro-me de ter participado 

de uma Assembleia de Usuários em que um deles disse que estava precisando de um 

psicólogo. Dissemos que no CAPS o psicólogo faz atividade grupal e que se quisesse 

conversar que nos procurasse depois para ver como resolveríamos a situação. Não me 

lembro de ninguém ter ido ao seu encontro após a Assembleia, nem o mesmo se dirigiu 

até nós... 

Como essas cenas se cruzam no presente? Do que falam? O que deixam aparecer? 

Um (não) lugar perigoso da psicologia, além de uma tensão entre individual e grupal e 

entre privado e público. Olho para minha imagem mental de D. Areta, tentando 

perguntá-la se teria algo mais a aparecer. Imagino-a respondendo que só queria ter o 

que comer, um lugar seguro para morar e tomar uns banhos no brejo. D. Areta não se 

cansa de me desconcertar, até na imaginação. Como a vida pode ser tão simples e 

complexa ao mesmo tempo? Como produzir saúde sem tentar resolver esse paradoxo, 

mas sim habitá-lo, lá onde ele aparece, no território de vida das pessoas?   

Abordamos o modo como alguns sistemas filosóficos tentaram aparentemente 

resolver esse paradoxo, contribuindo para certa concepção de mundo e de sujeito, e 

falamos também do modo como vamos produzindo subjetividade, como vamos 

construindo formas de estar, pensar e agir no mundo. Acompanhando a experiência-

questão de Catu-BA, fico aqui matutando sobre as tensões citadas acima e penso que 

seria interessante seguir tentando desnaturalizar tanto um suposto lugar da psicologia, 

como a pré-existência da categoria indivíduo, modo hegemônico de organização da 

subjetividade na modernidade.  

Através de um aporte histórico, Mancebo (2002) problematiza a construção do 

conceito de indivíduo, situando a modernidade como um momento específico de 

hegemonização da ideologia individualista. Refere que o projeto sociocultural da 
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modernidade é muito complexo, capaz de infinitas possibilidades. Este se iniciou no 

século XVI, passou por reformas de múltiplas ordens, consolidou-se no século XVIII e 

transformou-se intensamente até os dias de hoje. Mancebo (Ibidem) segue 

contextualizando algumas condições que permitiram a naturalização da categoria 

indivíduo, que pontuarei a seguir.  

Uma primeira referência para essa discussão é a transição do feudalismo para o 

capitalismo, bem como a consolidação desse último como modo de produção que opera 

mudanças econômicas, no plano da produção material, mas também pressupõe o 

desenvolvimento de um ideário de liberdade e igualdade, com efeitos de mudanças 

também subjetivas. Outros efeitos na subjetividade da época podem ser percebidos 

também a partir da reforma protestante, ocorrida no século XVI, como um movimento 

que – ao acreditar que a maneira aceitável de o homem viver era superando-se pela 

“ascese”, através de ações terrenas, com pouca mediação da igreja – estimulou certo 

isolamento espiritual e racionalidade do homem e de suas relações.  

Além disso, outras mudanças na forma de dar sentido a si e ao mundo foram 

construídas por meio do modelo de racionalidade que sustenta a ciência moderna, 

constituído a partir da revolução científica dos séculos XVI e XVII, que tem em Bacon e 

Descartes suas principais referências. A autora também aponta como fazendo parte 

desse processo de mudanças subjetivas, o complexo processo de organização dos 

Estados Nacionais Absolutistas e a produção de uma “subjetividade aristocrática”, bem 

como a construção de um certo manejo entre as reivindicações de uma consciência 

individual e as exigências “coletivas” das razões de Estado. Enfim, da Renascença às 

Luzes, são percebidas mudanças políticas, econômicas e sociais muito significativas, 

estando o mundo notadamente mais heterogêneo e a noção de indivíduo ainda se 

delineando. 

A ideia do indivíduo como centro do mundo consolidar-se-á no século XVII e 

XVIII, principalmente a partir do liberalismo, cuja teorização eleva o conceito de 

indivíduo a aspectos políticos e econômicos, estando seus contornos definidos, de 

acordo com Gentil (1996, p.92): 

 (1) pela liberdade em relação ao coletivo no qual vive e comportando 
o direito de escolha, liberdade de ação e participação, (2) pela 
igualdade, implicando direitos inalienáveis, públicos, reconhecidos 
pelos demais; (3) pela consciência individual acentuada com razão 
própria, emoções e sentimentos singulares e únicos e (4) pela 
consideração do homem como a célula básica da sociedade, da qual 
participa, diretamente, sem mediações. 
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Agora sim, no século XVIII, fronteiras entre as esferas do público e do privado 

foram mais definidas. Isso porque se tornou necessário garantir os direitos e liberdade 

individuais. Então, ao público foi destinado o comportamento convencional, racional e 

civilizado e ao privado, o exercício da liberdade individual, sem intervenção de ninguém. 

Já o século XIX, segundo Mancebo (2002, p.6), foi marcado por dois movimentos que 

complexificaram a subjetividade moderna, quais sejam, o “intimismo” – com o 

romantismo do indivíduo, a valorização do que nele há de “mais precioso”, sua 

interioridade, e a consequente invasão do público pelo privado, como aponta Sennett 

(1988) – e a consolidação do individualismo tecnocrático e disciplinar. 

O romantismo do indivíduo cria condições para a suposição da existência de um 

espaço psíquico que coincidiria com uma interioridade privada, atributo “valioso” de 

cada ser humano. Não só o desenvolvimento do capitalismo alimenta esse processo, mas 

sua relação com o progresso científico. A esse respeito, Figueiredo (1999) nos diz que 

para tornar ainda mais científico o processo do conhecer – poder explicar seus erros, 

controlar o sujeito motivado, portador de tendências, desejos, movimentos passionais, 

controlar e produzir subjetividade, bem como diferenças individuais –, foi necessário 

construir uma natureza subjetiva interna, uma espécie de espaço psíquico definido, com 

um dentro, um interno e um íntimo separados de um fora. Assim, tanto a epistemologia 

como a metodologia demandaram o surgimento da ciência Psicologia, com a finalidade 

de produzir conhecimento acerca dessa subjetividade. Afinal, o sujeito individual deixou 

de ser apenas um pesquisador para se tornar também um possível objeto da ciência.  

Outro movimento complexificador da subjetividade moderna é citado por 

Foucault (1987, p.126), que explica como, afinado com o desenvolvimento do 

capitalismo da época, com um processo de industrialização crescente, há a construção 

de um ideário tecnocrático e disciplinar, com a tomada de tecnologias do poder sobre o 

corpo. Refere que, em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes que 

lhe impõem limitações e obrigações, e nos séculos XVII e XVIII, novos esquemas de 

poder são postos em funcionamento, através das disciplinas, cujos métodos permitem o 

controle minucioso das operações do corpo, sujeitando suas forças e impondo uma 

relação de docilidade e utilidade. 

Para Foucault (Ibidem), o que há de novo nesse esquema de docilidade é a escala 

do controle (não se cuida do corpo em massa, toma-se conta dos mínimos detalhes de 

cada corpo ativo para coagir sem folga), o objeto do controle (não interessam elementos 
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importantes do comportamento ou a linguagem do corpo, mas sim a economia, a eficácia 

dos movimentos, a coação se faz nas forças), e a modalidade do controle (trata-se de uma 

coerção ininterrupta, que se importa com os processos da atividade, mais do que com 

seus resultados e se exerce a partir de uma codificação que esquadrinha o tempo, o 

espaço e o movimento).  

Através do esquadrinhamento do espaço, vincula-se o corpo a um lugar preciso 

na produção, por meio da vigilância constante do local que ele ocupa, seja qual for o 

espaço de confinamento: escola, fábrica, prisão etc. Com o esquadrinhamento do tempo, 

imprime-se no corpo uma cadência ritmada por meio de uma programação de seus 

gestos, que serão cada vez mais eficazes, caso sejam automáticos e retirem do corpo sua 

potência (em termos políticos de obediência).   

Para Foucault (Ibidem, p.172), “o indivíduo é o átomo fictício de uma 

representação ideológica da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa 

tecnologia específica de poder que se chama a disciplina”. É nesse sentido que, como 

lembra Rosane Neves da Silva (2004), a vigilância sobre os corpos possibilitou vigiar 

melhor a multiplicidade e diminuir o perigo iminente de instabilidade ocasionado por 

essa “mistura dos corpos” dentro dos espaços fechados. O poder disciplinar foi 

responsável por “vincular cada indivíduo a uma identidade bem determinada de uma 

vez por todas, e criar assim a ideia de uma subjetividade privatizada” (Ibidem, p.9). 

É assim que Foucault (1987, p.172) aponta que:  

Todas as ciências, análises ou práticas com radical ‘psico’, tem seu 
lugar nessa troca histórica dos processos de individualização. O 
momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de 
formação da individualidade a mecanismos científico-disciplinares, 
em que o normal tomou o lugar do ancestral, e a medida o lugar do 
status, substituindo assim a individualidade do homem memorável 
pela do homem calculável, esse momento em que as ciências do 
homem tornaram-se possíveis, é aquele em que foram postas em 
funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma outra anatomia 
política do corpo. 

 
 

Segundo Guattari e Rolnik (1986), até a Revolução Francesa e o Romantismo, a 

subjetividade permaneceu ligada a modos de produção territorializados, seja na família, 

nos sistemas de corporação, de castas, de segmentaridade social, sendo a subjetividade 

operatória ao nível específico do indivíduo algo gradativo. Essa passagem pôde 

acontecer pela emergência de uma nova relação entre forças produtivas e meios de 

produção, que catalisou um processo de privatização da subjetividade. De acordo com 
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Silva (2004), a vivência de uma nova configuração socioeconômica, marcada pelo 

surgimento de novas tecnologias, propiciou um movimento de desterritorialização, 

marcado pela transformação dos modos de valorização dos bens e das atividades 

humanas, que assinala a emergência do que Guattari (1986) chama de “subjetividade 

capitalística10”.  

Silva (2004) segue dizendo que, complementar à “dimensão material” do controle 

dos corpos com sua sujeição a relações de espaço e tempo através da disciplina, está a 

“dimensão imaterial”, definindo a regra imanente à construção desse novo tipo de 

relação consigo, territorializada sobre a concepção de indivíduo. Essa regra “se organiza 

em torno de um princípio de equivalência generalizada que produz uma segmentação e 

uma homogeneização dos modos de valorização, fazendo com que qualquer coisa possa 

equivaler a qualquer coisa” (SILVA, 2004, p.9). Ao mesmo tempo em que 

desterritorializa, destruindo valores tradicionais, reterritorializa, recompondo cada 

esfera de valorização segmentarizada em cima de modelos funcionalmente similares aos 

destruídos, modelos de referência transcendente, tais como: “o Verdadeiro das 

idealidades lógicas, o Bem da vontade moral, a Lei do espaço público, o Capital do 

intercâmbio econômico, o Belo do domínio estético” (Ibidem, p.10) e arriscaria aqui 

dizer, a Ideia de normalidade que separa a saúde da doença.  

Nesse movimento de desterritorialização/reterritorialização, há uma 

homogeneização dos valores. Estes passam a estar referidos sempre a um equivalente 

geral, qual seja, o capital. Os valores que tentam burlar esse movimento de captura 

facilmente são dissolvidos, já que o poder semiótico desse sistema opera confundindo, 

colocando num mesmo plano de equivalências, matérias de expressão heterogêneas. 

Assim, facilmente um comprimido de diazepam para D. Areta pode equivaler a um 

telhado novo, sem que isso provoque nenhum estranhamento.  

Mancebo (2002) segue apontando mudanças econômicas que produzem 

transformações na subjetividade no século XIX. Ao final desse século, inicia-se o 

‘capitalismo organizado’, que expressa o rompimento da ordem econômica 

                                                 
10 “Guattari acrescenta o sufixo ‘ístico’ a ‘capitalista’ por lhe parecer necessário criar um termo que possa 
designar não apenas as sociedades qualificadas como capitalistas, mas também setores do “Terceiro 
Mundo” ou do capitalismo ‘periférico’, assim como as economias ditas socialistas dos países do Leste, que 
vivem numa espécie de dependência e contradependência do capitalismo. Tais sociedades, segundo 
Guattarri, em nada se diferenciaram do ponto de vista do modo de produção de subjetividade. Elas 
funcionariam segundo uma mesma cartografia do desejo no campo social” (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p. 
15). 
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concorrencial e a implementação da etapa capitalista monopolista, marcada pela 

concentração e centralização do capital e a ampliação do mercado para novos 

horizontes. Algumas transformações advêm desse cenário, cujo pleno desenvolvimento 

aconteceu nas primeiras décadas depois da 2ª Guerra Mundial. Para conter as crises do 

capitalismo, postulou-se uma intervenção direta no sistema econômico nos países da 

Europa Ocidental por parte do Estado, o que gerou crescimento da economia, ao mesmo 

tempo em que ampliou direitos econômicos e sociais à população (o que não foi 

vivenciado na mesma proporção nos países periféricos como o Brasil). Conforme 

Mancebo (1999, p. 41-42), nesse período, no que se refere à relação entre Estado e 

indivíduos:  

por um lado, assiste-se ao alargamento dos direitos sociais - no 
domínio das relações de trabalho, da seguridade, da saúde, da 
educação e da habitação – que torna possível vivências de autonomia, 
de liberdade e abre novos horizontes ao desenvolvimento dos 
indivíduos; mas, por outro lado... as instituições estatais desenvolvidas 
para fazer jus a esse desenvolvimento societal aumentaram o peso 
burocrático e a vigilância controladora sobre os indivíduos; 
sujeitaram-nos intensamente ao ciclo da produção e do consumo; 
aprofundaram o espaço urbano desagregador e atomizado, 
destruíram muitas redes sociais de interconhecimento, de ajuda 
mútua e de solidariedade; promoveram uma indústria de tempos 
livres e uma cultura, que restringiram o lazer a um gozo programado, 
heterônomo, passivo e individual. 

Como refere Rosane Neves da Silva (2005), nesse período de tensão marcado 

pelo abismo entre a ordem política fundada sob o reconhecimento dos direitos do 

cidadão e a ordem econômica, a questão social aparece como um problema a ser 

resolvido. A fim de se manter a coesão social e resguardar a dinâmica da sociedade 

industrial, o ‘social’ se torna também objeto de conhecimento. A psicologia insere-se 

nesse processo de objetivação tanto do social, como do indivíduo, contribuindo com 

construções teóricas que tomam o indivíduo como matriz para pensar o social, 

colaborando assim com a normalização da multiplicidade do social, construída a partir 

de uma relação de forças num determinado campo histórico.  

Vivencia-se nesse período a especialização e distinção funcional dos diversos 

campos de racionalidade humana. Através do projeto científico da modernidade em 

curso, a realidade é cada vez mais fatiada, cabendo a cada disciplina estabelecer 

fronteiras entre os saberes para que assim cada uma fosse responsável pela purificação 

de uma das fatias, que se tornou seu objeto de estudo. Disciplinas diferentes partem da 
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mesma lógica dicotômica naturalizante de que indivíduo e 

realidade/sociedade/natureza são pólos pré-existentes. Escóssia e Kastrup (2005, p. 

297) destacam que, nessa dicotomia, a relação entre esses dois termos se dá através da 

causalidade e é “posterior e externa aos termos, uma vez que sua natureza fica 

inalterada”. 

Mancebo (2002) afirma que, no final da década de 60, diante da crise econômica 

decorrente do esgotamento do regime de acumulação fordista, consolida-se o 

neoliberalismo como diferente alternativa política, econômica, social, jurídica e cultural, 

com que convivemos ainda nos dias atuais. O Estado-Providência, planificador e 

garantidor de direitos sociais sofre duras críticas, num cenário de restabelecimento da 

hegemonia burguesa, de defesa de um Estado-mínimo e de apologia à liberdade 

individual. Nesse contexto, o mercado neoliberal adquiriu grande força, colonizando o 

próprio Estado e a sociedade, a tal ponto que para se sustentar depende, a todo tempo, 

de certas condições jurídicas, políticas e institucionais, que precisam ser ativa e 

constantemente produzidas, diferente de épocas anteriores, quando se postulava que o 

mercado se sustentava por si só, por uma “mão invisível”.  

Nesse cenário de neoliberalismo, a subjetividade capitalística se complexifica 

ainda mais. O modo de produção capitalístico funciona no registro dos valores de troca, 

valores da ordem do capital, mas também através do controle dos processos de 

subjetivação. Assim, fica muito difícil de estar no mundo sem reconhecer no mercado o 

âmbito em que, “naturalmente” os indivíduos, fortalecendo seus próprios interesses, de 

forma utilitarista, podem - e devem - desenvolver-se como “pessoas humanas” 

(MANCEBO, 1996). A lógica do mercado se fortalece, então, como transversal a todas as 

relações subjetivas, sociais e políticas.  

Outros movimentos complexificadores da subjetividade moderna se agregam aos 

já discutidos aqui. O controle da subjetividade, por exemplo, não acontece tão somente 

pelo uso da disciplina, como predominante no século XIX, mas também através da 

sociedade de controle, conforme abordarei adiante.  
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2.3. Da dicotomia para a relação: agenciamento, plano das formas e plano 

de forças  

 

O que fazer com o fato de continuar trabalhando como psicóloga, com a produção 

de saúde no contexto do SUS, diante de tudo que foi dito nas linhas acima a esta? Respiro 

e coço a cabeça. De antemão, parece que existem algumas alternativas antes de trocar de 

profissão e virar artista. Será que D. Areta precisa de um psicólogo? De atendimentos 

individuais ou grupais? Volto a Veyne (1882), a quem sou muito grata por ter conhecido, 

e escuto: mas menina, o que importa são as práticas! Veyne (1982, p.159) diz que “os 

objetos parecem determinar nossa conduta, mas, primeiramente, nossa prática 

determina esses objetos”. Sendo assim, ser ou não ser psicólogo não vai importar tanto. 

Parece fazer mais sentido perguntar como estamos cuidando das relações que 

estabelecemos e se em nossos encontros conseguimos achar saídas para a afirmação da 

vida para além do modo hegemônico de subjetividade privatizada, para além da 

dicotomia entre indivíduo e sociedade, e de todas outras dicotomias dessa derivadas, 

como lembra Benevides (2005): clínica e política, atenção e gestão, clínica e saúde 

coletiva, produção de subjetividade e produção de saúde, micro e macropolítica, 

Psicologia e SUS.  

Realizar um atendimento grupal parece não garantir necessariamente essas 

saídas, já que podemos abordar um grupo entendendo-o como um conjunto de 

indivíduos de subjetividade natural e privatizada reunidos, ou como uma totalidade 

homogeneizada e indiferenciada fechada em si mesma. Contudo, pode nos fornecer 

algumas aberturas caso entendamos que: 

o grupo não tem relação com a vida privada dos indivíduos que se 
reúnem em determinado espaço, por um certo tempo, para cumprir 
certos objetivos. Ele é (ou pode ser) um dispositivo quando trata de 
intensificar cada fala, som, gesto, o que tais componentes acionam das 
instituições (sociais/históricas) e de como nelas constroem novas 
redes singulares de diferenciação. (BENEVIDES, 1993, p.157). 

 

Nesse sentido, atendimentos individuais ou grupais, em si mesmos, não são bons 

ou ruins, mesmo porque esse “si mesmo” talvez nem exista. Aliás, não precisamos 

sempre dividir todos os aspectos da vida em bons ou maus, certos ou errados. O mundo 

é mais complexo do que as dicotomias que arranjamos para explicá-lo. De acordo com 

Deleuze e Parnet (1998, p.32), a máquina binária produtora de dicotomias não existe só 

por razões de comodidade, por ser mais fácil: 
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Mas, na verdade, a máquina binária é uma peça importante dos 
aparelhos de poder. Ficará estabelecido tantas dicotomias quanto for 
preciso para que cada um seja fichado sobre o muro, jogado no 
buraco. Até mesmo as margens de desvio serão medidas segundo o 
grau da escolha binária: você não é nem branco nem negro, então é 
árabe? Ou mestiço? Você não é nem homem nem mulher, então é 
travesti? É assim o sistema muro branco-buraco negro. 

 
As dicotomias fixam o lugar das unidades elementares possíveis, determinando 

as escolhas possíveis, esmagando formas de ser e estar no mundo que não conseguem se 

encaixar no esquadrinhamento já desenhado da realidade. Não se trata, então, de 

identificar, por exemplo, nas relações estabelecidas entre usuários e trabalhadores do 

SUS, o que é bom e o que é ruim, o que produz saúde e o que produz doença. Parece mais 

interessante analisar o que pode cada relação e quais os seus perigos. Assim, sabiamente 

Foucault (1995a, p.256) nos diz que: 

Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que não 
significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então 
temos sempre algo a fazer [...] Acho que a escolha ético-política que 
devemos fazer a cada dia é determinar qual é o principal perigo.    

 
Dessa forma, cabe-nos questionar os perigos de tomar a insônia de D. Areta como 

um “problema psicológico”, os perigos em relacionar a contaminação por verminose a 

um comportamento individual, os perigos em achar que o conhecimento científico de 

uma disciplina dará conta da produção de saúde de uma pessoa e, mais ainda, os perigos 

em acreditar que o conhecimento científico, seja ele de que disciplina for – psicologia, 

medicina, serviço social, enfermagem etc –, é mais verdadeiro que qualquer outro, tem 

privilégios no entendimento do que seja saúde e na proposição de ações ditas saudáveis. 

 Quando falo de relação, não estou tratando da interação entre formas 

constituídas, sejam sujeitos ou objetos. Falo de relação no sentido da filosofia da relação 

de Veyne (1982), no sentido também proposto por Deleuze e Parnet (1998, p.70) em 

Diálogos, quando afirmam que “as relações estão no meio e existem como tais. Essa 

exterioridade das relações não é um princípio, é um protesto vital contra os princípios”, 

que quase sempre têm como efeito a produção de enormes dualismos estéreis. 

Continuam dizendo que: 

É preciso ir mais longe: fazer com que o encontro com as relações 
penetre e corrompa tudo, mine o ser, faça-o vacilar. Substituir o E ao 
É. A e B. O E não é sequer uma relação ou uma conjunção particular, 
ele é o que subtende todas as relações, a estrada de todas as relações e 
faz com que as relações corram para fora de seus termos e para fora 
do conjunto de seus termos, e para fora de tudo o que poderia ser 
determinado como Ser, Um ou Todo. O E como extra-ser, inter-ser 
(Ibidem, p.71). 
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 Assim, a relação é tomada como agenciamento que acontece num espaço-tempo 

entre, numa espécie de coengendramento. As relações/agenciamentos são exteriores a 

seus termos e se modificam em função de circunstâncias, produzindo novos termos, 

conferindo novos sentidos aos termos. Então, o sentido é fornecido não por uma 

natureza imutável dos termos, mas pelos agenciamentos/relações que acontecem entre 

os termos, em um determinado contexto histórico. Ao invés de pensar É, de pensar por 

É, tentando achar/definir a essência, atributo e existência das coisas, está posto o desafio 

de pensar com E, “um pensamento totalmente extraordinário, e é, no entanto, a vida” 

(Ibidem, p. 72). 

 Iniciei o passeio pelo conceito de agenciamento logo no início deste trabalho, 

como forma de propor um espaço-tempo metodológico, de forjar um devir pesquisadora 

entre o “histrião das identificações” e o “frio doutor das distâncias” (Ibidem, p. 69), 

acreditando na possibilidade de uma pesquisa em que a pesquisadora também era e é 

integrante do campo de pesquisa. O conceito/ferramenta agenciamento atravessa 

novamente esta pesquisa e sinto necessidade de falar mais sobre este conceito.  

Deleuze e Parnet (Ibidem, p.66) definem agenciamento como cofuncionamento, 

como simpatia que aqui é diferente de “um sentimento vago de estima ou de 

participação espiritual, ao contrário, é o esforço ou a penetração dos corpos”, seja 

através do amor, seja através do ódio, pois ambos implicam misturas de corpos, corpos 

que podem ser físicos, biológicos, psíquicos, sociais, verbais. Agenciar é “estar no meio 

sobre a linha de encontro de um mundo interior e de um mundo exterior” (Ibidem, 

p.67), que se faz no corpo a corpo, num movimento de proliferação da vida. Agenciar é 

articular provisoriamente corpos, subjetividades, coisas, regimes de signos, ações e 

paixões, com a criação de algo que não está nem em um nem no outro, mas entre os dois, 

num plano coletivo e movente, num espaço-tempo comum e impessoal, onde “o comum 

é o que é construído no encontro e não o que já existia de comum, na forma de traços de 

identidade, de classes ou gêneros. Dimensão espaço-temporal de correlação e 

coengendramento” (ESCÓSSIA, 2014, p. 92) que produz efeitos de contágio, diferente de 

uma relação de interdependência ou filiação.  

Os agenciamentos relacionam-se com dois tipos de planos. O primeiro é o plano 

das formas ou estrutural, que corresponde ao plano de organização da realidade 

(Deleuze e Parnet, 1998) ou plano do instituído (Lourau, 1975). Esse plano diz respeito 

às figuras já estabilizadas, concerne ao desenvolvimento das formas e à formação dos 
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sujeitos, supõe uma dimensão transcendente, inferida por meio do que organiza. É o 

plano da Lei, das harmonias das formas, formas do mundo que se constituem naquilo 

que o pensamento da representação reconhece como objeto do conhecimento, cujos 

limites estão bem definidos.  

Mas, se acreditamos que as coisas no mundo não têm natureza fixa, que as formas 

são provisórias, fruto de agenciamentos transitórios, entendemos que funcionando junto 

com o plano das formas, está o plano das forças, de consistência ou coletivo. Este outro 

plano, de acordo com Deleuze e Parnet (1998, p.108), 

  
[...] não conhece senão relações de movimento e de repouso, de 
velocidade e de lentidão, entre elementos não formados, 
relativamente não formados, moléculas ou partículas levadas por 
fluxos. Ele tampouco conhece sujeitos, mas antes o que se chama 
"hecceidades11". 

 

O plano de forças é imanente, no sentido de não remeter a um objeto e não 

pertencer a um sujeito. Os sujeitos e objetos do mundo estão em constante variação e 

são resultantes de composições do plano das formas com o plano das forças, sendo as 

formas resultantes de jogos de forças, conglomerados de diversos vetores que estão em 

constante movimento atravessando as formas, garantindo a transformação de seus 

contornos. Acrescenta-se que a delimitação formal dos objetos do mundo é produto da 

lentificação e da redundância que a configuração das forças assume num certo espaço-

tempo (ESCÓSSIA e TEDESCO, 2009). 

Os agenciamentos coletivos que acontecem no plano de forças são produtores de 

subjetividade. Esta, longe de ser uma coisa em si, essência imutável e privada de um 

sujeito, entidade individualizada, é modelada, maquínica, (no sentido de ser fabricada, 

produzida), por processos que não se dão no indivíduo, mas que o atravessam. A 

subjetididade inclui, como cita Guattari e Rolnik (1986), máquinas de expressão pré-

individuais/pré-pessoais (perceptivos, de sensibilidade, de afeto, de desejo, corporais 

etc) e extra-pessoais (econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos, etc). Diante dos 

agenciamentos heterogêneos que compõem o processo de produção de subjetividade, 

afirmamos que tal produção é sempre coletiva, o que não quer dizer que existam “modos 

                                                 
11 Para Deleuze e Parnet (1998, p.108), as “hecceidades são graus de potência que se compõem, às quais 
correspondem um poder de afetar e ser afetado, afetos ativos e passivos, intensidades”. 
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de individuação da subjetividade: momentos em que a subjetividade diz eu, [...] se 

reconhece num corpo, ou numa parte do corpo, ou num sistema de pertinência corporal 

coletiva” (Ibidem, p.32). 

Essa forma de entender a produção de si e do mundo a partir de um plano 

relacional, cujos agenciamentos, numa espécie de co-funcionamento, co-engendramento, 

produzem subjetividade, traz efeitos importantes para práticas clínicas que se querem 

produtoras de saúde que, para funcionarem, precisam viver o desafio de produzir 

corpos agenciadores, corpos que transbordam saúde porque conseguem articular, usar 

mais E do que É.  Dessa forma, atos clínicos que privilegiem a dimensão da descoberta 

ou da revelação de verdades escondidas, atos que procurem buscar o que falta nos 

indivíduos que se separaram do mundo, não fazem muito sentido para uma prática 

clínica de corpos agenciadores. O que interessa são práticas capazes de produzir novos 

modos de existência – para além da categoria “indivíduo” –, práticas que possibilitem a 

expansão da vida. 

Mas de que vida estamos falando? Vida que não se compõe apenas de biologia, 

fisiologia, natureza e subjetividade, como campos disciplinares de fronteiras definidas, 

mas, como nos dizem Claudia Abbês Baeta Neves e Altair Massaro (2009, p.511), 

compõe-se num  

plano de proliferação, de relações de forças. Estas, em suas criações e 
recriações, traçam, na molecularização das formas, funções e 
organizações, outras composições que podem reforçar estas formas e 
organizações ou recriá-las. É no encontro, neste meio de proliferação, 
que os corpos expressam sua potência de afetar e serem afetados. É 
nele que o desejo flui e cria mundos, agenciando modos de expressão 
e a conectividade da vida em suas múltiplas experimentações.  

  
 Pelbart (2011) nos fala que já há algum tempo se ouve falar muito na vida, nunca 

se interferiu tanto nela, nunca existiu tanta preocupação com sua defesa, sendo difícil 

estabelecer um consenso sobre o que seja a vida. O que se pode arriscar afirmar é a 

existência de um paradoxo contemporâneo: ao mesmo tempo em que a vida se tornou 

alvo supremo do capital, a vida também se tornou um capital de que todos dispõem 

virtualmente, com consequências políticas a definir. Procurarei discutir esse assunto a 

partir de duas experiências-questão que seguem abaixo, conectando-as também com 

entraves e aberturas do SUS. 
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3. HISTÓRIA, ACONTECIMENTO, BIOPODER E BIOPOTÊNCIA 

 

Avante! 

Desata o nó das entranhas 
Se estica a musculatura 
O pulmão força e sustenta 
O ar na goela se apura 
A língua recebe a carga 
Larga depois que tritura 

Desfeita a trava dos dentes 
A boca escancara e canta 
O rosto inteiro estremece 
Em vez de sorrir, se espanta 
Como um canhão que ribomba 
Com ferrugem na garganta 

Da mesma forma que o bafo 
Precede o ronco da fera 
Ou como a noite é parida 
Da gravidez da cratera 
A voz se esparrama aonde 
Que até então não coubera [...] 

Um assovio solta um pássaro 
Que rasga o espaço e voa 
Que parte mas não retorna 
Que ilumina quando entoa 
Deixa sombra na lembrança 
Mas já morreu quando ecoa [...] 

Na descompressão do grito 
De liberdade e revolta 
Se abriram os portões pesados 
Um touro bravo se solta 
Quem parte berrando: avante! 
Pode cair, mas não voltar 

(Siba) 

 

3.1. Experiência-questão: O nômade desarrocha a mordaça 

 

Seu Pedro foi internado na Clínica Santa Maria em 25/08/10. Por ocasião do 

fechamento desse hospital psiquiátrico, mudou de endereço, sendo reinstitucionalizado 



50 
 

 

no CAPS Liberdade em 16/02/13. Desde então, comecei a registrar em diário de campo 

alguns de nossos diálogos, bem como sentimentos e impressões a respeito de sua 

passagem pelo CAPS.  

A Clínica Santa Maria, onde seu Pedro estava há dois anos e meio, era particular e 

tinha leitos conveniados com o SUS e, por uma série de motivos, fechou suas portas. A 

relação desse serviço com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que já era desgastada, 

piorou durante o processo de fechamento, o que impossibilitou o acesso ao prontuário 

de seu Pedro, por exemplo. O que estaria escrito naquele prontuário? O que saberíamos 

sobre sua vida nesses últimos dois anos? As informações de um prontuário permitem 

que enxerguemos a vida de alguém? Tivemos acesso apenas à avaliação de uma 

psiquiatra realizada na ocasião da transferência em que dizia que seu Pedro tinha 

grande limitação social, não apresentava desagregação mental, estava calmo e dialogava 

dentro de suas limitações. Demonstrava empobrecimento geral do repertório 

comportamental, cronificado e estava em uso de haldol (5mg) e de fernegan (25mg). 

Como sugestão, encaminhamento para serviços protegidos, dentre os quais Serviços 

Residenciais Terapêuticos ou abrigo ou contatar familiares que possam abrigá-lo, não 

havendo necessidade de internação psiquiátrica.  

O que diziam essas informações? Seu Pedro era crônico, mas não era grave, só 

tomava dois comprimidos à noite, não precisava de internação e estava sob os cuidados 

do Estado que decidiria o que fazer sobre o destino deste cidadão que, por sinal, não 

tinha nenhum documento. O que é ter um transtorno mental crônico? É possível ser 

cidadão, habitar a cidade, sem documentos? Ficava a impressão de que as informações a 

que tivemos acesso nos diziam pouco, mas nos davam algumas pistas.   

Tínhamos muita vontade de reconstituir a história de seu Pedro (como se essa 

fosse linear) e dessa forma entendê-lo um pouco mais e achar o melhor lugar para ele 

ficar (afinal todos precisam de um lugar, é o que dizem). Contudo, a interação não era 

nada fácil. Trata-se de um senhor baixinho, grisalho, com olhos verdes caídos, 

sobrancelha despenteada e de pouquíssimas palavras. No começo eram raras as 

respostas a um “boa tarde”, mas, com o decorrer do tempo, passou a responder algumas 

perguntas de forma monossilábica. Dizia que era de Frei Paulo-SE, negava ter esposa ou 

filhos, nem falava de qualquer outro parente. As pessoas que conhecia em Frei Paulo 

pareciam ser aquelas que o ajudavam, já que estava em situação de rua. Falava, por 
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exemplo, da moça do mercadinho. Além disso, dizia ter passado por outros municípios 

de Sergipe, sabia os dias de feira em Nossa Senhora Aparecida e Itabaiana.  

Entramos em contato com o CRAS de Frei Paulo. Uma trabalhadora deste serviço 

foi até o CAPS fotografar o usuário para divulgar a foto na cidade e assim localizar 

possíveis familiares. Dias depois entrou em contato, informou que algumas pessoas 

reconheceram seu Pedro, disseram que este havia morado alguns meses na rua, mas, 

como o prefeito ia construir uma avenida nova, era necessário que ele fosse para outro 

lugar, daí ter sido levado pelo SAMU. Contaram ainda que ele adoeceu após o filho ter 

roubado suas terras e que na verdade ele era do município de Nossa Senhora Aparecida. 

Seguindo as pistas, ligamos para a Secretaria de Saúde de Aparecida. A pessoa que 

atendeu informou que sabia quem era seu Pedro, disse que ele estava em situação de 

rua, dormia em frente à casa de sua irmã, em Ribeirópolis, município próximo a 

Aparecida.  

Mas afinal, o que estava fazendo no CAPS? Não parecia estar em crise e, portanto, 

não precisava do acolhimento noturno do CAPS, era o que pensávamos. Isso incomodava a 

equipe, que só não se chateava tanto porque seu Pedro não aborrecia ninguém. Mas tinha 

um monte de outras coisas que não estavam tão óbvias assim. Será que tinha alucinações 

ou delírios e conseguia escondê-los de nós? Não diz coisas sobre sua vida porque tem 

algum prejuízo cognitivo ou porque não queria se lembrar de alguns eventos e muito 

menos nos contar? Quanto movimento havia naquele corpo parado, calado, que passava 

longos períodos deitado, vendo TV ou sentado na porta no CAPS observando o movimento 

da rua? Será que se mantinha institucionalizado porque estava se escondendo de alguém? 

Ou porque no CAPS tem cama e comida? Será que era surdo? Qual era o lugar de seu 

Pedro? Era função do Estado definir esse lugar? Quem é o Estado?  

Enquanto isso, seu Pedro continuava emitindo poucas palavras. As perguntas 

dirigidas a ele seguiam sem muita garantia de resposta. Contudo, outros tipos de 

interação não verbal foram se realizando, na medida em que demonstrava gostar que 

cortassem seus cabelos e cuidassem de sua barba ou na medida em que topou, depois de 

quase três anos institucionalizado, ir ao passeio que acontece às sextas-feiras. Durante a 

caminhada na praia, vi pela primeira vez os dentes tortos de seu Pedro em largos 

sorrisos. Ia caminhando, tocando nas coisas, como se tivesse experimentando cada 

objeto, riu do caju gigante de concreto, lindo de ver. Fomos andando pela areia até 
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chegar ao mar, ficou com água até os joelhos, pulava e ria bastante. Aos poucos, um 

vínculo ia se construindo entre o usuário e alguns trabalhadores do CAPS. 

Durante várias reuniões discutimos sobre qual seria o melhor lugar no mundo 

para seu Pedro estar.  Quando ele completou aproximadamente seis meses no CAPS 

enviamos um documento à SMS assinado pela equipe quase toda solicitando 

providências para aquela situação. Sugerimos que, antes que fosse encaminhado para 

Residência Terapêutica12 (RT) de Itabaiana (cidade mais próxima de Frei Paulo, 

Aparecida e Ribeirópolis que conta com RT) – conforme proposto há vários meses pela 

Secretaria Estadual de Saúde – nos esforçássemos mais um pouco em achar outras 

referências de seu Pedro em Frei Paulo, cidade para onde queria ir, e em outros 

municípios vizinhos. Pedimos ainda pela milionésima vez um carro para viajarmos com 

o usuário em busca de tais referências.               

Enfim, foi-nos disponibilizado um carro. Trabalhadores do CAPS e da SES, em 

companhia de seu Pedro, foram até Frei Paulo. Através de duas agentes de saúde, 

encontramos uma funcionária do Fórum da cidade, cuja mãe fornecia alimentação para 

seu Pedro, que não acrescentou nenhuma informação que já não soubéssemos. Seguimos 

para Itabaiana para Sr. Pedro conhecer a RT em que possivelmente iria ficar. Chegando 

lá, foi apresentado aos moradores e à casa. Negou água, suco e palavras. Quando 

questionado se queria ficar lá, fez a graça de emitir algumas palavras: “quero voltar para 

o lugar de onde eu vim”. 

E a equipe volta a discutir, “será que nessas condições ele tem escolha? Se a gente 

não o levar para a RT ele ficará para sempre aqui”. O que me encasquetava era o motivo 

de seu Pedro não fugir do CAPS, afinal, é muito fácil fazê-lo. O que tinha ali que fazia com 

que ele decidisse a cada dia permanecer naquele lugar? Não chegamos a um consenso 

sobre o “local ideal” para seu Pedro. As mensagens que ele passava e a forma como se 

expressava nos deixavam confusos, era como se o desejo dele não coubesse nas 

possibilidades que poderíamos apresentar. Mesmo assim, foi marcado o dia em que iria 

oficialmente para a RT de Itabaiana. Preparamos até sua mala, com roupas novas e 

produtos de higiene. Já havíamos falado com ele de que, para dormir no CAPS, a pessoa 

                                                 
12 Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) são “moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na 
comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações 
psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que viabilizem 
sua inserção social” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 
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precisa estar em crise e que ele estava bem, por isso ali não seria o lugar dele. Diante 

dessa informação, não dizia nada, permanecia calado.  

No dia anterior ao da viagem para a RT, no final da tarde, aproximei-me de seu 

Pedro, que estava em pé no portão olhando a rua. Falei que no dia seguinte pela manhã 

ele seria levado para Itabaiana, a cidade mais próxima de Frei Paulo em que 

conseguimos uma casa. Falei que tinha adorado conhecê-lo e desejei-lhe tudo de bom. 

Para a minha surpresa, ele falou: “também gostei de te conhecer”. Saí do CAPS com 

vontade de chorar, torcendo para que tudo desse certo. 

Chego para trabalhar pela tarde no dia seguinte e eis que vejo seu Pedro, tomei 

um susto. O que aconteceu? Especialmente naquela noite, seu Pedro teve insônia e 

repetiu várias vezes que não ia a lugar algum. De manhã cedo o carro chegou, os que 

estavam presentes disseram que nunca viram seu Pedro falar tanto. Esbravejou que não 

queria ficar em outro lugar preso, virou-se para auxiliar de enfermagem que o 

acompanhou na viagem para Frei Paulo: “e olha que eu estava confiando em você!”. 

Xingou algumas pessoas, agitado. Uma auxiliar de serviços gerais tentou persuadi-lo: 

“Seu Pedrinho, entre no carro pra gente passear”. Ele retrucou: “não sou bobo, vocês 

querem me enganar!” 

Ainda assim, nesse dia, os mesmos trabalhadores que foram para Frei Paulo 

viajaram mais uma vez, foram a Ribeirópolis e Itabaiana, mas não contaram com a 

presença de seu Pedro. Disseram no Fórum de Ribeirópolis que conheciam seu Pedro, 

referiram que o usuário tinha sido reconhecido por um caminhoneiro e pelo padre da 

cidade, ambos informaram que o usuário era de Palmeira dos Índios-AL, onde 

costumava ser bastante agressivo. Até quando iríamos puxar esse fio? Havia sentido 

viajar para outro estado em busca de mais informações? 

No mesmo dia abordei seu Pedro, “Quer dizer que resolveu ficar?... Para onde o 

senhor quer ir?” Respondeu: “Para Frei Paulo, eu moro lá”. Continuei: “aonde é que o 

senhor mora lá?” Saiu pela culatra: “Moro em casa”. Vi que estava impaciente, não quis 

perguntar em que casa morava, contentei-me com sua resposta.  

Ventilou-se a possibilidade de vaga na RT de Aracaju, e dessa forma continuaria 

vinculado ao CAPS, local de onde não demonstrava interesse em sair ou não estava 

preparado para deixar. Após quatro dias do ocorrido, e diante dessa nova possibilidade, 

abordo novamente seu Pedro. Chamei para olhar uns tênis que recebemos de doação, 

para ver se algum o interessava. Analisou-os e falou que todos eram grandes. Perguntei 
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se lembrava meu nome. Respondeu imediatamente: “Mariana” (geralmente me importo 

de ser chamada de MarianA em vez de MarianE, mas dessa vez nem me importei, fiquei 

feliz, já que ele tinha ficado mais resistente ao contato depois da tentativa de ser levado 

a Itabaiana). Falei que estava preocupada com a situação, não sabíamos mais o que fazer 

e precisávamos da ajuda dele para decidirmos como proceder. Perguntei então: “Entre 

Itabaiana e Aracaju, o senhor prefere ficar aonde?” Respondeu aos surdos: “quero ir pra 

Frei Paulo”. Explico que nosso plano era providenciar seus documentos para dar entrada 

num benefício junto ao INSS e tendo uma renda ficava mais fácil de alugar uma casa para 

morar em Frei Paulo, bem como comprar comida. Perguntei o que ele achava disso. 

Respondeu: “eu nunca tive documento e não quero ter”. Senti que ele ficou agoniado e eu 

impaciente, porque sem documento ele continuaria sem dinheiro e como existir dessa 

forma? Como foi que seu Pedro decidiu viver assim? Perguntei: “O senhor tem outro 

plano então?”. O mantra se repete: “quero ir pra Frei Paulo”. Questionei: “E vai morar 

aonde?” Ele respondeu: “Tem casa lá” (que é diferente de tenho casa lá). “O senhor 

conhece quem lá?” “Paula, Maria...” “Então o senhor quer ir pra Frei Paulo e chegando lá 

se virar para comer e achar casa?” Fez que sim com a cabeça. “O senhor sabe ir a Frei 

Paulo sozinho?” “Sim, pega a estrada para Itabaiana”. Engoli a pergunta seguinte, que 

seria: “por que não foge?”. Qual o significado de querer ir a Frei Paulo? É o mesmo de 

querer continuar experimentando o mundo?  Será Frei Paulo uma espécie de Pasárgada? 

Seu Pedro finalmente deixou o CAPS por conta própria no início de dezembro do 

mesmo ano, de manhã bem cedo. Dias depois foi visto andando pela BR. 

 

Essa paisagem heterogênea nos deixava confusos, estávamos lidando com a 

tensão entre nosso ‘corpo vibrátil’ – que vibrava e se alegrava ao afetar e ser afetado por 

essa presença sui generis no CAPS –, e nossa insistente mania de representação, 

querendo definir, afinal, quem era seu Pedro e aonde ele iria ficar. A impressão que 

tenho é que era tudo tão diferente do que tínhamos vivido (e olha que vivências de 

situações inusitadas não faltam naquele CAPS), que as nossas sensações, incluindo aí 

também as sensações de seu Pedro, eram intransmissíveis por meio das representações 

de que dispúnhamos, sendo necessário cavar novas formas de expressão para tudo isso. 

Nessa tentativa, encontramos alguns perigos no caminho, um deles acredito que 

seja o de tentar definir quem era seu Pedro e para onde ele iria, a partir de sua história. 

E o que faz disso um perigo? Tomar a história como uma história da origem ou história 
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do passado implica em buscar uma “exterioridade” ou “anterioridade”, algo que ocorreu 

fora, ou antes, e que se apresenta como elemento elucidativo. Nessa concepção, segundo 

Machado e Lavrador (2010), a história seria um encadeamento de fatos verdadeiros que 

vão se sucedendo e sendo superados, distribuídos numa linha contínua no tempo, onde 

teríamos um ponto de origem e um ponto previsto de chegada. O passado explicaria o 

presente e o futuro seria esse ponto de chegada. Assim, seu Pedro estaria louco porque 

roubaram suas terras (elemento elucidativo), estaria na rua porque brigou com sua 

família. Além disso, seu destino final já estaria traçado: pessoas loucas e sem família 

podem até ficar na rua ou em Hospitais Psiquiátricos, mas o “ideal” é que possam ir a 

uma Residência Terapêutica (RT). Não tenho dúvida da importância de RT’s na 

ampliação de possibilidades para a vida de pessoas com transtornos mentais, 

institucionalizadas há vários anos.  O que ponho em questão é o cuidado que devemos 

ter em colar a RT (e poderia ser aqui outro equipamento), à guisa de Platão, a uma ideia 

eterna. Será que forçamos o devir a imitar a ideia, em vez de cuidar da experiência, das 

relações que os corpos podem realizar? 

A partir dessa versão asséptica do que seja história, através da neutralidade, 

universalismos e totalizações que ela opera, fica mais difícil perceber relações de forças, 

discursos de nomes desconhecidos, acertos e equívocos, paixões, enfim, elementos do 

cotidiano que possibilitem pensar a realidade como contingência. Foucault (2001b, p.34-

35), usando as palavras de Nietzsche, nos apresenta uma concepção diferente de 

história:  

a história, genealogicamente dirigida, não tem por fim reencontrar as 
raízes de nossa identidade, mas ao contrário se obstinar em dissipá-la; 
ela não pretende demarcar o território único de onde nós viemos, [...]; 
ela pretende fazer aparecer todas as descontinuidades que nos 
atravessam. 

    

História como um emaranhado de forças, que se movimenta em vários sentidos, 

se tocam e se afastam, numa mistura de passado, presente e futuro, tempos que se 

atravessam mutuamente. O passado não é a fonte de nossa identidade, mas mostra 

aproximações e diferenças entre o ontem enquanto dimensão do presente – aquilo que 

somos, mas, também, o que estamos deixando de ser –, e o hoje – o que estamos nos 

tornando (o atual). Comentando o artigo de Deleuze (1989) intitulado “O que é um 

dispositivo?”, que trata da história e do atual, nos termos há pouco expostos, Rodrigues 

(2009, p. 22) ressalta que “o atual não é esboço de um futuro livre e desalienado, mas o 
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agora de nosso devir, desejável como tempo outro, nunca como completude, realização 

ou reconciliação”. 

Nessas condições sim, abordar a história de seu Pedro faz mais sentido. Durante 

esse processo não de investigação, mas de encontro, acredito que fomos (a equipe e seu 

Pedro) trabalhando nossos limites, ensaiando ultrapassagens em nossas formas 

habituais de pensar, fazer e dizer, num processo de invenção de uma relação que em 

muitos momentos pôde expandir a vida e por isso ser terapêutica, produtora de saúde. 

Foucault (2001b) nos fala que, no que diz respeito à história, mais importante 

que a análise do passado e da duração, é a iluminação das transformações e dos 

acontecimentos. Para o autor, as forças que se encontram em jogo na história não 

obedecem a uma destinação, mas ao acaso da luta e aparecem sempre na área singular 

do acontecimento, e é preciso entendê-lo: 

não como uma decisão, um tratado, um reino, ou uma batalha, mas 
como uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um 
vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma 
dominação que se enfraquece, se amplia e se envenena e uma outra 
que faz sua entrada, mascarada (Ibidem, p.28). 

 
 Neves e Massaro (2009, p. 507) apontam uma dupla face do acontecimento: tanto 

como formalizações visíveis, no que diz respeito à “estratificação13 dos processos do 

viver em estados de coisas, laminados em totalizações, objetivações e subjetivações”, 

tanto como efeitos intensivos, sendo um rastro de linhas que “cruzam diversas 

estruturas, operando rachaduras por entre os dispositivos de saber, poder e 

subjetivação, em meio aos quais se produz história”.  

 Entender a realidade a partir dessa concepção de história instiga certo interesse 

em encontrar acontecimentos, acompanhar descontinuidades, rupturas, momentos de 

bifurcação, tal como na relação entre seu Pedro e a equipe. O que está acontecendo 

quando seu Pedro, depois de mais de três anos institucionalizado, torce a história e 

esbraveja que não vai sair do CAPS para ir a outro lugar ficar preso? Parece que uma 

passagem se abre para a “fundação e renovação dos fundamentos” (FOUCAULT, 2007, 

p.6), para a potencialização da vida.  

                                                 
13 De acordo com Deleuze (2005, p.57), os estratos “são formações históricas, positividades ou 
empiricidades”, combinações entre o dizível e o visível. Cada estrato é assim composto por “maneiras de 
ver e formas de dizer” (Ibidem, p. 58) em que ocorre variação entre ambas e de sua articulação. Um saber 
é informado por estratos heterogêneos, constituindo-se como um dispositivo que agencia enunciados e 
visibilidades. 
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 Temos dificuldade em perceber momentos como estes porque determinadas 

condições históricas possibilitam a emergência de certos jogos de saber e de relações de 

poder que, por sua vez, tornam esses momentos invisíveis ou indizíveis, produzem 

subjetividade e criam modos de vida. A partir de uma inspiração foucaultiana, Machado 

e Lavrador (2010, p.124) nos dizem que: 

Enquanto o poder é relação de forças, é exercício, o saber é relação 
de formas, é regulamento. Entre ambos há heterogeneidades, 
pressuposições entrecruzadas, capturas recíprocas e imanência 
mútua. O poder envolve matérias não formadas e funções não 
formalizadas, enquanto o saber envolve funções formalizadas e 
matérias formadas. As relações de forças desestabilizam as formas, 
alteram seus contornos. Enquanto os saberes conferem formas às 
relações de força. 

 

Conceber o poder dessa forma implica que este deve ser pensado sempre como 

relações de poder, luta de forças e não como algo que uma pessoa adquira, possua, 

perca, guarde ou doe. E nesse sentido não importa definir quem tem poder, mas o que o 

poder faz funcionar, como ele se exerce em determinado momento histórico. Partindo 

daí, penso que seria importante discorrer brevemente sobre diferentes e 

complementares exercícios do poder ao longo da história. 

 No livro “Em Defesa da Sociedade”, Foucault (1999) distingue poder da soberania 

e biopoder, levantando a diferente relação que cada uma dessas formas de poder fazem 

com a vida e a morte. No regime de soberania (até séc. XVII e em alguns casos até o séc. 

XVIII) o poder do soberano se faz de sentido único, com o objetivo de reforçar e manter 

o principado. Há uma relação de exterioridade entre o príncipe e seu principado, 

mantida seja por tratados ou pela violência. Assim, vida e morte não são concebidas 

como fenômenos naturais, mas relacionadas ao soberano, ao poder soberano que faz 

morrer e deixa viver. O súdito deve mais à morte do que a vida ao soberano. Ele pode 

matar e por isso exerce seu direito sobre a vida (Ibidem). Aqui o poder é um mecanismo 

de expropriação de bens, serviços, trabalho, um direito de apropriar-se de coisas, de 

corpos, do tempo, da vida, inclusive decidindo sobre sua morte. 

Aos poucos, o interesse do poder, agora biopoder, desloca-se para fazer viver e 

deixar morrer. O biopoder se reveste, então, de pelo menos duas formas, a disciplina e a 

biopolítica. A primeira, analisada por Foucault (1987) em “Vigiar e Punir”, já foi 

comentada há algumas linhas acima. Trata-se do funcionamento de um poder 

hierárquico à base da incitação, do controle, da vigilância, objetivando, em suma, a 

otimização das forças que submete. O exercício desse poder se dá a partir da relação de 
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opacidade entre quem exerce o poder – o ícone, alguém que exerce o poder, mas não se 

sabe quem é – e os indivíduos, que estariam numa situação de constante observação. 

Além da disciplina, cujo início se deu no século XVII, outra forma do poder fazer 

viver é através da biopolítica, surgida por volta dos séculos XVII e XVIII. Podemos 

entender a biopolítica como a entrada da vida e seus mecanismos no domínio dos 

cálculos explícitos do saber e do poder, enquanto estes se tornam, ao mesmo tempo, 

agentes de transformação da vida. Seu foco principal não está no corpo-máquina sujeito 

a uma anátomo-política como na disciplina, mas sim outro componente estratégico, a 

saber, “a gestão da vida incidindo já não sobre os indivíduos, mas sobre a população, 

enquanto espécie” (PELBART, 2011, p.57). Nesse sentido, a população torna-se objeto 

construído pela gestão política global da vida dos indivíduos. Foucault (1999, p.297) nos 

diz que a biopolítica, objetivando otimizar estados de vida, modula equilíbrios e médias, 

operando uma individualização do corpo que o coloca nos “processos biológicos de 

conjunto”. Importa, então, a multiplicidade dos homens enquanto massa global 

atravessada por processos próprios da vida: o nascimento e a morte, a saúde e a doença, 

a higiene, a alimentação, a longevidade, a habitação, a imigração etc. Essas duas formas – 

a disciplinarização dos corpos e a regulação da população –, inicialmente separadas, 

acabam se misturando, ajustando-se melhor às demandas do capitalismo. Tomada de 

poder sobre o corpo que se faz de forma dupla: sob o modo da individualização e da 

totalização. 

O desenvolvimento da biopolítica diz de um deslocamento do poder na 

modernidade, que muda seu alvo e a seu modo de operar. Há uma nova racionalidade se 

formando no contexto do surgimento do liberalismo, que não encontra mais sentido no 

poder do soberano, o que abre condições para uma ação ampliada de governo que 

Foucault (2001c, p.291-292) designa por “governamentalidade”, como explica a seguir: 

Por governamentalidade, eu entendo o conjunto constituído pelas 
instituições, procedimento, análises e reflexões, cálculos e táticas que 
permitem exercer essa forma bastante específica e complexa de 
poder, que tem por alvo a população, como forma principal de saber a 
economia política e por instrumentos técnicos essenciais os 
dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por 
governamentalidade, entendo a tendência que em todo o Ocidente 
conduziu incessantemente, durante muito tempo, à preeminência 
desse tipo de poder que se pode chamar de "governo" sobre todos os 
outros - soberania, disciplina etc. Enfim, por governamentalidade, eu 
creio que seria preciso entender o resultado do processo através do 
qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XVI 
e XVII Estado administrativo, foi pouco a pouco ‘governamentalizado’. 
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Tomando Foucault como referência, Benevides e Passos (2005) discorrem sobre 

essa mudança na composição do plano de poder na modernidade.  Afirmam que entre o 

foco de emanação do poder (quem exerce o poder) e seu ponto de incidência (quem o 

sofre) não existe tanta distância como no poder do soberano. Governar a nação, a família 

e a si mesmo são, de agora em diante, exercícios que acontecem num mesmo plano de 

imanência do poder. 

O exercício do poder torna-se cada vez mais disperso, difuso, ilocalizável numa 

rede planetária, cuja ação realiza-se de forma horizontal, impessoal, muitas vezes 

prescindindo de intermediações institucionais. Notamos que o poder não tem mais uma 

cara, suas instâncias estão dissolvidas por entre os indivíduos. De acordo com Deleuze 

(1992), novas forças se instalam lentamente e essas mudanças no exercício do poder se 

intensificam principalmente depois da Segunda Guerra, quando as sociedades 

disciplinares se enfraquecem, ao vivenciar uma crise generalizada dos meios de 

confinamento (seja escola, prisão, hospital, interior da família etc). As novas forças que 

se anunciam são as sociedades de controle, cujo controle se dá ao ar livre, sem a 

necessidade da duração de um sistema fechado, nem de processos de moldagem, nos 

quais um mesmo molde fixo e definido poderia ser aplicado às mais diversas formas 

sociais. 

Ainda de acordo com Deleuze (Ibidem), nas sociedades de controle vive-se a 

interpenetração dos espaços, uma suposta ausência de limites definidos (a rede), bem 

como um tempo contínuo no qual os indivíduos nunca conseguiriam concluir qualquer 

coisa que começassem, já que estariam presos numa espécie de formação permanente, 

de dívida impagável. Em vez de um molde fixo como na sociedade disciplinar, haveria 

aqui uma espécie de modulação auto-deformante, constante e universal, que 

atravessaria e regularia a produção social da existência. Os indivíduos tornaram-se 

divisíveis, “dividuais”, divisão que resulta do estado de sua senha (ora aceita ora 

recusada), senha essa que define como se dá o controle ao ar livre. Já as massas, 

transformaram-se em amostras, dados, mercados, que são mais facilmente rastreados, 

analisados, sendo possível perceber melhor seus padrões de comportamento. Como 

ressalta Costa (2004), o que está em jogo é a modulação constante dos diversos fluxos 

sociais, seja de controle do fluxo financeiro internacional, seja de reativação constante 

do consumo para regulação dos fluxos de desejo, seja de elementos imateriais como 

informação e conhecimento. 
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3.2. Experiência-questão: Sai daqui, esta oficina não está no seu PTI 

 

A forma do poder operar nas sociedades de controle me faz lembrar uma cena 

ocorrida em 2007, no CAPS AD14 da cidade de Salvador-BA, quando ali estava enquanto 

residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Estavam alguns usuários reunidos numa sala 

grande que ficava no andar superior do prédio do CAPS, pois iria começar a Oficina de 

Música, coordenada por uma psicóloga e uma psiquiatra. Eis que um usuário novo 

dirige-se ao grupo reunido e fala que gostaria de participar da Oficina. Outro usuário 

responde prontamente: “você não pode participar porque essa Oficina não faz parte do 

seu PTI”. O usuário novo saiu dali sem nem saber o que era PTI – Projeto Terapêutico 

Individual. A psicóloga, a psiquiatra e os residentes, figuras cujo foco de emanação do 

poder seria mais provável, não fizeram nenhum tipo de intervenção. O poder está 

disperso e pode ser exercido por qualquer um na produção de controle a céu aberto. Um 

fluxo de desejo interrompido, em nome de que? Difícil entender. Com Guattari e Rolnik 

(1986, p.38), entendo que, nas sociedades de controle, “a experiência deixa de funcionar 

como referência para a criação de modos de organização do cotidiano” e os processos de 

singularização são interrompidos.  

 

Através da modulação dos fluxos sociais, como diz Pelbart (2011, p.20), 

absorvemos maneiras de viver, “consumimos toneladas de subjetividade” e não importa 

como chamemos isso que nos rodeia, Império15, sociedade de controle, capitalismo 

cultural, economia imaterial, era da biopolítica, “o fato é que vemos instalar-se nas 

últimas décadas um novo modo de relação entre o capital e a subjetividade” (Ibidem). A 

fluidez, inventividade e as conexões dos fluxos sociais são enaltecidas ao mesmo tempo 

                                                 
14 O CAPS AD é um Centro de Atenção Psicossocial específico para o cuidado integral e continuado às 
pessoas com necessidades em decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas. 
15 Inspirado em Hardt e Negri, Pelbart (2011, p.81) descreve o conceito de “Império” como: “uma nova 
estrutura de comando, em tudo pós-moderna, descentralizada e desterritorializada, correspondente à fase 
atual do capitalismo globalizado [...], é sem limites e nem fronteiras, em vários sentidos: engloba a 
totalidade do espaço do mundo, apresenta-se como [...] ordem a-histórica, eterna, definitiva e penetra 
fundo na vida das populações, nos seus corpos, mentes, inteligência, desejo, afetividade. Totalidade do 
espaço, do tempo, da subjetividade. [...] esse poder já não se exerce verticalmente, desde cima, de maneira 
piramidal ou transcendente. Sua lógica [...] é mais ‘democrática’, horizontal, fluida, esparramada, em rede 
[...]. O Império coincide com a sociedade de controle, tal como Deleuze, na esteira de Foucault, a havia 
tematizado.”  
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em que são produzidas novas formas de exploração e de exclusão, bem como uma 

angústia de desligamento. Citando Rifikin (1998), Pelbart (2011) afirma que o direito de 

acesso às redes – num sentido ampliado de redes da vida –, migra do âmbito social – com 

Lancetti (2007) acrescentaria aqui também âmbito afetivo – para o âmbito comercial. 

Assim:  

se antes a pertinência às redes de sentido e de existência, aos modos 
de vida e aos territórios subjetivos dependia de critérios intrínsecos 
tais como tradições, direitos de passagem, relações de comunidade e 
trabalho, religião, sexo, cada vez mais esse acesso é mediado por 
pedágios comerciais, impagáveis para uma grande maioria 
(RIFIKIN, 1998 apud PELBART, 2011, p. 21). 

 

A partir dessa análise, acabo entrando em contato com a subjetividade 

capitalística que me atravessa, fazendo-me acreditar que o plano mais razoável para a 

vida de seu Pedro era providenciar seus documentos, garantidores de uma senha, que o 

localizaria em meio à massa, e permitiria ou recusaria seu acesso aos mais variados 

elementos das redes da vida. Caso a senha dele correspondesse ao perfil determinado 

por um médico perito, receberia um dinheiro fixo todo mês, através do Benefício de 

Prestação Continuada e, assim, conseguiria um lugar para morar e alimentar-se. O que 

seu Pedro diz disso? Ele recusa a senha: Nunca tive documento e não quero ter! E com 

isso parece gritar no meu ouvido que existem outras formas de se posicionar no jogo da 

vida, cujas regras estão sempre a definir. 

Seu Pedro parece se movimentar como um nômade a partir de uma lei-esquizo. 

Citando “Kafka: por uma literatura menor” de Deleuze e Guattari (1977), Pelbart (2011) 

discorre sobre esse movimento. O nômade/esquizo está presente e ausente ao mesmo 

tempo, sempre está dentro e fora da conversa, da cidade, da família, da economia. Ocupa 

um território, mas ao mesmo tempo o destrói, raramente entra em confronto com aquilo 

que não aceita. Recusa a dialética da oposição, porque sabe que está submetida ao 

campo do oponente – O senhor quer ir para Itabaiana ou ficar em Aracaju? Quero ir pra 

Frei Paulo! Escorrega, subverte o sentido do jogo e resiste às determinações dominantes. 

O nômade, assim como o esquizo, é o “desterritorializado por excelência” e “faz da 

própria desterritorialização um território subjetivo” (Ibidem, p.20). 

As forças vivas presentes na rede social estão disseminadas por toda parte, e não 

são reservas passivas subordinadas aos ditames do capital, elas mesmas são um capital e 

são capazes de produzir valorações, inventar novos desejos, crenças e formas de 

cooperação. Ao tomarmos a vida para além de sua dimensão biológica, afirmando sua 
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produção em meio a um caldo semiótico, molecular, coletivo, afetivo e econômico – vida 

como capacidade de afetar e ser afetado –, podemos entender, com Pelbart (2011), a 

inversão inspirada em Deleuze: biopolítica não mais como o poder sobre a vida, mas 

como a potência da vida. Trata-se da potência “política” da vida, do corpo biopolítico 

coletivo, ao fazer diferir suas formas e reinventar suas coordenadas de enunciação. 

O próprio Foucault (1995b) também intuiu que a cada vez que o poder incide 

sobre a vida e sobre as subjetivações, numa reviravolta inevitável, há a produção de 

forças de resistência de mesma intensidade. Nesse sentido, em todas as relações de 

poder são possíveis escapes, deslocamentos, reações inusitadas. Resistência e poder 

fazem parte de um mesmo jogo complexo: 

[...] no centro das relações de poder e como condição permanente de 
sua existência, há uma ‘insubmissão’ e liberdades essencialmente 
renitentes, não há relação de poder sem resistência, sem escapatória 
ou fuga, sem inversão eventual; toda relação de poder implica, então, 
pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta, sem que para 
tanto venham a se superpor, a perderem sua especificidade e 
finalmente a se confundirem (Ibidem, p.249). 

 

Até então, vivendo as experiências-questão trazidas, fiz o esforço de discutir 

sobre como o pensamento platônico e o pensamento cartesiano contribuíram para uma 

forma de habitar nosso corpo e o mundo marcada pela relação dicotômica entre duas 

totalidades: de um lado a realidade já definida e acabada e de outro, o homem, capaz de 

(re)apresentar, (re)conhecer o mundo através de uma interiorização do visível e do 

enunciável, que o conduziria até a verdade. Em seguida, procurei escrever sobre  

produção de subjetividade, capitalismo e construção da categoria “indivíduo”, no 

contexto da modernidade, ressaltando a relação desses três elementos no 

estabelecimento de condições, por exemplo, para o surgimento da psicologia. Com ajuda 

de Foucault (aliás, ele me ajudou em vários momentos), problematizei o conceito de 

história, e discuti sobre diferentes composições do plano do poder, destacando a 

biopotência como potência política da vida, força de resistência aos regimes de 

dominação.  

Respiro e dou uma olhada na paisagem que vai se montando, estou cansada 

porque ela não para de se movimentar. Para recuperar o fôlego, sinto necessidade de 

retomar a questão norteadora desse trabalho: como construímos caminhos possíveis 

para uma prática clínica no/de território – não só “psi”, mas de “corpos-agenciadores” – 

no contexto do SUS? Algumas pistas sobre essa questão já estão piscando na paisagem 
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até aqui desenhada. Alguns aspectos que compõem o território desta clínica foram 

discutidos. Sinto agora que seria importante pensar sobre como estamos produzindo 

saúde e em seguida falar tanto da relação entre Estado, SUS e capitalismo, bem como de 

uma prática clínica no/de território. 
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4. PRODUÇÃO DE SAÚDE: ALGUMAS PISTAS A PARTIR DE CANGUILHEM E NIETZSCHE  

 
 

Mistério do Planeta 

Vou mostrando como sou 
E vou sendo como posso, 
Jogando meu corpo no mundo, 
Andando por todos os cantos 
E pela lei natural dos encontros 
Eu deixo e recebo um tanto 
E passo aos olhos nus 
Ou vestidos de lunetas, 
Passado, presente, 
Participo sendo o mistério do planeta 
O tríplice mistério do "stop" 
Que eu passo por e sendo ele 
No que fica em cada um, 
No que sigo o meu caminho 
E no ar que fez e assistiu 
Abra um parênteses, não esqueça 
Que independente disso 
Eu não passo de um malandro, 
De um moleque do Brasil 
Que peço e dou esmolas, 
Mas ando e penso sempre com mais de 
um, 
Por isso ninguém vê minha sacola 

(Luis Galvão e Moraes Moreira) 

 

 

5.1. Experiência-questão: Jogando o corpo no mundo 

 

No dia 23/09/13, no turno da tarde, fomos avisados pela recepcionista de que 

teria um acolhimento16 para fazer. Pegamos a “pasta de acolhimento” que contém todos 

os impressos que comporão o prontuário, além de telefones e endereços de outros 

serviços, não só de serviços da saúde, para o caso de algum encaminhamento. Outro 

                                                 
16 Todas as manhãs (7h às 13h) e tardes (13h às 19h), de segunda a sexta-feira, uma dupla de 

profissionais é escalada para receber as pessoas que vêm pela primeira vez ao CAPS Liberdade em busca 
de atendimento. Com encaminhamento de outro serviço ou não, procuramos escutar os motivos de 
estarem ali, entender as necessidades que estão em questão, tanto do usuário como de seu familiar (se 
houver) e, a partir dessa escuta, bem como de informações sobre histórico relacional e clínico do usuário, 
tomamos a decisão de acolhê-lo no CAPS ou referenciá-lo para outro serviço.  
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psicólogo e eu nos dirigimos para um dos consultórios e chamamos Alex, que segurava 

um saco enorme com seus pertences e estava acompanhado por um trabalhador do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População em Situação de 

Rua (Centro Pop).  

Começou a contar sua história, disse que tinha 32 anos, era natural de Contagem-

MG, tinha 15 irmãos, muitos envolvidos com tráfico de drogas, outros presos. Sua casa 

era um inferno, sentia-se mal lá e por isso decidiu “sair andando pelo mundo”, palavras 

dele. Passou por algumas cidades, demorando mais tempo em umas do que em outras. 

Morou um tempo em São Paulo na Casa da Aliança da Misericórdia, gerenciada por 

freiras. Como eram muitas regras, decidiu sair. Ficou em situação de rua e usava 

maconha e crack. A última cidade em que esteve por mais tempo foi Feira de Santana-

BA, onde frequentava um CAPS. Falou várias vezes que tinha esquizofrenia, estava sem 

remédios e queria retomar o tratamento. Fiquei confusa, o que Alex queria do CAPS? 

Tratamento? Tratamento de que e para quê? Ele não parecia confuso, demonstrava que 

estava bastante seguro de sua decisão. Falava pelos cotovelos: tinham cidades que o 

empurravam para frente, outras não; possuía cinco CID´s, mas ninguém do “INPS” queria 

aposentá-lo; não tinha condições de trabalhar. No “albergue” (Centro de Apoio ao 

Migrante) em que estava, deram-lhe um prazo para ficar. Este poderia ser estendido, 

caso estivesse procurando um emprego, coisa que não pretendia fazer.  

Interrompi sua fala e (talvez maldosamente) perguntei quais sintomas da 

esquizofrenia costumava sentir (já que estávamos conversando até então com uma 

pessoa que não aparentava ter algum transtorno mental grave). Alex estava orientado 

no tempo e no espaço, apresentava discurso coerente, humor eutímico (humor “normal” 

e estável), higiene preservada e uma porção de outras palavras bonitas que caracterizam 

uma pessoa dita “normal”. Falou que sentia muita angústia e tinha vezes em que se 

tremia bastante, insistiu em dizer que não era agressivo. Ouvia vozes só quando usava 

drogas, mas, como estava há muito tempo abstinente, não estava ouvindo mais (e olha 

que ele estava sem tomar antipsicóticos). Não trouxe relatório ou receita médica do 

CAPS onde era acompanhado, mas falou dos remédios que costumava tomar e das 

atividades que participava. Senti que a conversa estava ganhando tom de um 

desconfortável interrogatório (tanto para nós como provavelmente para ele), no qual 

Alex tentava nos convencer de que realmente precisava do CAPS. Com várias pulgas 

atrás da orelha, para que tivéssemos condições de conhecê-lo melhor, decidimos marcar 
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consulta médica e colocá-lo em duas Oficinas (Futebol e Expressão Corporal), ambas 

escolhidas por ele, mas com um toque de intervenção de nossa parte, já que 

espertamente apresentamos com mais entusiasmo as atividades do turno da tarde. Por 

que isso? Grande parte das pessoas acolhidas no CAPS que estão em situação de rua (não 

só as que estão nessa situação) quer tomar café, lanchar, almoçar, lanchar de novo e 

jantar no CAPS. Qual o problema disso? Em que medida esse problema é também do 

trabalhador? Ora, quais as consequências de um CAPS sempre cheio de pessoas que não 

estão ali porque precisam de cuidados relacionados ao transtorno mental que têm, mas 

porque lá encontram comida, suporte afetivo e segurança? Quais os efeitos de 

estipularmos a gravidade e persistência do transtorno mental como linha de corte para 

quem vai ou não estar vinculado ao CAPS?  

Por fim, perguntamos quais eram seus projetos de vida. Respondeu quase que 

imediatamente: “quero descansar um pouco para continuar andando e enquanto estiver 

aqui vou fazer o tratamento”. Aquele encontro me fez sentir coisas estranhas, difíceis de 

serem processadas naquele momento. 

Na primeira reunião de equipe após o acolhimento de Alex, fiz questão de 

informar sobre o mais novo integrante do CAPS. Contei que Alex não tinha interesse em 

conviver com familiares, não aparentava ter um transtorno mental grave, conhecia 

muito bem os serviços tanto da Assistência Social como da Saúde e que, inclusive, tinha 

decidido vir para Aracaju porque ouviu dizer que as coisas aqui funcionavam. 

Conversamos sobre a importância de conhecê-lo melhor, mas também sobre a 

necessidade de ficarmos atentos, para que ele não virasse mais um “morador do CAPS”. 

 Após alguns dias, o prazo de Alex no albergue findou e ele voltou a dormir na rua. 

Passou a chegar ao final da manhã para a atividade que começaria às 16h. E falava que se 

sobrasse almoço ele iria querer. Como acabava sobrando, ele acabava almoçando. 

Quando questionado sobre o fato de estar vindo mais cedo, respondia que não fazia 

questão por um prato de comida, pois nunca lhe faltou nada. Além disso, não vinha mais 

cedo para almoçar, vinha mais cedo porque estava na rua. Procurava profissionais em 

turnos diferentes para solicitar mudanças “oficiais” em suas atividades no CAPS, já que, à 

medida que ia conversando com outros usuários, ia descobrindo outras possibilidades 

de estar naquele serviço. Seu discurso mudava a depender do trabalhador com quem 

conversava: ora se posicionava como vítima, ora como um ar convincente de “apesar de 

estar na rua, estou muito bem, obrigado”.  Percebíamos que gostava da Oficina de 
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Expressão Corporal, dançava bastante, sozinho e acompanhado, todos os ritmos, sendo 

cuidadoso e respeitoso com os demais usuários. Já na Oficina de Futebol, que acontecia 

numa praça perto do CAPS, Alex não parecia estar muito à vontade, participou algumas 

vezes, mas logo comunicou à educadora física que não iria mais participar, pois não 

levava jeito para futebol. Começou a vir para Assembleia de Usuários e para Oficina de 

Saúde.  

 Certa vez, uma das trabalhadoras do Centro de Apoio ao Migrante esteve no 

CAPS, solicitando avaliação da nossa equipe para um rapaz que a estava acompanhando. 

Alex, que na ocasião estava no pátio, viu a moça passar, rapidamente chamou uma 

assistente social do CAPS e solicitou que aproveitasse para perguntá-la se ele poderia 

voltar a dormir lá. Conversa vai, conversa vem, na mesma semana voltou a frequentar o 

“albergue”.  

 Da mesma forma que se articulava dentro, fazia fora do CAPS. Frequentava aulas 

de yoga que aconteciam num centro espírita e conseguiu (não sei como) fazer a 

carteirinha interestadual de passe-livre. Lembro um dia que perguntei se ele estava indo 

ao Centro POP17. Ele devolveu a pergunta: “você conhece o Centro POP?”, como se 

dissesse, você tem noção do que está me sugerindo? Respondi que já tinha ido lá 

algumas vezes. Ele disse que não iria voltar lá tão cedo, pois “não tem sabonete, a gilete é 

cega e nem pão eles estão oferecendo mais”. “Eu vou fazer o que lá? Tudo que eles 

poderiam me oferecer eu consigo de outras formas”. 

 Quando voltei de férias, comentei com alguns colegas como tinha sido lindo 

conhecer o vale do Pati, na Chapada Diamantina-BA. Não percebi que Alex estava atrás 

de mim. Minutos depois, ele procurou a educadora física e pediu que ela escrevesse no 

papel o nome do lugar onde eu fui, porque ele queria conhecer também. Depois de três 

meses, parece que o motorzinho que faz Alex conhecer o mundo voltou a funcionar: 

comentou com alguém que iria para Recife-PE. Depois de aproximadamente um mês, 

retornou para pegar outra carteirinha de passe-livre, disse que esteve em Petrolina-PE, 

logo em seguida desapareceu novamente... 

                                                 
17 O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, conhecido como Centro POP, 
é um equipamento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), referência no atendimento à população 
em situação de rua. Tem como objetivo proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando 
a organização, mobilização e a participação social. A partir das necessidades de seus usuários, o Centro 
POP tece tanto articulações entre estes e suas famílias, como também articulações com serviços da própria 
Assistência Social, tais como casas de passagem, e outros serviços que oportunizam acesso à saúde, 
educação, emprego etc.  
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O encontro com Alex amplia na equipe o desejo de trabalhar menos e viajar mais. 

Além disso, tanto Alex como seu Pedro, à guisa da parresia cínica discutida por Foucault 

(2011), levam-nos a rir e a afrontar aquilo que supostamente defendemos. Narrando 

suas (nossas) experiências, ficamos de frente com “a questão ética de saber se a vida 

verdadeira não deve ser uma outra vida” (LEME, 2009, p. 191). Uma vida que se coloca à 

prova da verdade, que experimenta, estica, rompe os limites de seu território e por isso, 

é uma “vida outra” de transgressão e ruptura.  

Esse questionamento de se a vida verdadeira não deveria ser uma outra vida nos 

fez pensar se nossos conceitos de saúde/doença e intervenções que produzimos a partir 

da “internalização” desses conceitos também não poderiam ser outras. Andar 

incessantemente pelo mundo é sinônimo de transtorno mental? É doença? O que 

produzimos quando tomamos unicamente a doença e o seu conjunto de sintomas e 

sinais cientificamente preestabelecidos, como critério para criar práticas produtoras de 

saúde?  

Antes de qualquer coisa, cabe aqui desnaturalizar o conceito de saúde. Aquilo que 

entendemos comumente por saúde está relacionado com normas e modulações que 

estabelecem o modo como o ser humano deve se relacionar consigo mesmo e com o 

mundo. Assim, a saúde não é um objeto invariável que encontramos independente da 

relação que temos com ele e da forma como o acessamos. Veyne (1982) já nos deu 

algumas pistas a esse respeito. Nesse sentido, cabe-nos pensar sobre quais modelos de 

corpo e saúde teriam se tornado dominantes até os dias atuais. 

No início desse trabalho, ressaltamos como o pensamento platônico e, mais tarde, 

o cartesiano acabaram contribuindo para a negação e desvalorização do sensível, do 

corpo, da materialidade, do movimento, do devir e da multiplicidade. Nesse projeto, o 

que em nós é corpo, é justamente aquilo que deve ser afastado para que seja possível o 

acesso ao reino puro das essências. De acordo com Fuganti (2008), para o pensamento 

platônico, que exalta a justa medida, a doença seria a desmesura, a falta de limite 

manifestada no devir louco da matéria predominando sobre a forma, que descuida do 

mundo das ideias. Seria fruto dos vícios do homem, de suas paixões inferiores. Já um 

corpo saudável e equilibrado caracterizar-se-ia por obedecer à risca às ordens dietéticas 

ditadas pela alma racional verdadeira que, conduzida pelo amor às Ideias, reconheceria 

e imitaria essas essências inteligíveis aplicando suas ordens a si mesma e aos atos do 

corpo. 
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De Platão aos tempos atuais, as noções de corpo e saúde variaram bastante. 

Corpo como propriedade do soberano que o faz morrer e deixa viver. Corpo do biopoder, 

que o faz viver e deixa morrer, seja por meio da disciplina ou da biopolítica. Corpo-

indivíduo, docilizado nos espaços de confinamento para torná-lo mais produtivo. Corpo-

população, tomado como alvo de regulamentações e de cuidados de uma medicina 

social. Corpo-senha, marcado pela modelagem contínua e visibilidade permanente que 

se produz por meio de um culto exacerbado do próprio corpo. A fabricação desses 

corpos se faz por múltiplos atravessamentos econômicos e políticos, influências de 

conhecimentos/práticas filosóficas, religiosas e científicas, que em muitos casos 

reforçaram cuidadosamente uma perspectiva normalizadora sobre os corpos e as 

“saúdes” possíveis. 

O corpo, a partir de Foucault (1999a), pode ser entendido como uma superfície de 

inscrição dos sujeitos que somos levados a nos tornar a partir das relações de 

saber/poder que vivenciamos em uma determinada sociedade. O corpo seria, como 

explicam Oliveira, Vasconcelos e Melo (2012), uma espécie de montagem que se faz num 

plano de tensão entre formas de sujeição e forças de experimentação. 

Foucault (2001b, p. 22) nos diz que:  

sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do 
mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os 
erros; nele também eles se atam e se exprimem, mas nele também eles 
se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam 
seu insuperável conflito. 

 

Nesse sentido, se tomamos a saúde como saúde desse corpo-subjetividade, o 

conceito de saúde ou o modo como nos tornamos mais ou menos saudáveis tem a ver 

com a forma com que subjetivamos e objetivamos a nós mesmos e ao mundo.  

Dessa forma, corpo e saúde são forjados mutuamente nesse processo de 

subjetivação e objetivação. Assim, caso o corpo seja tomado como corpo-privado-

individual descolado da realidade onde vive, é previsível definir saúde como sendo o 

contrário de doença. Isto porque a ideia “estou saudável porque não estou doente” parte 

do mesmo raciocínio dicotômico que separa corpo e mundo. Os termos em questão – 

saúde e doença – são considerados como já previamente definidos. Além disso, a 

existência de um pressupõe a ausência do outro. Se não há coexistência de ambos, não 

há um “entre”, algo que se produza na relação entre saúde e doença e que 

inevitavelmente transforme aquilo que entendemos por cada um desses termos.  
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Podemos tomar ainda o conceito de saúde criado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), como completo estado de bem-estar. Este conceito foi criado no contexto 

pós-Segunda Guerra, quando uma ideia positiva de saúde poderia ser capaz de expressar 

o desejo de paz mundial. Com a noção de bem-estar, há uma importante ampliação da 

noção de corpo. O corpo não é só o biológico, mas sim biopsicossocial. Dessa forma, 

aspectos como alimentação, atividade física, moradia, acesso ao sistema de saúde vão 

sendo também considerados como importantes na produção do bem-estar, da saúde. 

Contudo, o completo bem-estar implica uma noção de saúde perfeita, ideal e inatingível, 

aparentemente similar à invenção platônica do Bem em si. 

Não se trata aqui de distinguir concepções certas e erradas de saúde, mas 

destacar o que essas concepções fazem funcionar, o que colocam em ação. Importa 

pensar sobre os “corpos” e “saúdes” que inventamos e refletir em que medida estes se 

conectam com propostas de construção de um mundo capazes de afirmar diferenças e 

singularidades.  

 Quando olhava para Alex, sentia mais saúde do que doença, ainda que este 

insistisse em dizer que tinha cinco CID´s. A coragem de sair de casa, a capacidade de 

transformar e aproveitar os recursos das cidades por onde passava, de fazer render os 

setenta reais do “bolsa família”, de se agenciar a coisas e pessoas, de fazer circular 

informações, falava-me de alguém com saúde. Mas de qual saúde estou falando? À 

procura de leituras que pudessem compor com essa minha sensação de “Alex-saudável”, 

deparei-me com a obra “O Normal e o Patológico”, de Georges Canguilhem (1943/1978) 

e a concepção de “grande saúde” de Nietzsche, que me foi apresentada por Carlos 

Augusto Peixoto Júnior (2010) no artigo intitulado “Algumas considerações 

nietzschianas sobre corpo e saúde”. 

Canguilhem (1943/1978), em sua tese de doutorado em medicina, critica a 

abordagem positivista da dicotomia normal x patológico e discute de forma inovadora os 

conceitos de saúde, normalidade, doença e patologia. Segundo esse autor, a saúde se 

caracteriza pela sua normatividade, ou seja, pela sua abertura às modificações, sua 

capacidade de inventar novas normas e não se fixar em normas já estabelecidas. 

Enquanto a saúde é uma norma de vida superior, a doença é uma norma de vida inferior: 

Portanto, devemos dizer que o estado patológico ou anormal não é 
consequência da ausência de qualquer norma. A doença é ainda uma 
norma de vida, mas uma norma inferior, no sentido que não tolera 
nenhum desvio das condições em que é válida, por ser incapaz de se 
transformar em outra norma. O ser vivo doente está normalizado em 
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condições bem definidas, e perdeu a capacidade normativa, a 
capacidade de instituir normas diferentes em condições diferentes 
(Ibidem, p. 146). 

 
Além de diferenciar qualitativamente saúde e doença, Canguilhem (Ibidem) 

estabelece uma importante distinção entre normalidade e saúde. Tanto a saúde como a 

doença implicam uma certa norma de vida, sendo ambas, portanto, subcategorias de 

uma categoria mais ampla, a normalidade. Saúde e doença são, então, diferentes 

manifestações normais da vida, apresentam uma lógica e uma organização próprias. 

Nesse sentido, o patológico não é o contrário lógico de normal, como costumeiramente 

imaginamos.   

Além disso, como a normatividade é uma dimensão da saúde, cada indivíduo tem, 

para si mesmo, sua própria concepção de saúde. Assim: 

[...] atribui-se, em suma, ao próprio ser vivo, considerado em sua 
polaridade dinâmica, a responsabilidade de distinguir o ponto em que 
começa a doença. [...] Goldstein afirma, exatamente como Laugier, que 
uma média, obtida estatisticamente, não permite dizer se 
determinado indivíduo, presente diante de nós, é normal ou não. Não 
podemos partir dessa média para cumprir nosso dever médico para 
com o indivíduo (Ibidem, p.144). 

 

Dessa forma, a fronteira entre saúde e doença é imprecisa para indivíduos 

diferentes considerados simultaneamente, sendo difícil estabelecer um padrão de 

normalidade a partir de uma média. Tal fronteira também é difícil de ser definida para 

um único indivíduo considerado sucessivamente, já que o normal, apesar de ser 

normativo em algumas situações, com o passar do tempo, pode se tornar patológico em 

outras condições, caso permaneça inalterado.  

Nesse sentido, a saúde implica também o adoecimento e a saída do estado 

patológico. Ainda que os conceitos de saúde e doença difiram, o estado temporário de 

doença não é uma variação da dimensão da saúde, e sim uma nova dimensão da vida que 

integra a saúde. A doença passa a ser uma experiência de inovação positiva do ser vivo, e 

não apenas um fato diminutivo. Tal concepção marca um posicionamento político, ao 

negar a possibilidade de uma sociedade totalmente saudável e sem diferenças. Mesmo 

porque a ideia de uma saúde perfeita acabaria conformando uma nova patologia, já que 

implicaria a perda do exercício normativo. 

Como indicam Coelho e Almeida Filho (2002), o pensamento de Canguilhem traz 

implicações éticas e políticas significativas ao romperem com uma concepção 

característica do século XIX, de saúde como adequação a um modelo predefinido. Ao 
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contrário, a expressão da saúde acontece a partir de diferentes padrões e não é limitada 

à perspectiva da adaptação, podendo inclusive ser veiculada ao que em determinada 

momento foi definido como signo de doença. 

Coelho e Almeida Filho (Ibidem, p. 323) afirmam que as proposições de 

Canguilhem instigam uma reformulação na prática clínica: 

 
Nessas bases, o diagnóstico e o tratamento deveriam estar calcados 
sobretudo na observação do doente, e não nas modernas técnicas de 
exame. [...] A perspectiva do doente deve ser privilegiada, pois ela 
antecede o saber científico. A terapêutica deve respeitar o novo modo 
de vida instaurado pela doença, não agindo [...] no sentido do retorno 
ao normal. Além do mais, a cura não implica necessariamente saúde. A 
cura pode estar mais próxima da doença ou da saúde se, na 
estabilidade que ela proporciona, encontra-se ausente ou presente 
uma abertura às modificações. 

 
Por fim, apesar da ênfase aos aspectos fisiológicos ligados à normalidade, à 

patologia, à saúde e à doença, os autores ressaltam que o pensamento de Canguilhem 

sempre considerou aspectos sociopolíticos aí envolvidos. Dessa forma, as normas 

orgânicas humanas mudam também de acordo com o contexto social, através da 

mediação da relação psicossomática. “A espécie humana, ao inventar gêneros de vida, 

inventa também modos de ser fisiológicos” (COELHO e ALMEIDA FILHO, 2002, p.325). 

 Agora vamos às ideias de Nietzsche sobre corpo e saúde. Para este filósofo, toda 

relação de forças constitui um corpo, seja ele químico, biológico, social ou político. O 

corpo é um fenômeno múltiplo, fruto do acaso, surge a partir da relação de forças 

dominantes e dominadas e é muito mais surpreendente do que o espírito ou a 

consciência. Aqui, a consciência não é um estado de valor supremo diante da vida e sim 

um instrumento na mão dos afetos, que constituem uma pluralidade – o corpo.  

Zaratrusta, em “Assim falou Zaratrusta”, criticando aqueles que desprezam o 

corpo, diz: “essa pequena razão que tu chamas de ‘espírito’, meu irmão, é apenas um 

instrumento de teu corpo, um instrumento bem pequenino, um joguete da tua grande 

razão” (NIETZSCHE, 1969 apud PEIXOTO JÚNIOR, 2010, p. 403). Caso desprezemos o 

corpo, estamos também negligenciando o mundo ao transformá-lo numa série de 

objetos da razão em vez de tomá-lo como campo de interpretações do corpo. Nesse 

movimento de interpretação do caos e multiplicidade do mundo, o corpo não reduz essa 

multiplicidade introduzindo uma unidade, como faria o intelecto. Ao contrário, em 

termos de afetos, o corpo interpreta o mundo instituindo uma certa simplicidade para 
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então pluralizá-lo. Considerando que os afetos interpretam, poderíamos intuir que não 

existem propriamente fatos, mas apenas interpretações. 

 A concepção de saúde de Nietzsche parte de um corpo entendido como 

movimento e relação de forças. Assim, negar o corpo como substância ou coisa implica 

recusar também a saúde como um conceito unívoco e sinônimo de normalidade, sendo 

necessário tirá-la da armadilha do dualismo metafísico e firmar sua legitimidade numa 

certa relação com a experiência. 

A saúde é fundamentalmente múltipla, sendo impossível, portanto, haver uma 

saúde “normal”. Se a saúde não pode ser compreendida como sinônimo de normalidade, 

a doença também não pode ser pensada como anormalidade ou negação absoluta da 

saúde. Os processos de saúde e doença têm a mesma natureza e diferenças de grau, além 

de compor um mesmo processo solidário. Nesse sentido, não há em Nietzsche qualquer 

nostalgia de uma saúde como pureza original e não há para cada fenômeno patológico a 

ideia de um organismo rigorosamente puro. Em “A gaia ciência”, Nietzsche (1982), 

citado por Peixoto Júnior (2010, p. 407), diz que “não há saúde em si [...] existem 

inumeráveis saúdes do corpo [...]. [Portanto,] nossos médicos deverão abandonar a 

noção de uma saúde normal”. 

Quando dizemos que, numa concepção nietzscheana, a saúde se faz a partir da 

experiência, é porque ela traduz a capacidade que o corpo tem de interpretar de forma 

eficaz o mundo, nada mais que a vontade de potência em seu exercício de fazer valer as 

exigências da vida. Tal como explica Rosa Dias (2011), como atividade criadora, a vida 

quer crescer, não quer se conservar. Apropria-se de algo desde que seja para inventar 

uma forma, um sentido, uma função, sempre que uma plenitude de forças exigirem 

novas configurações. 

Longe de ser um estado em si, neutro, com caráter de verdade, a saúde designa a 

capacidade do corpo de superar a doença ou, como Nietzsche prefere, de superar a 

decadência, o declínio. Trata-se do dinamismo próprio da vontade de potência. Entende-

se por decadência o processo de movimentação em direção ao que agrava as disfunções 

do corpo. Apesar de descrevê-la a partir da imagem da doença, mais próxima da 

fisiologia, Nietzsche se utiliza de determinações psicológicas para explicá-la, à medida 

que a associa a juízos negativos, espécie de aproximação prematura da velhice 

(NIETZSCHE, 1980 apud PEIXOTO JÚNIOR, 2010). A saúde, ao contrário, é um 
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movimento de autointensificação, caracterizado pela alegria, pelo sentimento de prazer, 

seria a tradução da expansão do sentimento de potência. 

Não faz parte do processo de produção de saúde combater um elemento mórbido 

interior, suprimindo uma parte vital de si, uma espécie de adversário interno, mas em 

constituir uma convivência pacífica entre afetos, em um campo transfigurado. A saúde é 

dionisíaca, não busca eliminar as zonas de sombra, mas agregá-las em um movimento de 

alegria que as ultrapassa. Para Nietzsche (1978, p. 223), a grande saúde é “uma saúde tal, 

que não somente se tem, mas que constantemente se conquista ainda, e se tem de 

conquistar, porque sempre se abre mão dela outra vez, e se tem de abrir mão”. 

Uma característica dessa grande saúde é a capacidade de se servir da doença, não 

rejeitá-la ou negá-la, mas fazer dela uma arma para o conhecimento. Em meio às forças 

concentradas e contraditórias que compõem a grande saúde, há um movimento de 

criação de suficiente abundância que, ao acolher a doença, reúne em si todos os tipos de 

conhecimentos. Os diferentes tipos de pensamento são a expressão do combate das 

forças no corpo, entendido como espécie de plano de imanência, lugar de 

experimentação para as forças, por meio do qual é possível perceber estados saudáveis 

ou doentios.  

 As duas concepções abordadas não tratam a saúde como uma essência que 

caracterizaria um estado de normalidade dos seres humanos. Ao contrário, entendem a 

saúde como um processo de produção, o que implica, necessariamente, compreendê-la 

como uma experiência que traz consigo uma multiplicidade de determinantes, sendo, 

portanto, impossível reduzi-la ao binômio queixa/conduta, originário do paradigma da 

ciência clássica, que traz a dualidade cartesiana da causa-efeito como um de seus 

pressupostos.  

Ao discorrer sobre a saúde, Canguilhem e Nietzsche parecem que apontam para 

uma mesma direção. Podemos colar à capacidade normativa da vida ou à capacidade 

plástica dos corpos de afirmarem sua vontade de potência, habitando a multiplicidade 

do mundo, lançando-se na aventura de sua autoprodução, a noção de corpos 

agenciadores, já discutida aqui anteriormente. Agenciar é articular temporariamente 

corpos, subjetividade, coisas, signos, ações, paixões, com a criação de algo que está entre 

um e outro, num plano coletivo movente. Trouxemos ainda, com Deleuze e Parnet 

(1998), que os agenciamentos se relacionam a dois planos. O primeiro, o plano das 

formas, diz respeito às figuras já estabilizadas, aos objetos que reconhecemos no mundo, 
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concerne ao desenvolvimento da harmonia das formas e à formação dos sujeitos. Essas 

formas são fruto de agenciamentos provisórios que se movimentam no plano de forças, 

caracterizado por ser imanente e coletivo, já que não se remete a nenhum objeto e não 

pertence a nenhum sujeito. Trata-se de um jogo de forças, de vetores diversos, que 

atravessam as formas transformando seus contornos.  

Podemos pensar a produção de saúde se fazendo nesse processo, onde as formas 

seriam concepções de corpos saudáveis, conhecimentos científicos de profissões da área 

da saúde, imagens de corpos saudáveis propagadas pela mídia, leis, maneiras de 

consumir determinados produtos, e a própria subjetivação desses objetos que constitui 

a formação dos sujeitos. As forças seriam o constante movimento de criação de novos 

contornos nos corpos (individuais, coletivos, biológicos, psicológicos), atravessando-os, 

esticando seus limites, inventando relações inimagináveis, produtoras de saúde por 

expandirem a vida, num movimento de biopotência, numa relação dionisíaca com o 

mundo. É importante afirmar que os agenciamentos coletivos que se movimentam no 

plano de forças produzem simultaneamente saúde e subjetividade, na medida em que o 

coengendramento de elementos pré-individuais – perceptivos, de afeto, se desejo, de 

sensibilidade – e extra-pessoais - econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos etc. – 

produzem novas formas de ser e estar no mundo. 

Voltemos a Alex. Sinto que parte dele um convite. Caso queiramos construir 

práticas produtoras de saúde, talvez caiba-nos prestar menos atenção na definição e 

tratamento de um “CID”, dando mais importância aos agenciamentos (im)possíveis de 

serem forjados, aos elementos que podem ser conectados, aos encontros alegres que 

podemos facilitar. Trata-se de um desafio, já que, no contexto do SUS, surgem muitas 

amarras que dizem respeito à relação do Estado com as encomendas de um modo de 

produção capitalista. Contudo, justamente porque temos o SUS como pano de fundo (e 

de frente), é possível potencializar a produção de tais agenciamentos. Isso porque sua 

dimensão pública pode fortalecer a construção de agenciamentos coletivos. Além disso, 

a afirmação da equidade, integralidade, universalidade, produção de autonomia e 

participação social – princípios do SUS que não estão dados e precisam constantemente 

ser problematizados–, é capaz de colocar em movimento encontros produtores de saúde 

no sentido proposto por Canguilhem e Nietzsche. 

Pensando sobre esse convite, sigo aqui discutindo sobre a relação entre Estado, 

SUS e capitalismo. 
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5. ESTADO, SUS E CAPITALISMO 

 
 

 

Poderia seguir escrevendo sem que para isso precisasse falar do SUS, afinal, não é 

apenas no contexto do SUS que práticas clínicas e produção de saúde acontecem. 

Contudo, seria como se estivesse cortando algumas cenas importantes dessa paisagem 

movente que tenho tentado cartografar, já que todas as experiências-questão trazidas 

aqui estão atravessadas pelo contexto do SUS em seus múltiplos significados. 

Experiências-questão no SUS, que estão sendo problematizadas por mim, alguém que há 

nove anos trabalha no SUS. Uma vez marcado esse posicionamento, acho importante 

falar do SUS trazendo menos datas e fatos históricos ao longo dos seus vinte e sete anos 

de constituição e mais relações deste com noções como as de Estado, política pública, 

poder e capitalismo. Para tanto, inicialmente, trarei outra experiência-questão e a farei 

conversar com o artigo “A humanização como dimensão pública das políticas de saúde” 

de Benevides e Passos (2005). 

 

 

5.1. Experiência-questão: Da dificuldade em se criar um lugar ao sol 

 

 

No dia 09/12/13, técnicos da Central Permanente de Acolhimento, unidade da 

Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, conhecida como “Acolher”, 

chegam ao CAPS Liberdade. Solicitam acolhimento noturno para Silvio, “morador” já há 

alguns meses do “Acolher” e usuário do CAPS. Estava em situação de rua antes de 

conhecer o “Acolher” e não se tem informações sobre vínculos familiares. Trata-se de um 

jovem, negro, alto, que fala pouco, emite uns sons esquisitos e, de vez em quando, tira a 

roupa e faz suas necessidades fisiológicas em lugares inadequados. Na ocasião da ida ao 

CAPS, os técnicos afirmam que Silvio não tem indicação para permanecer num abrigo 

que funciona para ser local de passagem, ainda mais se tratando de alguém que tem 

transtorno mental. Completam: “Silvio não é nosso”. Alegam que já fizeram a parte deles: 

providenciaram documentos, deram entrada no Benefício de Prestação Continuada 
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(BPC) junto ao INSS e fizeram contato com uma instituição de longa permanência18, 

situada em Itabaiana-SE. Tal instituição recebe tanto as pessoas que “não são de 

ninguém”, como os seus BPC. No momento, Silvio estava tranquilo, não estava em crise e 

por isso não o deixamos acolhido no CAPS. Dias depois fomos informados que Silvio 

havia sido transferido para Itabaiana-SE. Silvio é do Estado? É da Saúde, da Assistência, 

da Previdência ou da Justiça?  

 

Essa experiência faz pensar, afinal, quem é o Estado? É Dilma? Sou eu? O desejo 

de ter essa reposta talvez parta do pressuposto de que, caso consigamos definir quem é 

o Estado, sejamos capazes de definir quem tem o poder para resolver os problemas do 

mundo. De que armadilhas não conseguimos escapar quando orgulhosos dizemos que a 

saúde é dever do Estado?  E, com Benevides e Passos (Ibidem), pergunto ainda: qual a 

posição do Estado em relação ao plano do poder?  

Lembro-me de termos discutido em reunião de equipe a necessidade de a 

Secretaria Estadual de Saúde investigar essa instituição de longa permanência em 

Itabaiana-SE, para onde vai grande parte das pessoas com transtorno mental que não 

cabem na cidade. A discussão foi calorosa, mas com o passar do tempo esfriou e 

continuamos sem saber o que se passa em Itabaiana-SE. Lembro-me ainda de que, 

conversando sobre esse e outros casos com um colega de trabalho, ele me perguntou o 

que eu achava melhor para Silvio, considerando seu transtorno mental, continuar na rua 

onde provavelmente passa fome e é violentado, ou ser encaminhado a uma instituição de 

longa permanência, onde estaria seguro e teria como alimentar-se? Do jeito que a 

pergunta é formulada, a instituição de longa permanência torna-se o melhor lugar do 

mundo, quando na verdade no mundo existem muitos outros lugares. Essa pergunta é 

uma cilada da qual precisamos fugir. Não acredito que meu colega estivesse mal 

intencionado, já conversamos aqui sobre nossa irresistível tendência em produzir 

dicotomias. O princípio lógico do terceiro excluído nos ajuda nisso, dizendo que para 

qualquer proposição, ou esta proposição é verdadeira, ou sua negação é verdadeira. Ou 

Silvio deve morar na rua ou Silvio não deve morar na rua. Não existe uma terceira opção. 

Como Deleuze e Parnet (1998) observam, economizamos na utilização da conjunção E. 
                                                 
18 Não temos informações a respeito do funcionamento dessa instituição, nem de quem é seu gestor. 
Fomos informados de sua existência pelos trabalhadores da Assistência Social e por alguns familiares de 
usuários do CAPS. Sabemos que, para receber um novo usuário, eles cobram um salário mínimo por mês, 
que corresponde ao valor do BPC, benefício destinado, dentre outros, a portadores de transtorno mental 
impossibilitados de prover seu próprio sustento. 
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Silvio pode ser isso E aquilo E aquilo outro E... Quais os limites do Estado em operar a 

partir da conjunção E? 

Voltemos à questão do Estado. Discutimos a pouco como o surgimento da 

biopolítica por volta do século XVII e sua consolidação no século XVIII, parece ter 

assinalado o momento de ultrapassagem da tradicional dicotomia Estado/sociedade, em 

proveito de uma economia política da vida em geral, marcada pela “multiplicidade dos 

exercícios de poder e pela sua imanência nos diferentes objetos ou ‘coisas’ governadas”, 

como destacam Benevides e Passos (2005, p.565). Nesse sentido, os autores afirmam 

que o Estado deixa de ser o centro do poder, tornando-se uma das referências para a 

arte de governar, junto com as práticas de governo da família e de si mesmo. Há uma 

mudança na série Estado-governo-política pública para governo-Estado-política pública. 

Verifica-se, então, que “o poder de resolver os problemas do mundo” está distribuído, 

dissipado, disputado e só poderá ser entendido a partir das relações que faz, daquilo que 

põe em funcionamento. 

 Essa ampliação na arte de governar permite-nos entender melhor também a 

relação entre Estado moderno e as práticas de cuidado médico que surgem no século 

XVIII.  Tais práticas articulam o domínio do privado e o domínio do coletivo, isso porque 

se desenvolvem num contexto de poder disciplinar – produção de corpos dóceis e 

individualizados, ideais para serem aproveitados pelos aparelhos de produção – e de 

biopolítica – população como alvo de práticas extensivas de controle. As formas de lidar 

com a doença e de produzir alternativas de cuidado aos indivíduos e à população 

relacionam-se, portanto, com essas duas tecnologias de poder, que não têm como foco 

de emanação apenas o Estado, mas estão capilarizadas por todo corpo social. O Estado 

não detém o poder, ele funciona como gestor da saúde, mediador de toda experiência, 

regulador das relações entre os sujeitos livres, modulando-os continuamente segundo 

variáveis cada vez mais complexas. A respeito da relação entre Estado e poder, Foucault 

(1995b, p. 247) diz que: 

É certo que o Estado nas sociedades contemporâneas não é 
simplesmente uma das formas ou um dos lugares – ainda que seja o 
mais importante – de exercício do poder, mas que, de um certo modo, 
todos os outros tipos de relação de poder a ele se referem. Porém, não 
porque cada um dele derive. Mas, antes, porque se produziu uma 
estatização contínua das relações de poder (apesar de não ter tomado 
a mesma forma na ordem pedagógica, judiciária, econômica, familiar). 
Ao nos referirmos ao sentido estrito da palavra “governo”, 
poderíamos dizer que as relações de poder foram progressivamente 
governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e 
centralizadas na forma ou sob a caução das instituições do Estado.  
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Pensar sobre essa modulação implica destacar a relação da constituição do 

Estado moderno com o capitalismo. Benevides e Passos (Ibidem) nos convidam a pensar 

sobre como o fato de o Estado representativo moderno, ao se colocar como garantidor 

da expressão política das massas, nesse movimento, consolida a alienação do poder 

daqueles que no Estado estariam representados. Uma captura difícil de escapar, pautada 

num contrato de associação e subjugação. Esta forma de o Estado operar está 

diretamente relacionada com o modo de funcionamento do capital: 

O capital como princípio de equivalência universal confere à 
modernidade um caráter de totalidade, universalidade e de 
mundialização. O coletivo se submete ao imperativo da unidade do 
capital. É neste sentido que a massa se transforma numa totalidade 
ordenada por um princípio de equalização da existência, ao mesmo 
tempo em que se faz representar na unidade/totalidade do Estado 
(Ibidem, p.567). 

 
 

Do Estado moderno à atualidade, o papel do Estado sofreu alterações 

significativas. A Europa Ocidental vivenciou no pós-guerra o Estado de bem-estar social, 

discutido por Mancebo (2002) em linhas anteriores. Já nas últimas quatro décadas, 

conforme citam Benevides e Passos (2005, p.568), em nível mundial, observamos a 

reorganização do Estado em sua forma “mínima”, num panorama no qual mecanismos 

de controle dos indivíduos e populações tornaram-se mais distribuídos e não 

localizados. Tal contexto dificulta que na série governo-Estado-política pública, as 

próprias políticas públicas sejam a base para a orientação das ações governamentais.  

Sabendo da inevitável relação entre Estado e capital, lanço aqui uma questão 

proposta por Neves e Massaro (2009, p.504): “podemos prescindir da relação com a 

máquina do Estado/governo no que se refere à construção de políticas sociais, entre elas 

uma política universal de saúde para todos e qualquer um?”. A própria criação do SUS, 

num contexto de crescimento do neoliberalismo, nos indica que podemos usar a 

máquina do Estado para garantir aquilo que no cotidiano de nossas vidas, acreditamos 

ser interessante no cuidado de nossa saúde. Sabemos, como indicam Benevides e Passos 

(2005, p.566), que “o Estado, embora não seja a fonte de onde emanam as linhas de 

capilarização do poder, tende a absorvê-las, interiorizando-as”. No entanto, percebo, 

junto com estes autores, que estas linhas não dobram apenas para dentro. Há algo que 

resiste a esta interiorização, insistindo em sua exterioridade e permitindo que a 

máquina do Estado se abra para o que é o seu fora, entendendo-o como o plano coletivo, 

plano de imanência, no qual são construídas políticas públicas. 
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O SUS foi fruto de um movimento de construção e luta política e institucional 

denominado reforma sanitária, além, é claro, de outros atravessamentos. Tal 

movimento, iniciado no período de transição democrática brasileira, tem como objetivo 

a transformação das condições de saúde e de atenção à saúde da população brasileira e 

tem servido como alicerce para reformas inovadoras do Estado. Trabalhadores, gestores 

e usuários dos serviços de saúde, movimentos sociais, políticos e intelectuais, inspirados 

pelo desejo de rompimento com a cultura organizacional hegemônica que vigorava no 

campo da saúde na década de 70, marcada pela prioridade de investimentos do governo 

no setor privado e dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde, têm 

trabalhado para que a saúde seja garantida como um direito de todos e um dever do 

Estado, tal como promulgado na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988).  

Alguns princípios, de acordo com a lei 8080 (BRASIL, 1990), foram forjados para 

nortear a atuação do Estado, no que diz respeito tanto às condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, como à organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência, equidade e integralidade da assistência à saúde, descentralização político-

administrativa, participação da população e organização da rede de serviços de modo 

regionalizado e hierarquizado.   

Além da reforma sanitária, distintos movimentos de ideias, ocorridos em 

diferentes países, desde os mais remotos tempos, influenciaram o campo social da 

saúde, permitindo a configuração atual do SUS. Afinal, como explica Paim (2006, p.119): 

“os modos pelos quais as sociedades identificam seus problemas de saúde, buscam a sua 

explicação e se organizam para enfrentá-los variam historicamente e dependem de 

determinantes estruturais, econômicos, políticos e ideológicos”. 

Talvez o mais contemporâneo desses movimentos seja o da saúde coletiva, 

iniciado na década de 70 na América Latina, como crítica ao pensamento da saúde 

pública dominante. Esse movimento produzia conhecimentos inter/transdisciplinares 

que embasavam as lutas políticas pela democratização da saúde e da sociedade, 

configurando-se como subconjunto do movimento de reforma sanitária. Busca a 

superação do biologismo dominante, refletindo sobre a produção histórico-social da 

saúde/doença, entendendo seus condicionantes e determinantes como coletivos, 

colocando em análise a dependência do modelo médico hegemônico. 
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O campo da saúde coletiva pode ser entendido, de acordo com Paim e Almeida 

Filho (2000, p.60), como:  

campo científico, onde se produzem saberes e conhecimentos acerca 
do objeto 'saúde' e onde operam distintas disciplinas que o 
contemplam sob vários ângulos; e como âmbito de práticas, onde se 
realizam organizações e instituições por diversos agentes 
(especializados ou não) dentro e fora do espaço convencionalmente 
reconhecido como "setor saúde".  
 

O projeto do SUS abriu possibilidades para a discussão de noções como 

democracia e valorização da vida, aumento da esfera pública, inclusão social, redução de 

desigualdade, além da ampliação do conceito de saúde e melhor entendimento de seus 

determinantes sociais. As dificuldades do SUS existem e estão expressas de forma clara: 

falta fio de sutura na única maternidade que faz parto de alto risco em Sergipe. Os 

cartazes das manifestações de junho de 2013 dizem mais: “Quero trabalhar no SUS da 

teoria”, “Enquanto vocês pensam em cura gay meus pacientes estão morrendo!”, “Enfia 

os R$ 0,20 no SUS!”, “Quando seu filho ficar doente leve ao Estádio!”, “Por favor não nos 

machuquem, nós não temos hospitais!”,  “Fenômeno é esperar 6 meses na fila do SUS”.  

Respiro e lembro-me de Edson Gomes:  

Sistema vampiro 

Esse sistema é um vampiro ôôôô 
Todo povo ficou aflito ôôôô 
Esse sistema é um vampiro ôôôô 
Ah ! O sistema é um vampiro 

Eh! vive sugando todo povo... 

Por que o sistema é um vampiro? Dentre outras questões, o pensamento 

neoliberal centra no indivíduo seu foco de análise e dessa forma “supõe” que a 

democratização da sociedade civil acontece de forma independente do fortalecimento de 

espaços públicos. Esse enfraquecimento da dimensão pública alimenta afirmações como: 

“essa maternidade é um luxo para o SUS”. Sendo o SUS para pobres, e não para todos e 

qualquer um, não é tão importante assim qualificá-lo, aumentar seu financiamento e 

reduzir investimentos do Estado em setores privados. O Estado relaciona-se 

necessariamente com o público? Não! Como se garante então nesse jogo a construção de 

uma política que se diz pública? Citando Gramcsi (1978), Campos (2000) afirma que o 

contrário complementar do Estado é a sociedade civil, e do público, o privado. Contudo, 

não existem identidades entre essas polaridades, mas arranjos que subordinam um 
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espaço ao outro. Estado e Governo podem atuar em função de interesses privados, por 

exemplo. Nesse sentido, tanto Campos (2000), como Benevides e Passos (2005), 

ressaltam que o que se compõe no plano coletivo é que garante o sentido público das 

políticas que, por sua vez, também atravessam o Estado.  

Nesse sentido, quando falamos de saúde coletiva no contexto do SUS, com 

Benevides e Passos (2005, p.566), afirmo que é a   

dimensão do público que é revigorada nas políticas de saúde. Não 
mais identificado a estatal, o público indica assim a dimensão do 
coletivo. Política pública, política dos coletivos. Saúde pública, saúde 
coletiva. Saúde de cada sujeito, saúde da população. 

  
Produzir saúde no contexto do SUS significa necessariamente habitar o jogo de 

forças que o constitui, na tentativa de reinventá-lo a todo tempo. Existem aberturas, 

possibilidades, vivi cenas muito lindas que falam da potência de práticas produtoras de 

saúde. Não qualquer prática. Destaco aqui a potência de práticas produtoras de saúde 

que possibilitam, no âmbito do SUS, movimentos de resistência e de produção de novas 

sociabilidades. “Viu? A gente (r)existe!”, dizia um dos cartazes das manifestações de 

junho de 2013.  

Vejamos qual a relação disso com uma clínica no/de território. 
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6. DE QUE CLÍNICA ESTAMOS FALANDO 

 

 

 Por um tempo fiquei na dúvida se escreveria sobre clínica, ou sobre práticas 

produtoras de saúde. Nem sempre esses termos falam de processos coincidentes. Como 

vimos, existem várias formas de definir saúde, o mesmo acontece com a clínica. Sinto ser 

importante expor aqui um breve histórico do surgimento da clínica médica tradicional, 

para, depois disso, marcar um posicionamento sobre a aposta clínica que pretendo 

afirmar nesse trabalho.  

Em “O Nascimento da Clínica”, Foucault (1977) aponta que a clínica, enquanto 

prática e saber médicos, tem sido repetidamente narrada, desde o século XVIII, como 

surgida do próprio leito do doente, suposto lugar de experiência constante e estável. 

Ignora-se, segundo este autor, teorias e sistemas que teriam estado em permanente 

mudança e mascarado, sob sua especulação, a pureza da evidência clínica. Despreza-se 

ainda, o fato de que, na aurora da Humanidade, antes de todo sistema, a clínica era 

baseada em uma relação imediata – sem mediação do saber – entre o sofrimento e 

aquilo que o aliviava. Esta relação era de instinto e de sensibilidade. Além disso, era 

estabelecida pelo indivíduo para consigo mesmo antes de ser tomada em uma rede 

social. Multiplicada por si mesma, transmitida de uns aos outros, nesta clínica cada 

pessoa era ao mesmo tempo sujeito e objeto. Portanto, como afirma Foucault (Ibidem, 

p.60), “antes de ser um saber, a clínica era uma relação universal da Humanidade 

consigo mesma”. No entanto, com o passar do tempo, esta modalidade de clínica acabou 

por agregar sobre si outros aspectos. Logo que a escrita e o segredo foram inaugurados, 

apenas um grupo privilegiado detinha o saber e a prática médicos, que agora mediava o 

sujeito (médico) de seu objeto (doença). 

Diante deste contexto é que surge a clínica moderna, como produto do 

conhecimento naturalista. Assim, como explica Amarante (2003, p.57), o sensitivismo 

lockeano – observar, descrever, comparar e classificar – defendia a ideia de que a doença 

não seria uma experiência, mas um objeto da natureza. Portanto, o sujeito foi afastado, 

suspenso, colocado entre parênteses, para que a medicina pudesse se ocupar da doença 

enquanto fato natural. 

O princípio epistemológico do isolamento permitiu que o médico tivesse todas as 

modalidades de doenças e sintomas em um só lugar, disponíveis para sua observação 
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sistemática e contínua. Dessa forma, “esta relação com a doença – e não com os sujeitos – 

ao lado do leito, no cotidiano da instituição, fundou a clínica” (Ibidem). Não é por acaso 

que a expressão “clínica” provém, dentre outras origens, do grego klinus ou klinikós, que 

significa “leito” ou “cama” e traz ainda o sentido de “inclinar-se”, estar ao leito no dia-a-

dia da evolução da doença. Vale ressaltar, que este “inclinar”, ocorreu, segundo 

Amarante (Ibidem, p.58), mediante o sequestro social dos indivíduos e de sua posterior 

internação em uma instituição fechada. Dessa forma, a clínica surgiu de uma relação com 

a doença enquanto fenômeno institucionalizado e enquanto fato objetivo e natural. 

Assim, a clínica do século XVIII, cujas características vigoram ainda nos dias 

atuais, reuniu sobre si algumas peculiaridades. Esta clínica, como afirma Foucault 

(1977), tinha uma única direção que ia de cima para baixo – do saber constituído à 

ignorância –; devia formar um campo nosológico muito bem estruturado; não era um 

instrumento para descobrir uma verdade ainda desconhecida, mas uma forma de dispor 

a verdade já adquirida e de apresentá-la a fim de que ela se desvelasse 

sistematicamente; era derivada de formas já constituídas de saber, não tinha uma 

dinâmica própria e capacidade de acarretar, por sua própria força, uma transformação 

geral do conhecimento. Tal clínica era estática, não criava nada, já que: “não pode por si 

mesma descobrir novos objetos, formar novos conceitos, nem dispor de outro modo o 

olhar médico. Ela conduz e organiza uma determinada forma do discurso médico; não 

inventa um novo conjunto de discursos e práticas” (Ibidem, p.69). 

De forma geral, esta clínica pode ser muito bem caracterizada de acordo com as 

palavras de Galimbereti (1984 apud Rotelli, 2001, p.92-93): 

O olhar médico não encontra o doente, mas a sua doença, e em seu 
corpo não lê uma biografia, mas uma patologia na qual a subjetividade 
do paciente desaparece atrás da objetividade dos sinais sintomáticos 
que não remetem a um ambiente ou a um modo de viver ou a uma 
série de hábitos adquiridos, mas remetem a um quadro clínico onde as 
diferenças individuais que afetam a evolução da doença desaparecem 
naquela gramática de sintomas, com a qual o médico classifica a 
entidade mórbida como o botânico classifica as plantas. 

 
Com o passar do tempo, são definidos o domínio de sua experiência e a estrutura 

da sua racionalidade. Outras ciências/profissões, além da medicina, também tomam a 

doença do corpo que sofre como objeto de estudo. Medicina, enfermagem, psicologia, 

terapia ocupacional, fisioterapia, serviço social, dentre outras, desenvolvem teorias e 

técnicas para lidar com a doença, trazendo respostas interessantes diante do desafio de 

promover e recuperar a saúde das pessoas. Contudo, facilmente caem na esparrela, cada 
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disciplina a seu modo, de comporem uma prática clínica estéril, pouco inventiva, já que 

partem da noção de doença como fato natural e objetivo, fenômeno oposto à saúde. 

Vivencio a prática clínica no contexto do SUS a partir do lugar de psicóloga, e 

desse lugar sou convocada a dar respostas aos usuários do SUS que chegam até a mim. É 

isso mesmo? Fui percebendo que não. A complexidade da vida exige uma análise de 

nossa existência profissional identitária e apartada do mundo. A vivência de alguns 

dilemas éticos, bem como a reação de alguns usuários frente a algumas intervenções 

clínicas, foram decisivas para que nesse trabalho uma discussão de dentro da clínica 

fosse possível.  

 

 

6.1. Experiência-questão: O fora do script 

 

Trabalhando no HUSE em 2010, acompanhei uma senhora com diagnóstico de 

câncer. Ela me falava de como sua vida na roça era ativa, trabalhava muito, andava 

longas distâncias de bicicleta e agora se sentia fraca. Sabia que tinha um tumor, mas não 

sabia (ou não dizia que sabia) que tinha câncer. Fui cuidadosamente acompanhando o 

sentido que ela ia dando para sua atual condição de saúde. Por duas vezes sua cirurgia 

foi desmarcada. Uma vez por falta de insumo, outra por falta de instrumentador. Ficou 

muito triste nas duas ocasiões, ainda que muito agradecida pelos cuidados que 

continuava a receber. Certo dia, fui ao seu encontro e fui informada pela enfermeira que 

D. Maria tinha sido transferida para outro hospital onde faria finalmente a cirurgia. 

Contudo, achava que novamente seria desmarcada porque seu prontuário havia ficado 

no HUSE, já tinha descido para o faturamento, sendo difícil localizá-lo. Nesse dia passei 

quase todo o meu turno de trabalho procurando esse prontuário, até achá-lo numa pilha 

enorme de prontuários, com ajuda de uma trabalhadora do administrativo.  

 

Que outro movimento, além de achar o prontuário perdido, poderia ser disparado 

para problematizar a situação em questão, considerando os processos de trabalho no 

HUSE? Seria esse o trabalho de uma psicóloga? O que fazer com essas demandas que 

saem do script? Essa pergunta continuou martelando muitas vezes no trabalho no CAPS 

em que, junto com o usuário, saímos para alugar casa, comprar móveis, levar chaveiro 
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para arrombar cadeado, negociar com vizinhos a continuidade do usuário na vila, levar 

em carro próprio usuário que está passando mal.  

Quando me refiro à reação de alguns usuários diante de intervenções 

terapêuticas, chama atenção, principalmente no contexto do CAPS, que os usuários nem 

sempre sabem a formação profissional de cada pessoa que o atende. Grande parte dos 

trabalhadores esclarece dúvidas sobre uso da medicação, fornece informações sobre 

benefícios assistenciais, escuta o usuário em algum momento de sofrimento, realiza 

visitas e atividades grupais, daí ser difícil definir quem é quem, sendo por vezes até 

desnecessário. Já fui confundida com médica, enfermeira, assistente social e 

coordenadora do CAPS. Isso nos faz lembrar de que somos nós que criamos os 

especialismos para lidar com a complexidade da vida e o conhecimento científico é 

apenas um dos tipos de conhecimento possíveis. Além disso, a expansão da saúde parece 

não estar relacionada apenas ao conhecimento teórico/prático de cada profissão ali 

representada. A produção de novas respostas para problemas (físicos, psíquicos ou 

sociais) parece estar ligada à construção de novos códigos relacionais, com trocas 

afetivas que ocorrem no plano coletivo, indo de encontro com a racionalidade própria do 

contemporâneo, que privilegia a lógica do valor de troca.  

Diante dessa racionalidade do mundo contemporâneo, segundo Prigogine e 

Stengers (1984), faz-se necessário forjar e fortalecer uma nova aliança entre o homem e 

a natureza, entre o sujeito e o objeto, para a constituição de novo paradigma científico. A 

explicação dos fenômenos naturais, bem como das relações humanas, deve basear-se na 

complexidade e multiplicidade da natureza e das relações humanas, em suas 

diversidades qualitativas, em processos irreversíveis, em processos de organização do 

conhecimento em rede, em influências da filosofia e da arte etc. 

Guattari (1999) corrobora a proposta dessa nova aliança. Segundo este autor, 

vivenciamos uma exacerbadora produção de bens materiais e imateriais, em detrimento 

da consistência de territórios existenciais individuais e de grupo. A época 

contemporânea é engendradora de um imenso vazio na subjetividade e, em tais 

condições, “a alteridade tende a perder sua aspereza” (Ibidem, p.8), as relações da 

humanidade com o socius, com a psique e com a natureza tendem a se deteriorar cada 

vez mais. Vivemos o constante desafio de tornar processualmente ativas singularidades 

isoladas, que giram em torno de si mesmas. A próxima experiência-questão fala disso. 
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6.2. Experiência-questão: Num alegre encontro portão e vida se abrem 

 

Final da tarde, 15/01/2014, como de costume, José, segurança do CAPS há mais 

de dez anos, abre a porta da sala dos técnicos19, dirige-se ao seu armário para pegar seus 

pertences, já que às 18h é a troca de plantão. No momento estava sozinha na sala, 

dirigiu-se para mim e disse: “já reparou que Sebastião está mais calmo, não está batendo 

em ninguém?” Na mesma hora veio uma cena em minha cabeça, daquelas que ficam 

registradas e são difíceis de esquecer – Sebastião gritando loucamente, demonstrando 

muita raiva, jogava várias cadeiras na direção de José, que tentava acalmá-lo, enquanto 

corria pra um lado e pra outro desviando das cadeiras e os trabalhadores que ali 

estavam tentavam tirar os usuários da mira das cadeiras voadoras. Respondi que não 

tinha reparado. José continuou dizendo que isso aconteceu depois que chamou Sebastião 

pra ficar no portão, ajudando-o. Realmente notei que quem abriu o portão pra mim hoje 

tinha sido Sebastião, babando, fazendo mais força do que o necessário para mover a 

tranca do portão e com um crachá no peito, feito de papel, caneta e fita adesiva, escrito 

“SACEL” (nome da empresa de segurança), confeccionado com ajuda da funcionária que 

trabalha dando suporte na Farmácia e trabalhadora dos serviços gerais. Falou, com um 

sorriso no rosto, que já tinham feito uns dez crachás, que Sebastião estava adorando. 

José mostrou-me um boné velho do uniforme, disse que estava pensando em dar a 

Sebastião e cobrir com tinta preta o nome da empresa. Perguntou o que eu achava. Falei 

que tinha adorado a ideia. Empolgados, tentamos cobrir com hidrocor preto, mas não 

deu certo. José disse que levaria o boné para casa porque lá tinha uma tinta mais 

apropriada. Nos dias seguintes reparei que Sebastião não tirava o boné da cabeça... 

 

O que aconteceu entre José e Sebastião faz aparecer uma dinâmica de cuidado 

caracterizada, nas palavras de Lima (2002, p. 144), pelo “ato múltiplo e singular de fazer 

a vida acontecer e continuar”. Quando registrei essa cena no diário de campo, dei-me 

                                                 
19 Vale lembrar que esse nome “sala dos técnicos” não parece ser dos melhores, já que “técnicos” no CAPS 
são entendidos como sinônimo de “profissionais de nível superior”, ficando subentendido que os demais 
trabalhadores, usuários ou familiares não são tão donos assim dessa sala. Vem à cabeça a seguinte 
reclamação por parte dos “técnicos”: “os auxiliares deveriam participar mais dos acordos que fazemos 
com os usuários”, sendo que grande parte dos acordos dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) são 
realizados na “sala dos técnicos”. Qual a relação das palavras com as coisas? Com as práticas? Como 
superar abismos entre umas e outras? Enfim, continuando, a “sala dos técnicos” é pequena, delimitada 
com divisórias típicas de serviços públicos, possui uma mesa que era do refeitório, onde se faz evolução 
dos prontuários, outra mesa menor, de ferro, que serve como apoio, algumas cadeiras e duas paredes 
ocupadas do chão até quase o teto com armários de ferro enferrujados de todos os trabalhadores do CAPS. 
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conta da invisibilidade das relações que estavam acontecendo na porta de entrada do 

CAPS. A dinâmica de cuidado naturalmente presente na vida nos dá pistas sobre a 

importância da articulação entre a clínica e o não clínico. Nesse sentido, é preciso 

exercitar a “estratégia circular de extração da clínica no não clínico e extração do não 

clínico na clínica” (Ibidem, p.76). Tomar esse exercício como desafio e problematizar a 

experiência em questão tem um duplo movimento: o de construir uma narrativa que vai 

se transformando num trabalho de mestrado, e também o de produzir intervenção na 

paisagem de pesquisa acompanhada. Isso porque senti necessidade de fazer ressoar essa 

experiência de cuidado, pensar e discutir coletivamente a prática clínica no CAPS a partir 

e com essa experiência. Fizemos uma longa discussão sobre o assunto em reunião de 

equipe. Aqueles que ali estavam afirmaram a importância da intervenção de José e 

pareciam estar animados. Era como se a vida deles também tivesse expandido, e outras 

possibilidades de encontros, agenciamentos foram vislumbradas para outros usuários, 

num movimento de contágio e não de repetição de uma forma exitosa de cuidado.  

Pudemos colocar a prática clínica em análise. E com isso chacoalhamos o “ideal de 

clínica” homogênea, estável, cujos referenciais teórico-práticos guardam as respostas 

sobre como tornar os corpos mais saudáveis. E aqui não me refiro à clínica da psicologia. 

Tomando a discussão sobre saúde a partir de Canguilhem e Nietzsche, fica difícil separar 

saúde física de saúde mental. O processo de criação de si com paradas e retomadas de 

potência de vida, envolve questões de ordem física, subjetiva, espiritual, cultural, 

individual e coletiva. Ao longo do processo de escrita dessa narrativa, senti necessidade 

de marcar que falamos de práticas clínicas de corpos agenciadores, independente da 

profissão, do mandato social que ocupam. Cada um, a seu modo, enfrenta os perigos de 

tecer relações de captura, de biopoder, ou de articular possibilidades de expansão da 

vida, experimentando uma clínica definida como:  

processo de abertura às diferenças intensivas que pulsam em nós, um 
lidar com a tensão entre as formas postas e os estados intensivos que 
se insinuam, um desmanchamento das figuras atuais e a possibilidade 
de construção de outros modos de existência (MACHADO e 
LAVRADOR, 2009, p.519).  

  

 A afirmação de uma prática clínica de corpos agenciadores se faz ao mesmo 

tempo em que apostamos numa clínica transdisciplinar, na transversalização dos 

saberes e desnaturalização dos especialismos. Com Passos (2000, p.7), acreditamos ser 

importante problematizar os limites de cada disciplina, 
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[...] argui-la em seus pontos de congelamento e universalidade. Tratar-
se-ia, nesta perspectiva transdisciplinar, de nomadizar as fronteiras, 
torná-las instáveis. Caotizar os campos, desestabilizando-os ao ponto 
de fazer deles planos de criação de outros objetos-sujeitos, é a aposta 
transdisciplinar. 

 
 Quando falamos de “criação de outros objetos-sujeitos”, nos referimos a uma 

dimensão estética da clínica. Dias (2011), inspirada em Nietzsche, diz que o ato de criar 

não é um simples fazer prático que diz respeito ao terreno da utilidade; não se relaciona 

apenas a um ato particular, mas a um ato fora do qual nada existe. Criar é estar sempre 

efetivando novas possibilidades de vida, de forma constante e ininterrupta, “é colocar a 

realidade como devir, isto é, aos olhos do criador não há mundo sensível já realizado 

onde é preciso se integrar. Criar não é buscar” (Ibidem, p.65). 

 Nesse sentido, com Passos e Benevides (2001), podemos pensar na prática clínica 

enquanto desvio, criadora de novos territórios existenciais, ao fazer bifurcar percursos 

de vida. Assim, o sentido da clínica 

[...] não se reduz a esse movimento do inclinar-se sobre o leito do 
doente, como se poderia supor a partir do sentido etimológico da 
palavra derivada do grego klinikos (“que concerne ao leito”; de klíne, 
“leito, repouso”; de klíno “inclinar, dobrar”). Mais do que essa atitude 
de acolhimento de quem demanda tratamento, entendemos o ato 
clínico como a produção de um desvio (clinamen), na acepção que dá a 
essa palavra a filosofia atomista de Epicuro (1965). Esse conceito da 
filosofia grega designa o desvio que permite aos átomos, ao caírem no 
vazio em virtude de seu peso e de sua velocidade, se chocarem 
articulando-se na composição das coisas. Essa cosmogonia epicurista 
atribui a esses pequenos movimentos de desvio a potência de geração 
do mundo. É na afirmação desse desvio, do clinamen, portanto, que a 
clínica se faz (Ibidem, p.91). 

  

Seguimos discutindo como clínica e território se articulam. 
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7. POR UMA PRÁTICA CLÍNICA NO/DE TERRITÓRIO  

 

 

Como a noção de território atravessa essa pesquisa? Logo no início, 

problematizamos aqui uma forma essencialista e dicotômica de habitar o corpo e o 

mundo, cujo pensamento de Platão e Descartes ajudaram a construir. Falamos sobre a 

produção de subjetividade na modernidade, apontando o “indivíduo” como modo 

hegemônico de organização dessa subjetividade. Traçamos relações entre Estado e 

subjetividade capitalística. Ainda nesse contexto, discutimos sobre táticas de poder, 

como o poder disciplinar e a biopolítica. Colado ao desenho dessa paisagem, vem a 

sensação de que não há nada o que fazer: estamos destinados a perceber o mundo e 

direcionar nossas ações por intermédio das grandes máquinas produtivas do 

capitalismo e nossos corpos estão para sempre emaranhados em uma estratégia política 

geral de poder que tudo governa, tudo controla, mantendo-nos afastados do mundo, dos 

outros e de nós mesmos. Como dizem Guattari e Rolnik (1986, p.43): 

Tudo que é do domínio da ruptura, da surpresa e da angustia, mas 
também do desejo, da vontade de amar e criar deve se encaixar de 
algum jeito nos registros de referencias dominantes. Há sempre um 
arranjo que tenta prever tudo o que possa ser da natureza de uma 
dissidência do pensamento e do desejo. Há uma tentativa de 
eliminação daquilo que eu chamo de processos de singularização. 
Tudo o que surpreende, ainda que levemente, deve ser classificável 
em uma zona de enquadramento [...] 

 

Em entrevista para o “Folhetim”, Pepe Escobar, em 1982 (ano em que nasci), 

provavelmente também inquieto com a sensação de não se ter o que fazer diante das 

portas que se fecham para os processos de singularização, pergunta a Guatarri: “A vida 

pode ser reinventada mesmo quando todas as imagens já estão dadas de antemão?” 

Guattari (Ibidem, p.53) responde:  

Sim, veja o exemplo dos químicos. Eles trabalham com o mesmo 
material todos os dias: carbono e hidrogênio. O principal é livrar-se 
dessa espécie de redundância, de serialidade, de produção em série da 
subjetividade, de solicitação permanente de voltar ao mesmo ponto. É 
como a situação de um pintor, que compra suas tintas na mesma loja. 
O que interessa é o que vai fazer com elas. 

 
As próprias experiências-questões aqui tratadas parecem indicar caminhos. 

Falamos de corpos que não se rendem, expressam sua capacidade plástica e normativa, 

reinventam-se e afirmam sua vontade de potência. Refiro-me a usuários e trabalhadores 
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do SUS, que nesse movimento, acabam inventando uma prática clínica capaz de 

desmanchar formas postas por meio de agenciamentos desviantes.  

Esses agenciamentos não são abstratos, eles dizem respeito a um território 

concreto, vivido, existencial. Desconsiderar isso em nossas práticas clínicas é não se 

opor à produção em série da subjetividade. Não se trata apenas de denunciar uma 

prática clínica fascista, ou o controle exercido pelo Estado por meio de seus 

“equipamentos coletivos” (Ibidem, p.147), como os serviços de saúde do SUS, mas sim de 

discutir clínica no SUS com base em “diagramas encarnados concretamente por pessoas e 

por experiências” (Ibidem, p.150, grifo dos autores).  

Uma clínica de território é, portanto, uma clínica de experiências de corpos 

agenciadores em certo espaço-tempo. Experiência de algo que se experimenta 

preferencialmente com o corpo vibrátil e não por intermédio de essências imutáveis. 

Lembrando aqui Bondía (2002, p.25), “A experiência é a passagem da existência, a 

passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que 

simplesmente “ex-iste” de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente”.  

 Existem várias formas de entender a palavra território. Abordarei algumas, no 

sentido de deixar mais clara a noção de território até aqui apresentada. O conceito de 

território é operado por várias disciplinas e parece irredutível a um único campo de 

saber, o que já de cara afina-se com a proposta de uma clínica como abertura de 

passagens, que se realiza no “entre fronteiras”. Há discussões sobre território nos 

campos da etologia, geografia, filosofia, psicologia, justiça e política. 

Monken et al (2008) realizam uma discussão interessante sobre a categoria 

“território” como referencial de análise no campo da saúde. Referem que na geografia 

existem duas grandes concepções do termo território. A primeira é a jurídico-política, 

provém da geografia política clássica e parece ser mais difundida entre as pessoas em 

geral. Aqui o termo território pode ser entendido como uma área demarcada pelas 

fronteiras nacionais de um Estado. A segunda compreensão parte da ideia de que a 

territorialidade dos homens é análoga à animal e está na base da composição de 

territórios.  

Existem críticas às duas concepções. Em relação à primeira, considera-se o perigo 

de atribuir exclusivamente ao Estado à constituição de territórios, sendo importante 

incorporar novos atores nesse processo. Segundo Raffestin (1993), citado por Monken 

et al (2008), a chave do estudo do território é o poder, mas não só o exercido pelo 
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Estado. Em relação à matriz etológica, existem perigos em estabelecer relações diretas 

entre comportamento animal e humano, tal como o de acreditar que os homens são 

predadores e dominadores de territórios devido as suas necessidades biológicas inatas. 

Como referimos anteriormente, junto com o projeto de implantação do SUS veio a 

elaboração de seus princípios norteadores. Para se garantir universalidade e equidade, é 

preciso criar iniciativas que promovam o acesso à saúde para as populações mais 

vulneráveis. Para fazer valer o princípio da integralidade, é necessário que essas 

estratégias considerem, como afirmam Lemke e Silva (2011), a complexidade dos 

territórios existenciais dos usuários. A construção do SUS, portanto, motivou (e motiva) 

uma reflexão tanto sobre o funcionamento de seus serviços, bem como de sua base 

territorial. 

Muito comumente na área da saúde a noção de território permanece associada à 

sua concepção jurídico-política. Como área político-administrativa, o território seria 

uma unidade geográfica sob a égide do planejamento e atuação de atores públicos, tais 

como trabalhadores e gestores das unidades do SUS. Seria um recorte do espaço, uma 

região geográfica e administrativa do âmbito de atuação de uma equipe de saúde, que a 

utilizaria para organizar suas ações de atenção à saúde. 

Essa concepção de território, apesar de importante, é insuficiente quando 

pensamos na construção coletiva de práticas produtoras de saúde no âmbito do SUS. 

Segundo Monken et al (2008), noções mais atuais sobre o território consideram que este 

carrega sempre, de forma inseparável, uma dimensão simbólica, ou cultural em sentido 

estrito, e um aspecto material, de natureza predominantemente econômico-política. 

Além das fronteiras entre os povos, também compõem um território o afeto entre as 

pessoas, suas experiências e relações de poder.  

O geógrafo brasileiro Milton Santos contribuiu bastante para ampliação e 

discussão do conceito de território. Seus estudos tiveram grande propagação no âmbito 

da saúde pública latino-americana. Para o autor (1998, p.15): 

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele 
objeto de análise social. Trata-se de uma forma impura, um híbrido, 
uma noção que, por isso mesmo, carece de constante revisão histórica. 
O que ele tem de permanente é ser nosso quadro de vida. Seu 
entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o 
risco de perda de sentido da existência individual e coletiva [...] 

 
 Neste sentido, no campo da saúde, o território pode ser entendido não só como o 

suporte da organização das práticas e serviços de saúde, mas também como território 
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vivido, suporte de vida da população. Monken et al (2008) acrescentam ainda que o 

território expressa os contextos que explicam a produção dos problemas de saúde, 

configurando-se como local de responsabilidade e de atuação compartilhada. 

Queremos destacar, como afirmam Macerata, Soares e Ramos (2014, p.922), que 

um território se constitui como “vivo por ter uma dimensão não objetiva, não já 

formada, uma dimensão que é puro processo de expressão”. Vamos nos deter agora em 

falar mais sobre essa dimensão, contando com a definição de território existencial 

proposta por Deleuze e Guattari (1997) no livro “Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia”, mas especificamente no “platô” intitulado “Acerca do ritornelo”. 

Segundo os autores (Ibidem), o processo de constituição de um território 

existencial se faz por meio de um ritornelo. Este, por sua vez, pode ser entendido como 

ritmo, no sentido de repetição. Não se trata de uma repetição necessariamente 

cadenciada, mas uma repetição intrínseca ao próprio sistema, uma circularidade pura 

(DELEUZE, 1998 apud ARAÚJO, 2007). Assim,  

A cada círculo o que se repete é o próprio circular, ou seja, a cada 
círculo todo sistema é arrastado recriando-se, revelando assim uma 
diferença necessária. O ritornelo é então um conceito de constância, 
todavia uma constância que não se diz do mesmo. Sem ritornelo as 
partículas caóticas seguem rumos de tal forma desordenados que não 
é possível extrair do caos nenhuma forma, nenhum território 
(ARAÚJO, 2007, p.116-117). 

 
O ritornelo é composto de três momentos não sucessivos e evolutivos. Num 

desses momentos, no meio do caos, há um “esboço de um centro estável e calmo, 

estabilizador e calmante” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.116). Em outro, produzimos 

um “em-casa” não pré-existente, que se faz através da organização de um espaço 

limitado, por meio de um círculo tracejado em volta do centro frágil e incerto. Tanto 

quanto se pode, as forças do caos ficam mantidas do lado de fora. Num outro momento, 

abrimos o círculo e permitimos a entrada de alguém ou então nós mesmos nos lançamos 

para fora. Essa abertura se dá numa região criada pelo próprio círculo, não do lado onde 

se acumulam as antigas forças do caos. Rumo ao encontro de forças do futuro, 

arriscamo-nos numa improvisação. Conforme Deleuze e Guattari (Ibidem, p. 117): 

Ora o caos é um imenso buraco negro, e nos esforçamos para fixar 
nele um ponto frágil como centro. Ora organizamos em torno do ponto 
uma "pose" (mais do que uma forma) calma e estável: o buraco negro 
tornou-se um em-casa. Ora enxertamos uma escapada nessa posse, 
para fora do buraco negro. 

 
 Em outras palavras: 
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Ora se vai do caos a um limiar de agenciamento territorial: 
componentes direcionais, infra-agenciamento. Ora se organiza o 
agenciamento: componentes dimensionais, intra-agenciamento. Ora 
se sai do agenciamento territorial, em direção a outros agenciamentos, 
ou ainda a outro lugar: inter-agenciamento, componentes de 
passagem ou até de fuga (Ibidem, p. 118). 

 
 Entendido dessa maneira, o território se faz em movimento, como um plano de 

consistência/imanência, composto por uma multiplicidade de dimensões, que se articula 

por linhas a outros planos. Essas linhas ligam um ponto a qualquer outro, conectando, de 

acordo com Lemke e Silva (2011, p.990), “traços de natureza heterogênea, produzindo 

conexões de regimes semióticos diferentes, conectando fluxos biológicos, políticos e 

econômicos com as maquinarias sociais, as organizações de poder e os movimentos 

sociais”.  

 Essas ligações se fazem por meio de agenciamentos, já discutidos aqui algumas 

vezes. Trata-se da articulação de componentes heterogêneos que ganham consistência e 

produzem conexões de relações materiais com determinado regime de signos. Como um 

agenciamento produz território? Como explicam Lemke e Silva (Ibidem, p.996), isso 

acontece “quando alguns signos adquirem valor de propriedade e passam a demarcar 

esteticamente os limites de uma apropriação subjetiva”.  

 Os territórios existenciais, portanto, não são objetos dados, estão em constante 

relação com outros territórios, estão vivos, sempre se movendo, recriando-se, através de 

uma repetição intensiva. Eles ganham consistência, de acordo com Guattari (1992, p.42-

43), através do “empréstimo de cadeias semióticas destacadas e desviadas de sua 

vocação significacional ou de codificação. Aqui uma instância expressiva se funda sobre 

uma relação matéria-forma, que extrai formas complexas a partir de uma matéria 

caótica”.  

Em outras palavras, segundo Deleuze e Guattari (1997), o caos é constituído de 

vários meios, todos vibratórios. Os meios são como uma espécie de bloco de espaço-

tempo composto pela repetição periódica de seus componentes. A resposta dos meios ao 

caos é o ritmo. Há território, portanto, quando há expressividade no ritmo, a partir do 

momento em que os componentes dos meios passam de direcionais para dimensionais e 

passam de funcionais para expressivos. Nesse sentido, num território, as funções não 

são primeiras, elas supõem antes uma expressividade que constitui o território. Assim, o 

território – seus sujeitos, seus grupos – e as funções que nele se exercem, são produtos 

da territorialização. 
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Que efeitos esse modo de entender um território produz nas práticas clínicas? 

Contarei com ajuda de uma experiência-questão para potencializar essa discussão. 

 

 

7.1. Experiência-questão: Caminhando e cantando e seguindo a canção 

 

A Oficina de Música começou no final de 2012, não sei ao certo em que mês, é 

conduzida por um psicólogo e músico, que costuma tocar violão, e por mim. Talvez a 

palavra “conduzir” não seja a mais apropriada para descrever o que fazemos. Considero 

que somos uma espécie de abridores de portas, acompanhadores de fluxos, 

agenciadores de encontros que tem como intercessor a música.  

A Oficina de Música acontece às quartas-feiras, das 14h às 15h15min 

aproximadamente, e conta com a participação, em média, de 25 usuários. A princípio, 

não construímos um critério para definir quem iria participar: poderiam ser inseridos 

usuários de todas as idades, sexos, independentemente do tipo ou grau do transtorno 

mental que possuíam. Começamos a estabelecer critérios quanto à participação somente 

quando a sala ficou muito apertada. A partir de então, combinamos que novos usuários 

deveriam participar de outras atividades, contudo, abrimos algumas exceções 

principalmente para aqueles que têm dificuldade e/ou não desejavam participar de 

qualquer outra atividade ofertada pelo CAPS ou fora dele.  

Costumamos pesquisar as letras das músicas sugeridas pelos usuários na semana 

anterior por meio de nossos celulares e, enquanto eu as copio no flip chart, o outro 

psicólogo vai aprendendo a tocá-las no violão. Não é raro que, mesmo vendo a porta 

fechada, um ou outro usuário bata na porta e pergunte: “já vai começar?”. Quando 

terminamos de copiar as letras, vamos até o pátio e lançamos o convite: “a Oficina de 

música vai começar!” Alguns já estão em pé, só esperando a porta se abrir e ajudam 

gritando ainda mais alto: “a Oficina de Música vai começar!”. Outros estão no pátio, ouço 

o som das pedras de dominó sendo guardadas rapidamente. Já Ana, fica aguardando o 

chamado quase sempre sozinha, acocorada, encostada na parede da quadra que fica no 

fundo do CAPS. Por fim, existem aqueles que na ocasião do chamado estão dormindo e, 

por isso, precisam de um convite mais direcionado no pé do ouvido, uns levantam quase 

que imediatamente, outros escolhem continuar o cochilo. Com a sala cheia, perguntamos 

como estão, conversamos um pouco e depois começamos a cantar. 
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No dia 08/01/14, começamos a Oficina perguntando como tinham sido as festas 

de fim de ano, já que nesse período não vieram ao CAPS. Adilson fala com muita raiva de 

como se sente em relação a sua família: “eles agem como se eu não existisse, outro dia 

minha mãe pediu para meu irmão me levar no CAPS. Ele respondeu que não era babá de 

doido, quebrei a moto dele e ele me enforcou. Meu irmão comprou uma caixa de som, só 

escuta música alta e minha irmã tem um filho recém-nascido que chora o tempo todo, 

quero dormir e não consigo.” Alguém comenta: “sei como é, pra gente é mais difícil 

dormir”. Adilson continua: “fiquei deprimido e tomei 15 comprimidos de 

carbamazepina”. Sabia que o episódio da moto tinha acontecido já há algum tempo e que 

Adilson costuma ser agressivo com os familiares, principalmente quando bebe. Então, a 

intervenção aconteceu no sentido de também chamá-lo para responsabilidade: “Como 

fazer para essas coisas que ocorrem em sua família não o atingirem com tanta força? Já 

experimentou conversar com seus irmãos em vez de simplesmente exigir que eles 

mudem de comportamento?” 

Eis que João, também muito afetado, falando a maior volume de palavras por 

Oficina na história de sua participação, defende Adilson: “Eu sei como é, minha família 

também não me entende, eles pensam que doença é só doença física. Não sou 

aposentado, eles não me dão dinheiro para eu comprar uma coca... Outro dia ficaram 

sabendo que eu fui atrás de um rabo de saia, eu tenho minhas necessidades, né? Aí 

disseram que por causa disso eu já podia trabalhar. Eu fico calado, mas tenho vontade de 

esganar, eu não consigo trabalhar...” 

Carlos completa dizendo: “é por isso que odeio quando vocês ficam falando que a 

gente precisa passar menos tempo no CAPS, como se ficar em casa fosse bom”. Reitero 

que além do CAPS e da própria casa existem vários outros lugares, mas naquele 

momento entendo que antes de se tornar responsável por esse ou aquele 

comportamento, é importante sentir que existe. Como afirmar uma existência invisível, 

já que não segue à risca o padrão de normalidade de “trabalhar-ir atrás de um rabo de 

saia-casar-ter filhos”?  

Parece que a conversa estava fazendo sentido para muitos, ninguém pediu para 

interrompê-la para começarmos a cantar. Quando iniciamos a cantoria, Adilson ainda 

estava sério, cabisbaixo, à medida que íamos cantando ia sendo contagiado. Ao final, 

cantou sozinho “Página de amigos”, de Chitãozinho e Chororó. 
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Muitas outras situações foram experimentadas na Oficina de Música, tive muita 

dificuldade em trazer para discussão a experiência de apenas um dia de Oficina. Depois 

me tranquilizei porque esse dia fala de muitos outros dias. Fiquei pensando sobre até 

que ponto o que aparece de expressão às quartas-feiras, às duas horas, na sala verde do 

CAPS Liberdade é catalisado pela Oficina de Música, que funciona como espécie de 

ritornelo, ao fazer circular, de forma rítmica, componentes heterogêneos que passam a 

se articular, a se agenciar.  

Começo a questionar também se tomamos o território em nossas práticas de 

atenção à saúde a partir de seus sentidos e modos de expressão, ou de seus aspectos 

funcionais e utilitários. Fiquei surpresa quando Carlos afirmou, usando outras palavras, 

que o “território-casa” nem sempre pode ser entendido a partir de sua popular função 

de proteção, cuidado, pertencimento ou aconchego. Os personagens, as cenas de suas 

ações, vivenciadas em ambientes públicos ou privados, surgem através de expressões. 

Como nos falam Alvarez e Passos (2009, p.134), “as condutas são efeitos dos signos 

expressivos característicos de dado território. [...] O território não se constitui como um 

domínio de ações e funções, mas sim como ethos, que é ao mesmo tempo morada e 

estilo”.  

Parece que Carlos, Adilson e João falavam da dificuldade de construir esse ethos, 

um “em-casa”, na própria casa onde moravam. O que está em jogo aqui são os 

agenciamentos que configuram esta situação. Assim como não podemos tomar o 

território pelo domínio de uma função, não ganhamos muito o concebendo como o 

domínio de um sujeito. Com Macerata, Soares e Ramos (2014, p.923), entendo que na 

prática clínica, os “sujeitos, os objetos e seus comportamentos deixam de ser o foco da 

intervenção. Se buscarmos deslocar o olhar de nossa intervenção, ao considerar os 

territórios existenciais, o que temos como foco são, antes dos sujeitos, paisagens 

subjetivas”.   

Os autores referem que essas paisagens são constituídas de diferentes fatores 

que identificamos e nomeamos objetivamente, tais como condições sociais, econômicas, 

sanitárias, culturais. No entanto, indissociável a essas formas objetivas, está uma 

dimensão processual. Nesse sentido, os territórios existenciais são expressividades que 

não são do domínio de seus agentes, que por sua vez costumam protagonizar o ato de 

expressar. Em vez disso, compõe-se na relação entre corpos e mundo. 
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Tomar a paisagem subjetiva como foco de nossas práticas, significa também nos 

colocar como coprodutor dessa paisagem. Trabalhador/pesquisador e usuários do SUS 

compõem e compartilham territórios existenciais e, numa relação de circularidade, 

codeterminam-se. Assim, por exemplo, a Oficina de Música e a prática da roda que ela 

instaura, faz circular a experiência “incluindo a todos e a tudo em um mesmo plano – 

plano sem hierarquias, embora com diferenças; sem homogeneidade, embora traçando 

um comum, uma comunicação” (ALVAREZ e PASSOS, 2009, p.142). Quando Carlos falava 

que se sentia pressionado pelos trabalhadores do CAPS a passar menos tempo neste 

serviço e mais tempo em outros locais da cidade, ele está mexendo num plano comum, 

no qual faço parte. Mas do que isso, Carlos está denunciando a cidade onde mora, 

referindo dificuldade em ocupar seus espaços-tempo.  

A cidade (seja Aracaju-SE, Catu-BA, Frei Paulo-SE, Contagem-MG, ou qualquer 

outra) é um entrecruzamento complexo de múltiplos territórios. De acordo com Sennett 

(1988), a cidade é um assentamento humano onde está dada a possibilidade de encontro 

com o estranho. Entendemos estranho aqui com uma função de alteridade. Assim, o 

encontro com o outro que difere de mim (estranho) faz com que me torne diferente do 

que eu era. Esses encontros nem sempre são fáceis de acontecer na cidade, é o que 

Carlos nos diz. Aliás, não só Carlos, mas João também. Tem um lugar mais garantido na 

cidade quem segue à risca o padrão de normalidade de “trabalhar-ir atrás de um rabo de 

saia-casar-ter filhos”.  

Como explicam Palombini e Oliveira (2012), poder disciplinar, individualismo, 

criação e anulação do estranho, passividade, mobilidade e fluidez das identidades, 

configuram-se como pano de fundo dos conflitos e sociabilidades das cidades. Nesse 

contexto de contenção de proliferação de relações nos espaços e tempos urbanos, “a 

cidade se transforma em área de serviços que se oferece uniforme, ordenada, asséptica e 

previsível aos capitais internacionais; a política, como poder de negociação, dá lugar, 

então, à polícia, com poder de controle, criminalização e anulação do estranho” (Ibidem, 

p.93). 

Quando afirmamos a importância de uma prática clínica no território, estamos 

falando de compor um território existencial, engajando-se nele. Construir um fazer 

clínico indissociável de uma prática política. Trata-se de ocupar a cidade e seus espaços 

públicos para que, presentes nessa arena de lutas, onde há conflitos e diferentes jogos de 

força, possamos nos posicionar frente aos regimes de sociabilidade que estão postos. Se 
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habitarmos um território existencial junto com um usuário do SUS, conseguiremos ter 

mais elementos para nos posicionar. Mas a vida não é do usuário e a saúde não é dele 

também? Sim, e queremos afirmar sua singularidade. Contudo, paradoxalmente, com 

Passos e Barros (2009, p.162), acreditamos que “toda propriedade de si guarda um 

fundo de impropriedade, de impessoalidade que faz da experiência clínica uma prática 

nunca completamente privada ou particular, mas pública, isto é, atravessada pela polis, 

pela política”. 

O telhado da casa que ameaça cair, o uso de drogas dos filhos, a falta de comida 

em casa, ou o brejo que alivia a dor, não são dimensões apenas da vida de D. Areta, sua 

propriedade. Seu Pedro deixou de morar na praça de Frei Paulo porque o prefeito ia 

construir uma avenida. Silvio foi levado para uma instituição de longa permanência em 

Itabaiana porque não podia ficar desorientado perambulando pela rua. D. Maria deixou 

de ser operada por falta de trabalhadores no hospital público onde estava internada. 

Alex recebia o “bolsa-família”, conseguiu uma carteirinha de passe-livre interestadual e 

em algumas cidades onde passou conseguiu dormir em albergues. Sebastião, que morou 

muitos anos num Hospital Psiquiátrico, hoje vinculado ao CAPS Liberdade e morador de 

uma Residência Terapêutica, consegue reinventar sua vida, com ajuda de José. Cuida do 

portão que dá acesso à rua e das pessoas que por ele passa (parece não ter mais tanto 

tempo para ficar agressivo). Esses aspectos da vida desses usuários do SUS nos 

permitem uma leitura da polis, da cidade onde vivem. A mudança na vida de qualquer 

um se faz colada com transformações em sua cidade, estado ou país.  

Tensionamos com mais vigor essa dupla transformação quando nossa prática 

clínica não fica reduzida apenas aos espaços dos nossos serviços, embora lindos 

territórios existenciais possam surgir das práticas que ocorrem nos CAPS, USF ou 

hospitais. As chances de (des)territorialização, expansão da vida, produção de saúde, 

parecem ser ampliadas quando alargamos também as possibilidades de encontros. Às 

vezes, o que o usuário precisa não está no nosso serviço, mas em outro. E, às vezes, seu 

desejo não se conecta com ofertas de nenhum serviço, seja da saúde, da assistência, da 

educação, da previdência etc. Cada vida se expande de vários jeitos, seja com ajuda de 

“tecnologias duras20” de um hospital, como na relação com um aparelho de hemodiálise 

                                                 
20 Segundo Emerson Merhy (2007, p.49) “as tecnologias envolvidas no trabalho da saúde podem ser 
classificadas como: leves (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, 
autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de trabalho), leve-duras 
(como no caso de saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica 
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que filtra o sangue, seja com coisas ou pessoas, na praia, na rua, com um sanduíche, com 

uma bicicleta, com profissionais da saúde, com vizinhos.  

Como habitar territórios singulares, processuais e, portanto, imprevisíveis? É 

imprescindível sustentar um grau de desprendimento em relação às diretrizes de 

referência dominantes, tal como racionalidades estritamente técnicas e concepções que 

aprisionam subjetividades em formas identitárias. Ao manterem essa postura de 

despreendimento, trabalhadores da saúde são capazes de realizar o que Deleuze e 

Guattari chamaram de agenciamento nômade. De acordo com Lemke e Silva (2011, 

p.996), trata-se da “produção de um movimento em velocidades intensivas que 

desestabiliza as cristalizações do instituído e abre um espaço de topologia lisa, livre de 

constrangimentos burocráticos”. Como explicam os autores, 

Esse espaço liso, como a estepe dos nômades, é propício para a 
produção de um movimento mais potente e para a invenção de saídas 
criativas. Ao falar de topologia lisa no plano intensivo das práticas, 
estamos nos referindo ao modo de se mover e habitar o território, de 
produzir e construir intervenções, de travar relações com a alteridade 
do usuário, de modular a percepção e operar o pensamento. Nas 
práticas, produzimos espaço liso cada vez que rompemos com um tipo 
de relação burocrática com o território e deixamos de confundi-lo com 
demarcações que provem de lógicas exógenas a ele [...] (Ibidem, p. 
996). 

 
Desta forma, é preciso por teorias e práticas da área da saúde em novas bases, 

que contemplem o plano da afectabilidade e uma estreita conexão com o território 

existencial dos usuários. Isso significa participar tanto da construção de territórios, 

como de sua desconstrução. Lemke e Silva (Ibidem) nos ajudam a entender esse 

processo ao lançarem mão de dois operadores conceituais – a integralidade e a 

desinstitucionalização – que marcam a diferença que as Reformas Psiquiátrica e 

Sanitária pretendem imprimir nas práticas de cuidado. 

De acordo com a lei 8080 (BRASIL, 1990), a integralidade da assistência é 

“entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema”. Um outro sentido comumente compartilhado para 

integralidade pode ser o de considerar, nas práticas de atenção à saúde, para além da 

dimensão física, a multiplicidade e processualidade de outros aspectos que constituem a 

vida: mental, social, cultural, político, espiritual etc.  

                                                                                                                                                         
médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo) e dura (como no caso de 
equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas organizacionais)”. 
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A exposição à complexidade do território contribui para a produção da 

integralidade do cuidado em ambos os sentidos, tanto entendido como articulação de 

ações e serviços de atenção à saúde, como a afirmação e articulação de diversas 

dimensões que compõem a vida. Isso porque, segundo Lemke e Silva (2011, p.994), esta 

exposição “territorializa o pensamento aos modos de vida dos usuários, 

contextualizando as práticas de cuidado”. 

Com o operador conceitual da desinstitucionalização visualizamos a importância 

também da desterritorialização de nossas práticas clínicas. O contexto de reforma 

psiquiátrica nos dá algumas pistas sobre o assunto. No Brasil, a instalação do dispositivo 

asilar e o surgimento da psiquiatria ocorreram com o crescimento das cidades, no 

advento da República, sob impacto da industrialização. O louco, que antes circulava de 

forma consentida nas ruas, passou a encarnar a figura da desordem urbana, requerendo 

um dispositivo de controle e segregação.  

Assim, a transformação da loucura em doença e sua institucionalização foram 

possíveis graças à psiquiatria, que desenvolveu um aparato de práticas repressivas, 

tutelares, excludentes e iatrogênicas, pautadas no autoritarismo e na coerção. Nesse 

sentido, uma longa permanência coagida no hospital psiquiátrico produz um complexo 

de danos, homogeneíza, objetiva e serializa pessoas acometidas por transtornos mentais, 

que têm suas existências reduzidas a uma doença.  Frente a essa situação, ao longo dos 

anos, várias tentativas de “reformas psiquiátricas” puderam ser experimentadas em 

vários países, com destaque aqui ao pensamento de Franco Basaglia, com o movimento 

da Psiquiatria Democrática Italiana, fundado em 1973.  

Tal movimento, de crítica radical ao paradigma psiquiátrico, afirma a urgência da 

desinstitucionalização, ou seja, da desmontagem de saberes/ práticas/ discursos 

comprometidos com uma objetivação da loucura e sua redução à doença. Para tanto, 

aponta como necessário tanto a revisão das relações a partir das quais o saber médico 

funda sua práxis, como a análise histórico-crítica a respeito da sociedade e da forma 

como esta se relaciona com o sofrimento e a diferença, da forma como associa, por 

exemplo, a loucura a qualidades morais de periculosidade e marginalidade, que acabam 

fortalecendo a correlação entre punição e terapeutização. 

E o que isso tem a ver com território e desterritorialização? A criação de 

território é sempre criação de mundo. Esse mundo institucionalizado da loucura é 

habitado por muitos: pessoas com transtornos mentais, seus familiares, trabalhadores 
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da área da saúde, indústrias farmacêuticas, políticos etc. Foi forjado coletivamente e, do 

mesmo jeito que foi montado ao longo da história, pode ser desconstruído, 

desterritorializado, deixar de fazer sentido. Como indica Araújo (2007), a 

desterritorialização nos situa na passagem de um território a outro, localizando o caos 

não mais em um momento de constituição original, mas sim em um espaço entre-dois 

que convergirá para a criação de outros territórios.  

A exposição ao território de vida das pessoas que acompanhamos nos permite 

entrar em contato com situações de opressão, de dificuldade de compor agenciamentos 

que, em muitos casos, são produto de nossas práticas ditas terapêuticas. Com a 

aproximação do corpo vibrátil desse território experimentado fica mais fácil sentir em 

quais nós podemos intervir no sentido de soltar linhas presas para que novas conexões 

possam ser estabelecidas.  

Afirmamos, portanto, a importância de uma prática clínica no território, enquanto 

espaço-tempo vivo e mutante, produtor de relações que podem ser tanto identitárias 

como de diferença, onde têm lugar o conflito e sua negociação. Uma prática clínico-

política, que tem condições de expandir vidas por estar engajada com o plano de sua 

constituição, plano coletivo, plano público. Numa prática no território é difícil se manter 

indiferente às condições de vida da população brasileira, às injustiças sociossanitárias.  

Por isso, ao afirmar uma clínica no território, estamos afirmando o próprio SUS, 

que surgiu num contexto de luta pela democratização das práticas de saúde. Estamos 

afirmando a desinstitucionalização não só no contexto da reforma psiquiátrica, mas de 

toda prática derivada do saber científico, ou de outro saber institucionalizante, que 

barre ou centralize o acesso à saúde. Afirmamos um cuidado sem centro, não-

hospitalocêntrico, não-médico centrado. Um cuidado no território é espalhado, com 

vários protagonistas, em rede. Entendemos rede como conjunto de nós interconectados 

que fundamenta um modelo integrado, flexível e aberto. No âmbito do SUS, trata-se de 

uma forma de organização das ações e serviços de promoção, prevenção e produção de 

saúde de um determinado território, em todos os níveis de complexidade, de modo a 

permitir a articulação e a interconexão dos conhecimentos, saberes, tecnologias, 

profissionais e equipamentos ali existentes. 

 A clínica no território é indissociável de uma clínica de território. Quero dizer com 

isso que a forma própria de a prática clínica se atualizar se faz por meio de sua condição 
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de (des)construir territórios, de operar passagens. Araújo (2007, p.21) nos ajuda a 

entender esse processo: 

As passagens de um ponto a outro, sejam eles pontos da cidade, de um 
discurso ou de um corpo se movimentando num consultório, vão 
colocando lado a lado fragmentos, que vão formando paisagens e 
adquirindo sentidos. A clínica se revela então como a bricolagem de 
fragmentos que ora se conectam produzindo uma figura, ora se 
desconectam desestabilizando figuras já constituídas. Essa 
conexão/desconexão se dá a medida em que percorremos os 
fragmentos rearrumando-os. 

 

 Gostaria de destacar também que a experimentação de uma prática clínica no 

território e de território produz mudanças no território da clínica, que vivencia uma 

porosidade de suas fronteiras. Assim, a clínica se faz em um movimento de modulação 

que confere transformação tanto em quem lhe demanda intervenção, quanto no 

conjunto de técnicas, teorias, práticas que compõem a própria clínica. O plano de 

composição da clínica é movente assim como o território que acompanha. Diante dessa 

constante movimentação, afirmamos que a experiência da clínica se situa num não lugar 

(u-topos), num entre-territórios, na passagem entre um ponto e outro.  

Dentre outros motivos, foi essa experiência de não-lugar no campo da clínica no 

contexto do SUS que me conduziu ao mestrado, que me impeliu a pesquisar, pensar, 

sentir, escrever (não necessariamente nessa ordem). Viver o “entre” é ao mesmo tempo 

angustiante e libertador, desconfortável e empolgante, adoecedor e saudável. Mas como 

uma experiência pode ser duas coisas contrárias ao mesmo tempo? Tentei responder 

essa pergunta várias vezes, até que encontrei uma pista (já rabiscada por aqui) muito 

interessante que levarei para o resto da vida. Trago aqui uma experiência-questão que 

nos ajuda a discutir essa pista.  

 

 

7.2. Experiência-questão: O pulo do canguru 

 

Numa manhã de 2011 (não lembro exatamente qual) fui até a ala verde da 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Trabalhava como psicóloga de referência para 

essa ala, onde mães e seus filhos prematuros ficavam internados, vivenciando o Método 
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Canguru21. Eu me dirigi até uma das “enfermarias nutriz” que se situava ao final da ala. 

Trata-se um quarto com camas comuns (não hospitalares), onde dormem mães cujos 

bebês estão internados na UTIN. Costumava ir lá para acompanhar o processo de 

vinculação com seus bebês, conversar sobre como estavam se sentindo tanto em relação 

ao estado de saúde deles, como à hospitalização (a maioria estava muito longe de casa, 

moravam em cidades do interior de Sergipe, Alagoas e Bahia). Numa dessas conversas 

falaram que estavam inseguras, pois sabiam que na maternidade estavam faltando 

insumos e medicações e, além disso, não havia trabalhadores suficientes na UTIN para a 

grande quantidade de bebês internados, principalmente no turno da noite. Referiram 

então que as mães “nutrizes” se juntaram e fizeram uma escala de plantão noturno, para 

garantir que seus bebês estariam bem cuidados à noite. Também foram até a ouvidoria 

da maternidade exigir providências sobre o assunto. Eu me arrepiei toda. Fiquei alegre 

com a articulação e organização daquelas mulheres, mas também muito triste por ver 

que, naquela maternidade pública, o direito à saúde de seus filhos não estava sendo 

respeitado. 

 

Será que a relação entre Estado e capitalismo tem um potencial perpétuo de 

minar o SUS em seu objetivo de garantir a saúde de todos e qualquer um? De acordo com 

Guattari e Rolnik (1986, p. 147, grifo dos autores), 

O Estado cumpre um papel fundamental na produção de subjetividade 
capitalística. É um Estado-Mediador, um Estado-Providência, pelo qual 
tudo deve passar, numa relação de dependência, na qual se produz 
uma subjetividade infantilizada. Essa função ampliada do Estado [...] 
se realiza, por exemplo, através de um sistema assistencial [...] O 
Estado é esse conjunto de ramificações, uma espécie de rizomas de 
instituições que denominamos “equipamentos coletivos”. É por essa 
razão que o Estado pode falar, sem medo, em descentralização. 

 

Em que medida colocar as mães “nutrizes” para o convívio da rotina hospitalar 

tem como finalidade o controle? Afinal, coloco camas lá dentro, forneço-lhes 

                                                 
21 Método Canguru foi introduzido em algumas unidades de saúde brasileiras na década de 90. Atualmente 
foi incorporado como política de saúde do SUS no campo perinatal. Trata-se de um modelo de assistência 
perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado que: parte dos princípios da atenção 
humanizada; reduz o tempo de separação entre mãe e recém-nascido, já que este deixa a Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) mais cedo graças ao contato pele-a-pele entre mãe (ou pai) e bebê; 
favorece o vínculo; permite um controle térmico adequado; contribui para a redução do risco de infecção 
hospitalar; reduz o estresse e a dor do recém-nascido; aumenta as taxas de aleitamento materno; melhora 
a qualidade do desenvolvimento neurocomportamental e psico-afetivo do recém-nascido; propicia um 
melhor relacionamento da família com a equipe de saúde; possibilita maior competência e confiança dos 
pais no cuidado do seu filho inclusive após a alta hospitalar; reduz o número de reinternações; e contribui 
para a otimização dos leitos de UTIN (BRASIL, 2011). 
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alimentação, mas em troca as mulheres precisam cumprir as prescrições de formas 

corretas de viver baseadas em evidências científicas: é inadmissível a utilização de 

mamadeiras ou chupetas. Quando constatado que as mães possuem leite e a criança não 

tem nenhuma contraindicação em recebê-lo, a mulher tem que amamentar. Esse 

procedimento diminui as taxas de mortalidade infantil.  

O plantão noturno das mães faz mudar alguma coisa na estrutura organizacional 

da maternidade? Faz contratarem mais profissionais? Diminui os atestados dos 

trabalhadores que faltam por estarem adoecidos pela sobrecarga de trabalho? 

Configura-se como espécie de trabalho voluntário que instaura uma situação de 

acomodação entre trabalhadores e gestores? A articulação das mães seria um 

movimento de autonomia, ou encará-lo dessa forma seria uma ilusão, uma vez que o 

“controle social” supostamente exercido por elas também estaria capturado pelo Estado, 

configurando-se como mais uma forma de controle? Dou-lhes a sensação de que estão 

participando da construção de políticas públicas com a utilização da ouvidoria, por 

exemplo, para que fiquem mais quietas... Será que mudanças de fato acontecem pela 

ação das mulheres, ou por pressão de interesses político-econômicos que atravessam 

esse cenário? Em que medida é interessante para própria sociedade de controle que 

estejamos conectados, convivendo, habitando territórios comuns? 

Oh céus, oh vida! E agora? Penso na única maternidade particular que existe em 

Aracaju. Lá pais e mães não são tratados como acompanhantes de seus filhos na UTIN. Se 

quiserem vê-los precisam visitá-los nos horários estabelecidos para visitas. Será que lá 

existem trabalhadores suficientes no turno noturno? Fica mais difícil de saber. Não 

consigo imaginar uma escala de plantão nas madrugadas por parte das mães nessa 

maternidade, seja para constatar se o cuidado ofertado está sendo adequado, ou para ela 

mesma cuidar de seu filho e ambos serem o mínimo possível privados da companhia um 

do outro.  

Tenho a impressão de que, no âmbito do SUS, mesmo com todos os ditames do 

mercado e do Estado, mais do que na esfera privada, são maiores as possibilidades de 

perturbação no que parece óbvio na configuração de ações e serviços de saúde. A 

dimensão pública do SUS permite a composição de territórios de habitação comuns 

entre usuários, trabalhadores e gestores. Esses territórios não são, a princípio, nem bons 

nem ruins. Sua ocupação definirá seu propósito. Pode ter em sua base um movimento de 

produção de autonomia. E entendemos autonomia, com Varela e Maturana (1995), a 
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partir do conceito de autopoiese. Um sistema é autônomo na medida em que possui uma 

organização autopoiética, ou seja, afirma a capacidade de especificar suas próprias leis, 

aquilo que é próprio dele, que o torna ativo.  

Esse conceito nos remete às definições de saúde aqui discutidas – saúde como 

capacidade normativa do corpo (Canguilhem) e como capacidade plástica dos corpos 

afirmarem sua vontade de potência, lançando-se na aventura de sua autoprodução 

(Nietzsche). Remete-nos também ao movimento de corpos individuais ou coletivos na 

construção de territórios existenciais. 

Autonomia também está ligada à noção de biopotência, como potência política da 

vida, força de resistência às estratégias de condução e controle da conduta dos homens. 

Com Pelbart (2011), acreditamos existir uma capacidade social de produzir o novo 

distribuída por toda parte, sem estar essa capacidade submissa aos ditames do capital, 

sem ser oriundo dele, nem de sua valorização. Para o autor (Ibidem, p. 23), 

Produzir o novo é inventar novos desejos e novas crenças, novas 
associações e novas formas de cooperação. A invenção não é 
prerrogativa dos grandes gênios, nem monopólio da indústria ou da 
ciência, ela é a potência do homem comum. Cada variação, por 
minúscula que seja, ao propagar-se e ser imitada, torna-se quantidade 
social, e assim pode ensejar outras invenções e novas imitações [...] 

 
Uma prática clínica de/no território no contexto do SUS se faz entre a produção 

de controle e autonomia. E parece que precisamos lidar com isso. E o Estado, o que 

esperar dele? “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990). Dizer que 

um usuário do SUS é de responsabilidade do Estado significa necessariamente afirmar 

que essa responsabilidade apareça na forma de tutela, curatela, abrigo, internação? 

O Estado não tem uma estrutura armada da cabeça aos pés como a 
“estátua do Comendador”. O Estado é feito de corpos que tem sua 
própria estrutura, que entretêm relações antagônicas entre si, o que 
faz com que às vezes dê para encontrar certos apoios, certas alianças e 
até uma certa cumplicidade com alguns pedaços dele (GUATTARI e 
ROLNIK, 1986, p. 150). 

 
 Ao longo dessa narrativa cartográfica me deparei com vários dilemas que 

atravessavam o campo de práticas clínicas no âmbito do SUS. Alguns desafios foram 

lançados: compor um cuidado que dê conta da singularidade de cada um, afirmando ao 

mesmo tempo uma singularidade que brota da experiência coletiva; caminhar entre os 

campos das formas e das forças para entender territórios existenciais; produzir saúde 

entre o clínico e o não-clínico, entre o público e o privado; habitar a assimetria que 
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existe entre os domínios do eu (trabalhador da saúde) e o outro (usuário do SUS), 

cuidando para que essa relação não se configure necessariamente como uma relação de 

poder; estar atento às relações que pomos em funcionamento em nossas práticas, se elas 

produzem controle ou autonomia.  

 A pista que eu falava acima, ao me referir à experiência de não lugar no campo da 

clínica, é a de acolher, habitar os paradoxos dos territórios com os quais lidamos, sem 

tentar resolvê-los. Fazer o esforço de enxergar elementos duais não por meio de 

relações dicotômicas de oposição, entre elementos já previamente constituídos. Mas sim 

concebê-los através de uma relação de circularidade, que no campo da lógica é expressa 

pela figura do paradoxo. De forma geral, um paradoxo pode ser entendido como uma 

ideia, um elemento, um conceito que apresenta dentro de si mesmo sua própria 

contradição. Num paradoxo o que “deveria permanecer separado se entrecruza [...] de 

maneira que dois planos se confundem em um só e, no entanto, continuam 

diferenciáveis” (VARELA, 1981/1994 apud EIRADO e PASSOS, 2004, p.80). É assim com 

os planos: sujeito/objeto, homem/mundo, singular/coletivo, força/forma, 

público/privado, clínico/não clínico, trabalhador/usuário, clínica/política, corpo 

vibrátil/percepção, dentre tantos outros.  

De acordo com Eirado e Passos (2004), a lógica do paradoxo foi definida por 

Varela como igual à dinâmica da vida. Pensar a vida como paradoxo é afirmar que a 

criação do vivo, bem como de seu mundo próprio (seus territórios), ocorre pela 

circularidade. Num movimento de território (territorialização/desterritorialização) que 

se faz num território: usado, experimentado, vivo, processual, tempo-espaço da 

expressão. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

“...nós temos a necessidade de rememorar os acontecimentos 
significativos em nossas vidas, relatando-os a nós mesmos e a outros. 
Assim estamos constantemente preparando o caminho para ‘poesia’, 
no sentido mais amplo, como potencialidade humana...” (ARENDT, 
2008, p. 30). 

 

A experiência dessa escrita foi tão importante quanto o que já foi escrito até aqui. 

Não coloquei o resultado de meus pensamentos no papel, tentei escrever o próprio 

movimento do pensar. Daí tantas idas e vindas. Precisava me colocar à prova, testar 

minhas bases, ser dura, mas sem perder a ternura. Corpo vibrátil e representação se 

revezaram, num constante movimento de criação de formas de expressão para 

experiências-questão que falavam de uma prática clínica no contexto do SUS. Nesse 

processo, ri muitas vezes do que acreditava. Pensei seriamente se a vida verdadeira não 

deveria ser uma outra vida, uma vida que se põe à prova da verdade, que experimenta, 

estica, rompe os limites de seus territórios.  

Nesse sentido, não tenho dúvida de que pesquisa e intervenção são planos de um 

mesmo processo. Falo de intervenção da pesquisa tanto no campo problemático de 

estudo – a prática clínica no contexto do SUS –, como nos sujeitos que compõem essa 

prática – trabalhadores e usuários do SUS –, como também de intervenção e 

transformação na própria pesquisadora e na forma de produzir conhecimento. 

Ser psicóloga do CAPS Liberdade e ao mesmo tempo escrever sobre práticas 

clínicas que ocorrem nesse local inevitavelmente produziu mudanças nas relações que 

estabelecia com meus colegas trabalhadores, estagiárias, usuários e gestores. Não raro 

compartilhava com estes as ressonâncias que minhas antenas cartográficas captavam 

nesse campo de práticas, solicitando ajuda na produção de sentido para signos soltos, 

sedentos de agenciamentos.  

Lembro que, após uma Oficina de Música rica em troca de afetos e encontros, 

senti-me meio ridícula evoluindo os prontuários: “bem cuidado de si, discurso coerente, 

humor eutímico, orientado no tempo e no espaço”. Vi as estagiárias que me 

acompanhavam escrevendo as mesmas palavras. Achei mais engraçado ainda. Como as 

antenas cartográficas estavam ligadas, pudemos discutir sobre o que esses termos 

diziam. E como podiam potencializar/dificultar a percepção e afirmação de outras 

dimensões da vida. Passei a acrescentar nos prontuários frases como: “alegre, convidou 
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com gestos outros usuários para dançar”, “sorridente, cantou uma música que fez 

lembrar sua adolescência”, “triste, falou de seu pai que havia morrido” etc. 

Ao narrar experiências da Oficina de Música e tantas outras experiências-questão, 

pude sentir como toda produção de conhecimento vem junto de uma tomada de posição 

que nos implica politicamente. Isso independe do campo de trabalho (CAPS, hospital, 

maternidade ou USF) e do mandato social que se cumpre nesse campo (psicólogo, 

assistente social, enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional etc.).  

Essa indissociabilidade entre prática clínica/ de pesquisa e política nos convoca a 

um constante questionamento sobre como produzimos saúde através de nossas 

práticas. Quando negamos a concepção de saúde enquanto essência que caracterizaria 

um estado de normalidade dos seres humanos e a afirmamos como um processo de 

produção, deparamo-nos com o desafio de inventar formas de construir uma prática 

clínica de corpos agenciadores no contexto do SUS. Desafio porque os corpos são 

heterogêneos e mutantes e as práticas que constituem o SUS também. Ainda que, a 

constante produção de uma subjetividade capitalística, e sua interiorização através do 

Estado, tente conter esse movimento ou estimulá-lo para que passe a funcionar de 

acordo com suas regras.  

Diante do desafio, afirmamos ser possível construir práticas produtoras de saúde, 

quando estamos engajados com o plano de constituição da vida dos corpos que 

acompanhamos. Plano concreto, coletivo e público. É por estar imersos nesse plano que 

somos capazes de compor agenciamentos (im)possíveis, conectar elementos dispersos, 

facilitar encontros alegres. Daí a afirmação de uma clínica no/de território. 

Não basta compartilhar territórios existenciais com os usuários que 

acompanhamos, ou propor tempos-espaços de convivência, coletivos. Os paradoxos 

existentes no exercício da prática clínica no SUS solicitam uma atitude. Trata-se de uma 

atitude de abertura, um convite a habitar e testar fronteiras. Uma atitude-limite, segundo 

Martins (2009, p.60), que liberta “da contingência que nos fez ser o que nós somos, a 

possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o que nós somos, fazemos e pensamos”. É 

preciso desconfiar da “verdadeira vida” o tempo todo.  

A partir da corporificação dessa atitude por parte de trabalhadores, gestores, 

usuários do SUS e seus familiares, podemos ver a circularidade se fazer, vislumbrar 

mudanças e construir novos caminhos para um SUS universal, integral e equânime. 

Habitamos e testamos fronteiras quando fazemos do SUS não uma ideologia fincada no 
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campo da representação, mas uma política coletiva, pública, construída no cotidiano dos 

nossos serviços. Quando conseguimos nos reposicionar, a cada encontro com aquilo que 

é diferente de nós, cuidando assim de nossas relações. Quando somos capazes de 

transversalizar saberes, articular clínico e não-clínico, desnaturalizar especialismos, 

gerar, enfim, um plano comum na clínica, uma clínica de/no território de corpos 

agenciadores. 

 Não falei sobre D. Areta, seu Pedro, Alex, Silvio, D. Maria, Sebastião, José, Adilson, 

João, Carlos e tantos outros. Tentei dialogar com os mesmos. Participaram também 

dessa conversa outras pessoas que cruzaram nossos caminhos, como colegas de 

trabalho e de mestrado, professores e estagiárias. Sou muito grata pela vivência desses 

encontros. Em meio a tantos paradoxos que envolvem o contexto da prática clínica no 

SUS, é difícil não desejar soluções mágicas pautadas em modelos previamente definidos, 

tal como no mundo das Ideias de Platão. Quando compartilhamos experiências, essas 

soluções ideais perdem todo sentido. Termino essa escrita dizendo que é muito gostoso 

construir esses sentidos coletivamente, é uma delícia experimentar no cotidiano de 

nossas práticas a invenção de nós mesmos e do mundo. Que uma atitude-limite possa vir 

junto com essas invenções! 
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