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RESUMO 

 

As rupturas de fronteiras, ou a diluição de limites, parecem ser traços da cultura 

contemporânea, uma crise generalizada em que há multicentros esfacelados, as fronteiras 

estão híbridas, há mestiçagens interessantes e enormes endurecimentos por reação. Esses 

processos ora são mais visíveis, ora não, e parecem variar na percepção e sensibilidade, nas 

políticas, nos trabalhos. O campo da saúde, mais especificamente aqui, o campo da saúde 

mental infantojuvenil, transita por esses movimentos de fechamento e abertura, de blindagem 

das práticas, saberes e modos de operar já instituídos e de diluição dessas formas. Esses 

movimentos coexistem, habitam espaços pulverizados também no cotidiano de trabalho em 

um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij). Interessou a esse estudo, esses 

processos, os modos com que vivemos sossegos e desassossegos, as relações ali existentes, os 

caminhos percorridos pelos usuários, seus familiares e os trabalhadores do CAPSij e da rede. 

A problematização decorreu das práticas e do campo conceitual sustentado por diversos 

autores que analisam a cultura contemporânea, a produção de subjetividade, os modos e 

modelos de entendimento da saúde. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa na perspectiva 

cartográfica que possibilitou sair de lugares já ocupados e transitar por outros no processo do 

trabalho. Desse modo, o objetivo desta investigação foi acompanhar esses processos, dar 

visibilidade e dizibilidade a esses movimentos com o registro e produção de narrativas. Os 

dados também foram produzidos em conversas com os trabalhadores, no decurso dos 

trabalhos, nas experiências com os usuários e familiares no CAPSij Nise da Silveira, que se 

localiza na zona norte do município de São Paulo. Com a análise dos materiais, emergiram 

possibilidades e a saída da saúde, a percepção de que a vida esfacelada encontra com a 

biomedicalização um certo aconchego estranho diante do desmoronamento de lugares e 

fronteiras fixas na família, na escola, na fábrica, no eu. Nessa perspectiva, a produção de 

saúde mental grita que vivemos uma medicina sem médicos ou doentes, ao mesmo tempo em 

que estamos todos por um fio. Isto se mostra no dia a dia, no trabalho, com os casos e nas 

conversas/entrevistas. Há crianças e profissionais biomedicalizados, adolescentes pluri-

identitários, gestões bárbaras de medicamentos, famílias bioesperançosas, escolas disciplino-

controladoras com encavalamentos, cavalgando juntas aberturas e grandes fechamentos. O 

que encontramos somos nós mesmos, viventes e despedaçados, entrelaçados em linhas 

diversas, assentando na saúde mental infantojuvenil saídas para as vicissitudes da vida. Na 

instituição, na clínica, parecem emergir, aqui e ali, do embate entre as quebras e saídas, alguns 

respiros e possibilidades, algumas durezas e repetições que nos navegam. Saídas labirínticas 

da/na saúde mental infanto-juvenil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: rupturas de fronteiras; biomedicalização; crianças; juventude; políticas 

de subjetivação contemporâneas. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The frontier disruptures, or the dissolution of limits, seem to be traces of contemporary 

culture, a generalized crisis in which there are fragmented multicenters, the frontiers are 

hybrid, there are interesting kinds of miscegenation and enormous hardenings by reaction. 

Those processes are sometimes more visible, and not so visible at other times, and they seem 

to vary within the perception and sensibility, within the policies and jobs. The field of 

healthcare, more specifically youngster’s mental healthcare, transits between those 

movements of closing and opening, of shielding the practices, knowledges and ways of 

operating already established, and the dissolution of those forms. Those movements coexist; 

they inhabit pulverized spaces also in the everyday work at a Center of Psychosocial Care for 

Youngsters (CAPSij). The present research is concerned with those processes, the way in 

which we live peacefully or unrestingly, the relations existing there, the paths followed by 

users, their families and the workers at CAPSij as well as the workers at the whole system. 

The problematization derives from practices and from the conceptual field held by many 

authors who analyze contemporary culture, the production of subjectivity, the ways of 

understanding health and the models for it. The work is a qualitative research in the 

cartographic perspective that enabled it to get out of places already occupied and to travel to 

others in the work process. This way, the aim of this investigation was to follow those 

processes, give visibility and ‘sayability’ to those movements by registering and producing 

narratives. The data were also produced during talks with the workers, along the working 

process and the experiences with users and their families at CAPSij Nise da Silveira, located 

in the North area of the city of São Paulo. From the material analysis, possibilities emerged as 

well as the departure from welfare, the perception that the smashed lives find through 

biomedicalization a certain odd comfort in the face of the shattering of places and of fixed 

frontiers in the family, at school, in the factory, in the self. From that perspective, mental 

health production shouts that we have Medicine without doctors or patients, at the same time 

in which we are all hanging by a thread. That is shown in daily life, at work, in the cases and 

in the talks/interviews. There are children and professional who are biomedicalized, teenagers 

with multiple identities, brutal administration of medicines, families that are ‘biohopeful’, 

disciplinary/controlling schools. What we find is ourselves, living and shattered humans, 

intertwined in multiple lines, laying on youngster’s mental health the way-outs for the 

vissicitudes of life. In the institution, in the clinic, it seems to emerge here and there, from the 

struggle between the ruptures and lettings, some breaths and possibilities, some hardships and 

repetitions that navigate us.Labyrinthineway-outsof/in youngster’s mental health. 

 

KEYWORDS: frontier disrupture; biomedicalization; childhood and teenage; contemporary 

policies of subjectivation.  
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Aberturas no buraco sem fundo que ninguém consegue suprir 

 

Fim de tarde no CAPSij, uma reunião de emergência: Angelina nos avisa que a mãe do 

Guto ligou, que ele quebrou a casa toda e a polícia está lá, querem levá-lo para a internação. E 

também a mãe do Luiz ligou desesperada, pedindo ajuda pois o adolescente estava em crise.  

Os profissionais de referência do Guto logo se agenciam para ir à sua casa, uma parte 

da equipe está no plantão e não pode deixar o CAPSij. Luiz nunca veio ao serviço, sua mãe 

havia nos procurado semanas antes para conhecer, saber do que se tratava. Túlio, que 

conversou com ela, se prontifica para ir e realizar o acolhimento de crise.Ofereço-me para ir 

com ele. Chegando na casa de Luiz, sua mãe nos recebe com um certo alívio no rosto: 

 
– Que bom que vocês vieram, eu não estou mais aguentando, acho que vou ficar 

louca! – diza mãe do Luiz.  
– Ele está cada dia pior, não respeita mais ninguém. – diz a avó que também mora na 

casa. 
– O que aconteceu? – pergunta Túlio. 
– Hoje foi um dia difícil, eu acordei ele de manhã para ir à escola, só que ele não 

quis ir, ficou enrolando na cama, aí eu resolvi levar ele pra fazer uns exames de 

sangue que ele está precisando fazer, e eu aproveito e pego um atestado pra escola. 

Ele aceitou no começo. Quando fui chamá-lo para levantar e ir, ele ficou nervoso, 

começou a gritar comigo, jogou as coisas no chão. Eu falei que ele não ia mais jogar 

videogame e peguei o controle da TV. Aí piorou tudo, ele veio pra cima de mim, 

queria pegar o controle, tomou o controle da minha mão e me empurrou para fora de 

casa. Trancou a porta e não me deixou entrar. Olha, não sei mais o que eu faço, eu 

faço tudo por este menino, semana passada mesmo, eu chamei uma moça pra vir em 

casa fazer uma limpeza de pele nele– suspira profundamente a mãe, deixando entrar 

um pouco de ar – ele é um ingrato, eu trabalho, pago as contas, coloquei ele no 

colégio que eu dou aula, sou sozinha sabe, o pai deles não me ajuda em nada. Tô 

muito cansada, quero sei lá, internar, dar um remédio pra esse menino, eu não sei 

mais o que fazer. Eu preciso de ajuda, ele deve ter algum problema. 
 

Olho para Luiz jogando o seu videogame com a maior tranquilidade, o corpo 

esparramado pelo sofá. A avó se apoiava na escada que leva à sala com um certo ar de butuca 

no que estava acontecendo. Túlio olha para mim como quem diz: “E agora José?”. A mãe de 

Luiz estava logo ao meu lado, falando, falando, falando, como de fato alguém que perdeu o 

controle. 

 

*** 

  

Essa pesquisa se iniciou há algum tempo, talvez a mais tempo do que consigo 

localizar, com essa e outras experiências no trabalho em um CAPSij (Centro de Atenção 

Psicossocial Infantojuvenil), e que me inquietam. No início, me perguntava se era necessária a 

existência desse equipamento, a serviço de que ele existia. Qual seria a função desse serviço 



11 

 

para viventes que ainda começavam uma vida? Em mim, partia a ideia de que um serviço 

alternativo aos manicômios não fazia sentido na infância e adolescência. Pensava: essa 

molecada já nasceu em uma época em que a Política Nacional de Saúde Mental é outra, a 

biomedicalização a milhão, os modos de cuidado nesse âmbito já eram outros, submetidos à 

sopa de letrinhas do CID 10, TOD, TEA, TID, TDAH etc. Não haviam mais tantos 

manicômios – e, claro, com um grande manicômio a céu aberto –, pelo menos formalmente, 

para crianças e adolescentes, então para que um CAPSij? 

Com o passar do tempo, fui me deslocando, caminhando com as experiências de 

trabalho e pensamento, com as práticas. Os CAPSij têm um funcionamento próprio, diferente 

do referido pelas políticas públicas, embora um mesmo modelo de funcionamento seja 

direcionado para as diferentes modalidades de CAPS. Lembro de uma conversa com uma 

amiga que era supervisora de um CAPS da região onde trabalho; ela dizia que a importância 

dos CAPSij estava em tentar alçar voos diferentes para os que estavam em sofrimento 

psíquico na infância e adolescência, para que no futuro eles não ficassem crônicos, reféns da 

doença mental, da medicalização, da biomedicalização, da lógica dos transtornos, e não 

precisassem do CAPS Adulto.  

Como um CAPSij pode estar à altura dessa problemática, dessa ética? Por que o 

cotidiano de trabalho se apresentava muitas e muitas vezes habitado por práticas e modelos de 

trabalho antecipatórios, com síndromes, riscos que recobrem, reduzem as vidas dos jovens e 

crianças a um diagnóstico de transtorno? E por que situações turbulentas, onerosas 

psiquicamente, e provisórias1, como essa do Luiz, passaram a ser entendidas como um caso 

que precisasse do CAPSij? 

Os caminhos me levaram a perceber a chegada de adolescentes perdidos, famílias 

desesperadas com situações diversas e crianças cada dia mais novas chegando à instituição, 

com o intuito de fazer um diagnóstico precoce, oferecer um batismo psi cada vez mais cedo 

para elas. Parece haver uma certa urgência na predição, em antecipar certo cuidado com 

crianças e adolescentes – não se sabe o que fazer com eles, com corpos que se mexem o 

tempo todo – para que eles na vida adulta possam dar conta das esferas da vida, estudar, 

trabalhar, casar, produzir, e ao mesmo tempo parece haver um buraco sem fundo, um grande 

desamparo que ninguém consegue suprir. As demandas, que são sempre produzidas e se 

relacionam com a oferta que sustentamos, chegam de toda a parte, da escola, da família, da 

                                                 
1 Acerca dessas questões ver especialmente o escrito de BEZERRA JR,  B. A psiquiatria e a gestão 

tecnológica do bem estar. Disponível em: https://laboratoriodesensibilidades.files.wordpress.com/2017/07/a-

psiquiatria-e-a-gestacc83o-do-bem-estar-benilton-bezerra-jr-1.pdf  Acesso em 15 fev. 2018. 
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UBS, da Assistência Social, das políticas públicas, de nós. É preciso cuidar cada vez mais 

cedo e com ênfase na adequação.  

Foi com esses problemas, que não sei bem quando e com quem se iniciaram – e que se 

enredam com a problemática da medicalização e biomedicalização – que se deflagrou um 

interesse em pensar, estudar e discutir certas questões com a dita saúde mental infantojuvenil 

e a sua relação com os CAPSij. Nasceu disto um artigo de conclusão de uma pós-graduação 

(especialização) e o início de uma pesquisa de mestrado que se esboça aqui. 

No decurso do mestrado, fui percebendo que a lógica da biomedicina e mesmo o 

discurso crítico e ampliado da saúde colonizam inúmeros espaços da vida, um certo 

imperialismo da saúde em todo e qualquer problema da vida. A saúde produzia saídas. No 

cotidiano do CAPSij as forças no cuidado são distintas e, com os fortes enunciados da saúde, 

frequentemente não sabia a que era levada a servir, e nesse meio, o sofrimento mental sofria 

mutações importantes2. 

Nós, profissionais de saúde mental, também estamos funcionando diferentemente, há 

uma produção de subjetividade que se constitui na crise da medida, com mundos que se 

borram, entram em colapso; pai, mãe, escola, assistência social parecem perder consistência e 

enviam casos para a saúde mental. Uma dissipação de fronteiras, evidentemente construídas 

há poucos séculos. No CAPSij parece haver uma coexistência de movimentos de 

estranhamento, desamparo e abertura com essas rupturas de fronteiras. Há reaberturas de 

horizontes e endurecimentos, talvez em relação a isso. 

Esses problemas não possuem respostas taxativas nesta dissertação, mas se esboçam 

em análises parciais pelo fio condutor das experiências, em investigações e narrativas. Trata-

se de instantâneos do cotidiano de trabalho no CAPSij Nise da Silveira, experiências e 

processos coletivos, imagens da coexistência desses movimentos, uma tentativa de 

acompanhar a saída, as saídas que a saúde produz, ocupa. 

                                                 
2  Mutação marcada pela diluição da espessura ontológica interior (ocaso do mundo interior) na descrição 

de estados mentais no CID 10 e DSM V, e, nessa perspectiva, Benilton Bezerra Jr. diz que “já [se] produziu um 

efeito positivo na reordenação dos diagnósticos em psiquiatria”. Por exemplo, há muita diferença entre 

“apresentar um transtorno bipolar” e “ser um psicótico maníaco-depressivo” (PMD) e acrescenta em nota de 

rodapé que: “O problema da psiquiatria biológica não está na recusa do essencialismo psicológico interiorizado, 

que a psicanálise supostamente acarretava nas classificações anteriores, mas no equívoco epistêmico e ético da 

adoção de outro, o essencialismofisicalista, que reduz uma experiência a mero comportamento. O ocaso da 

interioridade e suas repercussões sobre a clínica.” (BEZERRA JR. In: PLASTINO, 2002. p 238.) 
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Conceitos falam de alguma coisa e imagens narrativas fazem ver outras  
 

As narrativas são uma aposta de construção, na escrita desta pesquisa; não se trata de 

um guia seguro, um método simples ou exitoso. Com as narrativas, houve a possibilidade de 

dar dizibilidade para questões que circulam no CAPSij, e o mesmo tempo encontrar outras. 

Há certos limiares que compõem estas narrativas, um limiar da própria pesquisa, um limiar do 

trabalho em saúde, um limiar da escrita, que foi tomando corpo no processo de investigação e 

criando estes meios de dizibilidade do que se passa ali, muitas vezes tortuosos e, que afetaram 

os modos que vi, ouvi e vivi os acontecimentos no cotidiano de trabalho. As narrativas estão 

povoadas de afetos, densidades, tensões, dúvidas, ritmos. 

Ao narrar, houve o exercício contínuo para que o campo conceitual infletisse sob o 

processo, pelo meio, que estivesse presente na tessitura das narrativas e não fosse uma mera 

recitação que pesasse mais que as experiências. Essa ideia foi construída no decurso da 

pesquisa, tentando construir um encontro o mais delicado possível entre conceitos e 

experiências, o que nem sempre foi possível. Uma estratégia foi que as noções, os conceitos, e 

as informações importantes estivessem presentes, sempre que possível, em notas de rodapé. 

Os conceitos não pretendem explicar, legendar ou dar fundamentação teórica aos 

acontecimentos, assim como as narrativas não tencionam ilustrar nenhuma tese ou teoria. 

Há uma separação entre a areia fina das imagens narrativas (claro, infletidas de 

conceitos) e o campo conceitual repleto de pedregulhos. Um conceito ou ideia em rodapé fala 

de alguma coisa. Ao mesmo tempo, as imagens narrativas fazem ver outra coisa. E enfim, 

aquilo de que os conceitos (maquinaria pesada) tratam, está literalmente sob aquilo que as 

narrativas fazem ver. Desse modo, nesse trabalho, frequentemente os conceitos em rodapé 

falam de alguma coisa e as narrativas fazem ver outras, em desencaixes. O conceito se ergue 

no ar, ao mesmo tempo em que a imagem narrativa que vemos afunda-se cada vez mais, 

aterrando. Ou ainda: ao mesmo tempo que esses conceitos em rodapé se erguem no ar, aquilo 

de que eles falam, episodicamente, afundam-se nas imagens narrativas. 

Talvez a leitura desta dissertação possa ocorrer de três formas: uma leitura que não 

acompanhe as notas de rodapé, uma que acompanhe as notas de rodapé, e uma leitura apenas 

das notas de rodapé. Esta última, abrindo portas para outras leituras, outros textos, outras 

ideias. 
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Na primeira parte deste estudo, estão as questões que dão corpo a esta pesquisa, a 

problemática da ruptura de fronteiras, os movimentos e gestos que povoam o cotidiano do 

CAPSij. Não há fatos ou dados verdadeiros, há histórias verossímeis. Também apresento os 

modos como este estudo foi produzido, bem como algumas questões que foram e são 

importantes neste processo. A todo momento o trabalho cotidiano e a pesquisa deslizam e 

integram delicadamente – ou não – as reuniões de equipe e as discussões de casos, os 

encontros dentro e fora do CAPSij. 

Na segunda parte, apresento as experiências que tocam o cotidiano do CAPSij Nise da 

Silveira com os que por ali transitam, com os processos de trabalho, com as incertezas e 

certezas que povoam esses movimentos. As narrativas compõem-se com os possíveis lugares 

que a saúde ocupa em nós e no trabalho em saúde mental infantojuvenil, são tentativas 

lacunares de acercar-se das oscilações do cotidiano. 

Na terceira parte, estão as aproximações com os mundos que encontro no processo do 

trabalho, as sensações, gestos e realidades compartilhadas com os usuários e a equipe. Há 

rupturas de fronteiras, grandes aberturas e rebatimentos duros. O intuito foi se avizinhar dos 

viventes, das histórias, dos acontecidos. Um vai e vem, entre rupturas, saídas, um pouco de 

possível, pausas. 

Na quarta parte, há narrativas que dizem das corrupções e corrosões que vivenciamos 

no cotidiano e suas implicações com a neurocultura na clínica, as clínicas que acontecem no 

CAPSij, os lugares que circulam no cuidado. O labiríntico que habitamos, no CAPSij e em 

nós. 

De saída, apresento um caso que trata dessas coexistências dos modos que operam no 

CAPSij, das nossas fugas, das suposições, das fronteiras que se rompem, das misturas, dos 

contornos velhos e novos, das linhas que limitam ou expandem as experiências. 

O produto técnico dessa pesquisa, é um pequeno livreto chamado Saídas Narrativas, 

que acompanhará o caminho percorrido pela dissertação, construído a partir das narrativas e 

de alguns convites a pensar com elas. O livreto vem junto a esta dissertação, em uma 

impressão à parte e/ou em um arquivo digital. 
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1.1 O pior e o mais interessante coexistem, se encavalam 
   

 A saúde mental infantojuvenil é um campo de disputa com múltiplas forças em jogo, 

apresentam-se distintos modelos e modos de trabalho neste campo: concepções e mundos de 

visão em relação a processo saúde-doença, interferências das políticas públicas, lógicas da 

indústria farmacêutica nas maneiras de diagnosticar, resistências das proposições da reforma 

psiquiátrica, instruções permanentes3 de jornais, rádios, programas de televisão, blogs, redes 

sociais, enfim um conjunto variado que integra a cultura contemporânea, em nossas ideias e 

que incide nos entendimentos e no que concebemos por infância e adolescência. 

 Há um tempo, quando saiu na capa da revista Veja uma matéria sobre os ditos autistas, 

foi um grande burburinho. Sabíamos que a partir dali a nossa porta de entrada seria uma saída 

para os pais, educadores e familiares que receberam, através daquela matéria, subsídios para a 

identificação do dito transtorno. E assim aconteceu. Aumentou o número de acolhimentos de 

crianças e adolescentes com suas famílias buscando entender se havia ou não um transtorno 

do espectro autista ali. Queriam exames, laudos, investigações dos especialistas. Lembro-me 

que realizava um atendimento individual com um jovem de 16 anos, Vitor, era adventista do 

sétimo dia; ele e sua família eram muito religiosos e essas questões sempre se apresentavam 

nos atendimentos. Em alguns momentos demonstrava comportamentos ditos psicóticos, em 

outros, ditos obsessivos, para ele e para parte da equipe.  

_ Sabe Mara, estava lendo algumas coisas na internet. Vi a capa de uma revista, 

fiquei pensando que este comportamento que eu tenho de enrolar papéis, fazer 

canudinhos com ele, pode dizer alguma coisa a mais sobre mim. Você acha que eu 

sou autista? 

_ Por que você pensou nisso, Vitor? 

_Eu li a reportagem da revista Veja, depois procurei em alguns sites, e acho que eu 

sou um autista leve. Mas resolvi perguntar para você, para você levar para discutir 

com a equipe, acho que eu posso ser autista.  

                                                 
3 Não se restringindo à mera literatura de autoajuda, a internet e as mídias contemporâneas integram o 

que Michel Serres chama de sociedade pedagógica em que esfacelados, somos instruídos o tempo todo sobre 

como e o que comer, como e de que maneira cuidar do corpo, como fazer sexo melhor, como aprimorar-se e ter 

relacionamentos saudáveis, etc. Serres diz que “Nós, adultos, transformamos nossa sociedade do espetáculo em 

sociedade pedagógica, cuja concorrência esmagadora, orgulhosamente inculta, ofusca a escolar ea universidade. 

Pelo tempo de exposição de que dispõe, pelo poder de sedução e pela importância que tem, a mídia há muito 

tempo assumiu a função do ensino.” (SERRES, 2013, p. 18-19) 
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 Ainda sobre os ditos autistas, houve em um determinado momento, uma mobilização 

das mães4 que frequentavam o CAPSij com os seus filhos para entender o uso de melatonina 

como uma terapia medicamentosa para o sono. Elas falavam de estudos que foram realizados 

em grandes universidades, e que a indústria farmacêutica criou sinteticamente este hormônio 

do sono, que apontava eficácia no comportamento dos ditos autistas. Um certo alarde.  

 O mesmo aconteceu com a ascensão da internação psiquiátrica para usuários de drogas 

como política de cuidado do município de São Paulo. Eram muitos acolhimentos, 

telefonemas, pedidos de internação para e com os filhos, sobrinhos, namorados, vizinhos. O 

que resta da esperança em relação a certo desmonte do humano5, que vinha nas ondas do 

rádio, da TV, e da internet. Também houve o momento em que todos falavam sobre o jogo da 

baleia-azul, em que adolescentes, através das redes sociais, participavam de um jogo de 

suicídio. Foram muitos acolhimentos de jovens e seus familiares desesperados, em reuniões 

de matriciamento com as UBS, ou em reuniões de articulação de rede; este assunto nos foi 

encomendado constantemente. Foram dias em que a morte estava na nossa cara, no nosso 

cotidiano de trabalho.  

 Estes movimentos zanzam entre si, permitem muitas maneiras e modos de se 

relacionar com eles, e muita vez preponderam linhas duras que procuram apenas a 

                                                 
4 Há uma questão da ruptura de fronteiras com as reivindicações hormonais, bioquímicas, das mães de 

autistas acerca da melatonina, o que parece integrar deslocamentos, saídas, com o borramento de fronteiras 

interespecíficas. Quem pode falar acerca do que e com que ênfase? Fronteiras corroídas e disputadas.  “Desde 

meados de 1940 até pelo menos meados de 1960, houve no mundo anglo-saxão uma verdadeira ‘orgia de ataques 

aos pais’ (orgyofparent-bashing) usando a expressão de Edward Dolnick, que dificultou a aparição de algum tipo 

de organização de autistas e/ou de seus familiares. [...] os pais absorveram as acusações e suportaram 

pacientemente a culpa não apenas pela hegemonia médica e sociocultural do paradigma psicanalítico, mas e o 

que é mais importante – devido ao fato de que, frente às explicações orgânicas que remetiam para uma certa 

inevitabilidade, uma sentença definitiva, a abordagem psicológica parecia oferecer algum tipo de esperança. [...] 

O deslocamento do modelo psicanalítico e a aproximação das neurociências possibilitou que os pais fossem 

desresponsabilizados e desimplicados dos destinos subjetivos dos filhos. [...] Apesar das críticas do modelo 

psicanalítico a essa aparente ‘desimplicação’ e da aproximação das neurociências, é precisamente devido ao 

deslocamento do paradigma psicanalítico que surgiram tanto os movimentos de pais e profissionais que buscam 

uma cura para o autismo e apoiam terapias comportamentais e psicofarmacológicas como os movimentos da 

neurodiversidade e anticura. Estes últimos rejeitam as explicações psicológicas negativistas e culpabilizantes, 

afirmando um autismo cerebral, na base de uma identidade autista vivenciada com orgulho, diferença e não 

doença.” (Cf. ORTEGA, Francisco. Deficiência, autismo e neurodiversidade. Ciênc. Saúde Coletiva; 14(1): 67-

77, jan.-fev. 2009.) 

5  Poderíamos, pois, conter as lágrimas a respeito do desmonte do humano moderno, da chamada morte 

do homem. A produção intensa do dito autismo no contemporâneo parece se relacionar com ecos desse desmonte 

que implicou o declínio de certo repertório humanista, antropomórfico e antropocêntrico. “O homem é uma 

invenção cuja recente data a arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim próximo. Se 

estas disposições viessem a desaparecer tal como apareceram, se, por algum acontecimento de que podemos 

quando muito pressentir a possibilidade, mas de que no momento não conhecemos ainda nem a forma nem a 

promessa, se desvanecessem, como aconteceu, na curva do século XVIII, com o solo do pensamento clássico – 

então se pode apostar que o homem se desvaneceria como, na orla do mar, um rosto de areia” (Cf. FOUCAULT, 

M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 536) 
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conservação, preponderam forças reativas. Um dia desses nos demos conta (a equipe) desse 

processo endurecido com um caso. Carolina era uma garota que chegou ao CAPSij com 12 

para 13 anos, foi encaminhada, segundo os serviços da rede, porque estava em situação de 

vulnerabilidade social e havia passado por uma circunstância de violência sexual.  

 Carolina dizia que gostava de sexo e que queria ser puta. As discussões de equipe 

acerca desse caso eram difíceis: nossas opiniões, a moralidade que carregamos, julgamentos, 

todos esses aspectos entraram em jogo. Não se sabia muito bem o que a adolescente tinha, era 

uma garota vívida, forte, que intimidava com o olhar. Não eram todos a quem ela permitia 

uma aproximação e nossos atos, ideias foram a resultante provisória de um campo de forças 

que se configurou; não havia consenso acerca do caso. Alguns apontavam para um transtorno 

ou déficit, outros para uma garota que tem uma marca importante da realidade em que vive, 

outros ainda diziam que, independente do que ela apresentava, precisava ser cuidada.  

 Carolina foi acompanhada pelos serviços da rede, cada qual intervindo naquilo que lhe 

parecia pertinente. Foi esse o caminho do meio que pareceu apaziguar as diferenças. Em 

outros casos, por vezes, há movimentos díspares da equipe que criam possibilidades, 

modulações6, objetivando-se em cuidados em saúde mais neurobiológicos, biomédicos e 

também com inflexões inventivas na produção de saúde (ainda saída da saúde). No caso de 

Carolina o caminho do meio, ou seja, aquilo que conservamos, trouxe segurança, intimidou, 

corrigiu, manteve a vida sob certa modulação. No processo de cuidado em saúde, o caminho 

médio do meio costuma trazer as medidas, uma certa adaptação passiva e segura. Nessa 

perspectiva, Bezerra Jr. (2006), referindo-se aos processos de saúde-doença, sublinha a ênfase 

crescente na correção dos organismos ou no aperfeiçoamento que marcam a produção de 

subjetividade da atualidade:  

 
Desprovidos das ferramentas conceituais para pensar de forma crítica este problema, 

os profissionais de saúde acabam ocupando uma posição subordinada no debate 

contemporâneo sobre, por exemplo, os limites éticos da intervenção biotecnológica 

sobre a vida, hoje impulsionada tanto pela inovação tecnológica acelerada, quanto 

por mudanças sociais que induzem a medicina a intervir de forma generalizada, 

ultrapassando as fronteiras da doença para se erigir em uma prática de 

aperfeiçoamento ou correção dos organismos (BEZERRA, 2006, p.92). 
 

 Com essa aposta, emergem também as noções de disfunção, transtorno ou déficit com 

ênfase na infância e adolescência, que se expressam com o grande número de diagnósticos 

                                                 
6 “Modulação” é uma noção esboçada por Deleuze (1992) em um artigo intitulado “Post-Scriptum sobre 

as Sociedades de Controle” em que apresenta algumas características que poderiam distinguir uma sociedade 

disciplinar das sociedades de controle marcadas por uma espécie de modulação constante, metaestável, uma 

forma auto-deformante (com efeitos em distintas direções, aberturas, fechamentos, misturas) que atravessa e 

constitui as malhas da vida em comum. 



19 

 

designados nessa fase da vida, com atenção aos desvios de funcionamento que podem vir a 

apresentar. Um exemplo são o TDAH e o autismo, que hoje são considerados diagnósticos em 

ascensão, trazendo inúmeras discussões acerca desse panorama na saúde mental 

infantojuvenil.  

 Carolina também recebeu uma hipótese diagnóstica: deficiência intelectual, por não 

conseguir exercer sua criticidade dentro dos padrões esperados. Havia também uma certa 

suspeita de que algum transtorno pudesse estar presente, mas ainda era cedo para dizer. 

Estávamos nos conhecendo e ao mesmo tempo somos todos portadores assintomáticos7. No 

entanto, a adolescente apresentava comportamentos que indicavam que havia algo ali? Usava 

maquiagem forte, gostava de ser olhada pelos homens, também era agressiva em alguns 

momentos, a maioria das vezes em resposta à sua sensação de que estavam olhando feio para 

ela, falando dela. Para a saúde mental: traços de persecutoriedade, mudança brusca de humor, 

deve ser um transtorno de humor. Carolina foi medicada.  

 Carolina é apenas uma das histórias que habitam esse campo. No decurso do trabalho, 

apresentarei outras, com tonalidades e sonoridades distintas, com o convite para pensar com 

aquilo que as aproximam e as distanciam. Abrir espaços, discussões. 

 Há forças inventivas que, em alguns momentos, se expressam com linhas de fuga e 

processos de abertura. É quando, por exemplo, conseguimos romper com as fronteiras que 

demarcam o campo estrito da biomedicina, da psicopatologia, do CID 10 e dos protocolos de 

cuidado em saúde, e estar de cara com o desconhecido e até mesmo o inaceitável. Foi assim 

com Jonas, Felipe e Maurício, três adolescentes que estão no serviço há um bom tempo e são 

também ditos autistas. Os garotos têm um tempo próprio para realizar um gesto, uma palavra, 

algum tipo de conexão; como costumamos dizer nesse campo, apresentam algumas 

estereotipias, gestos repetitivos e que não parecem ter uma conexão com a realidade. Até aí, 

nós da equipe também temos as nossas, de outro modo, com outros nomes.  

 Um tempo atrás, fizemos uma aposta clínica, e eles começaram a participar de um 

grupo aberto de dança contemporânea na Galeria Olido, no centro da cidade, onde iam 

quinzenalmente. Não foi uma decisão fácil, sobre a qual todos estivessem de acordo; foi 

preciso construir essa intervenção na equipe, com as famílias e com os três. 

 Foi uma clínica a céu aberto, em gestos de pegar o ônibus, o metrô, caminhar pelo 

centro e lá descobrir quem eram as pessoas que dançariam juntas. A cada ida, um mundo, 

                                                 
7  Essa ideia do portador assintomático é trazida por Sibila (2004), através da percepção de que somos 

produtos destas redefinições em saúde e doença. Eu, Carolina e a equipe, derivamos nessa virtualidade da 

doença, não sabemos ao certo o que é, precisamos nos conhecer, cuidar para conhecer as potencialidades e evitar 

os riscos que se apresentam. 
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novos encontros. Uma aposta até ousada diante da leitura de que autistas não se relacionam 

com o mundo. Se deu uma exploração da cidade e dos corpos, e não eram apenas pessoas do 

espectro autistas ou tão-somente adolescentes, era uma liberação sem nome, saindo de casa 

sem os pais, habitando outros espaços, experimentando.  

 Não saberia dizer, e eles talvez não soubessem, quais sensações e experiências 

viveram (ver não é falar), por mais que se costume pensar o contrário. O trabalho clínico com 

os autistas se enreda nessa problemática, onde a linguagem é um campo restrito, mas ela é 

também o domínio do possível. Ela indica alvos, preferências, escolhas: ou isso ou aquilo, ou 

assim ou assado, ou agora ou depois, ou sair ou entrar8. E nessa aposta clínica, interessava-nos 

esvaziar essa mola do sentido tão bem azeitada.  

 O que ficou em mim foi a presença deles para nada, participantes sem finalidade, 

habitando esse espaço da dança contemporânea e da cidade que não parecia permitido. Esses 

movimentos parecem responder a uma dissipação de fronteiras, podemos pensar nos casos da 

Carolina e dos garotos autistas, cada qual com singularidades, mas que apresentam 

movimentos que rompem com limites ou fronteiras que poderiam estar bem separados. De um 

lado, os garotos participam de oficinas de dança no centro de São Paulo, uma aposta que 

atravessa o limite do projeto terapêutico (mesmo o singular) com suas intencionalidades e 

exercita a arte de se colocar no nível do “para nada” – e a arte é para nada; Carolina tem seu 

cotidiano invadido: fronteira atravessada sem pudor tanto em condições manicomiais quanto 

no CAPSij, tutelado por serviços e normas, depois de um acontecimento delicado na sua vida.  

 Com essas misturas, parecem haver muitas regras se multiplicando e coexistindo com 

a abolição das regras. Nisso há uma reconfiguração das fronteiras do dentro e do fora. Sobre 

isso, Michel Hardt (2000, p 358) diz que “a passagem da sociedade disciplinar à sociedade de 

controle se caracteriza, inicialmente, pelo desmoronamento dos muros que definiam as 

instituições. Haverá, portanto, cada vez menos distinções entre o dentro e o fora”. Nessa 

reconfiguração, opera um controle a céu aberto, desde o desejo, desde dentro, controle que 

                                                 
8  “Alguns dirão que há todo um preconceito de Deligny [no trabalho com os autistas] em relação à 

linguagem, como portadora de sentido, finalidade, projeto, rendimento (Beckett tinha disso a maior consciência 

poética), e que o autismo recusa (assim como a obra de Beckett erode), permitindo conceber a linguagem a partir 

desse silêncio, como eventualmente por vir, e habitar um regime outro, evacuado precisamente da finalidade. 

Assim como a arte é para nada, e a política faz projeto, aqui estaríamos diante da arte de se colocar no nível do 

“para nada”, do acontecimento ínfimo (para nós) que justamente contrasta com o que se esperaria de uma 

ansiedade totalizadora. Pois o que está sempre em questão, para Deligny, não é o Todo, mas o resto.” (Cf. 

PELBART, 2013. p. 266.). Acerca desta questão ver o problema da linguagem e a realização do possível, pois, 

“quando se realiza um possível, é em função de certos objetivos, projetos e preferências: calço sapatos para sair e 

chinelos para ficar em casa. Quando falo, quando digo, por exemplo, “é dia”, o interlocutor responde: “é 

possível”, pois ele espera saber o que pretendo fazer do dia: vou sair porque é dia. A linguagem enuncia o 

possível, mas o faz preparando-o para uma realização”. Para outros desdobramentos. (Cf. DELEUZE, 2010 p. 

68.) 
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apequena modos de pensar, fazer e viver e que, simultaneamente, é inundado por aberturas 

inesperadas, possibilidades e novos trânsitos. Isso tudo coexiste, muda de lugar, provoca 

ondas, sustos. 

 Quantos de nós estamos ou já estivemos medicados por angústias, tristezas ou algo 

que foge à nossa ética de vida? Quantas vezes nos sentimos sem medida ou sem chão nos 

últimos tempos? Talvez nos falte acreditar no mundo para furar a bolha da razão que nunca 

dorme nem sonha (e que por isso produz monstros) e atentar aos modos de vida que estamos 

sustentando. Deleuze (1992, p.18), em entrevista a Antônio Negri, diz: 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o 

mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente 

suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou 

engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfícies ou volume 

reduzidos. 
 

 Interessam nesta investigação os momentos em que foi possível avizinhar diferenças, 

não meramente identitárias ou individuais: negros-homossexuais-autistas-loucos-mulheres-

crianças em ruptura de fronteira. O CAPSij pode operar espaços de discussões, propor 

experimentações, ampliar territórios existenciais, desconstruir diagnósticos, produzir distintas 

micropolíticas de cuidado, como também pode deslocar-se, reinserindo sujeitos, provocando 

ações biomedicalizantes, hierarquizando saberes e atendendo prontamente às exigências 

hegemônicas da sociedade contemporânea. A aposta desta pesquisa foi cartografar esses 

mínimos gestos que, muitas vezes, coexistem, cavalgam juntos, se encavalam, sejam os sustos 

de reação, microfascismo, fechamento, sejam os de novas aberturas.  

 

1.2 Cartografar é paradoxalmente estar no território e construir um 

território 
Um gentleman reparou na última hora que precisava de calças de riscas 

para as festas de fim de ano. Correu ao seu alfaiate, que lhe tomou as 

medidas. (Voz de alfaiate.) “Isso basta. Volte em quatro dias e estará 

pronta”. Tudo bem. Quatro dias depois. (Voz de alfaiate.) “Sorry, Sir, volte 

em uma semana, cortei errado os fundilhos.” Tudo bem, essas coisas 

acontecem, fundilhos bem cortados são difíceis de acertar. Uma semana 

depois. (Voz de alfaiate.) “Sinto muitíssimo, senhor, volte em dez dias, me 

enganei no cós”. Tudo bem, que se há de fazer? O cós é essencial. Dez dias 

depois. (Voz de alfaiate.) “Minhas mais sinceras desculpas. Volte em quinze 

dias, fiz uma bagunça na braguilha.” Tudo bem, uma braguilha em ordem é 

estratégica. (…) Bom, pra encurtar o caso, as quaresmeiras já floriam e ele 

estraga as casas dos botões. (Expressão, depois, a voz do cliente.) 

“Goddamn, Sir, não é possível, é um escândalo, um absurdo, não há Cristo 

que aguente! Em seis dias, ouviu bem, seis dias, nem mais nem menos, só seis 

dias, Deus fez o mundo. Sim, senhor, o mundo, entendeu? O MUNDO! E o 

senhor não consegue acabar umas reles calças em três meses!” (Voz do 
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alfaiate, escandalizado.) “Mas Milord, Milord, olhe… (Gesto de desprezo, 

com repugnância.) … o mundo… (Pausa.) E olhe… (Gesto carinhoso, com 

orgulho.) … minhas CALÇAS!”. 
                                                                                                   Samuel Beckett 

 

 Pesquisar acerca do trabalho vivo, trazer um cotidiano em palavras, dar 

visibilidade e dizibilidade para as questões que me atravessam não é um caminho liso, 

determinado ou certeiro. Os encantos e desencantos estão no mesmo processo, na delicadeza 

de se perceber pesquisando e pesquisada. Neste processo de investigação, foi preciso 

reinvenções em mim, muitas vezes, paradoxalmente, para que pudesse me aproximar do 

cotidiano no qual já estava. Um cotidiano que não esperou para ser tocado, ele próprio sempre 

outro, de vários modos, de diferentes ângulos e lugares. Emergiram aqui, em tensão, dúvidas, 

potências, apostas, incertezas, encontros. Foi preciso repensar, revirar a cada momento para 

que esse processo pudesse acontecer. 

 Considerei minhas velhas reflexões, práticas cristalizadas e diferentes relações 

que tenho com esse equipamento de saúde para que pudesse produzir algumas narrativas com 

e não apenas sobre as experiências, para me aproximar das forças que produzem esse campo, 

cuidando para que as experiências, os sinais, não fossem subordinadas ao idealismo9 dos 

conceitos e ideologias. Com parceiros, houve mudanças de relação, trocas, tensões e uma 

abertura para que esta pesquisa pudesse acontecer. Foi um processo de não estar no mesmo 

território – paradoxalmente estar no território e construir um território –, não no mesmo 

trabalho, foi um outro, de diferentes formas e lugares. 

 Cartografar foi uma ética e um método desviante que permitiu, ao longo da 

pesquisa, o acesso a mundos, sem subjetivismo ou qualquer pretensão de objetividade que, em 

lugar de fixar um sentido unívoco, possibilitou proliferar sentidos e contágios. O processo foi 

coletivizado, a equipe com a qual trabalho, o gestor da unidade, a supervisora da OSS, os 

                                                 
9 Os conceitos e a linguagem interessam e estão sempre presentes na pesquisa. A questão foi como me 

tornar menos taxativa, como constituir no gesto de pesquisar uma margem de manobra. No decurso da pesquisa 

senti a presença de certo idealismo da expressão na tendência a submeter (rapidamente), a dar uma direção, de 

encaixar os sinais emitidos pelos acompanhados e o que é pesquisado, conforme “meu” – mais precisamente de 

Heidegger, Lacan, Deleuze, Freud, etc. – conceito de angústia, conforme certo conceito de medo, por exemplo, a 

encaixar em certa teoria ou conceitos, ideologia, e achar que estou apenas pesquisando e expressando o que estou 

vendo na pesquisa e na clínica. Esse é o idealismo, pensar que estou tão-somente relatando, expressando o que 

acontece. Evidentemente interessam as caixas de ferramentas conceituais, trabalho com elas e foi difícil pô-las 

em gavetas, testar; houve medo de soltar ideias a priori, conceitos e ideologias que gosto e acredito mais, e ler, 

pegar e soltar. Foi difícil tentar selecionar sob a liderança dos sinais, na “observação direta”, do contato direto, 

do susto direto, quando sai de órbita... Tentei acompanhar atmosferas sutis, ambiências leves e também 

carregadas, cargas perigosas para minha própria existência, percepções sem nome, correspondências delicadas, 

expressões mútuas, entre expressões que entrevi. Acerca dessa questão ver o vídeo de onze minutos, com a 

respectiva transcrição da aula de Luiz Orlandi disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-

e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/  Acesso em 22 mai. 2018.  

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/
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parceiros da rede compartilharam desse processo, apresentando desde o começo uma 

receptividade e desejos de compor com as experiências. No momento em que iniciei o 

mestrado profissional, algumas questões entraram no jogo: era preciso que a equipe 

compartilhasse comigo deste processo, não só nos momentos da pesquisa, mas nos processos 

do cotidiano de trabalho, pois durante um tempo estive fora da instituição (aulas, orientações, 

etc.). Aqui se deu uma parceria, remanejamento dos meus plantões, atendimentos 

compartilhados, entre outros. Também observei que, no decorrer do processo da pesquisa, os 

caminhos que estava trilhando eram interessantes aos colegas; dividi angústias, cansaço da 

rotina de trabalho e do mestrado, e também as discussões destes escritos, sem grandes 

pretensões ou porquês. O percurso da pesquisa foi compartilhado com todos, as questões 

estavam vivas, circulavam nas reuniões de equipe, nas pausas para conversas acompanhadas 

de um café ou de um cigarro. 

_ Mara, achei interessante aquela questão da demanda do serviço que você trouxe na 

reunião de sexta, eu pensava isso também, mas não consegui trazer para as palavras, 

sabe?!, diz Ligia, enquanto tomávamos um café na cozinha.  

_ Para mim também foi um processo conseguir chegar nessa discussão, sabe Ligia, 

mexe com algumas coisas em nós, no modo que eu trabalho, que nós trabalhamos 

com a instituição. Tem muitos momentos que parece que eu não saio daqui, sabe?! 

Trabalho oito ou mais horas por dia, sempre com a sensação e a certeza que ainda 

tenho muitas horas para pagar, e muitas vezes parece infinito, dá um cansaço grande, 

porque eu chego em casa e continuo trabalhando, de um outro lugar, de 

pesquisadora. É intenso.  

_ Eu imagino, não sei se conseguiria. Aqui é muito pesado, muitos de nós adoecem, 

ficam perdidos, cuidamos o tempo todo de pessoas, e ninguém ou nada cuida da 

gente! – desabafa Lígia.  

_ Eu acho que deve ser um respiro também, estudar sempre traz essas 

possibilidades. Quando a gente estava conversando sobre a sua pesquisa, aquele dia 

da entrevista ou mesmo quando você me mostrou alguns trechos do que estava 

escrevendo, saí pensando em muitas coisas sobre mim e o trabalho, a gente vai 

ficando no dia a dia, e nem percebe que vai entrando na onda do momento, diz Alex.  

_ Eu acho que é importante ter alguém para puxar esses assuntos. Às vezes a gente 

fica sem saber como fazer, acho que este seu mestrado está fazendo bem para você e 

para a gente, diz Jana.  

 

Nesses últimos tempos, nos encontramos muitas vezes pensando com a questão da 

demanda do serviço, e esse tema circulou por toda a semana do planejamento anual, como 

uma barra de calça que precisa ser arrematada, da qual você lembra quando vai pegar a roupa 
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no armário para usar, mas logo olha para costura inacabada, ora se planeja para levar a alguém 

que saiba costurar, ora tenta você mesmo dar um jeitinho, ora usa ela assim com a barra 

esfiapada e pronto. Ela está ali, a gente sabe que é importante mexer nisso. 

Lembro-me do momento em que falávamos do acolhimento, dos plantões, das 

discussões de como organizar o cotidiano da equipe, acolhimento, convivência, ambiência, 

hospitalidade, atendimento à crise, etc. Como organizar isso? Como configurar os plantões? 

Um burburinho de conversas, ideias e propostas tomam conta da cozinha. Precisa-se de grades 

de organização, lembra a técnica de farmácia: 

 

– Passamos uma boa parte do tempo discutindo que queríamos sair do 

CAPSij, fazer intervenções no território, criar espaços menos controlados 

para trabalhar, e agora estamos aqui discutindo qual grade de organização 

queremos. Nós mesmos colocamos as grades em nós. Ao mesmo tempo que 

isto nos enrijece, nos traz uma certa tranquilidade. 
 

Houve silêncio naquele momento, que pareceu ter tocado nossos hábitos cristalizados. 

Uma pausa, um converseiro. Talvez um processo coletivo de análise, meio catártico, 

permeado por silêncios e falas afetadas pelo processo de trabalho. Voltamos à conversa com o 

serviço: Quem atendemos? Por quê? A serviço de quê? Parte da equipe fala que há um 

número grande de usuários no serviço, que nem todos parecem ser um caso para estar ali. O 

que temos pensado e feito sobre isso? Por que essas crianças e adolescentes estão aqui? 

Cansaço, diversidade de ideias, teorias de como deveria ser, encontram-se e desencontram-se. 

Estamos cansados para fazer as nossas barras. 

Não houve respostas, caminhos ou ideias consensuais. Abriu-se mais um campo de 

problematização que, vira e mexe, é cessado por parecer subjetivo demais diante das questões 

práticas do serviço. Essas conversas, esses escritos, o que ficou dessas intervenções e 

interferências foram os caminhos que percorremos, os atendimentos que fazemos 

cotidianamente no CAPSij, um campo de discussão aberto, uma atenção permanente a esses 

gestos. Saímos do lugar e ocupamos outros lugares ainda que habitando um lugar determinado 

com suas precariedades.  

 

1.3 Na origem e nas narrativas o disparate, sem imagem adequada 
 

O que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade 

ainda preservada da origem − é a discórdia entre as coisas, é o 

disparate. 
Michel Foucault  
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Não existe e seria impreciso tentar descobrir o começo, a origem; mudaram e 

multiplicaram-se perspectivas. Pesquisar acerca do trabalho relaciona-se com os começos 

disparatados, embaralhados, riscados, várias vezes reescritos. Nesse jogo, desataram-se 

amarras de processos pelos quais me interessava, que estavam ao meu redor e em mim. O 

cotidiano no CAPSij Nise da Silveira, o trânsito pelos espaços da zona norte da cidade, as 

trocas e pensamentos com a equipe apontavam que era o momento de conversarmos com uma 

pesquisa, com uma experiência de investigação em nós. Reunião de sexta à tarde, a maior 

parte da equipe em volta da mesa da cozinha, entre informes e discussões de caso, falo sobre o 

processo da pesquisa que realizaria, uma conversa tranquila, com jeito de lá em casa. 

Conto que seriam realizadas entrevistas semiestruturadas e muitos profissionais se 

prontificaram a participar. Anotei os nomes em um papel e combinamos que no dia a dia, 

quando tivéssemos um pouco mais de tempo, conversaríamos acerca do que se passa ali10. A 

receptividade foi grande e, durante algum tempo, agenciamos espaços para essas conversas.  

Por que realizar entrevistas? Era importante que nesse processo pudesse me aproximar 

dos colegas de trabalho de outra maneira, diferente daquela que ocupo todos os dias, para que 

de certo modo pudesse ocupar não um lugar formal ou burocrático de pesquisadora e interferir 

sutilmente nas ações, relações e abstrações em jogo. Também entendo que, com as entrevistas, 

teria a possibilidade de acompanhar os processos por meio de seu caráter performativo, 

escrevendo com pares, ímpares e sem lugar, repensando acontecimentos juntos, catalisando 

instantes de passagem. Esse processo permitiu, além das trocas, o pensamento mútuo.  

Foram elaboradas algumas questões, a fim de me aproximar das sensações, ideias, 

memórias e dificuldades no cotidiano, o que marcou no CAPSij. Não busquei objetos pré-

fixados, “algo me era dado” com as experiências em comum, mas conhecer como cada 

entrevistado se relacionava com as experiências, evocando afetos e modos de pensar acerca 

do cotidiano no CAPSij, era o que interessava. 

Essas conversas aconteceram há mais de um ano. As questões passavam pela aposta de 

me aproximar das sensações e afetos que circundavam os trabalhadores do CAPSij: “Qual a 

parte que você considera mais alegre do trabalho? Em que você sente que está construindo 

alguma coisa? E o que te deixa triste, sem chão?” 

                                                 
10 Houve muitos interessados, de diferentes categorias profissionais e tempo de trabalho no CAPSij. Foi 

buscando essa heterogeneidade combinando com as possibilidades de tempo para conversar que as entrevistas 

aconteceram. Foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas: coordenador da instituição, terapeuta 

ocupacional, farmacêutico, auxiliar de enfermagem, oficineiro, profissional de apoio, médico, técnico de 

farmácia. É importante ressaltar que os demais profissionais também são participantes ativos nesta pesquisa, 

através das conversas e compartilhamentos no cotidiano de trabalho. 
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Essas foram algumas das questões que marcaram as conversas e, embora tenha me 

referido às entrevistas como algo que pudesse me dar materialidades vivas, entendo que elas 

foram mais que isso; esses encontros foram um caminho para colher e acolher experiências. 

Durante as conversas/entrevistas, deu-se um misto de situações, desde desabafos, respostas 

protocolares, mas também momentos de pensamentos partilhados, troca de ideias, uma 

espécie de autoanálise compartilhada. A força dessas entrevistas se encontra no decorrer do 

processo de pesquisa, abrindo portas, aproximando-nos, tanto de nós mesmos, quanto uns dos 

outros e do trabalho. Algumas questões apresentam-se, ao longo destes escritos, como 

disparadoras de pensamentos, produção de narrativas com acompanhados, equipe, familiares e 

outros tantos, e foi com elas que emergiram ideias, atos e discussões. 

Contrabandeadas das conversas, entrevistas, ou não, prepondera na pesquisa a 

produção de narrativas – o material das entrevistas comparece nas narrativas, em fragmentos 

no decurso da investigação – com descrições de lugares, falas de profissionais e 

acompanhados, imagens de situações dentro e fora do serviço, etc. São expressões urdidas 

com o cotidiano de trabalho, narrativas que escrevi com “minhas memórias”  – que são 

sempre um problema de edição e experiências de outros em mim – com traços coletivos, 

catalisadas com conceitos e experiências atuais, ruminações. Essas narrativas tentaram não 

produzir/exprimir os campos ditos nobres ou triunfalistas da pesquisa, elas procuraram trazer 

o propício, o avesso, as dificuldades, pontos de tensão, sem a pretensão de fechar a gestalt dos 

problemas, mas de abri-los. Foi através das narrativas que as questões saltaram e, muita vez, 

produziram pensamentos e interferências nas direções da pesquisa. 

É importante sublinhar que as narrativas nessa investigação não podem ser 

compreendidas como mero relato de experiências fidedignas ou representação de fatos e 

dados empíricos. Foi uma aposta que combinou diversas situações, – para além das oposições 

verdade e mentira, ficção e realidade – it’salltrue em composição escrita, bricolagem11 

verossímil para que se desse dizibilidade àquilo que pode estar endurecido e em abertura 

através de um campo de expressão que reuniu a cada vez e a cada caso, distintas pastilhas de 

mosaico, fragmentos de vidas.  

Essa transcriação não supôs uma pura espontaneidade nem uma ingênua ausência de 

critérios; tratou-se de ligar, agenciar, e houve um rigor12 ético-político que tentou não se 

                                                 
11 Bricolagem não apenas no sentido de poder desviar com as narrativas, pequenas ou múltiplas coisas, 

falas, jeitos (trabalho manual, braçal) deste ou daquele caso ou situação no CAPSij para outros, mas também 

porque pude pensar multiplamente na junção de coisas que aconteceram em diferentes momentos. 

12  Foi um desafio tentar ser rigorosa, sem ser rígida. Muitas vezes, são utilizados indistintamente os 

termos rigor e rigidez e vale a pena matizar as possíveis diferenças. Rigor aponta para tenacidade, persistência, 
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basear em prescrições rígidas, moral ou modelos a serem seguidos, de modo a alcançar uma 

verdade ou uma imagem adequada. Acerca dessa questão, Foucault (1988, p. 19) diz que: 

“procurar uma tal origem é tentar reencontrar “o que imediatamente”; o “aquilo mesmo” de 

uma imagem exatamente adequada a si; é tomar por acidentais todas as peripécias que 

puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces; é querer tirar todas máscaras 

para desvelar, enfim, uma identidade primeira”. 

                                                                                                                                                         
obstinação, preocupação com a exatidão (mesmo sabendo que ela não é alcançável). Rigidez aponta para o 

estado daquilo que não cede à flexão ou à pressão, que é duro, inflexível e intransigente. Mesmo que suas raízes 

etimológicas sejam as mesmas, é fácil compreender que ser rigorosa ao operar com um conceito ou técnica de 

pesquisa não é o mesmo que ser rígida no uso de um conceito ou técnica. 
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2.1 Poucas estrias e a saída lisa da Saúde 

 

Caminho. Metrô. Ônibus. Calçada. Achegação. 
Transeuntes. Pinos de cocaína. Fiação. 

Bom dia. Entrada. Casa. Café com pão.  
Notícias. Palavras. Rumos. Chateação.  

Lembranças. Risadas. Trocas. Satisfação.  
 

Segunda. Terça. Quarta. Plantão.  
  Porta. Convivência. Hospitalidade. Imersão.  

Telefone. Crise. Prontuário. Produção.  
Encontro-criança. Encontro-família.  

Encontro-cansaço. Encontro invenção.  
Pra terminar a manhã: reunião.  

 

 Sete horas da manhã, chego no CAPSij e encontro uma criança pequenina andando 

pela casa, correndo pelo corredor e pelas salas. Ando mais um pouco e encontro uma senhora 

que reclamava alto na recepção sobre a criança. Vanessa olha para mim e diz que é um 

acolhimento, que está terminando a ficha. Guardo minha mochila no armário e sigo para a 

cozinha para pegar um copo de café e aviso ao Rui que temos um acolhimento, ele está na 

Porta comigo nesse horário.  

 Pego a ficha de acolhimento, volto para pegar uma caneta e já encontro Rui arrumando 

a sala para a nossa conversa. Olhamos a ficha e nos assustamos com a idade da criança: 

– Dois anos e 04 meses, tão pequeno né… 

– Sim, veio encaminhado do Hospital Samaritano pelo pediatra, aqui diz que ficou 

no abrigo quando nasceu e que sua mãe é usuária de drogas.  

– Bom, vou chamá-los pra gente conversar.  

 Caio estava brincando na recepção com peças de montar e a senhora que o 

acompanhava parecia nervosa e andava de um lado para o outro. Apresento-me e convido para 

entrarmos na sala. Rui logo ajuda a criança a levar os brinquedos para onde iríamos conversar. 

Ele sorria e falava das coisas que via, dos armários, das pinturas na parede, sentou-se no chão 

e continuou a montar as peças, sempre nos convidando a olhar as descobertas que fazia: – 

manhêee, olha aqui uma porta… tiaaa olha a janela… A senhora pedia para ele ficar 

quietinho, que ela precisava conversar, fala que é avó de Caio, está com ele desde os oito 

meses, antes morava em um abrigo, sua filha mora nas ruas e é usuária de crack. Quando Caio 

nasceu foi levado para um abrigo pela assistente social do Hospital e o Conselho Tutelar a 

procurou para ficar com a guarda da criança. Conta que isso mudou a sua vida, teve de pedir 
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demissão de um emprego muito bom que tinha e, além do Caio, também cuidava de dois 

irmãos mais velhos dele. 

 Dizia-se cansada, sem saber o que fazer, que a criança era muito elétrica, não parava 

quieta, e que tinha uma personalidade muito forte, se ela não fizesse o que ele queria, ele se 

jogava no chão, gritava, chorava, era sempre um sufoco sair com ele. Estava em uma consulta 

de rotina com o pediatra pela manhã, esse o acompanha desde o abrigo, e ele orientou que 

procurasse o CAPSij para uma avaliação. Enquanto conversávamos com Dona Sueli, Caio 

corria pela sala, cantou, subiu pelas cadeiras e armário, dançava com seu tênis de luzinha em 

cima da balança. Caio me fez sorrir muitas vezes enquanto ouvia sua avó falando das durezas 

que enfrentava. Sentei com ele no chão e começamos a brincar, Rui também chegou mais 

perto, começamos a conversar com o Caio e a sua avó.  

 Juntos fomos compartilhando as impressões que tínhamos, conhecendo o cotidiano da 

família, as fraquezas, as potências, uma conversa cheia de gestos, de falas duras, de 

brincadeira. Dona Sueli conta que sentiu mudança no comportamento da criança há uns dois 

meses, na mesma época teve a impressão de que a criança apanhava na creche das cuidadoras. 

Conta que por causa disso mudou ele de creche, embora achasse que o neto era uma criança 

difícil de lidar. Conversamos mais um tanto enquanto brincávamos com Caio. Rui e eu 

trocamos muitos olhares, a minha impressão era que mesmo sem palavras conseguimos 

chegar num ponto comum sobre como terminaríamos a conversa. E numa fala compartilhada 

convidamos a avó para olhar a situação de fora, o quanto Caio era uma criança alegre, o 

quanto queria descobrir as coisas, o quanto ela estava cansada, as dificuldades que tinha em 

trazer contornos para a criança, as violências que permearam esse caminho. Propusemos 

pensar se o CAPSij era o único lugar que eles poderiam estar. Dona Sueli mostrou seu 

descontentamento em não ter o neto prontamente em atendimento no CAPSij. Pedia para que 

ele fosse acompanhado e que ela traria os outros netos na próxima semana, para serem 

acompanhados também. 

 Entrecruzando os olhares, falamos sobre o que é um CAPSij em uma das suas 

dimensões: um serviço que atendia casos graves e severos em saúde mental. Foi importante 

conversar com aquele momento de Caio, para que pudéssemos ver o quanto ele estava bem, 

que essas questões eram difíceis, mas que não era necessariamente ali o lugar para elas 

estarem. Dona Sueli, se mexe na cadeira, abaixa a cabeça, parece sem chão. Combinamos que 

eles retornariam na próxima semana para conversarmos um pouco mais. Pego nas mãos de 

Caio e o levo até a cozinha para buscarmos um suco, ele andava flutuando olhando para os 

desenhos na parede, para o grupo de pessoas que conversavam na cozinha e para mim. 
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Abrimos a geladeira para escolher qual suco ele queria, a mão pequenininha passeava pelas 

caixinhas de suco até que ele escolheu uma. Abriu a caixinha com uma destreza que não estou 

acostumada a ver no CAPSij, brincou com a equipe que estava em volta da mesa e foi 

segurando na minha mão até a recepção, onde Dona Sueli e Rui conversavam. Ao ver a avó, 

Caio se jogou no chão e começou a chorar, ela, antes de olhar para a criança, olhou pra gente 

e disse que aquilo não era normal, afirma que estávamos vendo o que acontecia, que aquela 

criança não podia ser assim. Dona Sueli é lembrada que temos um encontro na próxima 

semana.  

 Voltamos para a sala, a percepção que Caio não precisava estar no CAPSij foi 

compartilhada por nós: 

– Acho que qualquer serviço da rede pode acolher essa família. Não se trata de uma 

questão de saúde mental. Caio é um fofo, uma criança esperta, falante, muito 

diferente das crianças na idade dele que estão aqui.  
– Também acho, vamos pensar quem pode dar um tipo de suporte para esta família, 

no próximo atendimento conversamos sobre isso com a avó.  
– Sim, vou olhar de qual região ele é, qual a UBS.  
– Vixe, é do Peri13 
– Bom, não podemos contar com a UBS. 
– Talvez o SASF, acho que eles podem atender essa família. Talvez o que a Dona 

Sueli precise agora é conversar. Está sendo difícil para ela. 
– Eu acho uma boa. Vou ligar para saber se onde ela mora é referenciado por eles. 

Discutimos o caso. O que acha? 
– Boa, acho uma boa. Enquanto isso vamos pensando. Dependendo do lugar que 

essa criança for, de como olharem ou ouvirem, ele pode ser diagnosticado com 

TDAH. 
– Verdade, a gente tava falando disso na reunião esses dias, né? 
– Sim. Talvez se não fosse hoje ou agora, a gente ou outras pessoas que fizessem 

este acolhimento, também poderiam ter dúvidas, deixar essa criança aqui. 
– Com certeza. Falando nisso, será que já começou a convivência? 
– Não sei, vamos que o dia ainda é longo. 
 

 Ainda é uma sensação de alarde quando uma criança muito pequena chega para 

acolhimento, seguimos para a cozinha, e a equipe já estava atenta esperando para saber o que 

trazia uma criança tão pequenina ao CAPSij. Falamos um pouco do encontro, enquanto eu 

tomava café da manhã com uma rapidez maior que o normal. Estava começando a primeira 

convivência, subíamos as escadas quando encontramos Júlia e Simone: 

– Chegou mais um acolhimento, vamos fazer. Pelo encaminhamento é uma criança 

vinda da escola com questões de aprendizagem e comportamento. As professoras 

fizerem um relatório e no fim já diagnosticaram a criança com TDAH. 
– Tem um encaminhamento da UBS junto, sugerindo o uso de ritalina, o 

metilfenidato. Mais um ritalínico.  

                                                 
13  A região onde esta família mora, na periferia da zona norte, é um território múltiplo, cheio de vielas, 

casas, áreas de invasão. Com uma certa escassez de políticas públicas, dominado pelo tráfico e pelas igrejas. Há 

apenas uma UBS (da administração direta e com seis funcionários) para atender cerca de 80 mil pessoas e um 

AMA Especialidades ao lado, que atende em regime ambulatorial parte da demanda daquela população. Um 

serviço que auxilia nas ações no território é o SASF (Serviço de Assistência Social à Família), ligado à Secretaria 

de Assistência Social. 
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– Calma, a gente nem conheceu a criança ainda. Vamos descendo, as crianças 

acabaram de subir, estão pensando no que vão fazer hoje. Sobe lá.  
– Sim, estamos subindo, podem fazer o acolhimento tranquilas que vamos ficar com 

outros profissionais na convivência. 
 

 Depois da convivência, evoluindo os prontuários na sala de equipe, encontramos Júlia 

e Simone, vindas do acolhimento. Contam que era o clássico caso vindo das escolas, com 

avaliação pedagógica e diagnóstico de TDAH, que a conversa havia sido difícil, uma vez que 

a mãe esperava que a criança fosse prontamente medicada. Contam que foi trabalhoso para 

que ela entendesse que era necessária uma avaliação da equipe, que o diagnóstico ou consulta 

com psiquiatra não era algo que aconteceria tão brevemente. 

– Estes são aqueles casos chatos né… porque a gente vê no acolhimento que a 

criança não tem TDAH, não tem nada que necessite estar aqui no CAPSij, mas se a 

gente manda embora, assim no primeiro acolhimento, é possível deles passarem em 

um médico particular e começar um medicamento sem necessidade, ou de retornar 

daqui alguns dias com mais uma pilha de papel e um laudo médico dizendo que a 

criança é hiperativa. 
– Sim, e o pior é que passou pela UBS e eles encaminharam para cá. Essa avaliação 

poderia ter sido feita lá, a gente faz matriciamento pensando que a Atenção Básica 

pode atender estes casos, mas na realidade isto ainda está longe de acontecer.  
– Semana passada eu tive uma reunião com a escola de um garoto que chegou aqui 

também por estas questões, fui falar do nosso trabalho, do protocolo de 

metilfenidato14, porque eles estavam em cima da gente para medicar a criança, 

chegaram a falar para a mãe que se a criança não for medicada não vai entrar na 

escola.  
– Vixe, isso é um absurdo, precisa orientar esta mãe para ir no Conselho Tutelar. 
– Sim, conversamos disto com ela.  
– Falando nisso, estou aqui com o prontuário do Felipe, ele veio para cá também 

com suspeita de TDAH. Eu acho este menino tão de boa, ele tem atenção, consegue 

participar das brincadeiras que tem que usar esta habilidade, aceita as regras quando 

a gente conversa com ele. De fato, ele não sabe ler nem escrever. Mas não me parece 

um transtorno ou algo que necessite de um atendimento aqui. E vocês, o que acham? 
– Ah, eu também acho que ele não tem nada, é uma criança, às vezes mal-educada, 

mas uma criança.  
– Ele é minha referência, também acho que ele não tem nada, que ele precisa de 

apoio pedagógico, tô conversando com a escola, mas eles acham que não tem como 

dar este suporte, a impressão que eu tenho é que ele é aquela criança marcada sabe, 

que todo mundo acha terrível e aí vieram com essa ideia de TDAH. Ainda não dei 

alta porque não sei pra onde encaminhar ele, seria bom se ele tivesse um 

acompanhamento psicopedagógico. 
– Ah, eu sei como é isso, mas se a gente continuar aceitando essas crianças aqui, 

vamos alimentar aquilo que conversamos e estamos tentamos desconstruir com a 

escola, com as famílias. Não dá para as crianças que não têm pra onde ir ficarem 

aqui. Aqui é um serviço de saúde mental. Pra mim, pra estar aqui tem que ter algo 

que justifique, eu já passei daquela fase: pisou aqui é nosso.  
– Eu sei. Mas é difícil né gente. 
 

                                                 
14  Portaria SMS Nº 986/2014. Ementa: Institui o Protocolo de Uso de Metilfenidato, que estabelece o 

protocolo clínico e a diretriz terapêutica para o emprego desse fármaco no âmbito da Secretaria Municipal da 

Saúde de São Paulo. Publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 12 de junho de 2014; 59 (109): 19-

20. Disponível em:ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2014/iels.jun.14/Iels110/M_PT-

SMS-986_2014.pdf Acesso em 26 out. 17. 
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 Pausa para um respiro, vou até a cozinha tomar um copo de água e a Vanessa me avisa 

que a técnica do MSE15 está ao telefone para falar do Eduardo. Vou até a sala do 

administrativo e peço para que ela passe a ligação. Eduardo foi um caso que chegou aqui com 

a Fundação Casa; já passou por lá algumas vezes, estava cumprindo medida socioeducativa e 

não queria vir ao CAPSij, dizia que é lugar de louco. Muita vez, tenho a sensação que o 

CAPSij, ocupando o lugar do serviço de saúde mental infantojuvenil na rede, entra como uma 

saída para “recuperação” da criminalidade, como se essas questões tivessem uma ligação 

direta com os ditos transtornos de personalidade, ou outros diagnósticos.  

 Sem saída, fizemos o acompanhamento de Eduardo no território, entre ações na 

comunidade com a UBS e atendimentos compartilhados no MSE. Na primeira vez que veio, 

eu ainda não trabalhava neste CAPSij, ele tinha uns doze anos, fazia uso esporádico de 

maconha e trabalhava no tráfico como olheiro. Lembro-me do dia em que o conheci aqui, veio 

para acolhimento algemado, foi preciso uma conversa dura para que o acompanhante o 

deixasse sem algemas dentro do serviço. Alex fez esse acolhimento comigo: 

 

– Eu sou Rosi, psicóloga da Fundação Casa, vim trazer o Eduardo pra acolhimento 

aqui. Daqui a um tempinho ele sai de lá e temos que fazer uma rede com o território. 

Ele está com a gente há três meses. 
– Hey Eduardo, tudo bem? Caracas, já é seu quinto acolhimento aqui com a 

Fundação Casa. 
– Aê tio, cê me conhece faz um tempo já, né? 
– Sim. Por isso eu acho que a gente precisa pensar… Todas as vezes o Edu vem pra 

cá na época que está na Fundação e de um jeito diferente. A gente sabe que a 

molecada curte vir pra cá pra sair um pouco de lá. Depois de um tempo a molecada 

some, não nos atende, não aparece e aí depois de um tempo vêm para cá com a 

Fundação de novo. 
– Eu é que não vou ficar vindo em lugar de louco, não sou louco. Não preciso vir 

aqui não. 
– Então Rosi, por isso é importante pensar quais os serviços que podem dar uma 

sustentação pro garoto, muitas vezes vocês só articulam o CAPSij. E, como disse o 

Edu, talvez aqui não seja o lugar, ou o único lugar pra ele estar. Se não se sente bem 

aqui, tem outros lugares em que pode se sentir bem. O que vocês acham da gente 

pensar sobre isso? 
 

 Foi a partir dessa conversa que conseguimos criar um outro espaço para estar com o 

Eduardo, os encontros com ele foram ficando mais próximos, conseguiu compartilhar 

algumas coisas do seu cotidiano e da sua vida, e houve uma conversa específica realizada nos 

atendimentos no MSE que teve marcas: 

 

– Bom dia Eduardo tudo bem? 
– Tudo bem, senhora. 
– Pode me chamar pelo nome mesmo, é o lugar para você dizer o que você pensa. 

Fica tranquilo. 
– Tá bom, senhora.  

                                                 
15  Serviço de Medidas Socioeducativas. 
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– O que você tá achando destes nossos encontros? 
– Nada, eu só venho porque eu tenho que assinar, ué. Pra não voltar pra Fundação. 

Eu trabalhava com o tráfico e rodei. Aí eles disseram que eu tinha que falar com 

vocês porque uso droga, mas eu acho que eu tô suave. Quem trabalha com isso num 

fica nóia não, eu fumo maconha só pra me divertir sabe. Da última vez, que saí da 

Fundação, resolvi trabalhar em outra coisa, eu entregava água de bicicleta. O que eu 

ganhava na semana trabalhando no sol, eu tirava em um dia normal na biqueira. Daí 

voltei pro tráfico, senhora. Rodei de novo. 
– E como fica pra você a questão de ir pra Fundação? Ficar preso, com rotina 

endurecida, chamando as pessoas de senhora o tempo todo… 
– Ae tia, é ruim sabe, a gente fica mal de estar lá, mas eu já sei que, se me comportar 

bem, eu saio rapidinho e não apanho. Suave. Eu vou ser sincero, porque vi que 

vocês também estão sendo sinceros comigo. Eu venho aqui pra assinar pra não ir pra 

lá de novo, mas eu não vou sair do tráfico, eu não vou ter um trabalho decente, eu 

não sei ler e nem escrever direito, não quero voltar pra escola, e vou continuar os 

meus corres, no fluxo. A minha vida é essa, eu quero isso. Todo mundo no meu 

pedaço vive assim e eu quero viver assim também. 
– Eu entendi, mas você tem que se cuidar pra não ficar rodando cara, preto, pobre, 

menor, na periferia é presa fácil do mundão. Tô falando isso porque tô sendo sincera 

com você também. Tem um lance que se repete o tempo todo, onde quem tem mais 

grana fode quem tem menos. No tráfico também é assim. A roda gira sabe, então o 

que dá pra gente conversar aqui é ver onde você tá neste jogo e ter clareza por onde 

você caminha. Não temos a pretensão de te dizer o que é certo ou errado, já tem 

muita gente que faz isso com você. 
– Nossa tia, aí a senhora falou umas paradas que eu entendi e outra que eu não 

entendi. Me fala aí de novo. 
 

 Voltando ao telefone, a técnica do MSE liga para dizer que Eduardo foi novamente 

para a Fundação Casa, devido ao descumprimento da medida, já fazia um tempo que ele não 

ia ao MSE assinar. Disse que provavelmente ele retornaria ao CAPSij para acolhimento e que 

eles estavam fechando o caso. Na conversa, proponho uma mudança nesse ciclo: antes que 

retorne para um novo acolhimento, que possamos partir diante daquilo que já havíamos 

construído, na tentativa de não segmentar mais uma vez a passagem de Eduardo pelas 

instituições. Ela achou interessante e combinamos de nos falar mais para frente. Essa relação 

CAPSij e Fundação Casa são sempre difíceis e, embora sejam realizadas reuniões, pactuações 

em diferentes níveis (gestão de saúde, assistência social, judiciário), há uma certa tensão que 

permeia essa parceria. Seria o CAPSij o lugar para receber os jovens em cumprimento de 

medidas judiciais? Quais os caminhos que levam a um serviço de saúde mental? Seria essa 

mais uma saída? 

 Certo dia, no Fórum de Saúde Mental Infantojuvenil Municipal, essas questões 

circularam no encontro que aconteceu no quintal do CAPSij da Lapa, um dos poucos serviços 

que ainda são administrados somente pela Prefeitura. As cadeiras, os bancos e os sofás 

envelhecidos, compunham, com as plantas, os painéis coloridos nas paredes, criando um 

espaço aconchegante, diferente da tensão que circulava entre os profissionais. Clarissa, 

trabalhadora de um CAPSij, diz: 
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_ Acredito que não seja papel do CAPSij atender ambulatorialmente dentro de uma 

instituição fechada como a Fundação, é um pedido que muda a lógica do 

funcionamento de um CAPS, da própria linha de cuidado que sustenta o CAPSij.  

_ Lá no CAPSij onde trabalho também discutimos se é o CAPSij que tem a 

responsabilidade sobre os cuidados de saúde dos jovens internos na Fundação, 

achamos que outros serviços da rede podem fazer este cuidado. Muitas vezes ir a um 

CAPSij é mais um estigma na vida do jovem, além de cometer uma infração, ser 

preto, pobre, ainda tem que ir em lugar de louco? – fala Maria. 

 A discussão esquenta, pode-se sentir o fervor entre os profissionais, alguns se 

remexem nas cadeiras, outros têm os olhos estalados, as respirações alternam-se. Henrique, 

gestor de um CAPSij, fala:  

_ Eu não sei, se o jovem está em sofrimento, não podemos negar atendimento, é 

contra até mesmo os preceitos da Reforma.  

_ Ah, não sei se é bem assim, tem também o processo de patologização destas 

questões que são sociais, um absurdo. Concordo com a colega que diz que é mais 

um estigma pro jovem. – diz Elisa, trabalhadora, modulando sua respiração para que 

sua voz pudesse sair.  

Arthur, representante da Vara da Infância e Adolescência, diz: 

_ Mas, por outro lado, é inegável o quanto o CAPSij faz diferença na vida dos 

jovens que estão internados, temos como provar isso.  

_ Sim, Arthur. Mas, para os adolescentes, mais do que o cuidado em um serviço de 

saúde mental, é sair de uma instituição fechada, para fazer algo na rua, mesmo que 

isso implique em sair para um serviço de saúde mental. E isso tem um custo para 

gente, que não podemos oferecer o mesmo que oferecemos para outros jovens. Não 

consigo imaginar um garoto ou garota, internos, participando de um jogo de futebol 

no território, ou a ida a um cinema com os outros jovens. Tem uma delicadeza aí, 

claro que instituições como a Fundação Casa vão trazer sofrimento para o sujeito, 

mas será que somos nós que devemos cuidar disso? Eu realmente não sei. – diz outra 

gestora de CAPSij, que, após a sua fala, permanece de pé, inquieta, como quem não 

estivesse à vontade.  

 João também se levanta, caminha pelo quintal, que está mais claro, devido ao 

posicionamento do sol, se aproxima do centro da roda e fala:  

_ Pra mim, está claro que não faz sentido atendermos essa juventude dentro da 

Fundação Casa, e mesmo nos CAPSij. Todos aqui sabem a dificuldade em realizar 

um projeto terapêutico singular para uma pessoa que está reclusa. Não faz sentido, 

são lógicas muito diferentes. A colega disse anteriormente que somos o SUS, que 

não podemos negar atendimento, mas acho que esta discussão é complicada, parece 

não se esgotar. 



36 

 

 Sueli, da área técnica de Saúde Mental da infância e adolescência, que conversava 

baixinho com os outros colegas da secretaria de saúde que estão sentados ao seu lado, faz a 

seguinte fala, fechando a discussão: 

_ Acho que são lógicas de trabalho muito diferentes, tanto entre a Fundação Casa e o 

CAPSij, e também entre os próprios CAPSij. Tudo o que vocês disseram fazem 

sentido, mas não consigo ainda pensar em uma saída. Pensei em enviar um 

questionário para todos os CAPSij com questões relacionadas a este tema, para que 

nós, da Secretaria, possamos fazer uma leitura sobre o que vocês têm pensado. O 

que acham? E continuamos discutindo este tema no próximo Fórum.  

***  

Dez horas da manhã, vamos para outra convivência. Já ouvimos o burburinho das 

crianças na recepção. A recepcionista vem nos avisar que temos um novo acolhimento e que o 

Roger está em crise e a caminho do CAPSij. Precisamos nos organizar. Somos em seis 

profissionais, dois vão para o acolhimento, os outros quatro sobem para a convivência. 

Quando Roger chegar, a gente desce para acolhê-lo e pede ajuda para quem estiver na casa. 

Quando Roger chegou ao CAPSij pela primeira vez, ele andava de um lado para o 

outro, seu acolhimento começou na recepção, era preciso acharmos algo em comum para 

entrarmos na sala. Sua mãe, emocionada, conta que havia acabado de tirá-lo de uma clínica 

psiquiátrica, estava internado havia trinta e poucos dias, mas o convênio cortou o repasse e ela 

buscava internação para o filho. Roger tinha 16 anos, há seis meses começou a ouvir vozes, 

ter falas confusas e ditas alucinações. Entre idas e vindas ao PS Psiquiátrico particular, e uma 

internação breve, ele chegou ao CAPSij. Desde então, realizamos seu acompanhamento e, em 

alguns momentos em que não foi possível que o seu cuidado fosse realizado em casa e no 

CAPSij, ele ficou em acolhimento noturno no CAPSij III, em Santana _ um dispositivo de 

cuidado para crises mais intensas. Dessa vez, segundo o telefonema da mãe, ele havia parado 

de tomar a medicação e fugiu de casa, os pais o encontraram andando pela rua.  

Quando chegou ao CAPSij, estava agitado, andando de um lado para o outro, e só 

aceitou conversar com os profissionais com quem tinha mais proximidade. Conta que parou a 

medicação pois não precisava dela, não era louco, e também acreditava que tinha uma missão 

aqui na terra, essas medicações o estavam atrapalhando. Roger topou passar o dia com a 

gente.  

Na sala ao lado, o acolhimento de um caso encaminhado pela UBS acontecia: 

 

–Eu passei na UBS aqui da frente e eles pediram pra trazer o Gustavo aqui, ele anda 

muito triste, sem apetite e choroso, faz uns três dias.  
– Aconteceu alguma coisa com ele? 
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– Com ele não, mas o cachorro dele morreu semana passada atropelado e ele não 

está bem.  
– Então aconteceu alguma coisa com ele. É algo importante, né Gustavo? 
 

A criança enche os olhos de lágrimas e começa a contar sobre a morte do seu 

companheiro. Houve conversas com o processo da perda, como os afetos apareceram e que 

era preciso vivê-los. Não era uma questão de saúde mental. A criança e sua mãe pareceram 

sair aliviados do encontro. Os terapeutas, desapontados com a UBS que, apesar da 

proximidade, dos encontros de matriciamento, ainda encaminham para o CAPSij casos que 

poderiam ser acolhidos e ouvidos naquela instituição. Era preciso ter uma nova conversa. 

No fundo, ouvia-se o burburinho das crianças na convivência, a música alta era 

disputada pelas crianças: um queria ouvir funk, outro as músicas da galinha pintadinha, outro 

queria música de zumbi. Pedro organizava a playlist com eles no seu celular que, acoplado a 

uma caixa velha de som, dava densidade para a convivência. De um lado da sala, algumas 

crianças sentadas desenhavam com a companhia de Luana. Alguns desenhavam monstros, 

outros faziam casas e flores, outros apenas coloriam os desenhos impressos com a ajuda de 

Solange, para não sair da linha.  

No outro canto, as crianças criavam brincadeiras com a bola: uma hora era futebol, 

outra hora era ver quem conseguia passar a bola pelos vãos formados pela madeira que 

sustenta o telhado. Em meio a isso, algumas crianças dançavam e conversavam, Alex os 

observava com um olhar intrigante. Chega mais perto de mim e da Diana, que tentávamos 

trazer Leandro para perto das outras crianças. Ele normalmente fica brincando sozinho, às 

vezes em baixo da mesa, às vezes do lado dela, enfileirando os animais ou carrinhos de 

plástico. Alex suspira fundo e diz que precisamos levar alguns desses casos para discussão, 

muitas dessas crianças estão ótimas e não precisam mais estar ali, fala da dificuldade de 

comunicação com esses casos e suas referências e da impressão de que as crianças vão 

ficando esquecidas na instituição. Diana alerta que faltam dez minutos para acabar o grupo, 

vai descer para organizar a mesa com os lanches. 

Vamos conversando com as crianças para guardar os brinquedos e organizar a sala. Às 

vezes é preciso que alguém seja mais duro com um grupo de crianças, a brincadeira continua. 

Sentada no pufe, Magali ajuda Pedrinho a calçar o tênis. Solange conversa com Antônio que 

não quer guardar o brinquedo, quer levá-lo para casa, Luana organiza os lápis de cor, as 

canetinhas e os desenhos que realizou com as crianças. Vou me aproximando de Gabriel, que 

montava um quebra-cabeça na mesinha, ele olha para mim e diz que a outra tia tinha falado 

que ele estava montando errado, mas ele não achava. Pergunto se ele já tinha terminado, que 
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estávamos descendo para o lanche, ele diz que sim, que o quebra-cabeça estava ficando 

grande e que logo, logo, poderia dirigir um carro. Sorrio para Gabriel e proponho guardarmos 

do jeito que ele havia montado para terminar na próxima semana. Ele pega na minha mão e 

descemos as escadas para encontrar as outras crianças que já se organizavam na cozinha para 

o lanche. 

Os espaços de convivência, acontecem diariamente no CAPSij, em horários 

estabelecidos, e o que define quem estará em qual horário é a faixa de idade. A construção do 

espaço de convivência é constante pela equipe; há diferentes entendimentos, sensações, afetos 

e apostas clínicas. Profissionais de diferentes categorias e com experiências distintas dividem 

o agenciamento do espaço que também é de diferentes viventes, com diferentes histórias e 

trajetos. Em uma das entrevistas, acerca dos espaços de convivência uma profissional diz: 

 

– Ao mesmo tempo que eu ouvi uma colega falando da convivência de quinta à 

tarde, que esta convivência é boa, eu acho ela assim meio, muito exacerbada de 

criança, e eu acho que a gente fica assim meio correndo, dando voltas. Tem umas 

crianças que poderiam ser mais estimuladas, ou que estão convivendo com outras 

que…. Ai, parece que não tá saindo muito daquilo. Eu posso falar agora da 

convivência de quarta, porque eu não tô mais convivendo na de quinta, aí um 

número muito grande de crianças, eu fico meio… as coisas ficam meio sem sentido 

assim, meio que me angustia. 
 

A reunião de equipe começou um pouco mais tarde, foi preciso agenciar todos os 

atendimentos que estavam acontecendo. As crianças seguiram com seus familiares após a 

convivência, não havia mais acolhimento, e Roger pediu para dormir um pouco. Um pouco de 

respiro em meio ao caos. Os profissionais vão se ajeitando na sala de equipe e começa a 

reunião. Primeiro os informes do dia, mudanças institucionais, mudanças de PTS, 

informações sobre as articulações com a rede ou com a política pública de saúde. 

Lígia e Theo falam sobre o grande número de adolescentes que estão atendendo 

devido a tentativas de suicídios e cortes no corpo. Como cuidar dessa demanda? O que 

acontece que tem aumentado cada vez mais o número de acolhimentos com essa questão? 

Essas e outras tantas perguntas cercearam a discussão, sem muitas respostas. Optamos por 

realizar um bate papo com os adolescentes, com o intuito de conversar acerca desse tema a 

partir da perspectiva dos próprios adolescentes, conhecer, nos aproximar. Os profissionais que 

estão nos espaços com os adolescentes ficaram de fazer essa proposta e agenciarem o dia que 

esse encontro poderia acontecer. Há uma preocupação de como atender essa demanda, de 

entendê-la, de trocar experiências e ideias com esse tema. Em conversa com um dos 

profissionais, ele diz que mudou muito o trabalho com crianças e adolescentes: 
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– Bom eu acho que mudança tem sempre, acho que a mudança é uma coisa 

constante né, até pensar o lugar do CAPS que, embora fisicamente, tem uma 

estrutura física, tem a ideia de ser uma coisa móvel, não ficar aqui dentro né… então 

eu acho que vai sempre mudando também, vai de acordo com o que está 

acontecendo socialmente, a demanda entra nisso também, a gente recebeu o caso dos 

adolescentes né, bastante gente tem se cortado, e aí a gente vai se moldando 

também, lógico mantendo as diretrizes, né, do SUS, que preconiza o CAPS, mas 

dependendo da demanda que vai chegando a gente vai se reorganizando. Não sei se 

teve mudança de público, a gente tem recebido bastantes crianças, adolescentes. Eu 

acho que tem vindo adolescentes muito menos psicóticos, muito mais neuróticos, 

mas não sei se é uma mudança, acho que é um processo. 
 

As discussões sobre demanda são bem vivas no trabalho, há uma preocupação latente, 

que late e morde com isto, com os desdobramentos dessa questão que vai desde um aumento 

significativo dos usuários do CAPSij e uma necessidade de rever certas posturas que parecem 

não caber mais. Há uma frase que sempre é dita pelo gerente da unidade: “pisou no CAPSij é 

nosso”. Essa frase tem sido muito questionada nas reuniões, percebe-se que também há muitas 

formas em que ela foi dita e ouvida. Em uma das reuniões, uma profissional diz que nunca 

dizia no primeiro acolhimento que aquele caso não necessitava de CAPSij pois essa era a 

orientação do gerente. Outros dizem que isto acontecia, mas que hoje não mais, que era 

necessário confiar nos diferentes modos de escuta e que, muitas vezes, o primeiro encontro 

era, sim, algo passível de uma avaliação ou entendimento se era ou não, um caso para CAPS.  

No planejamento anual, essa questão foi e voltou diversas vezes, a partir de muitas 

vertentes e olhares: o grande número de referências por profissional, modos e modelos de 

clínica, entendimentos do processo saúde-doença e a questão que sempre rende discussões 

longas: o que é um caso para CAPSij? Não há consenso, não há uma certeza ou uma 

incerteza, há várias linhas de pensamentos e forças que acompanham essa pergunta. Ela vai, 

vem e persiste em buscar um comum que parece não existir.  

São muitas as histórias que chegam ao CAPSij. Elas vêm de muitos cantos, lugares, 

territórios. Os usuários vêm trazendo suas angústias, seus medos, suas dores, atravessados por 

múltiplas questões e dotados de uma certa esperança, de que é ali o lugar para aliviar seus 

sintomas. Não há regras, eles vêm de toda parte, sozinhos e acompanhados, muitas vezes 

guiados por serviços da rede: escolas, hospitais, abrigos, serviços de saúde, da assistência 

social, etc.  

Há sobretudo, um certo pavor, uma tristeza e um cansaço. Muitos não querem estar ali, 

vieram por ser obrigados pelas instituições de que fazem parte (família, escola, Fundação 

Casa, MSE, abrigo). Essas instituições parecem desesperadas e encontram na saúde mental 

um possível para lidar com as situações que fogem ao seu controle. A saúde mental parece ter 

adquirido um status de urgência, em que é preciso formatar, arrumar, consertar, tornar o 
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estranho algo familiar, e que o que se esfacelou ganhe chão. O CAPSij, nesse sentido, parece 

uma parada certa.  

 

2.2 Sem médico e sem doente: Biomedicalização no contemporâneo 
 

Ela chegou, me deu um abraço forte e começou a chorar, sentamos num canto 

da sala, me contou o que estava acontecendo: havia terminado com a 

namorada na noite anterior pelo WhatsApp. Com um choro contínuo e as 

mãos trêmulas diz: – Sabe, é muito difícil ser eu, sou muito depressiva, 

insegura e ser canceriana não me ajuda, quero tudo só pra mim, eu preciso de 

amor. Não sei se vou conseguir viver assim. Eu preciso passar com a 

psiquiatra, quero tomar um remédio, eu tô com síndrome do pânico. Eu tô 

muito mal, tô em crise. Vi algumas coisas na internet, eu tô com síndrome do 

pânico – e vai descrevendo todos os sinais e sintomas que percebe em si – 

quando eu passava lá no outro CAPSij, eu tomava remédio, eu queria voltar a 

tomar, acho que me faz bem. Eu sei que vocês têm essas outras terapias, mas 

eu queria mesmo era um remédio para esta minha crise.  
 

 

 Uma trabalhadora do SUS e uma adolescente. Um encontro. Um serviço de saúde 

mental. Sem médico e sem doente. Sem certezas. Sem garantias. O que resta então? É através 

desses e muitos outros encontros, no território de existência de um CAPS infantojuvenil, que 

trago algumas experiências, afetações e reflexões sobre o processo de biomedicalização no 

contemporâneo. 

 Os acolhimentos que realizamos no CAPSij de crianças, adolescentes e suas famílias, 

buscando uma resposta medicamentosa para as mazelas da vida: morte do cachorro de 

estimação, trocar a noite pelo dia para jogar videogame, términos de namoro, frustrações 

amorosas, “comportamentos inadequados” na escola, entre outros; esses fatores dão corpo e 

visibilidade à grande fragilidade dos indivíduos que, por muitas vezes, buscam cessar suas 

dores e angústias através de intervenções estritamente medicamentalizantes, um efeito da 

biomedicalização da vida. 

 Se atentarmos às pulsações das experiências no cotidiano de trabalho, a saúde nos 

toma como uma “integralidade” totalizadora; isto é, há uma biomedicalização da vida na 

contemporaneidade, que é sintoma de modos de viver e de políticas de subjetivação, seja na 

clínica e nos equipamentos de saúde, seja nos modos que a vida vai produzindo e 

respondendo às exigências que por ela passam. 

 Nos diversos registros da pesquisa, e naquilo que se expressa no dia a dia, tanto nas 

discussões de equipe do CAPSij, como nos encontros com os usuários nos espaços de 

convivência, acolhimento, entre outros; ou com os parceiros da rede em distintos encontros, 

as questões relacionadas com os processos de medicalização, medicamentalização e 
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desmedicamentalização estão bem vivas no cotidiano de trabalho. Não me parece que os 

efeitos desse movimento partam de uma medicalização autoritária ou um excessivo controle 

médico. 

 A biomedicalização16 – a medicalização foi constituída com a biopolítica moderna e a 

sociedade disciplinar, enquanto a biomedicalização é produzida no âmbito das sociedades de 

comunicação e controle– existe e resiste em pequenos traços, com a nova biomedicina e 

biopolítica que inclui o nível molecular do corpo, nos acontecimentos do cotidiano, na 

resposta a demandas corriqueiras, algo mais pulverizado e presente em nós, que nos habita e 

habilita a sermos cada vez mais divíduos, pacientes consumidores proativos de saúde. 

 Qual o caminho percorrido para esses viventes chegarem a um serviço de saúde 

mental infantojuvenil? Por que essas questões são rapidamente entendidas como um caso de 

saúde mental? O que em nós “perdeu a liga” e está tão frágil – esfaceladas a confiança e os 

fundamentos – para que precisemos nos agarrar a uma resposta médica, medicamentosa ou 

diagnóstica no âmbito da saúde? Qual a medida que passamos a utilizar para balizar as dores 

da existência? O que se passou para que uma experiência seja tão frequentemente tomada 

como um sintoma de saúde no sentido médico? 

 A biomedicalização é um dos efeitos de mutações nos modos de viver, de certas 

políticas de subjetivação no contemporâneo em que nada mais é central, há multicentros 

pulverizados, metaestáveis e se corrompe a família, o trabalho, a escola, o eu17. Os enunciados 

da biomedicalização também se espraiam na tentativa de oferecer certezas e estão presentes 

na Escola, no Trabalho, na Família, no Sexo, e a própria criança ou adolescente parece buscar 

por respostas biomedicalizantes. 

 

– Tia, eu sei que vocês acham que eu não preciso tomar remédio, tô aqui ouvindo o 

que você tem falado pra minha mãe. Mas eu preciso, eu não consigo prestar atenção 

na aula se eu não tomar a Ritalina, eu tenho, sim, um problema para me concentrar – 

Renato, 11 anos. 
 

 A própria cidadania se transforma em termos de direitos e deveres em relação a 

características corporais, dor, saúde, alegria e cura. Se eu não me medico, não consigo exercer 

                                                 
16  Segundo os autores, o conceito de biomedicalização, debatido por Clarke et al. “a partir de 1985, traz 

mudanças tecnocientíficas importantes na constituição, organização e práticas da biomedicina contemporânea, e 

dão origem à biomedicalização, compreendido por uma nova economia biopolítica da medicina, saúde e doença, 

por mudanças nas formas de viver e de morrer, pela formação de uma arena complexa na qual os conhecimentos 

biomédicos, serviços e tecnologias são, cada vez mais intrincados, e por um novo e cada vez mais acirrado foco 

na otimização e no aperfeiçoamento individual por meios tecnocientíficos e na elaboração do risco e da 

vigilância no nível individual, grupal, e de população”. (ZORZANELLI, R. T.; ORTEGA, F. J. G. ; BEZERRA 

JR, 2014, p. 1864) 

17  Trata-se aqui da Sociedade de Controle, dotada de uma certa corrupção, que se esfacela e só funciona 

esfacelando-se. Em: https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/10/11/corrupcao-ganha-uma-nova-

potencia-nas-sociedades-de-controle/. 
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meus direitos e deveres. Se é (bio)cidadão na medida em que se é paciente e se reivindica o 

conhecimento sobre sua doença e, ao mesmo tempo, nos sentimos instigados a ter 

informações sobre susceptibilidades e predisposições e a tomar as medidas adequadas em 

nome da minimização da doença e da maximização da saúde. Renato, a criança que reivindica 

continuar tomando a medicação durante o período em que permanece na escola, carrega não 

só no que diz, mas no seu jeito e mundos de visão18, a esperança de ter um futuro diferente da 

sua mãe, que não estudou, que vive sob a marginalização da pobreza. Renato também deseja 

ser diferente dos colegas da classe, que não conseguem aprender a ler e escrever. Renato me 

disse um dia desses que quer trabalhar, ter uma casa para a família morar, e para isso precisa 

estudar, precisa tomar o remédio. A saúde ocupa o valor da vida, dos seus sonhos, dos seus 

desejos.  

 A biomedicalização está presente em nós, devém no nosso corpo, deseja em nós 

quando desejamos. Parecemos viver a culminação de uma grande desmontagem de certezas 

em que restam as últimas pretensas garantias no trapézio da biomedicina, da saúde. Os 

discursos repletos de enunciados e vocabulário médico (mesmo na ausência do profissional) 

não são um avanço em direção a “cuidar do indivíduo”, como diz o bom senso e o senso 

comum, pretendem, antes, corrigir e otimizar performances19 e tendem a substituir o corpo 

individual. Diz Deleuze (1992, p. 04) “pela cifra, pelos índices e médias epidemiológicas de 

uma matéria ‘dividual’, um pacote de informações a ser controlada”.  

 Os modos que “escolhemos” viver e os desvios que realizamos, ocupam um novo 

domínio, permeado de inseguranças, em que buscamos certas respostas nas neurociências, na 

genética e na biologia molecular, dando a essas respostas um valor superior. A adesão a esses 

valores é sintoma de um tipo de vida, a formação de um domínio que se conserva e se 

expande em meio à coexistência e também declínio dos valores transcendentes e modernos. 

 Há uma repetição dos discursos biomedicalizantes que prometem nos redimir. São as 

diferentes dimensões do império da saúde, mental ou não, englobando a política, os afetos, os 

                                                 
18  “Não existem “visões de mundo” (muitas visões de um só mundo), mas mundos de visão, mundos 

compostos de uma multiplicidade de visões eles próprios, onde cada ser, cada elemento do mundo é uma visão 

no mundo, do mundo — é mundo. Para esse tipo de ontologia, o problema que se coloca não é o da “tolerância” 

(só os donos do poder são “tolerantes”), mas o da diplomacia ou negociação intermundos.” 

Eduardo Viveiro de Castro, em:https://oglobo.globo.com/cultura/livros/eduardo-viveiros-de-castro-que-se-ve-no-

brasil-hoje-uma-ofensiva-feroz-contra-os-indios-17261624#ixzz59MT0wvEq 

19  Cf. Benilton Bezerra Jr. (2006 p. 92-93.): “A ideologia da saúde perfeita na cultura somática atual vem 

produzindo, ainda, ideais de performance física e mental que transformam em patologia praticamente tudo que 

impeça o indivíduo de atingir as suas exigências. As noções de disfunção, transtorno ou déficit vêm 

transformando nossa experiência do pathos, que vai deixando de se revestir de uma aura vivencial ou existencial, 

para progressivamente serem concebidas e experimentadas como desvios de funcionamento, erros de 

programação ou falhas de desempenho”. 
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modos de amar e a exigência de um cuidado/controle permanente sobre/sob o corpo e a 

mente/cérebro – nessa configuração, a saúde não é mais preventiva; ela é, mais precisamente, 

preditiva. Trata-se da ideia de preditibilidade.20 

 O que, de certa forma, permite uma abertura nas fronteiras das especialidades. Hoje, 

trabalhamos sobre uma ótica da composição. Uma criança pequena, por exemplo, ao chegar 

no CAPSij com a demanda de comportamentos não adequados para a sua idade, é avaliada 

pela equipe multidisciplinar, e o seu PTS (Projeto Terapêutico Singular) pode ser construído 

tanto a partir de um encaminhamento ao geneticista para averiguar a existência de uma 

anormalidade genética ou demais exames clínicos que se façam adequados à singularidade da 

criança, quanto a partir de sua inserção em espaços de estimulação infantil: prática que 

também compõe a linha de cuidado da detecção precoce de autismos e outros transtornos da 

primeira infância.  

 O diagnóstico aqui não é necessariamente importante ou estático, há uma preocupação 

com isso, mas também há uma preocupação em manter essa criança no serviço de saúde 

mental para ser estimulada em suas necessidades. Ultrapassa-se a margem do “pode ser que 

tenha algo”, a saúde ocupa uma excelência sobre a vida. Não necessariamente ela é doente, 

não necessariamente ela é atendida por um médico. Uma espécie de portador assintomático21, 

que tem uma forte presença do risco, logo precisa ser “cuidado”, inserido nos equipamentos 

de saúde mental, antes mesmo que a doença ou os sintomas apareçam, disponibilizando o 

corpo e a vida às tecnologias biomédicas de cuidado. 

 Nesse sentido, os equipamentos de saúde têm uma relação incontornável com esses 

traços medicalizantes e medicamentalizantes “não apenas resgatando os doentes potenciais e 

sujeitos a risco” (Deleuze, 1992, p.04) através de uma oferta daquilo que é urgente e garanta a 

mera sobrevivência, mas sobretudo azeitando a máquina da biomedicalização mesmo nos 

gestos de desmedicamentalização.  

                                                 
20  “Desde a ideia de previsão, a ideia de possibilidade, de possível, que já existe em Claude Bernard, 

século XIX, o surgimento da prevenção, da medicina preventiva, e no caso do mundo psi, isso se dá a partir dos 

anos 50, depois da Segunda Guerra, com muito mais vigor para a introdução de um novo termo-chave, a ideia de 

preditibilidade. A medicina agora não é mais preventiva ela é preditiva. Isso é uma mudança radical porque não 

se trata mais de prevenir doenças cujo curso conhecemos, mas a de prever a possibilidade de doenças no futuro e 

incidir antes que essas condições de possibilidade apareçam” (BEZERRA, 2003). 

Em:https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/08/01/neurocie%CC%82ncias-e-psicanalise-

benilton-bezerra/ 

21  Cf. Paula Sibilia (2004, P.57-58) “a figura do portador assintomático é um produto bem interessante 

dessas redefinições de normalidade, doença e saúde; pois o “portador” é doente, embora ele ainda não apresente 

os sintomas da doença. Por isso, é o modelo extremo da subjetividade contemporânea, marcada fatalmente pela 

propensão à doença e à morte, devendo lutar permanentemente contra sua condenação à obsolescência. A 

tecnociência adverte: é preciso conhecer todos os detalhes da informação contida nas próprias moléculas, para 

prever seu desenvolvimento e administrar os riscos nelas inscritos.” 
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 Há diferença entre esses dois processos (medicalizar e medicamentalizar), embora 

constituam uma dobra nos processos de desfundamento de tudo. A medicamentalização 

refere-se ao uso de fármacos, enquanto a medicalização diz de uma mutação, de um processo 

constante de reorganização da vida em um problema médico, em problema (formato) 

biomédico ou de saúde. 

 Há algum tempo, começamos a realizar encontros de matriciamento com as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) do território de abrangência do CAPSij, e, em um desses encontros 

com uma UBS, veio à tona a questão do desmame de benzodiazepínicos, que as equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) identificaram como uma questão importante na unidade. 

Nesses espaços, onde os três CAPS do território (Adulto, Álcool e Drogas e Infantojuvenil) se 

reúnem regularmente com a UBS (ESF e NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família) a 

questão foi discutida inúmeras vezes. 

 Nos primeiros encontros, a ideia era conversar sobre esses processos da produção de 

saúde, e isto não foi tão claro ou tão fácil, pois a biomedicalização é quase desconhecida, ou 

apenas entendida como o uso estrito ou excessivo de medicamento. Havia e há também um 

certo pensamento de que um pouco de medicalização é importante. Afinal, é preciso cessar 

um pouco as dores da existência, esse é o papel dos trabalhadores em saúde. Em um dos 

encontros, falávamos sobre quem eram essas pessoas, e uma das enfermeiras da UBS diz que 

na sua maioria eram mulheres mais velhas, que iniciaram o uso em um determinado momento 

da vida em que se viram sozinhas, ficaram viúvas, ou os filhos já não estavam mais em casa e, 

com isso, iniciaram o uso do medicamento. Uma das médicas fala que isso era “a tal da 

síndrome do ninho vazio”. Uma enfermeira lembra que estas mulheres vivenciam muitas 

violências, relacionamentos abusivos, e encontram no benzodiazepínico um sossego que ao 

menos lhes faz dormir. 

 A questão era que essas pessoas, chegavam nas unidades de saúde, inclusive nos 

CAPS, para refazer as receitas do medicamento. Os médicos vão falando das sensações de ser 

um carimbador. Lembro-me de um dos encontros em que essa questão surgiu: 

 

– Eu fico indignada com este negócio de refazer receita, isso pode ferrar com o 

paciente, sem contar que coloca a gente, médico, num lugar horrível, de prescritor, 

carimbador, parece que a gente só tá aqui para isso. Nossa, às vezes eu penso que a 

saúde pública faz isso com a gente, eles querem da gente quantidade, a gente tem de 

produzir, trabalhei em um serviço que tive tendinite de tanto fazer receita. 
– Podia ter uma impressora né… fala uma das enfermeiras. 
– Já trabalhei em lugares que têm impressora, a gente só precisa carimbar mesmo. 

_Mas olha, com 15 minutos de consulta fica impossível para mim este negócio de 

conversar, acolher, eu tento, mas isso que você falou de ser um carimbador, eu sinto 

muito isso trabalhando aqui. – diz um dos médicos da ESF. 
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 As discussões foram se alastrando pelos entendimentos do processo de trabalho em 

saúde, as questões trazidas pelo modelo empresarial, metas e mudanças nos modelos de 

atendimento, passando pela medicamentalização, os mundos de visões, e quais seriam as 

tentativas de criar uma intervenção para essa questão. Durante alguns meses de 

matriciamento, foi discutida a possibilidade de realizar grupos de desmedicamentalização de 

benzodiazepínicos na UBS, com a presença de profissionais dos CAPS. Dadas as 

organizações de agendas, horários e condições para essa intervenção acontecer, no encontro 

em que seriam legitimados esses grupos, houve uma novidade: 

 

– Este grupo não é o que eu esperava. Tenho recebido muitos casos de saúde mental 

e não sei o que fazer com eles. Muitos vêm dizendo que estão estáveis e é pra 

ficarem na Atenção Básica, mas às vezes a pessoa tá mais nervosa, aparentando 

poder ter uma crise, e eu não sei o que fazer, fala o médico da equipe 1.  

– Mas este grupo pareceu fazer sentido para todos, afirma uma das enfermeiras. Esta 

parte a médica da minha equipe já faz, ela liga para um psiquiatra amigo dela que 

ensina como desmamar as medicações, ela quer aprender algo a mais. Acho que ela 

quer entender como fazer o desmame psicológico desta medicação.  
– A gente precisa conseguir ver as pessoas como um todo, não como uma doença, lá 

no CAPS Adulto, às vezes as pessoas chegam dando barraco que querem a 

renovação da receita, e a gente acolhe, faz outros tipos de abordagem, a gente 

precisa entender as pessoas de outro jeito, sair deste negócio de consulta.  
– Isto a gente faz com o tempo que a gente tem, é pouco, tenho 15 minutos de 

consulta, o que eu preciso saber é como trabalhar com esta demanda da psiquiatria. 

Eu encaminho para o grupo corporal, terapia comunitária, auriculoterapia, mas quero 

saber o que fazer com este paciente no que diz respeito à medicação. – afirma o 

médico da equipe 4.  
– Eu sou a única psiquiatra deste encontro, consigo entender os dois lados. Tem uma 

questão mais técnica no que diz respeito às práticas médicas e outra em relação ao 

modo de se relacionar com o usuário.Eu tenho uma proposta: que tal realizarmos 

uma espécie de seminário sobre psicopatologias e como tecnicamente lidar com 

estas questões medicamentosas? 
 

 Nesse momento houve uma certa crise em relação a esse processo. De um lado, os 

trabalhadores da UBS reivindicavam espaços de construção coletiva dos saberes médicos e, 

de outro, os trabalhadores dos CAPS tentavam sustentar uma prática que escapasse da lógica 

biomédica. O que emergiu foi a coexistência de lógicas diferentes do trabalho em saúde, os 

modos de produção vigentes em cada unidade, os modelos de organização institucional, e o 

que cada trabalhador carrega consigo como alicerce e ferramenta de trabalho. 

Independentemente da criação de um grupo de desmedicamentalização na UBS ou de aulas 

capacitadoras sobre psicopatologia, o encontro entre diferentes trabalhadores vindos de 

equipamentos distintos para esse encontro, são possibilidades de ocupar outros territórios no 

que diz respeito à medicalização e desmedicalização da vida. 

 A biomedicalização é um sintoma da nossa sociedade, combatê-la radicalmente me 

parece uma tarefa impossível; atentar-se a esse movimento e buscar alternativas novas com 
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uma produção de saúde cega às questões de medicamentalização e medicalização são tarefas 

difíceis. Nem os grupos de desmame de benzodiazepínicos, nem aulas capacitadoras de 

psicopatologia. A ideia era continuar as conversas sobre o tema e aproximar-se da questão de 

formas diferentes.  

 Veio o surto de Febre Amarela, a Atenção Básica fica encharcada de metas e 

vacinações. Os espaços de discussão suspensos, as propostas de intervenção foram levadas 

para o modo-espera. Meses depois, voltamos aos encontros, surge novamente a questão do 

uso abusivo de benzodiazepínicos. Por um lado o desejo da formação dos médicos para essas 

questões de uma forma bem específica, de outro lado a ideia de manter os grupos e tentar uma 

abordagem diferente do cotidiano da UBS. Nem uma coisa, nem outra. As conversas passam 

agora por um crivo gerencial, que discute em outros níveis, com pouca participação desses 

trabalhadores, quais rumos esses espaços de matriciamento devem tomar; a ideia é que a 

gestão crie um eixo comum para os encontros, levando em consideração as especificidades de 

cada UBS. Ativaram o modo-espera novamente. 

 O que interessa aqui é dar dizibilidade aos processos do trabalho em saúde, às 

diferentes tecnologias de trabalho que são passíveis de identificação com as linhas 

medicalizantes e medicamentalizantes. O entendimento da biomedicalização ainda é um 

caminho percorrido por todos, as ideias transitam, coexistem, relutam e, nesse vai e vem, em 

meio às metas, ao modo de produção empresarial da saúde, lidam com as possíveis aberturas, 

e com as tentativas de sucesso através das experiências “exitosas” que muito interessam à 

produção de saúde, e também do fracasso, sobre o qual pouco é dito, mas que permeia esses 

processos regularmente.  

 Esses movimentos de medicalização e desmedicalização coexistem nos agenciamentos 

realizados dentro e fora das unidades de saúde. No processo desta pesquisa, foi possível dar 

visibilidade a esses pontos a partir daquilo que pulsava no cotidiano. Os processos de 

biomedicalização e desmedicalização e seus efeitos são movimentos que não estão 

instaurados apenas em cada profissional, na instituição ou na prática em saúde, eles estão por 

todos os lados, fazem parte da vida na sociedade do império capitalístico e na saúde ocupando 

os espaços do consumo. Há mais acesso à informação sobre saúde, o que deve ser considerado 

democrático e bem-vindo; a questão está em quem e como se gera essa informação, e quais 

são os interesses que estão em jogo. O processo de disputas do setor de saúde entre o capital 
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financeiro e o complexo médico-industrial22 trazem modificações nas políticas públicas de 

saúde.  

 Diego chegou ao CAPSij com encaminhamento do Ambulatório de Psiquiatria, tem 

nove anos, faz uso de risperidona, um medicamento antipsicótico dado para diminuir os 

impulsos da criança. Queixa: muito agitado e agressivo na escola, xinga os professores, bate 

nos colegas. Não renovamos a medicação, pois Diego foi avaliado pela equipe, que entende 

que a criança não tem nenhuma psicopatologia ou comportamento que necessite de remédio. 

O processo de desmedicamentalização foi a princípio difícil para a família, Diego estava mais 

ativo, necessitando que constituíssem outras maneiras de estar com ele. Ao mesmo tempo, o 

filho e os pais, muitas vezes acoplados às suas telas quando vinham ao CAPSij, pareciam 

dizer que não vão aprender a se relacionar, que esse jogo caducou. Somente distâncias23 e 

vizinhanças. Frequentemente a mãe de Diego vinha ao CAPSij com queixas de que a criança 

não estava comendo tanto, dormindo tanto, e estava muito elétrica pela manhã, que estava 

menos independente. Foi um processo longo com os pais. Com a escola, a conversa foi mais 

dura, muitas reclamações, contatos agressivos com a equipe e uma imposição de que a criança 

não entraria na escola sem uso de medicamento. A equipe discutiu o caso inúmeras vezes com 

a escola, falou de outros modos de estar com Diego, de auxiliá-lo a estar no coletivo de outras 

formas. A reação dura dessa escola se desenrolou com a transferência da criança para outra 

instituição de ensino. Na escola nova, Diego chegou sem remédio e sem antecedentes, a 

relação Escola, Família e Saúde Mental começou de novo. 

 Essa experiência nos fala um pouco sobre a complexa tarefa de desmedicamentalizar, 

de dar uma resposta diferente do que se é esperado, do que é prescrito em termos 

farmacológicos e da psiquiatria biológica. Observo no meu cotidiano a estranheza crescente 

diante de um serviço de saúde que não responde imediatamente a um desvio com uma 

prescrição medicamentosa. Essa resposta dura em relação a propostas de 

                                                 
22  Cf. Riart e Merhy (2017, P.1012) “Esses acordos favorecem a utilização de tratamentos baseados em 

medicamentos e outros desenvolvimentos tecnológicos que nem sempre representam a melhor opção. Usuários 

convertidos em consumidores são expostos à biomedicalização de suas vidas, através de mecanismos sutis que 

apresentam a informação como objetiva e criada para empoderá-los.” 

23  “Basta de vínculos, apenas contiguidade de velocidades”. Será que nós não teríamos aí o esboço de 

algo próprio a esse universo nosso, tão longe daquele tempo em que o tempo todo se queria. “Meu bem vamos 

discutir a relação? Uma subjetividade então mais esquizo, mais fluxionária, mais de vizinhança e ressonância, 

mais de distâncias e encontros do que de vinculação e pertinência. Expressão talvez paradoxalmente de uma 

sociedade de controle e seus mecanismos flexíveis de monitoramento dos fluxos, muito mais disso do que de 

uma sociedade disciplinar com a sua lógica rígida da pertinência e da filiação.” (Cf. PELBART, Peter. Como 

viver só. Transcrição e vídeo da conferência.). Disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2012/12/19/como-viver-so-palestra-com-peter-pal-pelbart-

video-do-4o-seminario-vida-coletiva-seminarios-internacionais-para-a-27a-bienal-de-sao-paulo-abaixo-a-

transcricao-integral-da-p/. Acesso em 5 mar. 2017. 
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desmedicamentalização é uma linha delicada: ir a um serviço de saúde e não receber 

prontamente a resolução da demanda pela via medicamentosa muitas vezes traz situações 

difíceis e constrangedoras, além de dúvidas sobre se esse é mesmo um tratamento em saúde. 

Essa dúvida passa também pela equipe: bancar um processo de desmedicamentalização e 

apostar em algo móvel, que não tem a força e a calmaria trazidas pela medicação, e nos 

convida ao desassossego. A partir disso, construir um Projeto Terapêutico que não passe por 

ações medicalizantes para substituir a medicação, é um processo delicado: traz à cena das 

discussões os valores que estão inseridos no ato do cuidado em saúde, requer um certo 

rompimento com as práticas repetitivas do trabalho e almeja invenções no processo de 

acompanhamento do usuário do serviço e do modo operante da equipe. 

 É nesse processo que lido com todas as incertezas do trabalho, com os afetos e com a 

escassez de fichas para essa aposta. Não é um desdobramento claro, trata-se de um caminho 

liso e estriado24, uma mistura entre aquilo que almejamos no cuidado em saúde e aquilo que é 

possível. O menino a quemme referi anteriormente, o Renato, que toma metilfenidato e que 

me disse que não queria deixar de tomar o remédio para ir à escola, algum tempo depois, em 

um atendimento de referência, disse:  

 

–Tenho uma coisa para dizer para vocês: eu estou tomando meu remédio só depois 

do recreio. 
– Por que você está fazendo isso menino? Diz a mãe com um olhar de reprovação.  
– Espera um pouquinho, mãe, vamos deixar o Renato falar com a gente. – digo 

tentando mediar a bronca. 
– Sabe, tia, fiquei pensando naquela conversa de que eu talvez não precise de 

remédio, e estou ficando a parte da manhã sem tomar, aí eu consigo estudar, ficar 

tranquilo na aula e depois do recreio, que é quando eu tenho mais dificuldade de 

prestar atenção na aula, eu tomo ele. – diz Renato, sorridente com a nossa cara de 

surpresa. 
 

 Ainda com remédio, ainda com o status de doente, e com um pequeno alargamento 

nesse processo de cuidado que passa, sim, pelas linhas biomedicalizantes, vou entendendo que 

hoje não está claro quem tem o critério para saber o que é e o que não é uma questão médica 

ou de saúde. Arrisco dizer que Renato desenvolveu uma espécie de Guia GAM25 para si, 

selvagem, vivido e experimentado em tempos de corrupção de tudo. Atualmente, todos 

opinam, todos prescrevem e exercem uma dita autonomia sobre os processos de saúde. E isto 

                                                 
24  “O espaço estriado é o que entrecruza fixos e variáveis, ordena e faz sucederem-se formas distintas, 

organiza as linhas melódicas horizontais e os planos harmônicos verticais. O liso é a variação contínua, é o 

desenvolvimento contínuo da forma, é a fusão da harmonia e da melodia em favor de um desprendimento de 

valores propriamente rítmicos, o puro traçado de uma diagonal através da vertical e horizontal”. (DELEUZE e 

GUATTARI, 1997, p.184). 

25  “O Guia GAM consiste num conjunto de passos que propõem ao usuário questões e informações para 

ajudá-lo a repensar sua relação com o uso de medicamentos psiquiátricos, visando aumentar seu poder de 

negociação com respeito ao seu tratamento junto à equipe que o acompanha”. (PASSOS et al., 2013, p. 25). 
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não passa aqui, por um julgamento de ser algo ruim ou bom. Renato se atentou a uma 

conversa sobre retirar a sua medicação e, um mês depois, mesmo achando que ele precisa de 

remédio para estar na escola, resolveu experimentar uma gestão desse viés em sua vida. 

Talvez os critérios de Renato, metaestáveis, oscilem muito e possam parecer sem critérios e 

sem medidas; ou talvez ele tenha encontrado um critério singular. 

 Assim como Renato, outras tantas crianças e adolescentes, têm reivindicado de muitas 

formas o uso de medicação. Claro que esse movimento também é endossado pela família, pela 

escola, pela mídia, enfim, são os efeitos da biomedicalização. E, embora a proposta desse 

CAPSij seja desconstruir essa demanda, estar atento ao processo de medicalização da vida 

ocupa uma certa tensão. Em uma das entrevistas, um trabalhador fala um pouco sobre esse 

processo: 

 

O papel do CAPSij: acho que é isso né, a minha opinião ética e profissional, é que 

tanto tem essa possibilidade de criar formas de subverter, de tá na vida de um modo 

potente e seguro, quanto pode medicalizar e patologizar, e acho que aqui, sim, a 

gente faz isso também Acho que estas duas coisas coexistem, tem uma coisa que é o 

ideal e tem uma coisa que é o real, o ideal é isso, que a gente possa criar formas 

potentes, e de despatologizar e tal, essa é a nossa bandeira, dá pra fazer isso o tempo 

todo com os 400 usuários que a gente tem aqui? Claro que não. Acho que muitas 

vezes a gente acaba entrando numa linha mais mecânica, e que reproduz essa coisa 

do medicar, do objetificar e tal, acho até que a gente não é algo muito medíocre, 

nesse sentido. Quando eu vou dizendo, acho que a gente reproduz é que tá longe do 

ideal da potência singular, e acho que a gente não é de todo tão ruim assim, mas de 

vez em quando a gente é… 
 

 Como desmedicalizar dentro de um equipamento de saúde que está muita vez a 

serviço da medicalização e biomedicalização, em que muitas experiências são ‘tornadas 

médicas’ ou viram um caso de saúde, tanto pela equipe, quanto pelos acompanhados? Essa 

pergunta não me parece muito fácil de responder. Ouso dizer que é uma tarefa delicada, no 

sentido de que combater a biomedicalização implicada com as políticas de subjetivação 

contemporâneas, não me parece algo que é alcançável, ainda mais se tratando de apostas 

tecnológicas realizadas dentro de um equipamento de saúde/saúde mental. Embora essa, sem 

dúvida, seja a tarefa mais difícil: sustentar radicalmente na clínica uma biodesmedicalização.  

 Um exemplo disso aconteceu no Fórum de trabalhadores da Zona Norte de São Paulo 

que aconteceu no CAPSij. A proposta era que o nosso serviço apresentasse algo que fosse 

relevante no seu cotidiano; longe de entendermos como uma “prática exitosa”, foi notável a 

diferença quando o farmacêutico e o gerente do CAPSij trouxeram a informação que apenas 

vinte e cinco por cento dos usuários do serviço faziam uso contínuo de medicamento. Para a 

realidade trazida nesse espaço, esse é, de fato, um número muito pequeno. Recordo que 

naquele momento nos foi perguntado como conseguíamos atingir esses números.  
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 Não tínhamos uma resposta certeira, a equipe foi contando como no cotidiano de 

trabalho a atenção aos processos medicamentalizantes estavam bem vivos: além de uma 

preocupação notável com a terapia medicamentosa nas discussões de casos, havia também 

investimentos com a rede, conversas e discussões com as escolas, com os abrigos, unidades 

de saúde, outros serviços do território, e, principalmente, com a família. Também pactuamos 

que nenhum profissional atendesse os usuários sozinho, principalmente nas consultas 

médicas, essas são sempre realizadas junto aos profissionais de referência do caso. Esses 

cuidados não garantem que não seja realizado um uso abusivo de medicamento, muito menos 

sustentam que esse caso não seja objeto de práticas medicalizantes ou biomedicalizantes, 

talvez já sejam antes de sabermos ao certo. Contudo, são pequenos gestos de atenção ao 

processo de trabalho em que emerge cotidianamente a questão da 

medicalização/medicamentalização dentro do serviço.  

 Nas discussões em equipe que acontecem diariamente no serviço, há uma preocupação 

visível em relação à terapia medicamentosa. Esse é, sem dúvida, um ponto de tensão, uma vez 

que se apresenta em discursos diferentes sobre o entendimento de saúde, a normalidade, as 

estratégias e procedimentos que são indicados para os casos, o quanto de fato é necessário ou 

não o uso de medicação e de qual medicação. Como afirmou meu parceiro de trabalho, não 

conseguimos garantir isto o tempo todo, escapamos do nosso próprio discurso medicalizante e 

atendemos às forças da biomedicalização que estão muito presentes em nós e em quem nos 

procura. 

 Atento que essas discussões e experiências são, por muitas vezes, estritas ao uso de 

medicamentos. Alterar outros “recursos terapêuticos” que utilizamos e que também estão a 

serviço da biomedicalização ainda é muito nebuloso e episódico. Esses processos parecem 

passar por uma coexistência de forças e movimentos, uma vez que, no limite, os 

equipamentos de saúde mental estão a serviço e em “combate” da medicalização da vida; ou 

seja, há ao mesmo tempo uma reprodução da lógica medicalizante com seus protocolos, 

índices, amostras, fluxos e soluções restritas à biomedicina, em um sistema muitas vezes 

empresarial e bancário, e também há uma tentativa de procurar novos valores para a produção 

de vida. 

 Procurar novos valores no sentido, de não codificar comportamentos que rapidamente 

são entendidos como anormais, patológicos, perigosos e, na medida do possível, dar a eles os 

valores que são dados no plano das singularidades. Há uma interessante história acerca de 

como esse processo é muito sutil: 
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Ontem, por exemplo, a gente discutia o caso do Daniel: a gente estava lá na UBS 

discutindo, era uma história que eu nem sabia, e a referência dele conta que 

aconteceu já há algum tempo. Era aniversário dele e ele pediu dinheiro em casa, 

comprou água e foi vender água na rua. E com o dinheiro que ele ganhou vendendo 

a água, ele comprou um bolo. Que ele queria um bolo de aniversário. Isso com 10 

anos de idade. E isso algumas pessoas foram dizendo: “não! Ele não pode fazer isso, 

isso é trabalho infantil”. Quando isso acontece, a mãe traz ele pra cá, pro CAPSij, 

pois ele estava trabalhando, vendendo água, ela só conta esta parte. Não fala para 

que que era. Aí no atendimento de referência, elas foram falando, não meu, não dá 

né, você é uma criança, não precisa se preocupar com isso e não sei o quê… aí 

quando ele conta pra que que é: que ele queria um bolo de aniversário. É, eu vou 

pensando, tá, tem um histórico de vida fodida e tal, e ele teve que se preocupar com 

isso, pois essa família não tinha esse entendimento ou essa condição e tal. Mas 

quanto a essa delicadeza de ter um bolo de aniversário… e é nesse sentido que eu tô 

dizendo dessa, desse, dessa transgressão assim né, dessa coisa, precisamos valorar. 
 

 Essa história mostra que o tempo todo foi realizada uma leitura mais dura da vivência 

de Daniel, que rapidamente foi colocado em julgamentos, levado ao CAPSij por entender-se 

que esse comportamento necessitava de uma intervenção de uma equipe de saúde mental, e 

em poucos momentos ouviram o garoto, falaram com ele dessa experiência. Foi preciso que o 

mesmo serviço que o mantém dentro dos índices de usuários que usam medicamento, pudesse 

desconstruir com a rede e com a família que o que aconteceu foi algo da vida, um valor 

singular, louvável e distinto do sofrimento mental grave, transtorno intenso, ruína. Daniel não 

precisava de medicamento, também não precisava ir ao CAPSij com sua mãe. Contudo, 

precisou passar pelas forças biomedicalizantes de um equipamento de saúde, que tange a sua 

vida, para que fossem alertados que esse acontecimento é da vida. 

 Eis aqui a delicadeza: é possível sustentar práticas desmedicalizantes dentro de um 

equipamento de saúde? Que lugar o serviço de saúde mental ocupa na vida das pessoas? Em 

uma sociedade em que tudo é rapidamente entendido como uma questão biomédica/de saúde, 

que saber-poder está investido nas instituições de saúde e nos seus trabalhadores? 

 Os equipamentos de saúde têm uma função importante dentro do campo de forças da 

biomedicalização, de forma que há grandes promessas e “artigos de fé” em torno da medicina 

e da saúde biomédica, e, para muitos, se a farmacologia não trouxe a cura, trará. A 

biomedicalização não é uma mera ideologia; ela é, mais precisamente, uma reação diante do 

grande desamparo, da corrupção das sociedades de controle. Como diz Michel Hardt (2000), a 

sociedade de controle caracterizada pela corrupção em uma oni-crise, as instituições sociais 

ocupam e percebem-se em um processo fluido de engendramento e de corrupção da 

subjetividade e sublinha que: 

 

Não se deve dar aqui um sentido nem moral nem apocalíptico ao conceito de 

corrupção. É preciso concebê-lo à maneira de Aristóteles, como o processo inverso 

ao da geração, como um devir dos corpos, um momento no vaivém da formação e 

deformação das subjetividades. É necessário pensá-lo, portanto, segundo sua 
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etimologia latina: com-rumpere, esfacelar-se. Se a máquina capitalista só funciona 

se esfacelando, como bem dizem Deleuze e Guattari, a sociedade de controle 

também se esfacela e só funciona se esfacelando. Eis sua corrupção. (HARDT, 2000, 

p. 371). 
 

 Um com-rumpere generalizado, do qual uma das reações é a biomedicalização que 

está presente em nós, devém no nosso corpo, deseja em nós quando desejamos, com um certo 

cansaço26. 

 Semanalmente, coordeno um grupo com adolescentes no CAPSij, na sua grande 

maioria são jovens que tentaram suicídio ou realizam constantemente atos de automutilação. 

Os discursos, os corpos parecem cansados para a vida, não há na sua grande maioria valores 

superiores, Deus ou Preto Velho, destino e nem caminho seguro, parece não haver mais força: 

 

Um silêncio que foge ao cotidiano marca as tardes de terça-feira na lavanderia-

quintal do CAPSij.Os adolescentes chegam, sentam-se em volta da mesa, olhos 

marejados, fones de ouvido:  

– Oi gente, como vocês estão? 

Silêncio. Olhares cabisbaixos, vozes fracas e baixinhas começam a falar: “normal”, 

“horrível como sempre”, “não sei ainda o que eu venho fazer aqui, nada vai mudar 

mesmo”. Monique, que sempre vai direto da escola, com o uniforme e sua mochila, 

tira os óculos, limpa as lentes, coloca-os novamente no rosto e começa a falar, 

dispersando as falas soltas sobre o quão insuportável a vida anda.  

– Hoje eu estou pior que os outros dias, não sei, parece que nada mais faz sentido, 

nem me matar faz sentido sabe… tô cansada de tudo, nem a minha namorada que é 

algo que me faz bem tá me animando. Eu me sinto um zumbi do WalkingDead, não 

tô dormindo, ando para lá e para cá… sei lá.  

As vozes baixinhas concordam e afirmam também se sentir assim muitas vezes.  

–Vou para a escola de manhã porque sou obrigada, porque por mim eu passava o dia 

todo deitada na minha cama, sabe, assim como alguns de vocês.  

– Mas você veio aqui hoje né? Isso já é bom. 

– Eu vim, por mais que eu não tenha certeza do que eu venho fazer aqui, eu venho, e 

também porque eu quero mudar minha medicação, parece que não está mais fazendo 

efeito. Depois do grupo, você fala pra Doutora e pra minha referência que eu quero 

falar com elas, eu acho que se mudar o meu remédio eu posso ficar melhor. 
 

 Nessa conversa cabem muitos signos e uma sensação de esfacelamento geral, esses 

adolescentes parecem um sintoma do contemporâneo, neles tudo parece em vão e 

frequentemente vaza, escoa e não se afirmam em outros lugares (família, escola, amores etc.), 

exceto no modo de vida biomedicalizado. 

 Quando encontro com esse grupo de adolescentes, minhas sensações atravessadas por 

certa literatura e filosofia, enunciam que viver está reduzido a quase nada, e com a suspeita 

crescente de que esse pouco talvez não baste para prosseguir. Mas isto não seria um estado 

                                                 
26  A biomedicalização pode estar implicada com o que Nietzsche chamou de niilismo passivo que 

coexiste desde o final do século XIX em certas frequências em nós com máximas como: “tudo é igual nada vale 

a pena” (MACHADO, 1999, p.70). Trata-se do declínio dos fundamentos metafísicos e humanistas, uma 

corrupção em ressonância com o poema “Nosso tempo”, de Drummond (1978): “E continuamos. É tempo de 

muletas. Tempos de mortos faladores”. 
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depressivo ou distimia? Não vivemos na era das depressões, e elas mesmas não emergem 

nessa formação histórica? A biomedicalização se expressa em certos tipos de respostas, as de 

quem, ao modo do trapezista de Kafka no conto A primeira dor, está por um fio: 

 

Um trapezista se dá conta, subitamente, de que sua vida está por um triz: “Viver 

assim, com uma só barra entre as mãos… É vida, isto?”A existência de repente lhe 

parece estreita demais, pobre demais, frágil demais. Passa a exigir dois trapézios em 

vez de um, e promete “nunca mais e em circunstância alguma” voltar a apresentar-se 

como antigamente, pendendo de uma única barra. O trapezista de Kafka, na sua 

exclamação apavorada, expressa o que as acrobacias do mundo contemporâneo 

tentam dissimular a todo custo: a percepção vertiginosa de que estamos por um fio, a 

descoberta penosa de ver-se reduzido a quase nada, a suspeita crescente de que esse 

pouco talvez não baste para prosseguir. Ao lado da certeza esvaída, a vida 

depauperada, o abismo escancarado, a quebra irremissível no fio do tempo e no 

contorno da alma. (PELBART, 2000, p.7). 
 

 Parece-me ser preciso ir além das codificações de comportamentos e estados 

patológicos para sondar nossa existência no contemporâneo. Os gestos diante da vida, tanto 

dos adolescentes como do trapezista de Kafka, expressam o desgosto, o desamparo, o mal-

estar presente em nós. Atualmente, viver é também se deparar com transborrando gênero e 

convivendo perto, é cor que não estava ali antes e se expressa mais, são outras culturas 

imigrantes que invadem, muitas misturas inauditas no CAPS e fora dele, e é, também, 

experimentar duras reações, preconceitos, segregação, ódio. O chão desaparece, sinto-me por 

um triz, trapezista sem barra, e reinventar-se com estas misturas frequentemente é forte, 

libertário, difícil, duro e “não há como fazê-lo, no contexto contemporâneo, sem antenar para 

a miríade de riscos, ofertas e urgências na qual nos lança, na sua oscilação sincopada, a barra 

do presente”. (PELBART, 2000, p. 7). 

 Há também busca de sossegos fáceis, entorpecimentos diversos e reconforto na moral 

que podem se expressar com a biomedicalização de um fim de um namoro na adolescência, 

por um comportamento “inadequado” na escola, entre outros, mas que têm como efeito a 

busca de respostas para narcotizar, remediar vidas por um fio. 

 

Eu vim trazer minha filha aqui para vocês fazerem um exame, passar com psicólogo, 

o psiquiatra, porque eu acho que ela não é normal. Me disseram que vocês fazem 

estes exames aqui. Ela era uma menina boa, obediente, mas agora ela está terrível, 

deve ter algum problema. Quando ela era criança eu conseguia estar mais perto, 

porque eu não trabalhava. Agora que ela cresceu, que eu achei que fosse ter mais 

paz, ela me faz uma dessas. Eu não mereço, deve ter algum problema de cabeça. 

Conta pra elas, conta o que você fez. Eu tive que perder um dia de trabalho para 

trazer ela aqui, porque esses dias na escola ela resolveu xingar a professora, mandou 

ela para aquele lugar sabe… Vocês têm psiquiatra aqui? Ela precisa fazer uns 

exames, tomar um remédio, isso não é normal. 
 

*** 



54 

 

 

 Nesse sentido, a biomedicalização ocupa não só um lugar de modulação dos corpos, 

como efeito de políticas de subjetivação hegemônicas, mas é também uma das respostas ao 

mal-estar presente em toda parte, ao grande cansaço do humanismo da modernidade, ao seu 

esfacelamento. A biomedicalização parece integrar o gerenciamento de uma semivida 

anêmica, nem vida nem morte, mas a produção de sobreviventes27, uma produção do 

sobrevivencialismo.  

  Um médico, um psicólogo, um oficineiro de artes, um militante da Reforma 

Psiquiátrica, pode ser tomado por forças biomedicalizantes; uma criança, um adolescente, 

também podem, pois essas também passam por eles, desejam e falam nos corpos, na vida, 

estão presentes em casa, na escola, no hospital, no CAPSij e até mesmo em um jogo de bola 

na rua. Isso tudo, diante da percepção de que frequentemente não sabemos a que estamos 

sendo levados a servir, a serviço do que vivemos, em busca de que estamos. 

 Mas também é importante estar atento a essas forças, interferindo naquilo que é 

possível, em nós, primeiro. Lembro de “um caso” que chegou ao serviço através de ofício do 

Ministério Público solicitando internação compulsória. Era um adolescente que fazia uso 

abusivo de crack e andava perturbando a vizinhança. Antes de qualquer coisa, respondemos à 

Justiça que não conhecíamos o garoto e que não iríamos realizar a internação antes de tentar 

outros modos de cuidado.  

Ed tinha aproximadamente uns 16 anos quando o conhecemos, negro, alto, não falava, 

tinha um olhar que parava no ar, às vezes ria sozinho, as vezes passava horas olhando para o 

nada. Começamos a realizar visitas à sua casa, conhecemos sua família, todos eram usuários 

de crack; foi uma aproximação através da imersão da equipe na realidade de Ed. Esse 

processo durou meses, talvez até um ano, até que ele um dia conversou com a gente, falou do 

que sentia, queria retornar à escola e adorou ter conhecido o cinema com outros adolescentes 

do CAPSij. Embora houvesse em alguns momentos tentativas de medicá-lo, não fizemos o 

uso de medicamento como terapêutica; a aposta foi aproximação, imersão, sem tutela, abrir 

possibilidades com a vida do garoto. Ed nunca foi internado. 

 Não estou afirmando que esse caso não passou por linhas medicalizantes, até porque 

romper com forças tão operantes na vida, parece-me uma tarefa inalcançável dentro de um 

serviço de saúde, mas acredito que nesse processo houve muitos possíveis. Rompemos com 

                                                 
27  Giorgio Agamben diz que o poder contemporâneo não opera apenas com a lógica do “fazer viver e em 

deixar morrer”, do século XIX e sim em fazer sobreviver, produzir sobreviventes. O autor diz que: “não é mais a 

vida, não é mais a morte, é a produção de uma sobrevida modulável e virtualmente infinita que constitui a 

prestação decisiva do biopoder de nosso tempo.” (AGAMBEN, 2002, p. 24). 
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alguns modos de fazer no cuidado de um usuário de crack, apostamos em estratégias de 

ampliação de mundos mais do que cessar o uso de substância. Ed hoje tem vinte anos, não vai 

a nenhum serviço de saúde, mas de vez em quando dá uma passadinha no CAPSij para ver a 

equipe, e encontrou um modo singular de cuidado de si. Contudo, no cotidiano do serviço, 

medicalização/biomedicalização aparecem espraiadas, e aqui e ali pinçamos a nós mesmos 

fora desse jogo que nos habita e habilita a certo servilismo. 
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3.1 Chegou um tempo em que não adianta morrer, chegou um tempo em que a vida é 

uma ordem 
 

 Bruna chega ao CAPSij acompanhada de Ingrid. Era uma manhã tranquila, as crianças 

que estavam em convivência já iam para casa com seus familiares. Fazia um bom tempo que 

não iam ao CAPSij. Quando olho para elas, percebo que as coisas não vão bem, Bruna estava 

mais agitada, andava de um lado para o outro e falava alto, como se estivesse brigando com 

alguém. Ingrid tinha os olhos arregalados e não saía um minuto sequer do lado da namorada. 

 Fomos conversar um pouco e elas contaram que o pai de Bruna havia falecido havia 

mais ou menos um mês. As garotas viviam com ele, Bruna tinha uma relação conturbada e 

cheia de violências com a mãe, que a trancava dentro do armário quando era criança, sofreu 

violências físicas e psicológicas. Ingrid saiu da casa dos pais há cerca de dois anos. Quando 

começou a namorar Bruna, seus pais não a aceitavam, achavam-na masculina demais. 

 Bruna estava confusa, falava sozinha, andava de um lado para o outro, não dormia há 

alguns dias, achava que havia pessoas perseguindo-a. Ingrid estava preocupada com a 

namorada, fazia dias que não dormia e nem comia, cheirava cocaína todas as noites para se 

manter acordada do lado de Bruna. 

 A equipe logo se agenciou para realizar o acolhimento das garotas, decidimos que 

cuidaríamos de Ingrid também, mesmo que ela já tivesse completado 18 anos. Quando 

conversamos, os seus olhos brilham, ela me abraça e agradece. Estava perdida, sem chão.  

Bruna foi acolhida, avaliada pela equipe e medicada, Ingrid foi acolhida e pensamos que, para 

começar, era importante pensar acerca do uso de cocaína, esse foi um dos combinados, que 

ela precisava descansar. 

 Durante algumas semanas, as garotas passavam o dia no CAPSij, ali cochilavam, 

conversavam com a equipe, participavam de algumas atividades, Bruna era avaliada pela 

equipe diariamente e medicada de acordo com a necessidade. Ingrid participava das atividades 

com Bruna e era ouvida pela equipe, estava começando a descansar.  

 Devagar fomos auxiliando na retomada da vida cotidiana, na organização das suas 

coisas, no acolhimento ao luto, no cuidado com os sofrimentos que por ali passavam. Ingrid 

começou a trabalhar com bicos, um dia na construção, um dia em eventos, sua preocupação 

em conseguir dinheiro era grande, era preciso sobreviver.  
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 No passar dos dias, foram se agenciando, outras questões foram aparecendo, a 

sensação de virar adulto de uma hora para outra deixava as garotas – cadauma com suas 

questões – sem chão. Bruna estava bem, já havia algum tempo que não ouvia mais vozes, 

estava dormindo bem e cada dia mais parecia estar conectada consigo mesma. Fizemos uma 

conversa com a nova psiquiatra do CAPSij e iniciamos uma diminuição da sua medicação. 

 Ingrid, por outro lado, estava mais nervosa, reclamava do seu humor, da irritabilidade, 

da dificuldade em dormir. Não estava mais fazendo uso de cocaína, optou por apenas fumar 

maconha, na tentativa de dormir um pouco. Fala das questões pelas quais estava passando, da 

reaproximação com a família, da doença da mãe, das responsabilidades que pareciam nunca 

acabar:  

 

– Sabe, eu não durmo há dias. A Bruna dorme, e eu fico andando de um lado para o 

outro, preocupada, penso no dinheiro, penso na minha família, na mãe da Bruna que 

vem de vez em quando nos perturbar. Está difícil pra mim, acho que preciso de um 

remédio. 
 

 Ingrid também foi medicada com um antidepressivo. Esse processo foi delicado e 

combinamos que seria uma aposta na qual ela também teria um papel importante sobre o uso 

de medicação. O remédio deveria ser uma espécie de auxílio nesse momento, que 

conversaríamos semanalmente para ir pensando em como essa terapia medicamentosa 

caminharia.  

 Em uma dessas conversas, Ingrid chega animada, conta que, pela primeira vez, os pais 

a chamaram de ele:  

– A minha mãe falou assim pro meu irmãozinho: vai lá e fala com seu irmão que 

estamos o esperando aqui para ir no mercado. 
 

 Seus olhos enchem de lágrimas ao lembrar do pai lhe dizendo que era o filho que 

sempre sonhou. Ingrid chora, fala que é de felicidade. Na semana seguinte chega ao CAPSij 

com um entusiasmo que ainda não tinha conhecido: 

 

– Mara, queria lhe perguntar uma coisa. Eu quero começar a fazer hormônio-terapia. 

Andei pesquisando sobre isso e acho que agora me sinto confiante para mudar de 

sexo. Quero ser o que sempre fui, me sinto apoiada pela minha família, isso era o 

que pegava pra mim. O fato deles me aceitarem e já me verem como um homem me 

deu mais força pra tentar a mudança de sexo. Vi que tem um hospital na zona sul 

que faz isto. Precisa de uma psicóloga para me dar um laudo, você pode me ajudar.  
– Que bom te ver sorrindo, acho que posso te ajudar, sim. Não sei se com este laudo, 

mas posso ver como pode realizar este acompanhamento aqui na zona norte, mais 

perto de casa. Você sabia que pode ter um nome social já? Que tem alguns serviços 

que dão sustentação para os transexuais? Você não está sozinha, ou sozinho. Dou um 

sorriso para ela e falo que vou demorar um tempinho para mudar o modo que me 

refiro a ela/ele. Em mim, a sensação de embaralhamento de artigos e pronomes 

tomam conta do pensamento. A fala dá uma truncada. 
– Eu tenho um nome que sempre quis me chamar, eu queria me chamar Miguel.  
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– Se você quiser podemos já mudar isso aqui, tanto nas questões de papel sabe, seu 

prontuário, cadastro no SUS, essas coisas e também o modo que lhe tratamos. Posso 

te chamar de Miguel. 
– Jura? Eu quero muito. Me diz com os olhos cheios de lágrimas. 
– Sim, podemos fazer isso. Vou começar a lhe chamar de Miguel também. Eu acho 

que às vezes eu vou errar, tá!? Vai ser um processo pra mim também, a gente fica 

acostumado a falar com as pessoas usando um artigo, um pronome, mas eu posso 

mudar. 
– Ah, nossa, eu não imaginava isso. Eu sei que vai ser difícil, eu penso nisso desde 

que eu tinha uns 11 anos. Mas sempre tive medo. Depois de tudo isso que vivi, das 

aberturas que tive, eu quero ser eu. 
– Vem cá Miguel, me dá um abraço. 

 

3.2 Ruptura de Fronteiras. Grandes aberturas e fechamentos enormes 
 

É um dia de real grandeza, tudo azul 

Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos 

Um sol de torrar os miolos 

Quando pinta em Copacabana 

A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba 

A caravana do Irajá, o comboio da Penha 

Não há barreira que retenha esses estranhos 

Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho 

A caminho do Jardim de Alá 

É o bicho, é o buchicho, é a charanga 
 

Diz que malocam seus facões e adagas 

Em sungas estufadas e calções disformes 

É, diz que eles têm picas enormes 

E seus sacos são granadas 

Lá das quebradas da Maré 
Chico Buarque 

 

 Há aberturas e fechamentos enormes. Os viventes transitam por aí, ocupam espaços 

antes não permitidos, as fronteiras já não são mais fixas como na sociedade disciplinar; elas 

são móveis, diluíram os confinamentos “na sociedade de controle que funciona não mais por 

confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea” (DELEUZE, 1992, 

p.216). São transbordamentos e tentativas de fechamento, qualquer um com a informação 

acoplada à mão traz a possibilidade de ser refém adicto do comunicativismo e também de 

transitar por diferenças selvagens, os negros, as mulheres lésbicas negras, os autistas de baixa 

e alta performance, os com diagnóstico de transtorno, as transgêneros estão aí, conversando 

conosco e andando nas mesmas calçadas, nas instituições educacionais, na padaria, no 

trabalho, na minha e na sua casa. Eles, muita vez, somos nós.  

 

O próprio capitalismo produziu um contingente numeroso demais para o 

confinamento, passando a ter que enfrentar não só a dissipação das fronteiras 

institucionais, como também a explosão de guetos e das favelas (DELEUZE, 1992, 

p.224). 
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 Nesse jogo, há forças que, alarmadas com as rupturas de fronteiras, com as ligações 

inesperadas e sem liame necessário, interrompem movimentos de abertura, instaurando 

operações de saber-poder ressentidas (em nós, inclusive) o que muitas vezes se apresenta nos 

nossos atos e desejos, quando, por exemplo, percebemo-nos direcionando um Projeto 

Terapêutico para aquilo que acreditamos ser o melhor (quer dizer esquemas prontos), sem 

incluir o usuário no processo. No CAPSij, falávamos em uma conversa na mesa da cozinha 

acerca do que chamamos de “PTS (Projeto Terapêutico Singular) à la carte”: faz o 

acolhimento, e no mesmo momento já lança mão das nossas grades de atividades e escolhe o 

que vai ser para aquele caso: convivência, grupo tal, visita domiciliar, escola. Uma repetição 

sem diferença que pode reproduzir regras homogeneizantes: toda criança ou adolescente vai 

participar de uma convivência, precisa estar na escola e realizar uma visita domiciliar para 

conhecer a realidade. Nos apegamos a isso, que é o caminho já dado, seguro. 

 Há um avanço nas discussões no CAPSij acerca de sexualidades que proliferam, um 

número enorme de nomes e designações, espécie de mini-identidades em experiências: 

gender-fluid, two-spirit, pansexual, etc.; e é crescente o número de acolhimentos que 

realizamos com adolescentes, famílias e até mesmo crianças que vêm buscar auxílio para os 

desentendimentos ou efeitos da expressão das sexualidades que fogem do padrão 

heteronormativo. Em meio à intensa variação de sexualidades, parece haver, em alguns casos, 

uma necessidade ainda maior de adequação à normalidade imposta. Frequentemente, há uma 

diminuição da potência de agir, jovens tristes, assustados, que reagem permanecendo imóveis 

ou então sendo muito taxativos acerca da sua posição. 

 Clara foi levada contra a vontade ao CAPSij. Conta que sua mãe havia descoberto que 

ela namorava uma garota novamente. Da primeira vez que descobriu, ela trocou a filha de 

escola, jogou todas as suas roupas e objetos fora e fez um quarto cor-de-rosa para a 

adolescente. Clara chora ao contar que perdeu parte da sua história naquele dia, teve que 

começar tudo de novo, outra escola, outra forma de estar no mundo. Conta com os olhos 

inebriados que odiava as blusas de flores e os vestidos de boneca que a mãe a obrigava a usar, 

odiava ter que fingir que não se interessava por garotas, odiava ir à igreja com a família. 

Conta que tinha uma tática para se sentir livre: deixava roupas que ganhou das amigas no 

armário da Fábrica de Cultura, ia direto da escola para lá, trocava de roupas e fazia aula de 

música, capoeira, oficinas. Orgulhosa, conta que começou a namorar a Olívia durante a 

ocupação que realizaram na Fábrica de Cultura, um movimento dos jovens que frequentavam 

o espaço em repúdio ao fechamento das Fábricas de Cultura pelo Estado. Naquele dia, disse à 
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mãe que dormiria na casa de algumas amigas da escola para fazer um trabalho. Sorri com os 

olhos, contando das suas experiências. Mas logo se fecha, abaixa a cabeça e fica em silêncio. 

 

– Olha eu não vou mais fazer tratamento nenhum, em lugar nenhum, eu estou 

cansada de ficar indo em psicólogo, médico, sei lá o quê. Nem adianta, eu já perdi 

muita coisa, e posso perder tudo a qualquer momento de novo. Mas ir a estes lugares 

não ajuda. Só faz com que minha mãe continue tendo a esperança de que eu seja a 

filha que ela deseja. Tô cansada, tô triste, tô de saco cheio de tudo. Eu sei me virar, 

eu tive que aprender isso. Não tô bem, mas não é vir aqui que vai me ajudar. Eu não 

preciso de ajuda, eu só sobrevivo.  
  

 Movimentos de reação e fechamento, trânsitos sem as velhas dicotomias, coexistindo 

(talvez por efeito) com muitas reações extremamente duras. 

 Semanalmente, encontro-me com alguns adolescentes que permitiram me aproximar 

dos seus trajetos na vida e arriscar realizar delicadas sondagens com os processos de rupturas 

de fronteiras nos modos de existir, as reações duras a estas existências. Abaixo, seguem 

algumas falas recolhidas desses encontros: 

 

Sou uma mistura de preto e branco, minha sexualidade é gender-fluid, sou feminista, 

gosto de ler e ouvir música. Meus amigos são todos virtuais, nunca os encontrei 

offline. Tenho a impressão que as pessoas não gostam de mim. Pratico 

automutilação, não é para chamar atenção, é algo que faz parte de mim. Eu não 

consigo dormir à noite já faz um tempo. Sou tipo um zumbi dos livros sabe. (Yanna, 

13 anos). 
 

Eu era magra, minha vida era ótima. Eu engordei muito, não consigo mais sair de 

casa, não terminei a escola, as pessoas me zoam na rua. Comecei a ver uns bichos 

pretos à noite, desde então comecei a tomar remédio e mesmo assim eu durmo muito 

pouco. Não gosto de mim agora, gosto de como eu era antes. Olho para as minhas 

roupas todos os dias pensando que eu vou voltar a caber nelas. Quando eu era 

menor, um amigo do meu pai me assediou sexualmente muitas vezes, não contei 

para ninguém pois eles vão dizer que a culpa é minha. (Taty, 18 anos). 
 

Sou gay e minha família é evangélica, eles querem que eu me interne para me curar. 

Eu já fui espancado por eles e só falo com a minha mãe. Mas eu nem ligo, não ligo 

para o mundo. Eu odeio pessoas que se juntam em grupos, eu sou sozinho, prefiro 

assim. Eu queria ser maquiador, mas acho que não vai rolar. Venho aqui por causa da 

medida que eu cumpro, eu roubei o lugar que eu trabalhava e minha mãe me 

denunciou para a polícia, eu também fazia uso de cocaína nesta época, mas eu parei. 

Hoje eu não faço nada, não consigo nem dormir e nem comer. (Thomas, 16 anos). 
 

Morei no abrigo muito tempo, meus irmãos pequenos foram adotados, eu como era 

maior e negra não fui. Faz três anos que moro com o meu pai. Ele bebe muito e me 

bate quase todos os dias. Mas eu tenho dó dele sabe, por isso eu ainda tô lá pra 

cuidar dele. Também não consigo dormir. Mas eu nunca usei nada de drogas, essas 

coisas, tenho estes exemplos em casa, a minha mãe mesmo, eu nem conheço, só sei 

que ela mora nas ruas. (Emília, 14 anos). 
 

Bom, eu terminei a escola, mas não sei o que fazer da minha vida. Fui criada numa 

família evangélica, mas não acredito em nada disso. Meus pais foram presos quando 

eu era pequena, e eu fui criada pelos meus tios, que eram muito opressores. Hoje eu 

cuido da minha mãe, ela tem transtornos mentais. À noite eu saio pra encontrar 

minha namorada e fumar maconha, mas ninguém sabe. Se eles souberem, nem sei o 
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que pode acontecer. Chego em casa, pulo a janela, e fico deitada na cama pensando 

nestas coisas até o dia amanhecer e começar tudo de novo. (Maria, 17 anos). 
 

Sou boliviano, bissexual, uso cocaína, e sou indiferente ao mundo, tenho um coração 

de gelo. Na minha casa ninguém fala comigo desde que me assumi, um homem na 

cultura da minha família não pode ficar com outros homens. Como não suporto estar 

em casa, saio todas as noites, bebo, cheiro, ando pelas ruas ou vou para a balada, de 

manhã costumo ir pra escola. Tô no segundo ano do ensino médio. Eu nem preciso 

dormir. Isso não faz parte da minha vida. (Juan, 16 anos). 
 

 Ao ouvir essas e outras tantas falas, penso com os territórios e vizinhanças que se 

expressam nesses encontros, as diversas rupturas, a difícil tarefa de transitar carregando os 

efeitos disso no corpo, esses modos de subjetivação em nós. Em um dos encontros do grupo 

de adolescente, Bia desabafa: 

 

Eu acho difícil ser eu. Quando resolvi me vestir como menininho todo mundo 

olhava feio pra mim, eu ouvia coisas horríveis, aí eu resolvi ser mulher dentro dos 

padrões, sabe, cabelão, roupa colada e tal, as pessoas também olhavam feio pra mim, 

eu era assediada nas ruas. Agora eu resolvi inovar, cortei o cabelo assim todo 

diferente, tô usando umas roupas descoladas, e as pessoas também olham feio pra 

mim. Tô aprendendo a não me importar com isso. Já tenho problemas demais. (Bia, 

16 anos). 
 

 Não me parece estranho que esses jovens “queiram ir” toda semana ao CAPSij, há 

desamparo e afetos em variação, e esse espaço, adequado ou não, é onde foi possível exprimir 

aquilo que se pensa, se sente e se vive. Em uma das entrevistas, um trabalhador diz que 

através das suas experiências com os jovens foi elaborando o que pensa sobre o papel do 

CAPSij: 

 
Bom, eu vou pensando o CAPS como uma ilha, meio poético (risos); como uma ilha 

no oceano, que as pessoas às vezes estão numa tormenta e estão perdidos, não sabem 

para onde ir, o que fazer, e aí entra um porto seguro, que pode dar uma parada, uma 

respirada, recuperar as forças e seguir adiante, pensando que o CAPS é um lugar de 

passagem, que os caras entram e que é pra sair, mas é um espaço de cuidado, onde as 

pessoas possam se reconhecer, se reorganizar, criar, se encontrar e encontrar outros 

caminhos também. Então eu acho que é um espaço onde as pessoas passam, têm 

algum tipo de aprendizado que é terapêutico, mas é uma passagem pela vida assim, 

não é um lugar que acaba, é um lugar que é da continuidade.  
 

 Seria então o CAPSij uma ilha? Um espaço protegido para se repensar, pensar com os 

outros, fazer conexões e sair, navegar, enfrentar suas tormentas e, se precisar, voltar? Essas 

são apenas invocações, algo que me convida a dizer talvez, depende, também. Toda terça-feira 

à tarde encontro os adolescentes, o grupo tem aproximadamente vinte jovens, mas eles 

transitam entre esse espaço, é muito raro quando todos se encontram no grupo. Normalmente 

encontro-os cansados, muitas vezes em silêncio, acoplados aos seus celulares e fones de 

ouvido; permanecemos alguns momentos numa espécie de solidão acompanhada. Tem dia que 
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alguém começa a falar e pronto, a conversa flui, tem dia que o silêncio se instaura sobre nós, 

não tem muita regra, o encontro apenas acontece. 

 

– Eu acho que hoje podíamos fazer aquele jogo lá? Aquele que cada um escreve um 

tema e a gente conversa. 
– O que vocês acham gente? Ou, se preferir, você pode propor um tema também. 
– Eu queria falar sobre… é… queria perguntar se vocês também fazem coisas 

diferentes, que na hora é muito bom, que dá uma sensação boa sabe, aí depois parece 

que eu tenho um negócio ruim de ter feito. 
– Ahhh várias vezes, eu esses dias saí de casa para ir pra Augusta, vários crushs, 

experimentei umas coisas diferentes, entrei até em uma balada dizendo que eu tinha 

18 anos. Lá tem tanta gente diferente, a gente fica aqui só nessa região achando que 

a gente não pode ir pra outros lugares. 
– Eu também fui esses dias no parque do Ibirapuera, pulei a catraca do metrô e do 

ônibus porque eu não tinha dinheiro pra fazer tudo. Foi da hora. Ele ali óh, quase 

cagou nas calças. 
–Ai meu, vocês já foram lá? Cara, tem uma galera de domingo lá, gente de tudo 

quanto é jeito. Eu não saio daqui, mas eu resolvi ir com eles, ow, da hora, só 

doideira. Conta aí, conta aí. 
– Eu não… 
– Ele tem vergonha, porque ele saiu do armário. Tá todo recalcado, o negócio agora 

é gender-fluid, não tem essas pira aí, não. Quer dizer, tem… mas a gente tem 

vontade ué… 
– Eu entendo ele, saio escondido toda madrugada de casa, pulo a janela. Minha mãe 

é evangélica e não me deixa fazer nada, só faço as coisas de noite quando ela tá 

dormindo. 
 

  Muitas vezes, eles falam sobre suas experimentações para além dos territórios 

permitidos socialmente. É algo vivo, que foge do mais do mesmo? São expansões de si para 

outros mundos? Isso me parece muito vivo no discurso desse coletivo. Há todo um modo 

transgressivo Prêt-à-Porter e somos convidados a todo tempo, seja através das mídias ou dos 

nossos encontros, a consumir ideias, modos de vida, vivências, e muitas vezes entrar numa 

lógica de repetição superficial daquilo que somos afetados, ou seja, ao mesmo tempo que 

podemos escapar de alguns códigos, podemos ser colocados em outros. Uma certa dificuldade 

das experimentações. 

Eu sou uma serva de Deus, sabe quando você nasce e sabe que essa é a sua vida, 

mas eu surtei há um tempo atrás, fiquei pelada, andando pelo bairro. Achei que tinha 

um demônio no meu corpo, talvez ele tava lá mesmo. Mas eu também tenho vontade 

de namorar, de sair, de fazer essas coisas que vocês contam. Mas eu fico assim, uma 

hora eu quero ser serva de Deus, outra hora eu quero namorar, sair. Um dia quem 

sabe eles vão deixar a gente ser tudo isso. (Alicia, 17 anos). 
 

 Porém, é nessas experimentações que os jovens vêm desterritorializando as 

instituições (Escola, Família, Igreja, entre outras) como espaços de contenção daquilo que se 

pode ser. A internet, os encontros múltiplos proporcionam engenharias para habitar outros 

trajetos, outras velocidades. Um movimento que pode se apresentar nômade, não no sentido 

de alguém que se movimenta, mas como alguém que ocupa “viagens num mesmo lugar, 

viagens em intensidade, e mesmo historicamente os nômades não são aqueles que se mudam à 
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maneira dos migrantes; ao contrário, são aqueles que não mudam, e põem-se a nomadizar 

para permanecerem no mesmo lugar, escapando dos códigos” (DELEUZE, 2006, p. 327). 

 

Olha, Alicia, eu era evangélica, a minha família ainda é. Eu achava que aquilo não 

era pra mim. Me reprimiu muito, eu não podia fazer nada. Quando eu comecei a 

namorar com a minha namorada, foi o inferno na minha casa. Mas eu vi que era 

melhor eu assumir, é difícil, sabe, por isso que eu tô aqui. E agora eu até vou no 

culto com a minha mãe, embora as pessoas possam me achar impura pra estar 

naquele lugar. (Sabrina, 16 anos). 
 

 Há uma ruptura com as instituições centrais estabelecidas, afirmando o seu modo de 

existência mesmo que no mesmo lugar, na mesma família, na mesma escola, no mesmo 

território. Levando a esses lugares outros modos de existência. Uma família evangélica tendo 

que se haver com um filho homossexual progressista ou uma família tradicional do 

patriarcado convivendo com uma garota que não aceita ser menosprezada diante de um 

homem. São esses movimentos efêmeros, episódicos e reversíveis que se tornam interessantes 

e com efeitos distintos a cada vez e a cada caso. 

A igreja diz: o corpo é uma culpa. 
A ciência diz: o corpo é uma máquina. 
A publicidade diz: o corpo é um negócio. 
O corpo diz: eu sou uma festa. 
(GALEANO, 1994) 

 

 Esses movimentos causam efeitos, a sociedade imperial constrói fronteiras, levanta 

muralhas, controla os deslocamentos dos viventes, produzindo uma vida sedentária, 

enrijecida. Romper com isso também significa trazer para si um modo de vida que carrega 

certas marcas, experiências que provocam determinadas dores para existir.   

A questão é a seguinte: o que pode um corpo? De que afetos você é capaz? 

Experimente, mas é preciso muita prudência para experimentar. Vivemos em um 

mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm 

interesse em nos comunicar afetos tristes (DELEUZE, 1998. p.50). 
 

 Esses corpos que chegam ao CAPSij trazem aberturas e rastros da receptividade dura 

às suas transgressões, muitas vezes com violência. E agora? O que fazer? Para onde ir? O 

desespero deles que também é nosso em alguma medida. A tristeza, o fato de não ver 

espessura e sentido em nada, se abate sobre nós, procuramos um novo norte, pois a moral de 

ter o norte continua. Os tempos parecem mudados quando olhamos pela janela, quando 

acompanhamos as discussões nas redes sociais, dentro de casa, na escola, no trabalho, nas 

igrejas, o movimento é outro. Continuamos, bastante soltos e há crenças grandes e 

minifundamentalismos cotidianos que parecem vir como resposta. Mas, sobretudo, o que nos 

espreita é uma vida exangue. 
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Hoje, na mesa da cozinha, estamos sentados e quietos, cerca de 10 adolescentes, eu e 

minha parceira de grupo, um barulho de crianças brincando invade o silêncio dos 

adolescentes. Para mim, os primeiros dez minutos nesta cena trouxe um turbilhão de 

pensamentos e uma angústia circundante: como estar aqui hoje? Me faltam palavras 

para iniciar uma conversa, estou perdida. Olho para minha parceira, também quieta, 

parece compartilhar comigo o momento de inquietudes diante das quietudes. Mais 

alguns olhares e ela pergunta aos adolescentes como foi a semana deles: Normal, 

nada de novo, diz Thomas. Mayla com a cabeça baixa olhando o celular, se mexe na 

cadeira e diz que foi um saco, está mais triste do que nunca, que não quer conversar 

hoje. Maria, Bruna, Paulo, Emília, Tamires, continuam quietos, nem uma palavra. 

Yann houve música no celular e arranca pelinhas dos dedos que têm as pontas muito 

avermelhadas. Tento iniciar uma nova conversa, falando sobre música. Alguns 

sorrisinhos, alguns olhares e o silêncio volta. Magali propõe uma atividade. Silêncio. 

Estamos todos sem vontade né… falo baixinho, sentindo proximidade cada vez 

maior com tudo isso. Sim, estamos sem vontade, fala alguém baixinho. Todos 

parecem estar em vizinhança neste momento.  
 

 Mas há algo que difere no discurso dos jovens, mesmo cansados e perdidos, há 

movimentos que expressam uma tentativa de tornar a vida leve, a religião, a família, as 

ciências. Há uma busca por se desfazer daquilo que os limita, não ser escravo das convenções 

do mundo, transgredir, andar na rua de mão dada com quem quer se seja, ser homem, ser 

mulher, ser transgênero, ser gender-fluid. Afirma-se preto, boliviano bissexual, judeu ou 

favelado, não importa, pois o que querem é ser quem são. Há, em linhas pequenas, algumas 

tentativas de superar o já estabelecido, tentativas doloridas, sem prudência. Há no discurso e 

no trajeto dos jovens uma certa urgência.  

 É nesse sentido que há uma certa dificuldade em trabalhar com os jovens, estar atento 

a essas questões por vir e já presentes, é também se perceber nos seus mundos, perceber as 

forças que passam por nós, que produzem subjetividade. Uma das médicas do CAPSij fala, 

em entrevista, sobre o que mais lhe angustia no trabalho: 

 

Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade de lidar com adolescente, acho difícil lidar 

com estas questões da adolescência porque tenho a impressão de que coisas que os 

adolescentes têm que passar, que faz parte, que é essa ruptura com a família, e 

começar a se descobrir como uma pessoa independente, que tem gosto, que tem 

desejos e isso traz angústia, traz sofrimento. Não é uma coisa simples e que é uma 

coisa que eu acho que é muito da idade, isso tem sido muito patologizado, como se o 

sofrimento, a tristeza, essas frustrações próprias da adolescência, como se isso 

tivesse que ser tratado e não como se isso tivesse que ser vivido. Então é uma área 

que eu tenho um pouco de dificuldade para lidar, acho que é essa que eu acho mais 

difícil, mais complicada. 
 

 Nesse sentido, há aqui uma questão que nos deixa sem chão, sem saber para onde ir, 

ou atuamos de acordo com aquilo que temos como base, que na sua grande maioria são 

referências ao modelo biomédico, trazendo práticas biomedicalizantes, que são 

frequentemente demandadas por eles mesmos e seus pais; para o cuidado desses jovens, ou 

nos sentimos incapazes diante do cansaço, sem muitas saídas. 
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3.3. Embate entre quebras e saídas em nós 
[…] 

Vem! Vamos! Imediatamente! É agora a hora! 

Anda, venham logo! É chegado o momento! 

O céu não está firme (quem disse que estaria?) 

Mas sinto nas veias, sem mais delongas, vamos! 

Sem demora, o tempo encontrou seu instante! 

Há no ar toda estática de um acontecimento! 

Temos que aproveitar! 
Eu pego um giz e faço um ponto, 

Rabisco uma linha, traço um plano, 

Dobro e, eis a meninice, faço um barco, 

Desatraco do cais: Zarpo! 

Mandaremos notícias… 
Rafael Trindade 

 

 Quando decidimos realizar algumas intervenções estéticas pelo CAPSij não 

imaginávamos o quanto esses momentos de criação também trariam como efeito a criação de 

afetos e perceptos comuns a todos. Há um tempo, realizamos um desenho da Nise da Silveira, 

na entrada do serviço e meses depois ele foi apagado por uma tinta verde homogenizante, essa 

intervenção havia sido realizada com alguns usuários do serviço e trabalhadores. E houve 

outra intervenção, interferência. 

 Foi com um impulso de liberdade, sem que tivesse algo ou alguém que barrasse o ato, 

a tinta verde escura amarrotante, talvez trouxesse um pouco dos microfascismos que existem 

nos becos do cotidiano. Dar cor e forma à parede foi uma interferência28, uma ocupação dos 

trabalhadores, dessa vez com pouca participação dos usuários. O movimento era da equipe, 

uma intervenção29 com o que nos achatava, uma espécie de sustentação das sensações que 

compartilhávamos. Queríamos um pouco mais de cor, de voz, de espaço, de possibilidade de 

criação. A tinta verde escura que cobria as paredes da entrada do CAPSij ganhou cor em uma 

manhã, sem réguas ou regras, quem quis se atreveu a desenhar e colorir. 

 Compartilhamos entre nós a decisão de fazer o novo desenho, sem nenhuma figura de 

gestão para validar ou não a ação, foi importante para que outros afetos começassem a 

circular pela equipe. Naquele momento era importante aquietar-se, perceber onde estávamos, 

diante das durezas institucionais que nos achatavam. Não sabíamos para onde íamos, as 

                                                 
28  “Seria preciso pensar as interferências ao modo das ondas de rádio, ondas curtas, no sentido de uma 

intromissão: uma onda que, eventualmente, em suas oscilações, frequenta outra onda, ao estar, por instantes, na 

mesma frequência que a outra. É uma relação não programada e inevitável, tanto quanto é o inesperado desta 

justaposição. Um ocupa o outro: simplesmente ocupação, porque seus movimentos ondulatórios assim o exigem” 

(INFORSATO, 2010, p. 198). 

29  “A intervenção pode supor a aplicação de certos modelos, ideologemas, simbolizações definidas. Nesse 

jogo, a intervenção procuraria transformar as experiências numa determinada direção. Tende-se a querer subir a 

um patamar elevado, a querer luz, a realizar uma missão. Em contraste, interferências podem lidar com 

delicadezas, sutilezas que tentam não se sobrepor às situações, abrindo-se a direções não pré-estabelecidas” 

(ORLANDI, 2012, vídeo). 
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certezas estavam se esvaindo, e a concretude das falas de que talvez não pudéssemos tirar 

férias, ou receber nosso décimo terceiro, se abatia pela equipe, que também assistia o 

retrocesso da política em saúde mental. Era preciso inventar um gesto comum para que 

pudéssemos nos encontrar. A Nise foi só um pontapé nessa história. Estávamos buscando 

consistência própria. 

 

Figura 1: Desenho na entrada do CAPSij. 

 

 

Em reunião de equipe, pensamos em desenhar um jogo num espaço sem utilidade 

dentro do CAPSij, esse espaço era como um elefante branco no meio da casa, já havíamos 

pensado em várias intervenções para ele, mas ele ainda seguia como uma tela em branco. A 

ideia foi compartilhada por todos, decidiu-se que seria um grande tabuleiro, para que 
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pudéssemos brincar com os usuários. Pensamos sobre a cor que a parede seria pintada, como 

conseguiríamos a tinta e que essa intervenção seria realizada por nós, pois os usuários não 

seriam atores ativos nesse processo. Demorou um tempo até conseguirmos nos agenciar entre 

as rotinas de atendimento e as atividades cotidianas para que pudéssemos investir na nossa 

intervenção. A parede azul, recém-pintada ao mesmo tempo que intimidava nos convidava 

para desenhar.  

 Foi um processo, a cada traço, a cada escolha de cor, um contorno, uma forma, um 

caminho. A cada dia, um trabalhador novo se aventurava em dar cor para o elefante; a cada 

gesto o medo ia se esvaindo e as réguas, lápis e borracha eram deixados para trás. Aos que 

não acreditavam ser possível desenhar, uma ajuda, uma opinião, uma música, um ímpeto de 

pegar o pincel e experimentar. No seu tempo. Do seu jeito. Os afetos pareciam ter espaço 

garantido ali, cenas de encontros e de solidão acompanhada. 

 A experiência de desenhar trouxe outras sensações. Foram algumas semanas de trocas 

entre os trabalhadores, transpiração, trabalho reinventado, atenção e insistência. Foi preciso 

agenciar consigo mesmo, me peguei em alguns momentos me cobrando para produzir, 

atender, parecia que aquele processo não era um trabalho legítimo. Foi necessário um tempo 

para entender que o que passava ali era trabalho, não aqueles que vão nas planilhas de 

produção, mas de outras ordens, outras perspectivas, diferentes para cada um que estava ali. 

 A parede que era desenhada flutuava pelo CAPSij, tornou-se um espaço de encontro, 

provocou novas relações, encorpou, passou a dizer coisas, conseguiu trazer densidade e 

textura para as relações. A rotina nos endurece, parece não haver espaço para pensamentos, 

trocas. São muitos atendimentos, reuniões, ações no território ou no serviço. Parar é também 

romper com essa lógica institucional. O elefante branco se colorindo nos permitiu interromper 

o jogo.  

 No dia em que foi aprovada a reforma da Política Nacional de Saúde Mental do 

governo Temer, o silêncio tomava conta do CAPSij, a equipe parecia ruminar o que havia 

acontecido. Um desenho foi ao mesmo tempo contorno para as sensações que nos 

atravessavam e uma espécie de tecido para costurar as nossas ideias: 

 

– Eu tô aqui pensando, o jogo mudou. Ou a gente encontra um jeito de estar no jogo 

ou estamos fora dele. – diz Alex, suspirando, que há pouco abandonou a régua que 

usava para desenhar.  
– Talvez possamos tentar jogar um outro jogo neste tabuleiro, nem o velho, nem o 

novo, um outro, que é nosso, que possamos inventar – diz Pedro. 
– Se abater também é trazer de volta as bandeiras de 30 anos atrás que não cabem 

mais. Tô um pouco cansada disso. Talvez este retrocesso veio pra gente sacar que 

precisamos insistir em algo mais palpável, o velho discurso da Reforma as vezes é 
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muito distante da ponta. A gente faz isso aqui de vez em quando. – diz Marina, 

olhando firme para o traço longo que fazia na parede. 
– Não sei, mas acho que dá pra criar um espaço de respiro. As leis vêm e caem em 

cima da gente. Até aí isso não significa muita coisa, aqui dentro podemos continuar 

trabalhando seguindo a ética que acreditamos. Tanto caps-manicômio por aí, e já se 

foram 30 anos da Reforma, e funciona do mesmo jeito até hoje. Quem vai vir aqui 

ver o que estamos fazendo? 
– É Alex, pode ser. Mas como você disse, o jogo mudou. O controle está na nossa 

produtividade, não do jeito que fazemos. Como disse a Júlia estes dias, eles não tão 

interessados em como fazemos, mas o quanto fazemos. Diz Pedro, que logo olha 

para Solange e fala:– Oh Solange, chega aí, vem desenhar e conversar com a gente. 
– Mas eu desenho mal, não sei fazer nem palitinho. Tô aqui ouvindo o que vocês 

estão falando – falaSolange, que estava encostada na parede entre o corredor e o 

espaço que estava sendo pintado. 
– Sai dessa, experimenta aí, fica aqui com a gente conversando, insiste Pedro. 

 

A conversa rendeu. Falamos do que sentíamos, as dúvidas, as contradições, os medos, 

o que poderia acontecer. Constituímos uma experiência comum com falas, desenhos, em que 

não precisávamos achatar ou anestesiar nossas dores, recitando leis, debatendo sobre os 

direitos perdidos, ou o comunicativismo dos textos do facebook, criamos espaços para dar 

vazão a elas, experimentamos abrir um espaço para as inquietudes diante dos movimentos 

duros, do fundamentalismo do mercado promovido pelo Estado. O elefante branco, além de 

ganhar cores e formas, foi superfície de tecer.  

 Sensação de caos, o espaço da intervenção fez as vezes de cais. Para onde vamos? 

Essa mudança na Política Pública de Saúde Mental, o trabalho que estamos acostumados, as 

lutas cotidianas para desmedicamentalizar, para alçar um jeito de cuidar que não passe pela 

opressão, parece nos fragilizar. O desenhar, era também se afastar um pouco disso tudo. 

 Olhando pelo vidro que separa o espaço que estava sendo desenhado, estava 

Marcinho, um garoto de 15 anos que vive nas ruas de São Paulo, ora no centro, ora na favela 

do Peri. Faz uso de drogas desde muito cedo, há algum tempo começou a se destrambelhar. 

Estava ali parado, vestido com muitas peças de roupa e olhando os objetos que estavam no 

lixo. A mãe já havia pedido inúmeras vezes a sua internação. Não o fizemos. Bancamos uma 

Figura 2: O desenho no 

CAPSij.

enho no CAPSij. 
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outra modalidade de cuidado. O que, com poucas garantias, conseguíamos com o trabalho 

pensando a política de redução de danos, o acompanhamento territorial estava em xeque. 

Mudanças no jogo, as ideias e pensamentos zanzam por ali. Ora vê Marcinho e as questões 

que estão no porvir. Ora vê você, só, desenhando, atracado nos poucos pontos de consistência 

que encontra. 

 Falávamos sobre isso um tempo depois, que esse espaço trouxe para alguns uma certa 

calma, um pouco de medida. Isso não significa um apaziguamento ou domesticação. Mas o 

espaço de intervenção foi nosso passo atrás, foi o possível para que pudéssemos seguir em 

frente. Não acho que essa sensação seja compartilhada por todos. Mas vi isso em mim e nas 

conversas com alguns colegas de trabalho.  

 Não se trata de uma unidade estabelecida pela equipe nesse processo. O que me parece 

é que foi possível compor com as diferenças, os diferentes modos de velejar, diferentes 

barcos, diferentes velas, diferentes firmamentos, diferentes direções. Esse processo trouxe a 

possibilidade de dar visibilidade à coexistência de tudo em meio a tudo. Um pouco de medida 

na desmedida e um pouco de desmedida na medida. O processo artístico nos possibilitou 

olhar o cenário atual e desejar sê-lo, em vez de ser achatado pelas normas, leis, políticas e 

entretantos. 

 Foi possível abrir caminhos, possibilidades de trânsito ou de descanso para aquilo que 

circula. Há algum tempo, seguimos discutindo a necessidade de trazer a negritude para dentro 

do CAPSij. Não pessoas, elas já estão lá. O serviço é na periferia, numa região 

majoritariamente negra. Mas com uma equipe e um modo de funcionar que traz os efeitos da 

hegemonia branca; isso nos pegou. Tirou o chão. Anteriormente havia a presença de uma 

profissional na equipe, que, de muitas formas, tentava interferir nesse cenário, trouxe a 

discussão do racismo e da negritude para o CAPSij. Não foi um processo fácil, várias 

discussões, brigas entre a equipe. Era difícil se dispor a ver em nós o que era uma nova 

realidade porque por muito tempo não foi constituída, era outra. A atenção a essa questão 

seguiu tímida, nas entrelinhas, não havia força para ela emergir. A diferença se deu no 

encontro da instituição com uma pesquisa com esse tema, o pesquisador entrou no serviço e 

no cerne da questão. Foram alguns remelexos, algumas mudanças de posturas e um contato 

direto e provocador que trouxeram a questão da negritude para a pauta. 

 Em um dos encontros que realizamos com esse pesquisador no CAPSij, ele nos fala 

sobre a Nise da Silveira, que dá nome ao CAPSij, e que sua companheira era a Dona Ivone 

Lara, mulher, negra, que trabalhou junto dela durante um tempo e que hoje construiu uma 

história dentro da música brasileira. Evocou aquilo que estava abstraído pela equipe: que o 
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serviço era composto por uma equipe majoritariamente branca, e dentre tantas questões e 

intervenções, a negritude ainda estava na escondida. Foi um dia intenso, choro, contatos com 

aquilo que estava nas dobras da instituição e em nós. 

 A abayomi solitária pendurada do lado da porta se fez presente. Aquela parede branca 

disputava espaço com um painel verde cheio de folhetos burocráticos que tem nos serviços de 

saúde. Vamos desenhar esta parede? A abayomi lembrou a conversa com a negritude. 

Podemos fazer um retrato da Dona Ivone Lara aqui? A proposta foi levada para a reunião e a 

equipe carinhosamente respondeu que sim, que essa era uma boa ideia. 

 Dona Ivone Lara criou corpo numa semana vazia entre as festas de fim de ano, 

escolhemos a foto, o fundo com estampas africanas. A recepção recebeu uma caixa de som, 

com a música alta ecoando pela casa, parte da equipe que estava no serviço foi se achegando, 

mudou os móveis de lugar, alguns pegaram em pincéis, outros tiraram fotos, outro espaço de 

encontro, agenciamento e criação. Alguém fala baixinho em um canto da recepção: é bom que 

ela esteja aí, assim não esquecemos da questão da negritude. 

 

Figura 3: Imagem desenhada na recepção do serviço. 
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Parece-me que estamos sempre em trânsito entre o caos e o cais, nos abastecendo de 

tudo, das sensações, dos conceitos, das funções, das durezas e da possibilidade de criação. A 

composição da equipe, seu movimento possibilitou trocas, valorar, transvalorar, abriu 

caminhos, coube tudo. Não se trata de firmar um plano homogêneo, mas de dar passagem à 

vastidão de forças e linhas que compõem esse coletivo. Foi traçado um plano comum, foram 

geradas sensações, nos aproximamos do momento que vivemos, dos lugares sociais que 

ocupamos, a intervenção artística seguiu sem se confundir. 
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4.1.Quando chegar, não sei o que vai ser. Apenas saídas, fantasmas e sensações. 
 

“O mundo dos fantasmas é o que não acabamos de 

conquistar (…) Não há um de nós que não seja culpado de 

um crime: aquele, enorme, de não viver plenamente a vida”. 

Henry Miller, Sexus. 

 

 A manhã segue caótica, todos zanzam pela casa com os atendimentos, grupo de 

música, convivência, afazeres, alguns zanzam em suas telas. Parecem existir muitas 

velocidades, distintas, que às vezes se encontram numa rotina frenética de vaivéns pela casa; 

outras vezes a rotina senta num pufe, presa ao mundo virtual da internet. Nesse dia, passei a 

manhã saindo de um atendimento para o outro, organizei minha agenda para que pudesse 

realizar alguns atendimentos com as médicas. 

  Paulo é o primeiro atendimento do dia, tem nove anos; logo que a neuropediatra 

termina o atendimento anterior, entramos para uma conversa na sala. A mãe de Paulo se 

queixava porque o filho estava lhe dando muito trabalho, desobediente demais, conta que dia 

desses bateu nela, deu um soco na sua barriga pois não gostou do jeito que ela olhou para ele, 

também conta que teve problemas com ele para ir à escola, ficou correndo pelado pela casa, 

gritando e falando que mataria todos; outro dia quebrou o controle da televisão e bateu no pai. 

Fala que está cansada de os vizinhos reclamarem da gritaria e relata que, na semana anterior, 

uma vizinha foi até a sua casa oferecer ajuda.  

 Neide traz um certo desespero em sua voz, quando nos traz essas cenas, fala sem 

intervalo, sem respiração. Olho para Fernanda, e a deixamos falar:  

 

_ Não deu, eu perdi a paciência com ele. Dei mesmo umas espadadas santas na sua 

canela, usando as folhas da planta de São Jorge. Fala a mãe, que começa a sorrir no 

fim da sua fala, como quem risse de si mesma.  

_ Neide, como isso acontece? Será que não tem um motivo para o Paulo agir assim 

com vocês? Será que não tem algo a mais? O que você acha?  

_ Não sei, doutora. – responde Neide dirigindo o olhar e a fala para Fernanda, numa 

fala quase automática, respondendo a minha pergunta.  

_Neide, vamos pensar juntas, conta com calma uma destas situações de “ataque 

agressivo” do Paulo.  

_Ah, não sei, estes dias atrás ele queria assistir desenho animado e o pai estava 

vendo esportes na televisão, o pai logo deu o controle para ele mudar, mas ele não 
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ficou satisfeito, foi até a cozinha e pegou uma faca e cortou a mão do pai, está a 

cicatriz até hoje na mão dele, bem aqui óh. –fala apontando para a mão perto do 

dedo polegar – Nãosei, eu sei que pode ser mimo, mas não tem motivo para isso 

tudo, não tem, precisa mudar essa medicação doutora.  

 

 Quando Paulo chegou ao CAPSij era uma criança quieta, que em alguns momentos 

parecia desligar-se olhando para o nada, falava pouco, ficava muito tempo parado no mesmo 

lugar. Estávamos nos conhecendo. Não conhecíamos a criança antes de ser medicada, ele já 

chegou tomando uma dose importante de risperidona, uma medicação antipsicótica, dada por 

um psiquiatra do convênio, e que têm como efeito cortar os “impulsos” da criança. Como 

seria Paulo antes da medicação? Como são as relações dele com a família? Com a escola? 

Quais caminhos a médica anterior percorreu para esta prescrição?  

 Paulo participava semanalmente de um espaço de convivência30 no CAPSij, onde 

Fernanda era uma das profissionais. Ela me disse que achava que estes comportamentos de 

ficar aéreo e fora do ar enquanto fazia algo, retornando à consciência pouco tempo depois e 

agindo como se nada tivesse acontecido, poderia ser um tipo de epilepsia que não apresentava 

convulsões clássicas, um episódio comum na infância.  

 Em um determinado momento, pensamos em retirar sua medicação, para ver como a 

criança funcionava sem o seu uso, mas a mãe não aceitou, dizia que não era possível, que não 

conseguia lidar com ele sem o remédio, que com o remédio já era difícil, imagina retirar. 

Tinha que aumentar a dose, fala a mãe nervosa, se remexendo na cadeira, durante esse 

atendimento.  

 Diminuímos um pouco a dose da medicação de Paulo e fomos acompanhando seu 

cotidiano, fomos até a escola e realizamos uma conversa com a coordenadora pedagógica e 

sua professora. Elas nos contam que Paulo antes era um garoto muito inquieto, mas, ao 

mesmo tempo, era desengonçado, às vezes caía da cadeira, parecia não conseguir se conectar 

com as coisas, tinha dificuldade nas atividades mais simples, como fazer uma colagem ou 

brincar com os colegas, disse a professora. A coordenadora pedagógica, olhando o prontuário 

de Paulo, em que constam as medicações, médicos e terapias que ele realizou e realiza, fala 

que depois que iniciou o uso do risperidona conseguiu ficar mais presente na aula, sentado na 

sua mesa e realizar algumas conexões com as atividades, com os colegas. Disse ainda, que 

isso não aconteceu quando tomou metilfenidato (ritalina). A professora insiste que 

                                                 
30 As convivências acontecem diariamente no CAPSij, são espaços livres onde as crianças e os 

profissionais convivem, brincam, se aproximam. Todos os profissionais do CAPSij, incluindo os médicos, 

participam destes espaços.  
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ultimamente ele tem perdido o foco, parece se desligar por algum tempo do que está 

acontecendo e depois volta. Fernanda pergunta se ela sentiu diferença com a diminuição da 

medicação. A professora disse que sim, que ele estava mais disposto pela manhã, conseguia 

realizar algumas atividades, embora ainda não soubesse dizer quais seriam suas necessidades 

no processo de aprendizagem – seele tinha alguma deficiência intelectual ou transtorno –, mas 

percebia, sim, uma dificuldade grande para que ele pudesse aprender ou apreender. Voltando 

da visita da escola, no carro com o seu João, motorista do CAPSij, Fernanda estava intrigada: 

 

_ Você acha que ele tem uma deficiência intelectual? Será!?  

_ Acho difícil dizer que uma pessoa tem deficiência intelectual, de verdade, não sei 

como pesar isso, Fernanda. Mas entendi que ele ficou mais presente nas situações, 

depois que diminuímos a medicação, você não acha? 

_ Sim, acho que sim. Dá pra ver isso na convivência também. Estou aqui pensando, 

acho que vou pedir uns exames para ele, vou pedir um eletroencefalograma e uma 

ressonância. Tô desconfiada que tem alguma coisa aí. Esse negócio de ficar parado 

olhando para o nada, parece crise de ausência. Te falei isso já né…  

_ Falou sim, mas você não acha que também tem outras questões? Essa escola com 

o prontuário do menino, meio que controlando a vida da família, a mãe colada nesta 

história de medicação, os pais dissolvidos, sem conseguir parar o menino, não sei…  

_ Ah, sempre tem né… Mas eu achei de boa essa escola viu, atenciosa a professora, 

está interessada em ajudar o menino, eles estão pensando em um modo de ensino-

aprendizagem interessante para ele, tanta escola aí que os professores não tão nem 

aí.  

_ Como é este negócio de crises de ausência? Nunca ouvi falar.  

_Sabe este comportamento de ficar olhando para o nada por alguns segundos, aéreo 

e depois volta para onde estava, pode ser um sinal destas pequenas convulsões, 

invisíveis aos nossos olhos, mas com chances de provocar perdas importantes no 

cérebro. Diz Fernanda que logo pega a sua tela e me mostra um texto que falava 

deste assunto.  

 Um tempo depois, a mãe veio ao CAPSij deixar os exames, fez o eletroencefalograma 

pelo SUS, mas disse que pagou a ressonância, pois demoraria muito para sair o exame se 

esperasse a UBS. Ao olhar para aquelas ondinhas dos exames, Fernanda com muito cuidado 

vai me mostrando as alterações que aconteciam no cérebro de Paulo, um mundo de visão 

novo para mim, uma mudança em um dos caminhos do PTS de Paulo?  

 Neste instante, como em tantos outros, me senti perdida diante de um caminho que era 

desconhecido para mim: asneurociências, pela sua força, são uma dificuldade naquilo que 

consigo reconhecer, por exemplo, quando olho os relatórios neuropsicológicos ou 
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neuropsicopedagógicos, realizados a partir de uma bateria de testes e exames, criando um 

diagnóstico baseado nos sinais e sintomas do CID-10 ou DSM V, preciso negociar com outros 

mundos. Nesse arco de testes, exames, baterias, me incomoda o peso do contemporâneo, que 

o relatório ou laudo, realizado por um neuro, tem, ao cair na minha mão. É o veio de 

neuroespecialistas, um processo que custa caro para quem se submeteu e tem muitas conexões 

com as pesquisas acadêmicas na área das neurociências, com a cultura popular, etc. Ao 

mesmo tempo, há pesquisas interessantes no campo das neurociências que sustentam 

complexidades, novas possibilidades, e há as parcerias e manejos significativos que 

construímos juntas, Fernanda e eu.  

 Será preciso me reinventar, negociar com outros mundos de visão. Mas será que, nesse 

caso, esta dobra em mim também não é a de responder às demandas daquela mãe e da própria 

neurocultura? Será que este não é mais traço deste desmantelamento de nós mesmos?  

 Paulo iniciou uma nova medicação voltada para inibir estas ditas crises de ausência. 

Depois de algum tempo que mudamos a sua medicação, a criança que, desde muito pequena, 

estava medicada a partir de outros diagnósticos, estava vívida, falante, aprendendo na escola e 

com essas questões na dinâmica familiar. 

  Voltando ao atendimento inicial desses escritos, a mãe pega o celular e mostra para 

Fernanda e a mim um vídeo da criança em “crise”. Inicia com Paulo pegando um cabo de 

vassoura e batendo no pai que estava sentado no sofá assistindo televisão. O pai parece não 

saber o que fazer, estende as suas mãos em direção ao filho para proteger-se dos golpes. Paulo 

anda com a respiração ofegante em direção à mãe, sentimos a câmera balançar neste 

momento, olha com raiva para a câmera e diz que a próxima será a mãe. Neide olha fixamente 

para mim e Fernanda enquanto assistimos ao vídeo em sua tela, depois desliga o vídeo e 

guarda o celular na bolsa; ela respira fundo e diz saber que o pai é muito mole com o filho, 

que isto já aconteceu outras vezes. Um dia, lembra Neide, ele jogou o prato de comida na cara 

do pai. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi aquilo e tirei Paulo de cima dele, ele estava 

batendo mesmo no pai. Fala também que ela é a pessoa que dá mais limite para a criança, mas 

que, para além dessas questões, tem achado o filho estranho, diz que eles próprios perderam o 

controle31. Paulo, enquanto sua mãe guarda a sua tela, senta-se ao seu lado e fala que é bom 

                                                 
31 Richard Sennett (1999, p. 18) acerca da corrosão do caráter diz que “por mais prósperos que estejam, no 

auge mesmo do casal adaptado, um apoiando o outro, marido e mulher muitas vezes receiam estar a ponto de 

perder o controle de suas vidas”. A família de Paulo, assim como outras, parece estar em meio a corrosões, 

dissoluções, e, muitas vezes, uma das saídas pode vir através das neuroexplicações, corrompendo a ideia de que 

existiriam questões próprias, da particularidade, do caráter ou da esfera familiar em que vivem, e que deslizam 

saindo para o transtorno, o déficit, a cerebralização. 
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bater nas pessoas, que ele gosta. Olho para Fernanda e ficamos encafifadas com aquilo que 

ouvíamos e víamos. 

 Como lidar com esta preocupação da mãe? Como lidar com esta experiência da 

família? Como não responder atendendo aos pedidos de cura, tamponamento da situação? 

Como não traçar um caminho de respostas, estruturado nas questões neurológicas ou de saúde 

mental, que responda a estas exigências? 

  Paulo sobe na cadeira para escrever seu nome na lousa, estava animado mostrando 

para a gente o que havia aprendido na escola, nos diz: 

 

_ Olha aqui, sei escrever o meu nome e também os números… estou tão alto que 

quase chego na nuvem!  

_ Escreve nuvem! – fala Fernanda animada.  

 

Após negativa do garoto, que diz não saber escrever essa palavra, ela soletra a palavra 

para ele, todos sorrimos na sala. Paulo muda a sua feição e fala bravo olhando para a gente: 

 

_ Essa roupa sua está me incomodando, não quero mais falar com vocês. Não vou 

vir mais aqui.  

_ Tá vendo, doutora, ele está com isso agora, de repente vira para mim em casa e 

fala que o meu batom está errado, que odeia a minha roupa e sai gritando, correndo, 

parecendo um louco falando do meu batom, aí quer bater em mim.  

_ Paulo, o que está acontecendo? Você está ouvindo o que a sua mãe disse sobre 

você? O que você acha disso?  

_ Acho que precisa mudar meu remédio32, diz Paulo quieto, sentado na cadeira e 

olhando firme para a gente.  

 Fernanda e eu nos sentimos perdidas, sem chão; não sabíamos muito o que fazer ou 

dizer naquele momento. Terminamos o atendimento com uma pequena alteração na terapia 

                                                 
32 Atualmente acompanhamos na clínica o ocaso da interioridade e a ascensão de uma neurocultura, efeito 

da dessubjetivação contemporânea. Essas configurações trazem fechamentos, aberturas, mundos de visão que 

provocam uma inflexão “neuro” nas formações em saúde e no manejo cotidiano, atravessando não só os 

diagnósticos no campo da saúde mental infantojuvenil, mas corrompendo e deslocando a noção de pessoa, a 

pessoidade para um lugar menos interiorizado. Trata-se da emergência do sujeito cerebral, “uma configuração 

que desinveste o viés antropocêntrico, antropomórfico e antropológico na saúde mental, e que incorpora a crença 

de que o humano é essencialmente reduzível a seu cérebro” (ORTEGA; VIDAL, 2007). Esta figura sustenta 

discursos e práticas que concebem o cérebro, marcado pelas concepções da biologia do cérebro, como o órgão 

fundamental na construção da identidade contemporânea. No cotidiano valorizo a parceria de trabalho e a 

delicadeza de Fernanda, a neuropediatra, no manejo durante os atendimentos, e, ao mesmo tempo, acompanho 

um plano comum entre a “corrupção/corrosão do caráter” (SENNETT; DELEUZE, 2009) de tudo que tem um 

‘interior’ (eu, família, pai, mãe, psicólogo, psiquiatra etc), o avanço das neurociências/neurocultura, as mutações 

na história recente dos diagnósticos na saúde mental infantojuvenil com ênfase “neuro” no DSM V e CID 10 e 

uma sociedade biomedicalizada, que pode ser expressa na afirmação taxativa de Paulo: “Acho que precisa mudar 

meu remédio”. 
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medicamentosa e uma sensação ruim, a qual compartilhamos no olhar, nas falas e nas nossas 

dúvidas com o caso, uma sensação ruim com nosso manejo. 

 

 *** 

 

 Alex, o farmacêutico, já me esperava para o nosso próximo atendimento com a 

Antônia, a psiquiatra. Conversaríamos com Guilherme, que tem dez anos de idade, e sua mãe; 

o menino estava utilizando uma medicação que havia sido prescrita por nós mesmos havia 

algum tempo e estávamos tentando retirá-la. A resistência maior era da mãe, psicóloga. Ela 

acreditava que o filho tinha uma depressão com traços de esquizofrenia, segundo um teste que 

o garoto realizou há um tempo atrás com uma neuropsicóloga. O atendimento foi longo e 

difícil, Guilherme olhava para a sua tela, enquanto sua mãe, com uma voz branda e serena, 

falava sobre suas preocupações com o filho. Alex, Antônia e eu já havíamos discutido o caso e 

pensamos que, mesmo com todas as ressalvas da mãe – suas ressalvas eram parte das 

dificuldades destes atendimentos –, desta vez iríamos propor que o garoto não tomasse mais a 

medicação. Durante o atendimento a voz da mãe e da criança traziam uma sensação de 

cansaço morno e constante, que parecia querer nos puxar o tempo todo para dentro de algo 

que não sabíamos. Era fácil manter a prescrição médica, era cômodo, mas num remelexo não 

ensaiado, orquestrado nas nossas falas e pensamentos, conseguimos iniciar o processo de 

desmame medicamentoso.  

 Nem sempre é possível iniciar estes processos desmedicamentalizantes; tem uma parte 

que diz das dificuldades ou esperanças das famílias em relação à terapia medicamentosa, mas 

também tem um pedaço que remete a nós, equipe, com as pequenas negociações, as linhas e 

perspectivas que vamos construindo juntos, com os casos.  

 Me lembro de um adolescente chamado Anderson, quando comecei a trabalhar neste 

serviço, ele já estava lá. Tinha um diagnóstico de esquizofrenia, em alguns momentos via 

coisas, pessoas, vultos. Anderson, era um adolescente com uma história trágica, perdeu os 

pais muito cedo, em um assalto que aconteceu no interior da Bahia, onde morava na época, 

depois disso veio morar em São Paulo com os avós, que eram pessoas bem mais velhas e 

muito religiosas. Não conhecia muita coisa e, embora tivesse por volta de 15 anos, era tratado 

como criança, ele respondia bem a este lugar. Sempre observei Anderson nos espaços que 

frequentava no CAPSij e ficava intrigada com a história da esquizofrenia. Às vezes, quando 

chegava em “crise” ao CAPSij, era nítido seu sofrimento, mas parecia que ocorria algo de 

uma outra ordem, também tinha a sensação de que qualificar seus sofrimentos dentro dos 
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sinais e sintomas do CID-10 era insuficiente. Parecia haver questões importantes a pensar-

fazer com Anderson. 

 Em uma reunião de discussão de caso, ofereço-me para realizar atendimentos 

individuais com Anderson, queria me aproximar mais dele e pensar juntos como aconteciam 

essas experiências de ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Tentei um gesto clínico, 

acompanhei sutilizas com Anderson – uma clínica que também pode operar com grupos e 

oficinas – e sustentamos “no atacado” certo automatismo de trabalho com grupos, oficinas, 

atendimentos de referência, visitas domiciliares ou nos equipamentos que os usuários 

circulam.  

  Nesses atendimentos que duraram alguns meses, vimos, sentimos e ouvimos muitas 

coisas, cada encontro explorávamos um campo sensorial. Em alguns momentos deitávamos 

no chão e Anderson ia falando sobre o peso do próprio corpo, dizia que embora fosse magro, 

algumas partes pareciam pesadas para ele. Em outros ficamos diante de um rádio AM/FM 

ouvindo as músicas, trocando entre estações, Anderson parava na música que mais gostava, 

não tinha aparelhos de música na sua casa, nunca tinha escolhido uma música para si. Em 

outros momentos, encenávamos histórias criadas por ele, de construir uma casa para morar 

sozinho, ele era o pedreiro e eu seu ajudante de obras. Abríamos um pouco o nosso repertório 

e foi uma pequena interferência, como escolher uma música, andar sem a presença dos 

familiares pelo território, participar das idas ao cinema com os adolescentes, que permitiu 

construir um espaço clínico.   

 Um certo dia, conversamos diante de um espelho. Anderson olhava para o espelho 

enquanto me contava coisas sobre ele e sobre ser adolescente, eu sentada ao seu lado, mas em 

uma distância que não trazia proximidade nem dele e nem do espelho, o escutava e 

cadenciava a conversa com algumas interjeições. Conseguiu dizer de uma dificuldade com 

relação à sexualidade, disse que sentia coisas, vontades, com o seu próprio corpo, mas não era 

algo permitido, seria pecado? Iria para o inferno? O inferno que via e ouvia vinha daí? Esses 

eram os demônios?  

 Em uma reunião de equipe, propus que diminuíssemos a dosagem do antipsicótico que 

usava, numa aposta que Anderson pudesse experimentar menos fechamentos. Foi um 

processo difícil construir com os colegas essa perspectiva, me senti sozinha, mexendo com 

algo que estava bom, estável. Para que mexer nisso? 

 Ele não está bem? Estável? Vai que tem uma nova crise? É possível ele viver sem ter 

crise?  
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_ Eu acho que ele não é esquizofrênico33, por isso estou propondo isso. Acho que 

tem outras questões ligadas à religião, ao modo como tem vivido e que tem 

expressado essas visões, audições, ditas fora da realidade.  

_ Mas a família não vai topar isso, diz o profissional que referenciava o caso.  

_ E se conversássemos com a família? Será que não tem questões a serem ditas? 

Ouvidas? Pensadas? 

_ É, talvez. Mas eles têm dificuldade de vir aqui. É longe onde moram, são 

velhinhos, com questões de saúde. Não sei. Não sei.  

_ Não sei também. Talvez não vamos saber de muita coisa. Só queria propor um 

caminho diferente neste caso. Acho que tem muito lugar enraizado, lugar de louco, 

de criança, de tutela. É uma aposta, sem certeza. Uma tentativa de mexer nesta 

constância. Sem garantias.  

  

Foi possível diminuir a medicação de Anderson e semanalmente discutíamos o caso 

nas reuniões diárias. Anderson foi mostrando outras questões, estava mais vívido nos espaços 

de grupo, fazia-se presente; saiu do cantinho, deu um passo para fora, e abriu conversas com 

outros trabalhadores, para além daqueles com quem tinha mais afinidade. Nos atendimentos, 

trazia as angústias diante da religião e do seu corpo, suas dificuldades em entender ou realizar 

ações cotidianas ditas fáceis, como acessar um computador, amarrar o próprio cadarço, se 

tocar, entender o que as outras pessoas falavam.  

 Em um dos atendimentos, Anderson me pede para ensiná-lo a se masturbar. Disse que 

não tinha coragem de perguntar para o avô ou para os colegas da escola, que sentia vontade, 

que tentava se tocar durante o banho, mas que não conseguia, não sabia como fazer. Olhava 

para mim com um misto de vergonha e entusiasmo. Falo para ele que essa era uma questão 

para mim, não porque não podíamos falar de masturbação no atendimento, mas que eu não 

poderia lhe dizer precisamente como fazer, uma vez que eu sou uma mulher, não tenho um 

pênis. Mas digo que, se ele me permitisse, poderia chamar um dos homens que trabalhava no 

CAPSij para entrar na sala e conversar conosco. Anderson fala que sim, que Alex poderia ser 

essa pessoa. Chamo Alex, que logo entra na sala, e seguimos conversando com Anderson 

sobre a masturbação. 

 O tempo passou. Para alguns, tempos de formigas, para outros, tempos atirados às 

urtigas. E entendemos que Anderson não era um esquizofrênico, ele conseguiu matar os seus 

vultos, dizer com as vozes que o acompanhava, criar uma existência que não o segmentava 

                                                 
33 Nesse momento me ocorreu a frase: “Somos ainda demasiado competentes, e gostaríamos de falar em 

nome de uma incompetência absoluta. Alguém nos perguntou se já tínhamos visto um esquizofrênico; não e não, 

nunca vimos um.” (Cf. DELEUZE, G; GUATTARI, 2010. p. 504.) Deleuze diz, em uma entrevista, que é esta 

sua frase preferida nesse livro.  
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tanto. Recebeu alta do serviço, não toma mais medicamentos, participa de atividades com 

outros jovens na região em que mora. Aprendeu e aprendemos juntos com a possibilidade de 

pensar e existir em ruptura com as fronteiras da psiquiatria biológica e da saúde/doença 

mental.    

 

*** 

 

 Saio da sala e Fernanda já me aguardava para o próximo atendimento com o Renato, o 

garoto que apareceu nestes escritos. Já fazia algum tempo que tentávamos marcar este 

atendimento, mas não conseguíamos, sua família estava de mudança para a casa tão sonhada 

que conseguiram através de um subsídio do governo; foram 12 anos tentando, ressalta a mãe, 

numa felicidade que não cabia no seu rosto.  

 

_ Tias, já faz quase dois meses que não tomo mais a medicação, estou indo bem na 

escola e minhas notas continuam boas.  

  

Olho para Fernanda que corresponde o olhar com uma certa alegria. Ela rapidamente 

diz: 

_ Que boa notícia, Renato, como está a sua vida?  

_ Estou bem, um pouco cansado de ir no projeto todas as tardes, queria fazer outras 

coisas, aprender a tocar um instrumento musical ou fazer aulas de inglês, lady 

doctor…diz Renato sorrindo.  

  

Renato conta que frequenta o projeto desde pequeno, uma ação realizada pela igreja na 

comunidade onde mora. Lá eles fazem atividades socioeducativas, têm auxílio nas tarefas da 

escola, brincam, jogam bola, uma espécie de ação filantrópica que ajuda as famílias em 

situação de pobreza extrema.  

 

_Mas eu preciso continuar indo ao projeto pois eles dão a cesta básica pra gente, e 

precisamos dela, né mãe!?  

  

A  mãe, em um misto de orgulho e preocupação com o filho, diz que infelizmente 

ainda precisa desta ajuda. Está juntando aos poucos um dinheiro para colocar piso na casa e 

comprar uma cama para Renato. Renato é o filho do meio, a mais velha está terminando os 

estudos, e a mais nova, dita autista, realiza acompanhamento no CAPSij e no CER (Centro 
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Especializado em Reabilitação). Conseguiu o benefício para a pequena, que ajuda a pagar as 

parcelas da casa. 

_ Eu estou tão animado de ter uma cama só pra mim, eu não consigo acreditar nisso, 

vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando isso acontecer – dizRenato radiante, 

fazendo planos de dividir a sala da casa nova de alguma forma, para ter um quarto só 

seu.  

_ Você está de alta da neurologia, diz Fernanda com um sorriso no rosto, o qual 

compartilho.  

 

 Renato dá pulos e faz gestos de alegria, digo que vamos pensar com as questões do 

projeto para que possa se ausentar para conseguir fazer os cursos que deseja e que, neste 

período, caso queira, pode continuar participando da Oficina de Fablab, que realizamos em 

parceria com um centro cultural no território, onde há um laboratório de fabricação digital e 

os jovens do território partilham de um espaço de criatividade e aprendizado em tecnologia. 

Nos abraçamos, numa alegria compartilhada, que, de certo modo, nas durezas que 

atravessamos nesta manhã, dão a sensação de que novas saídas abrem, e as velhas saídas 

também.  

 

4.2. Sem terra firme [Navegar é impreciso] Quem nos navega? 

 

O único meio de renovação consiste em abrir os 

olhos e enxergar a desordem. Não se trata de uma 

desordem que nos caiba compreender. Propus que 

a deixemos entrar.  

Samuel Beckett  

 

 Enquanto alguns trabalhadores saem para reuniões de matriciamento, articulação de 

rede, outros organizam-se para realizar as atividades que acontecem dentro da casa. Somos a 

menor equipe de CAPSij da zona norte de São Paulo, e ainda assim realizamos quase o dobro 

dos atendimentos e ações que temos como meta, no contrato de gestão entre a Prefeitura e a 

OSS. Por quê? Para quê? Tenho a impressão que, embora não ditas, estas questões circulam 

entre nós. Nos esforçamos para bater metas? Pensamos nisso suficientemente?  

 Nos cafés da manhã em que tomamos diariamente juntos, circulam as notícias da vez: 

notícias de jornal, prisões políticas, inflação, desmonte do sistema único de saúde, fins de 

novela, noites mal dormidas, memes da internet. Também contamos das experiências, como a 
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ida de Júlia, Rosa, Magali e Ana Maria ao campeonato de futebol com as crianças e um jovem 

autista, que consideramos um dos casos mais graves do serviço. Elas contam do jogo com 

alegria, dos meninos e meninas na quadra, se divertindo, errando a bola, aprendendo a jogar 

futebol durante o próprio jogo. Não temos um time permanente, ele é formado no dia do jogo, 

com quem vai ao campeonato. Perdemos o jogo e ganhamos muitas histórias. Ou como a ida 

de Túlio, Theo e Dirce ao espetáculo de circo na Fábrica de Cultura com os adolescentes da 

convivência, ou atendimento difícil de Solange e Magali, as bolas foras e acertos nas reuniões 

de rede ou matriciamento. Mas não é todo dia que é assim, tem dia que a mesa da cozinha tem 

se tornado uma espécie de lanhouse, cada um com sua tela, alternando entre silêncios e 

alvoroços diante das situações cotidianas midiatizadas.  

 

_ Os caminhoneiros estão em greve. O prefeito decretou estado de emergência, 

acabei de ler aqui, diz Alex.  

_ Hoje vindo para o CAPSij, ouvi no rádio que 92% da frota de ônibus vai circular 

normalmente – diz Gabriel, comentando que sempre há uma construção midiática 

nestes eventos, trazendo as sensações de medo e insegurança para a população, 

querendo dirigir as coisas.  

 

 Simone diz apavorada que os postos de gasolina estão com filas enormes, que os 

carros dos ovos que passam na sua rua estavam reunidos numa praça, tocando em seus 

megafones o hino nacional. Estava preocupada, queria tentar abastecer o carro e ir ao 

supermercado na hora do almoço. Theo fala sobre o possível locaute das empresas de 

combustível, Nina mostra um vídeo de dois anos atrás em que discutem que este evento atual 

estava previsto na época do golpe. Rosa muda o assunto, contando que uma modelo 

americana lançou uma nova moda de cirurgias plásticas no mamilo.  

 Chega o silêncio, devagar os profissionais vão se levantado, lavando suas canecas e se 

organizando para os atendimentos, aparentemente cansados, disponíveis, e, às vezes, não. 

Seguimos agora pensando com os acontecimentos do CAPSij, os casos, as crises, as alegrias, 

nossas discussões, os incômodos.  

 Transitamos, ora fechados, lutando, doentes, dispostos, faltantes, ora presentes, 

cansados. Ora sozinhos, ora acompanhados. Dia desses, conseguimos realizar uma ação com 

o Marcinho, aquele garoto usuário de cocaína, lança-perfume, etc., de quem falei em algum 

momento do texto. Ele estava sendo acusado, na comunidade, de roubo de uma quantidade de 

drogas. O seu barraco, construído sobre o esgoto que passava no terreno da irmã, estava 

fechado por fora, com pregos e madeiras. Estava dormindo nas ruas. O encontramos poucos 
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dias depois, parecia confuso, vestindo muitas roupas, parecia não entender o que acontecia, 

falava sozinho e algumas vezes chamava pela mãe – em muitos atendimentos e contatos com 

o adolescente, a mãe dizia não o querer mais na sua casa, na sua vida.  

 Corações cortados e moralina34, as reuniões acerca deste caso eram difíceis na equipe: 

traços de compaixão, humanismo, judicialização, militância de esquerda, medicalização, 

biomedicalização, reabilitação psicossocial se entrelaçavam, coexistiam, se estranhavam. Sem 

consenso, passavam por ali uma mistura de afetos, discursos, distintas éticas nas propostas de 

intervenção.  

 Marcinho ficou quinze dias em acolhimento integral em um CAPSij III no centro da 

cidade.A equipe se desdobrava para estar lá, ou para trazê-lo à Zona Norte para passar o dia 

no CAPSij Nise da Silveira. Foram dias de trabalho duro.Era preciso que um ajudasse o outro 

para que pudéssemos bancar aquela intervenção. Houve brigas, gritos, desentendimentos, 

também houve alentos, principalmente quando víamos que Marcinho estava ficando bem. 

Alentos e acalantos distintos, houve diferentes modos de se conectar ou se envolver com este 

caso. Foram dias de trabalho intenso, parecíamos cada vez mais por um fio, cada um naquilo 

que lhe afetava, que lhe fazia chorar, sorrir. Havia um esforço da equipe em “não se atacar”, 

ou seja, em não ser bélica, se atacando mutuamente, e também, havia um esforço para não 

sermos tomados por um ataque, ataques de nervos, de pânico. Não passamos ilesos.  

 Marcinho, depois de algum tempo, voltou a morar com a mãe, algo inesperado para 

muitos de nós, o que nos levou a outras questões, outras visões e outros envolvimentos. Nesse 

sentido, via e sentia que muitas forças estavam em jogo, éramos, ao mesmo tempo, 

assistenciais – com mais forças de convergência do que de oposição operando para além dos 

protocolos no cuidado –, humanistas, tutelares, céticos, biomedicalizantes; a equipe 

balançada, colocava-se em xeque, sem combustível.  

 Em meio a tudo isso, o cotidiano seguia latejante35. Terça-feira, sete horas da manhã, 

Julia, Simone, Magali, Pati, Solange, Nina e eu, estamos no plantão. Magali, Nina e Simone, 

                                                 
34  Termo cunhado por Nietzsche que indica o fluxo adicto em nós que estabelece o que é bem e mal, o 

que é inofensivo, não ameaçador, e o que causa temor e precisa ser esconjurado da vida. Acerca desse problema 

ver “Humano, Demasiado Humano: um livro para espíritos livres”, NIETZSCHE, F., 1995, especialmente a nota 

17 do tradutor, p. 122. 

35 Temos uma organização interna desenhada em uma grande tabela, que é dividida em dois plantões 

diários, que cobrem as doze horas de funcionamento do serviço. Também nos organizamos em três miniequipes 

de referência para o território de acordo com a divisão dos três Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

que existem nesta supervisão de saúde. Houve um tempo em que os outros CAPS do território também se 

dividiram assim para facilitar os processos que envolvem o apoio matricial nas unidades básicas de saúde. No 

CAPSij Nise da Silveira, essas miniequipes são chamadas de arroz, feijão e macarrão, e, dentro do serviço, essa 

divisão auxilia nos processos de referência do caso, nos contatos com as UBS e com o microterritório do ali 

acompanhado. 
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não têm um cargo de nível superior – são, por isso, chamadas de não-técnicas –, embora todas 

nós realizássemos as ações da manhã: as oito horas iniciamos uma convivência com crianças 

bem pequeninas, que têm idades variadas de um a três anos, a grande maioria chegada ao 

CAPSij com hipótese diagnóstica de autismo.  

 Neste espaço, buscamos realizar brincadeiras, nos aproximar das crianças, propor 

espaços onde possam estar juntas. Dia desses, colocamos uma piscina de bolinhas que foi 

doada ao serviço, enquanto algumas crianças, pulavam, jogavam as bolinhas para o alto, 

sussurravam palavras e sons. Juan ficava quietinho no canto da sala, sentado no chão, chorava 

toda vez que uma de nós se aproximava dele. Janina, que também é de uma família boliviana, 

rodava em torno de si mesma, rodopiava havia algum tempo, parecia não haver mais nada ao 

seu redor. Murilo estava muito falante, era impressionante o quanto havia se deslocado, 

gostava de pegar os objetos e falar o nome deles: 

 

_ Porco, diz Murilo, pegando o brinquedo e mostrando para Solange. 

_ Que cor tem este porco Murilo? – pergunta Solange.  

_ Azul. Azul – falaa criança, que logo recebe um abraço caloroso de Solange.  

_ Eu fico aqui olhando para estas crianças bolivianas que chegam, como o Juan e a 

Janina, olhem para eles – dizMari – sempre tenho dúvida se elas são autistas ou têm 

uma dificuldade, é difícil avaliar né. São estrangeiros – e os autistas também são, na 

nossa própria língua – e outros problemas tenho certeza que têm. 

_ Eu fui em uma visita com Alex, na casa de uma criança boliviana de que somos 

referência, eles vivem junto a uma oficina de costura.Muitas vezes as crianças ficam 

presas no quarto enquanto os pais costuram. Nessa casa em que fui, moravam três 

famílias diferentes. Um ambiente escuro, todos falando a língua deles. Acho que 

deve ser difícil para as crianças se adaptarem mesmo, disse Nina.  

_ Alguns dias atrás, alguém aqui do CAPSij, falou sobre uma reportagem em que 

dizia que as crianças brasileiras que vivem no Japão estão sendo diagnosticadas com 

autismo, devido à dificuldade de adaptação. Ficamos pensando que isso ocorre aqui 

com os bolivianos. Muitos chegam aqui com essa hipótese diagnóstica, lembra 

Simone.  

_ Verdade, acho que precisamos pensar e ir com calma mesmo antes de dar o 

diagnóstico. Eu não gosto de fechar assim tão rápido não, primeiro que eu também 

me sinto insegura com estas questões psi, sabe, sou pediatra. Aqui que tô 

aprendendo com as outras médicas, e com vocês também, diz Pati.  

_Olha ali, a Júlia conseguiu se aproximar do Juan, ele está parando de chorar e 

sentou no colo dela, aponta Simone, para o outro lado da sala.  
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_ Mas a Janina, eu não sei, viu… ela é muito esquisita, não consegue mesmo olhar 

para a gente, a Magali está ali, tentando dar uma bola para ela, ela nem percebe a 

bola, fala Nina, intrigada.  

_ Vamos juntar os brinquedos? Está no horário de terminar o grupo, diz Solange.  

_ Vou descer e organizar os lanches na mesa, diz Simone.  

_ Tá bem, o João Henrique fez cocô, tão sentido o cheiro? Diz Júlia.  

 _ Melhor levá-lo para a mãe trocar, da última vez ele fez uma bagunça, comeu, se 

lambuzou, me lambuzou…foi horrível, relembra Nina, num misto de risos e nojo. 

_ Eu já levo ele, coitado.Não deve tá bom assim, né João?! –  diz Simone.  

 

  Terminando este grupo de convivência, seguimos para as evoluções do prontuário. 

Magali e Nina não podem evoluir, pois não possuem conselho de classe profissional, segundo 

as orientações dadas pela empresa. Sentamos na mesa da sala de equipe. Júlia empurra uma 

pilha de papéis que estava sobre a mesa, para apoiar os prontuários. Solange abre a bolsa e 

procura os óculos, empresta uma caneta para Pati, que não conseguia achar a sua.  

 

_ Gente, tem um acolhimento esperando para ser feito, preciso de um técnico para ir 

comigo – pergunta Simone, que, por exercer a função de auxiliar de enfermagem, 

não pode realizar atendimentos ou ações sem a presença de um profissional de nível 

superior.  

_ Eu vou, diz Júlia, que é enfermeira, só preciso terminar de fazer esta evolução.  

_ Então, nós ficamos responsáveis pela convivência das 10 horas, acho que será 

tranquilo, não tem vindo muitas crianças, diz Pati.  

_ Sim, o Marcinho está jogando videogame na sala, estou preocupada com as 

questões cardíacas que o pessoal do outro CAPSij falou. Disseram que ele estava 

com os batimentos acelerados, e acharam importante a gente investigar. Pati, você 

que é médica, não quer aproveitar para dar uma olhada nele, antes das crianças 

chegarem? – propõe Júlia. 

_ Vou, sim. O Pedro já tinha me pedido isso, vou pegar meu estetoscópio na bolsa, 

você entra comigo? – fala Pati, levantando-se da cadeira e abrindo o armário para 

pegar sua bolsa.  

_ Vou fazer o acolhimento, mas, se precisar, chama outra pessoa da enfermagem, 

para ajudar nos exames clínicos, para pensar junto. Talvez possa ser uma oscilação 

cardíaca, faz uns dias já que ele está em acolhimento nos CAPSij, não deve tá 

usando as drogas que costumava usar. Não sei, só me passou isso agora, diz Júlia.  

_ Será que ele também não está se sentindo diferente, em estar longe da 

comunidade, não sei, pode ser isso. Não sei bem como essas coisas funcionam, mas 

de repente…é novo pra ele. Se precisar, posso entrar com você –dizMagali.  
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_ Pode ser, vão indo, termino de evoluir os prontuários. A Nina está com ele, 

jogando videogame. A Mara foi atender o telefonema de uma mãe – diz Solange, 

terapeuta ocupacional, que, sentada em torno da mesa, escreve nos prontuários. 

_ Beleza, bora lá equipe, que a manhã só está começando – diz Magali, sorrindo, 

enquanto seguia para o atendimento com Pati.36 

 

  Magali, que participa deste plantão e realiza o grupo de adolescentes comigo, é 

profissional de apoio no serviço. A sua função seria apoiar nas questões relativas a casa, à 

organização dos lanches, entre outros. Ainda não terminou o ensino médio. Magali traz uma 

experiência da comunidade, ela vive perto do CAPSij, conhece o cotidiano de quem vive na 

periferia, sabe se aproximar com sutileza. Muita vez, surpreende-nos com falas e ideias 

precisas, inauditas. 

 

*** 

 

 Faz aproximadamente um ano que conhecemos Bruno, um jovem de 16 anos que 

chegou ao CAPSij acompanhado dos pais, confuso com suas ideias, olhava para todos os 

cantos, os colegas da escola o perseguiam, falavam dele, o chamavam de gay. Será que sou 

gay? Será que sou feio? Parem de olhar para mim… dizia Bruno, apavorado. Bruno passou 

dias conosco no CAPSij, foi medicado, pedimos para que não fosse à escola naquele primeiro 

momento. Estava meio robotizado com o uso de medicação e isso nos preocupava. Mas, 

segundo as orientações médicas, era preciso que continuasse o uso de antipsicótico para 

organizar seu pensamento. A medicação foi sendo modulada com o passar do tempo e ele 

também foi conseguindo retomar suas atividades. Os pais, sempre preocupados, diziam de um 

certo vício no videogame, Bruno havia gastado muito dinheiro no cartão de crédito dos pais, 

comprando jogadores para montar um time de futebol dos sonhos no Fifa.  

                                                 
36  Neste processo há, sem dúvida, uma troca e composição de saberes interessante, há também linhas de 

poder que se disfarçam ou se colocam, depende da situação; é manifesto que este modelo nos permite desarranjar 

as hierarquias clássicas das especialidades em saúde, mas elas existem, coexistem, é esta dosagem que 

exercitamos cotidianamente, dosando onde, quanto e como as especialidades aparecem; onde, quando e como, 

elas não são necessárias. Richard Sennett busca relatar a passagem de um tipo de capitalismo de classe para um 

tipo de capitalismo flexível. Este novo capitalismo vem permitindo uma economia mais dinâmica, em que valores 

como compromisso e integridade estão sendo substituídos por outros, que permitem apenas laços muitos 

superficiais entre os trabalhadores o que, por sua vez, não possibilita uma reação organizada. Este modelo de 

trabalho flexível do novo capitalismo que visa à superação da rotina, do tempo burocrático, tem um sistema de 

poder que se "esconde nas modernas formas de flexibilidade" e é constituído por três elementos: "a reinvenção 

descontínua das instituições, especialização flexível de produção, concentração de poder sem centralização" 

(SENNETT, 1999, p. 54) 
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 Muito trabalho com Bruno. De um lado seguia o atendimento às crises, terapia 

medicamentosa, atendimentos familiares, hospitalidade diurna no serviço; por outro lado, 

Nina, Pati e eu tentávamos outros modelos de atendimento, corporal, técnicas de teatro, 

esquizodrama, passeios para nada, tentativas com e sem sucesso. Bruno se organizou um 

pouco e naquele momento pudemos conhecê-lo um pouco mais; estava perdido na nova 

escola, sentia-se diferente, falava do bullying, da dificuldade em se relacionar com os colegas, 

das diferenças socioeconômicas, da mudança da escola particular para uma pública. Queria 

tentar se adaptar. Viver neste mundo.  

 Bruno e tantos outros jovens que chegam ao CAPSij, trazem essa expressão, o 

bullying, como o fator disparador e localizador das suas tristezas, suas crises, seus cortes no 

corpo, suas tentativas de suicídio, um termo tranquilizador e o ponto de origem. Bruno dizia 

ser vítima de bullying por ser mais tímido que os demais, por ser um cara do bem, que não 

fala palavrão; disse muitas vezes que era zoado pelos colegas por usar roupas bonitas, por ter 

um celular bom, por usar gel no cabelo. Era diferente dos outros alunos da escola, dizia ele. 

Por outro lado, lidar com essas diferenças trouxe um mal-estar que, com a popularização do 

bullyng e das discussões que encontramos nas escolas, redes sociais, etc., eleva este mal-estar 

a um estado de sofrimento patológico e, ao mesmo tempo, reduz um problema complexo, 

variado, a um termo com ares de transtorno e vieses jurídicos37. 

 Pouco tempo depois, chega ao CAPSij, muito acelerado, cantando alto, queria ser 

rapper, compôs músicas, beijou na boca, queria ter um canal sobre jogos no YouTube. A 

família estava apavorada, estava agressivo com eles, falando palavrão, sempre foi um bom 

menino e agora estava enfrentando os pais? Não estava dormindo como antes, acordava os 

vizinhos cantando alto de madrugada. Brigou na escola pela primeira vez, xingou os colegas e 

falava com muita raiva do que acontecia na escola: 

 

_ Vamos subir comigo, vem! Quero bater naquele saco de boxe, estou com muita 

raiva, os moleques ficam me chamando de leitinho com pera, mas eu sou 

requeijão… eu sou requeijão!!! Falava aos gritos pelos corredores do CAPSij.  

 

                                                 
37 O direito burguês das garantias individualizantes, do bom senso e do senso comum, vai azeitar a 

máquina cretinizante do cotidiano com enunciados como: “Os atos de bullying ferem princípios constitucionais – 

respeito à dignidade da pessoa humana – e ferem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito que cause 

dano a outrem gera o dever de indenizar. O responsável pelo ato de bullying pode também ser enquadrado no 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as escolas prestam serviço aos consumidores e são 

responsáveis por atos de bullying que ocorram dentro do estabelecimento de ensino/trabalho”. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm.  Acesso em 11 mai. 2018 
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 “Aqui é Nordeste, aqui é feijão-de-corda”, gritava ao bater no saco de boxe. Logo se 

senta no chão e começa a chorar copiosamente. Soluçava. Sentei ao seu lado. Bruno falou da 

vida, da família, de um acidente de carro que sofreu há um tempo atrás indo visitar os 

familiares na Bahia, da menina que havia beijado, dos colegas da escola, do videogame. 

Chorava muito.  

_ Tenho medo, tenho medo de estar louco – desabafa em meio tantos abafamentos.  

  

Esse processo seguiu e segue. Não há como descrever todos os acontecimentos e não 

se trata de uma discussão de caso; o que interessa são os muitos caminhos que pegamos neste 

processo de cuidado com o Bruno, inúmeras discussões e hipóteses diagnósticas, diferentes 

terapias medicamentosas, variados tipos de atendimentos e entendimentos. Nem sempre em 

consonância, nem sempre em comum.  

 Com a chegada da psiquiatra, resolvemos tentar diminuir a medicação de Bruno. 

Apostando que esta inconstância de humor – oraagitado, cantante, ora devagar, robotizado – 

sãoos gestos da existência de Bruno. Conversas difíceis com a família, que se vê cansada, 

muitas vezes sem chão, sem esperança de que o filho possa ser algo que desejaram para ele. 

Conversas difíceis entre nós, que em um acordo entre os profissionais mais próximos de 

Bruno escolhemos não mexer mais na sua medicação, mantendo o mínimo possível de 

remédios e em apostar em outras coisas, dentro e fora do CAPSij, com e sem a nossa 

intervenção. Uma escolha que tem um certo rigor ético, que não é segura e nem certeira. 

Entendemos em algum momento que Bruno não precisava ser o que era, nem sabíamos o que 

viria a ser. Por outro lado, há a delicadeza e a dificuldade de lidar com as expectativas, tanto 

as da família, as do próprio Bruno, como as nossas.  

 Na conversa que tivemos naquele dia, Bruno me disse que estava mais acelerado, mas 

que não sabia se este era o seu novo jeito de ser; de um certo modo isso lhe deixava feliz por 

conseguir dizer e fazer as coisas que queria, por outro não sabia se estava passando da linha. 

Deitados nos pufes na sala de atendimento, ele olha para mim e diz:  

 

_ Mara, o mundo está difícil, o Brasil está um horror, não sei o que pensar, às vezes 

eu acho que ficar pensando nessas coisas me deixa um pouco louco.  

_ Bruno, ficar pensando nessas coisas também me deixa um pouco louca.  

  

*** 
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 Voltando à turbulência dos dias, estes em que Marcinho estava em acolhimento no 

CAPSij III Amorzeira no período da noite e passando alguns dias no CAPSij Nise da Silveira. 

Um abrigo da região da Casa Verde chegou ao serviço com cinco abrigados, os técnicos do 

abrigo achavam importante que os jovens fossem acompanhados pelo serviço. Já havia um 

acolhimento sendo realizado e em breve aconteceria o espaço de convivência, foi preciso uma 

organização entre os profissionais que estavam na casa. 

Então, Rosa disse: 

_ Vamos pedir para eles esperarem um pouco. Lígia e Dirce estão em acolhimento e 

em breve temos que subir com os adolescentes para o espaço de convivência.  

_ Sim, eu vou falar com eles, e se alguém puder ajudar nos acolhimentos, vamos 

revezando o plantão com os profissionais que não tem atendimento agora – disse 

Theo. 

_ Vocês lembram de uma conversa que Gabriel falou que teve na Vara da Infância e 

Adolescência, em que a Juíza disse que os casos dos abrigos são prioridades no 

CAPSij? – perguntou Simone.  

E Theo, convidando-nos a pensar, disse: 

_ Sim, mas vamos conhecer os casos como fazemos com todos. Não é por ser de 

abrigo que eles precisam de CAPSij, não é... 

_ Eu posso ajudar vocês com os acolhimentos – diz Luana, avisando que o 

atendimento que tinha combinado não veio. Gabriela se oferece também.  

  

A equipe foi se organizando: alguns profissionais subiram com os adolescentes que já 

conviviam na entrada do serviço, outros seguiram para os atendimentos agendados, outros se 

organizavam para fazer os acolhimentos do abrigo, outros ainda estavam com Marcinho que 

perambulava pela casa. Bia avisa aos técnicos do Abrigo que eles teriam que esperar um 

pouco e que os acolhimentos seriam realizados um a um, na medida em que fosse possível.  

 Dias depois, falamos acerca dos acolhimentos do abrigo. Theo conta que desta vez foi 

possível ter outra conversa com os técnicos, que entenderam que nem todos os adolescentes 

precisavam de CAPSij, que o fato de fumar maconha ou apresentar momentos de tristezas não 

são necessariamente condições para estar em um serviço de saúde mental. Aqueles que a 

equipe em acolhimento achava importante conhecer um pouco mais viriam ao CAPSij nos 

dias e horários adequados para este processo. Foi possível compor desta vez, houve outras 

vezes que não teve jogo, que éramos encurralados para atender do modo que estas instituições 

achavam mais viável, e, nestes casos, as conversas eram tensas e muita vez continuavam em 

outras direções, normalmente envolvendo a gestão dos serviços.  
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 Aconteceu com o caso do Leandro Henrique, que chegou bagunçado no CAPSij e o 

abrigo pedia a sua internação, dizia não ter como permanecer com ele no abrigo, estava muito 

bagunçado, desorganizando todo o serviço. Havia caos e se escancararam os limiares frágeis 

do tolerável e intolerável. Foram conversas e conversas, brigas e brigas. E a saída da saúde. O 

adolescente chegou a passar um tempo internado em um hospital geral, depois em um CAPSij 

III durante a noite, até que o abrigo o recebeu novamente. Todos os serviços se estranharam, 

os gestores da saúde mental e da assistência social tiveram que tomar as rédeas para acalmar 

os ânimos. Foram momentos em que nossas ideias e ideais estavam em jogo: ele precisava 

mesmo de uma internação em hospital geral? Seria uma questão de saúde ou de não ter com 

quem contar para um cuidado apenas no CAPSij? Muitas perguntas, uma saída.  

 Em uma outra situação, trouxeram uma garota, negra, adolescente, que, segundo uma 

das cuidadoras do abrigo, era rebelde sem causa, doida varrida, ficava andando na casa sem 

calcinha, cortava o a cabelo das bonecas das crianças pequenas. Foi um trabalho árduo de 

cuidado com a Marcela, tanto em acolher o que ela sentia, morando em um abrigo, cheio de 

regras e normas, e de entender as suas respostas ou provocações ao que acontecia lá. Também 

trabalhamos com a equipe do abrigo, que tinha dificuldades em lidar com a jovem e 

preponderava um discurso moralista, que se traduzia em ações microfascistas dentro e fora da 

instituição. Nos becos do cotidiano, era impedida de usar as roupas que queria, Marcela 

contou que, muitas vezes, não podia sair da casa, com a roupa que tinha escolhido, também 

não podia assistir TV, ou acessar a internet sem a presença de um técnico do abrigo, tinha 

horários para se alimentar e conta chorosa de situações em que era menorizada diante dos 

outros abrigados por ser negra, por ter o cabelo blackpower. Tempos em que foi preciso 

recuar, criar e inventar novos espaços em que pudéssemos conversar sem ataques mútuos. As 

instituições neste caso, o CAPSij e o Abrigo, não saíram intactos; foi preciso se rever. Marcela 

fugiu do abrigo.  

 Em muitos momentos as relações com os abrigos vêm de outro lado, dos casos em que 

estamos acompanhando com a rede e, em um certo momento, há a discussão se esta criança 

ou adolescente deve ou não ser abrigado. São momentos tensos, em que estamos por um fio, 

caminhando por linhas tênues e ruptura de fronteiras, entre certo cuidado em 

saúde/medicalização e a judicialização da vida. Em uma das entrevistas, um profissional fala 

sobre o que considera angustiante nesses casos: 

 

Ah sim, os casos que é pra abrigamento do… é abrigamento que fala? Que vai 

decidir, se vai ajudar o conselho tutelar, se achamos melhor tirar a criança da família 

ou não, a gente não sabe se está sofrendo abuso, se está sendo cuidada. Acho que 
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essa é uma das situações que a gente fica bem angustiado aqui no serviço, quando 

precisamos tomar essa decisão. A gente vai, vem, volta, repensa qual o melhor 

caminho. Esses casos deixam a equipe angustiada. 
  

 Seremos depositários da saída derradeira? São momentos em que nossos distintos 

entendimentos de cuidado em saúde e afetos, políticas, entram taxativamente no jogo. Se a 

saúde vai ser o fiel (moral) da balança, será que o CAPSij poderia compor de outro modo 

nesta discussão deabrigamento?  

 

_ Eu acho que devemos, sim, abrigar o Enzo e o Rian. A mãe não consegue cuidar 

deles, vocês viram hoje como eles chegaram sujos, com fome, descalços... ah gente, 

desculpa, mas olha, pra mim eu pegava essas crianças e levava no Conselho Tutelar 

agora e pedia para abrigar – fala Luana, com a voz alterada.  

_ Gente, calma, eu e Túlio já chamamos a rede para pensar no caso. A mãe está 

sendo acompanhada pelo CAPS Ad, os meninos vivem assim, não sei se tirá-los a 

força da rua, do jeito que vivem, para um abrigo é a solução. Estamos tentando 

cuidar deles e da família – diz Gabriela acalmando os ânimos da discussão.  

_ Não sei, Gabi, o menor está muito magro. A Pati deu uma olhada nele, parece estar 

com anemia, pedimos uns exames, mas a mãe não consegue levá-los. Ele não tem o 

tamanho adequado para a idade. Fico pensando se vamos conseguir mudar isso, 

sabe?! – diz Júlia. 

_ É verdade! Penso que, por um lado, estar em um abrigo significa ter uma cama 

quentinha, comida, ir à escola, tem um futuro pela frente. Não sei se a família deles 

pode fazer isso. É uma negligência com as crianças – pondera Lígia. 

_ Mas não sei se esta é uma questão que temos que discutir aqui, será que cabe ao 

CAPSij decidir isso? Não seria papel dos serviços de Assistência Social? Será que 

não estamos indo por um caminho de judicializar este caso, caso que já 

medicalizamos nos enredando? – indaga Mari. 

_ Sim, sim, é. E eles já estão no caso, estamos conversando. Na sexta-feira vamos 

discutir com o Conselho Tutelar, já o chamamos em outras reuniões e eles não 

vieram. Marcamos a reunião lá, com os outros serviços para pensarmos juntos – diz 

Túlio.  

_ Calma, gente, calma. Eu sei que é um caso complexo, entendo que tem “esta 

parte” que queremos cuidar, e que está difícil acompanhar as crianças deste jeito, 

mas também acho que essa decisão não é só nossa. Sei que envolve o processo de 

judicializar os casos, e medicalizar, e sim, às vezes fazemos isso, muitíssimo – fala 

Gabriel, tentando criar um comum na conversa.  

_ Sim, eu entendo, me lembro do caso do Luquinhas, ele é amigo dos meninos, 

trabalhavam juntos no farol. Fomos acompanhando ele até o momento em que ele 

mesmo pede para ser abrigado, lembram? Disse Pedro.  
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_ Sim. E a gente estava pensando nisso estes dias né Pedro, como desvincular o caso 

do CAPSij, pois o Luquinhas estava vindo aqui não porque ele tinha uma questão de 

saúde mental, vinha por que estava na dita vulnerabilidade social, vivia nas ruas, 

trabalhava, levava soco até sangrar em casa. Fomos o serviço a que ele conseguiu se 

ligar, que conseguiu acompanha-lo. Mas não sei sabe… às vezes acho que metemos 

a mão numa cumbuca que não é nossa, cai muita coisa no nosso colo e a gente 

agarra – desabafa Mari.  

_ Eu não consigo não olhar para uma criança que está sofrendo, que está fora da 

escola, que não tem uma família, e ficar de boa. Não consigo, eu acho que temos que 

fazer algo – desabafa Simone.  

_ Calma, gente, não somos nós que decidimos isso. O que podemos fazer é dar 

subsídio para a tomada de decisão sobre o abrigamento. Gabriela, Túlio e eu iremos 

na discussão na sexta e vamos pensar com os outros serviços – fala Gabriel, 

encerrando a reunião.  

 

*** 

  

 Navegamos por imprecisões, cada um que encontramos, cada experiência partilhada 

imprime uma inflexão no dito cuidado em saúde mental, que não existe em si mesmo38. 

Talvez por isso – e por tantas outras razões – é que não caibam, nestes escritos, explicitações 

a priori do cuidado; ele só interessa a partir dos viventes que acompanhamos.  E trata-se, 

sobretudo, de um cortejo do ineludível morrer39. Há casos, como o dos irmãos Rian e Enzo, 

em que houve a discussão acerca do abrigar ou não. Em uma audiência, a juíza da Vara da 

Infância e Adolescência decidiu junto aos serviços que as crianças deveriam ser abrigadas. 

Avaliamos que este processo poderia ser violento para as crianças, e foi. O menorzinho foi 

                                                 
38  “O cuidado não existe. O cuidado é sempre qualificado, nunca qualquer, sempre já tomado na 

percepção de um campo social que o codifica ou o qualifica, mas que sobretudo o distribui”. Nesse sentido, as 

definições de cuidado são sempre já políticas e estratégicas. Problematização contrabandeada da afirmação de 

David Lapoujade: A violência não existe. Disponível em 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2018/05/26/o-cuidado-nao-existe-o-cuidado-e-sempre-

qualificado-nunca-qualquer-sempre-ja-tomado-na-percepcao-de-um-campo-social-que-a-codifica-ou-a-qualifica-

mas-que-sobretudo-a-distribui-nesse-se/. Acesso em 10 mai. 2018.  

39 “É que nós, viventes, somos quase sempre capturados por estratégias e táticas que cada manejo emprega 

em conformidade com uma rede de operações não suficientemente explicitadas ao vivente. Então, se não se abre 

a caixa preta, fica mais difícil ainda a explicitação. Sendo assim, com suficiente serenidade em prol de um 

realismo saudável, trata-se de pensar ‘cuidados em saúde’ como ações que interfiram nesses cortejos. Para quê? 

Para que, do interior do seu próprio cortejo, o vivente esteja em condições de perguntar: que pode este ou aquele 

paliativo fazer com que meu cortejo, unindo-se ao cortejo de outros viventes, eleve a potência do 

questionamento vital que nos diz respeito”. Fragmento do encontro com Luiz Orlandi, na UNICAMP, em 2017. 

Disponível em https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/07/13/luiz-orlandi-7-minutos-e-57-

segundos-abrir-a-caixa-preta-das-politicas-de-cuidado-manejos-e-o-ineludivel-morrer/ Acesso em 4 mai. 2018. 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2018/05/26/o-cuidado-nao-existe-o-cuidado-e-sempre-qualificado-nunca-qualquer-sempre-ja-tomado-na-percepcao-de-um-campo-social-que-a-codifica-ou-a-qualifica-mas-que-sobretudo-a-distribui-nesse-se/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2018/05/26/o-cuidado-nao-existe-o-cuidado-e-sempre-qualificado-nunca-qualquer-sempre-ja-tomado-na-percepcao-de-um-campo-social-que-a-codifica-ou-a-qualifica-mas-que-sobretudo-a-distribui-nesse-se/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2018/05/26/o-cuidado-nao-existe-o-cuidado-e-sempre-qualificado-nunca-qualquer-sempre-ja-tomado-na-percepcao-de-um-campo-social-que-a-codifica-ou-a-qualifica-mas-que-sobretudo-a-distribui-nesse-se/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/07/13/luiz-orlandi-7-minutos-e-57-segundos-abrir-a-caixa-preta-das-politicas-de-cuidado-manejos-e-o-ineludivel-morrer/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/07/13/luiz-orlandi-7-minutos-e-57-segundos-abrir-a-caixa-preta-das-politicas-de-cuidado-manejos-e-o-ineludivel-morrer/
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retirado pela polícia de dentro da sala de aula, mas, ainda assim, este processo foi tido como o 

cuidado necessário para essas crianças. 

 

4.3. Saídas na equipe, no labiríntico, entre todos os insetos 
 
Contam os homens dignos de fé (mas Alá sabe mais) que nos primeiros tempos houve 

um rei das ilhas da Babilônia que reuniu seus arquitetos e magos e os mandou 

construir um labirinto tão desconcertante e sutil, que os varões mais prudentes não se 

aventuravam a entrar, e os que entravam se perdiam. A obra era um escândalo, porque 

a confusão e a maravilha são operações próprias de Deus, e não dos homens. Com o 

passar do tempo veio à sua corte um rei dos árabes, e o rei da Babilônia (para zombar 

da simplicidade do hóspede) fez com que ele penetrasse no labirinto, onde 

perambulou ofendido e confuso até o cair da tarde. Então implorou socorro divino e 

deu com a porta. Seus lábios não proferiram queixa alguma, mas disse ao rei da 

Babilônia que ele na Arábia também tinha um labirinto que, se Deus fosse servido, lhe 

daria a conhecer algum dia. Depois voltou à Arábia, reuniu seus capitães e alcaides e 

devastou os reinos da Babilônia com tamanha boa sorte que arrasou seus castelos, 

dizimou sua gente e aprisionou o próprio rei. Amarrou-o em cima de um camelo veloz 

e o levou para o deserto. Cavalgaram três dias, e disse-lhe: “Ó rei do tempo e 

substância e cifra do século!, na Babilônia desejaste que eu me perdesse num labirinto 

de bronze com muitas escadas, portas e muros; o Poderoso teve por bem que eu agora 

te mostre o meu, onde não há escadas a subir, nem portas a forçar, nem cansativas 

galerias a percorrer, nem muros para impedir a passagem”. Logo depois, desamarrou-

o e o deixou no meio do deserto (...) 
Os dois Reis e os dois labirintos. Jorge Luis Borges.  

 

 No CAPSij Nise da Silveira, literalmente trabalhamos em um, em mais de dois 

labirintos, com inúmeras saídas e paredes, barreiras estáveis, mas também fluidas, cambiam-

se, desnorteando-nos. Viramos para o lado e nos deparamos com corredores longos, ora 

coloridos, ora preto e branco e algumas saídas. Na casa, tem também os corredores curtos, 

quantas vezes passamos desapercebidos por eles. 

  Muita vez, estamos perdidos, sem saber a que estamos sendo levados a servir, sem 

saber para que lado ir, ficamos parados, sem reação, ou com uma certa vertigem que nos 

balança, balança, balança, às vezes tem onde se apoiar. 

 Há as salas em que também estão os usuários, entrando e saindo, surpreendendo com 

os caminhos que não havíamos pensado, colocando-nos muitas vezes sem chão, nadando, 

boiando, remando com e sem direção. Há também corredores que parecem ter saídas para 

fora, estes são mais engenhosos e ao mesmo tempo sutis de encontrar. Os corredores às vezes 

nos colocam de cara com algumas saídas. E. 

 

 

 

Sim, eu poderia abrir as portas que dão pra dentro 
Percorrer correndo os corredores em silêncio 
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Perder as paredes aparentes do edifício 
 

Penetrar no labirinto  
O labirinto de labirintos 
Dentro do apartamento 

 

Sim, eu poderia procurar por dentro a casa 
Cruzar uma por uma as sete portas, as sete moradas  

Na sala receber o beijo frio em minha boca  
Beijo de uma deusa morta  

Deus morto, fêmea de língua gelada  
Língua gelada como nada  

 

Sim, eu poderia em cada quarto rever a mobília 
Em cada uma matar um membro da família  

Até que a plenitude e a morte coincidissem um dia  
O que aconteceria de qualquer jeito 

 

 

Mas prefiro abrir as janelas prá que 
entrem todos os insetos. 

 

Janelas Abertas Nº 2 - Caetano Veloso  

 

De saída... 
(...) Tenho medo de que não compreendam direito o que entendo por saída. 

Emprego a palavra no seu sentido mais comum e pleno. É intencionalmente 

que não digo liberdade. Não me refiro a esse grande sentimento de liberdade 

por todos os lados. (...) Dito de passagem: é muito frequente que os homens 

se ludibriem entre si com a liberdade. E assim como a liberdade figura entre 

os sentimentos mais sublimes, também o ludíbrio correspondente figura 

entre os mais elevados. Muitas vezes vi nos teatros de variedades, antes da 

minha entrada em cena, um ou outro par de artistas às voltas com os 

trapézios lá do alto. Eles se arrojavam, balançavam, saltavam, voavam um 

para os braços do outro, um carregava o outro pelos cabelos presos nos 

dentes. “Isso também é liberdade humana”, eu pensava, “movimento 

soberano”. Ó derrisão da sagrada natureza! Nenhuma construção ficaria em 

pé diante da gargalhada dos macacos à vista disso. Não, liberdade eu não 

queria. 
Franz Kafka 

Relatório para uma academia  

 

 

 Como sair desses escritos? Ainda que um pouco apressada, ainda que não abarque toda 

a pesquisa, ainda me perguntando qual saída interessa, ainda assim, saio com a perspectiva de 

que uma saída não é a ilusão da liberdade. Não se trata da liberdade por oposição à submissão, 

mas de uma saída, de uma simples passagem, à direita, à esquerda, o que fosse, a menos 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=um
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=um
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=um
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significante possível. Saídas não são movimentos inúteis no espaço-tempo, movimentos 

utópicos, elas podem ser uma fuga no mesmo lugar, fuga em intensidade.40 

 Uma tarde dessas, estávamos grande parte da equipe em volta da mesa da cozinha, 

conversávamos acerca de um caso, o Elton, um jovem de 16 anos com síndrome de down que 

está em acompanhamento no serviço. A equipe estava cansada, perdida, não 

 sabia mais o que fazer, para onde ir. Júlia, que é enfermeira e referência do caso, diz: 

_ Essa semana foi muito difícil. Na quarta-feira, quando fui fazer visita, o 

apartamento deles estava todo quebrado, acreditem, mais do que antes. Segundo a 

mãe de Elton, ele teve uma crise, começou a quebrar tudo, e os vizinhos chamaram o 

SAMU na madrugada, foi para o PS Psiquiátrico e foi medicado. A mãe solicita que 

volte a medicação anterior, não aceita a nossa mudança na terapia medicamentosa. 

Ela quer periciazina, por que segundo ela é a única medicação que deixa ele calmo, 

acho que talvez precisássemos rever isso. Ela vem hoje aqui para consulta com 

Antônia, o que vocês acham?  

 

 Rosa, auxiliar de enfermagem, que fez uma visita no apartamento de Elton com Júlia, 

no dia anterior, se mexeu na cadeira, estava inquieta, e começa a falar: 

 

_ Quando chegamos lá, Elton estava só de cueca, calçado com as botas de cano alto 

da mãe, agachado no chão do quarto, olhando para a janela. Uma cena esquisita. 

Ficamos conversando com a mãe na sala um pouco. É sempre complicado, pois fico 

com um olho no que está acontecendo e outro nas baratas que nos rodeiam, aquela 

casa é muito suja e desorganizada. Aí, começamos a ouvir a irmã de Elton gritando, 

fomos até o quarto dele, ele estava com um cabo de vassoura tentando jogá-lo pela 

janela do apartamento.  

_ Foi horrível, entramos na frente dele, e pegamos o cabo de vassoura, imaginem 

uma cena de cabo de guerra, ele é muito forte, puxava com muita força o cabo, 

enquanto dizia que mataria a mãe, depois mataria o Theo e o Rui, depois que mataria 

o pai. O cabo de vassoura quebrou ao meio, eu estatelei no chão, meio que dentro do 

guarda-roupa todo quebrado que estava atrás de mim. Seria cômico, se não fosse 

doído, disse Júlia. 

 

                                                 
40 Apenas saídas. (Cf. Franz KAFKA) “Eu não tinha saída mas precisava arranjar uma, pois sem ela não 

podia viver”. Muitos desses escritos, os casos, as discussões em rede, as conversas ao redor da mesa da cozinha, 

o cotidiano latente, que late e morde no CAPSij, diz das saídas que escavamos, talvez isso não fosse nada 

triunfal. Contudo, como diz Kafka em Um Relatório para uma Academia: “é alguma coisa, uma vez que me 

ajudou a sair da jaula e me propiciou essa saída especial, essa saída (...). Existe uma excelente expressão 

idiomática alemã: sieh in die Büsehesehlagen [“desaparecer misteriosamente, cair fora”; foi o que fiz, caí fora]. 

Eu não tinha outro caminho, sempre supondo que não era possível escolher ‘a liberdade’”. (KAFKA, F. Um 

relatório para uma Academia, 1994. p. 57-67).  
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 Simone, que também é auxiliar de enfermagem e profissional de referência do caso, 

estava atenta a conversa, deixou sua garrafa de água na mesa, e falou de suas impressões, em 

tom de voz menos vivo do que costuma falar: 

 

_ Olha gente, eu sei que essa mãe é muito difícil, o jeito que ela criou o Elton, faz 

com ele seja assim, e ela não aceita nada que não seja do jeito que ela quer, que ela 

imagina ser o melhor. Estou cansada de tantos gritos, das inúmeras vezes que ela nos 

pressionou, a minha impressão é de que ela é que tem questões psiquiátricas, e que 

também precisam ser olhadas, mas também sei que ela está cansada. 

 

 O clima na cozinha vai mudando, as vozes que antes estavam povoadas de exaltação, 

agora estavam mornas, vagarosas. Nina, que ocupa a função de oficineira no CAPSij, começa 

a falar, após alguns instantes de silêncio: 

 

_ Ontem aqui foi um tumulto quando Elton chegou. Ele até que estava tranquilo, 

conversamos sobre o que aconteceu na visita das meninas, ele aceitou conversar de 

boa, pediu até desculpas. Mas depois ele encanou que queria a garrafa de plástico 

que estava na mesa, demos a garrafa vazia para ele, aquela de refrigerante, sabe. 

Passou um pequeno período de tempo, ele queria uma garrafa menor, dessas de água 

mineral, que era de alguém daqui, acho que da Gabi, estava bem ali em cima do 

balcão, aqui na cozinha. Eu, Rui e Tulio falamos não, não vai pegar a garrafa, por 

que ela não é sua. Pronto, ele saiu andando bravo e foi para a lavanderia, minutos 

depois escutamos um barulho alto, fomos até lá ver o que se passava, ele estava 

jogando todos os vasos de plantas no chão. Foi péssimo, seguramos ele, e ele nos 

bateu, bateu em si mesmo, não conseguia se acalmar, a Simone, estava segurando 

ele por trás, com a mão no seu peito, e nos disse que o coração dele estava 

acelerado. Estávamos todos acelerados.  

_ Acho que naquele momento ele parou por cansaço físico mesmo sabe, saiu 

andando, e parecia estar mais tranquilo, mas não durou muito. Depois o 

encontramos na sala do fundo, ainda queria uma garrafa pequena e pediu para a 

moça que estava lá na sala. Ela, coitada, trouxe uma garrafa pet dessas de plástico, 

vazia, e entregou nas mãos de Elton. Ele a jogou longe, falava bravo que queria a 

garrafa pequena e jogou o celular dela no chão, começou a dar chutes, de novo 

tivemos que segurá-lo, contê-lo – disse Túlio, auxiliar de enfermagem.  

 

 Quando Julia falou, a equipe estava sentada em volta da mesa, escutava as falas dos 

trabalhadores, viam-se as testas, os pequenos gestos, eram distintos. Alguns se remexiam na 

cadeira, outros pareciam adormecidos: 
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_ Ele só se acalmou depois que fizemos uma injeção de haldol, estava com agitação 

psicomotora.  

_ Eu não acho que era agitação psicomotora. Acho que é o jeito dele, que ele 

aprendeu, por isso fica assim, quebrando as coisas, se jogando no chão, batendo nas 

pessoas – disse Rui, que é oficineiro no CAPSij e que realiza atendimentos semanais 

com Túlio na casa de Elton.  

_ Também acho, Rui. O cara teve poucas experiências na vida, viveu muitos anos 

trancado naquele apartamento, convivendo apenas com a mãe, não sabe se relacionar 

de outro modo com as coisas, com as pessoas. Acho que a nossa intervenção tem 

que ir mais para esse lado, o de abrir o leque das vivências sabe, de expandir, dele 

aprender a se relacionar de outros jeitos – disse o terapeuta ocupacional Theo.  

 

 Alguns profissionais que antes estavam quietos começam a estar atentos à discussão. 

Luana, psicóloga, serve um pouco de café para ela enquanto fala: 

 

_ Sim, e também acho que, para além das questões medicamentosas, precisamos 

pensar em outras possibilidades para Elton. Teve um período que ele ficou bem, 

estava participando do grupo aqui no CAPSij, quando vinha com essa história da 

garrafa, a gente conversava e ele ficava de boa. Teve um dia que ele jogou bola com 

os outros adolescentes, nem lembrou da tal da garrafa, você lembra Mari?  

_ Sim, eu lembro. – disse Mari, que também é psicóloga – Ele estava bem, acho que 

quando começamos a trazê-lo para os grupos fez uma diferença. Talvez pudéssemos 

apostar em uma intervenção mais intensa, que o tire um pouco do seu cotidiano, ele 

fica só preso dentro daquela casa, com a mãe e as baratas, seria bom ele estar mais 

fora de casa, tanto para ele, quanto para a mãe. E se apostássemos em uns dias que 

ele ficasse durante o dia aqui no CAPSij e à noite dormisse em um CAPSij III? 

Como será que ele ficaria?  

 

 A conversa seguiu, alguns falavam acerca desse acolhimento intensivo no CAPSij, já 

outros diziam ser muito difícil essa intervenção, que poderia acontecer coisas que seriam ruins 

de lidar. Alguns achavam que era uma boa chance de organizar as medicações, outros diziam 

que havia outros modos de oferecer uma experiência ainda não vivida para Elton, não 

precisava sair de casa. O clima41 muda novamente, agora as vozes mornas deram espaço para 

                                                 
41 Sem a pretensão de explicar ou legendar o que se passou, naquela reunião parecia haver algo da ordem 

do pático, com fragmentos em conexão, em agenciamento, não somados nem fundidos, mas cujas forças ora se 

acoplavam, ora se chocavam. Era um modo de conhecimento que se dava nos interstícios, nos intervalos de um 

combate. Prévio a qualquer integridade, mesmo que temporária, esta “região do pré” é o espaço para o 

conhecimento pático. Guattari diz que "O exemplo mais simples de conhecimento pático nos é dado pela 

apreensão de um 'clima', o de uma reunião ou de uma festa que apreendemos imediatamente e globalmente, e 
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falas mais soltas, todos pareciam se sentir mais à vontade. Simone propõe que o caso seja 

discutido com os supervisores de saúde mental da região; Antônia, médica psiquiatra, ressalta 

que, por mais que apresente questões importantes, esse caso não pode ficar só com a saúde 

mental, fala que não tem terapia ou medicação que resolva as questões sociais, familiares de 

Elton; Luana propõem que ele seja abrigado, fala com intensidade de como ele está sendo 

negligenciado pela família, e que, se não avisássemos ao Conselho Tutelar e pedíssemos o seu 

abrigamento, estaríamos sendo coniventes com estas violências. Muitos caminhos, fronteiras 

deslizando, ao mesmo tempo, aberturas, fechamentos, reações a elas, tudo junto, misturado. 

Não havia consenso, muito barulho, muitas falas se atropelando, estávamos perdidos. O 

silêncio foi tomando conta da cozinha, alguns se levantam, outros olham seus celulares, 

outros se organizam para buscar Elton para o atendimento com a psiquiatra.  

 Elton é um dos casos que acompanhamos no CAPSij. Essa reunião é uma das muitas 

que tivemos acerca desse caso. São pedacinhos de um espaço-tempo singular no CAPSij Nise 

da Silveira, com seus pactos, suas travessias e seus desatinos. Em alguns momentos é possível 

alargar nossos campos de intervenção, interferir, constituir margens de manobra, em outros, o 

direito estabelecido, os direitos, a lei e a saúde pretendem ser as últimas certezas. Muitas 

vezes, essas certezas são frágeis, aplacam a desconfiança, o medo, vem a vontade de nos 

agarrar naquilo que ainda nos resta. Na equipe, lidamos o tempo todo com a ilusão de não ter 

nenhum poder ou de ter o poder absoluto sobre a vida. Espaços de tensão, de controle, de 

amortecimento, de biomedicalização, mas também de escape, de respiro, de aberturas.  

 Somos uma equipe que nem sempre obedece uma direção específica, ela funciona e 

desfunciona por conta própria. Também buscamos filiações, pertencimentos em meio a 

ruínas42 com políticas de medo e alegria em nós, e isso nas mídias, nas UBSs, nas escolas, nas 

universidades, nas Fundações Casa, nas OSs, nas neuros, nas religiões, nas disseminações da 

ideia de que necessitamos do fundamento, de alguém que decida por nós, nos pedidos de 

intervenção militar, nas ascensões de Trumps e Bolsonaros. Uma desesperança43 e descrença 

                                                                                                                                                         
não pelo acúmulo de informações distintas" (GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1992. p.161) 
42  “Aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína” (Cf. Caetano Veloso na letra da música “Fora 

da Ordem”, no CD Circuladô, 1991.) 

43 Nietzsche, em um aforismo acerca da esperança e a caixa de Pandora, diz que alguém abriu a caixa que 

os homens receberam e que de dentro saíram todos os males e todos apavorados fecharam a caixa e não viram 

que dentro da caixa ficou o pior dos males. Esse pior dos males é a esperança, porque é ele que faz com que nós 

não enfrentemos todos os outros males (e não há políticos interessantes de esquerda que não falem de 

esperança), isso porque estamos sempre esperando que as coisas um dia irão melhorar. Não interessa uma 

reflexão da esperança, e isso é difícil de suportar. “Quem espera nunca alcança”, diz Chico Buarque. Há 

descrença, medo, e a saída exclusiva da saúde, dos direitos, e do BolsoTrump. Ao mesmo tempo, sem a crença e 

a esperança, podemos epsidodicamente enfrentar problemas com chifres, pelos chifres, não necessariamente um 
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que assolam, capturam, trazem pânico e que também alegram, reabrem, rompem horizontes, 

outros modos de fazer política, de ocupar as ruas, de viver as sexualidades, de lidar com os 

afetos, os vazios, os desfuncionamentos. 

  

*** 

Como?!  

 

Você pensa que eu teria tanta dificuldade e tanto prazer em escrever, que eu me teria 

obstinado nisso, cabeça baixa, se não preparasse – com as mãos um pouco febris – o labirinto 

onde me aventurar, deslocar meu propósito, abrir-lhe subterrâneos, enterrá-lo longe dele 

mesmo, encontrar-lhe desvios que resumem e deformam seu percurso, onde me perder e 

aparecer, finalmente, diante de olhos que eu não terei mais que encontrar? 

 

 Vários, como eu sem dúvida, escrevem para não ter mais um rosto.  

 

Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo: é uma moral de estado 

civil; ela rege nossos papéis.  

 

Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever. 

 

Michel Foucault 

Arqueologia do Saber  

 

 

                                                                                                                                                         
touro, tudo difícil, tem minotauro, dionísio por todo lado. “Pandora trouxe o vaso que continha os males e o 

abriu. Era o presente dos deuses aos homens, exteriormente um presente belo e sedutor, denominado ‘vaso da 

felicidade’. E todos os males, seres vivos alados, escaparam voando: desde então vagueiam e prejudicam os 

homens dia e noite. Um único mal ainda não saíra do recipiente; então seguindo a vontade de Zeus, Pandora 

repôs a tampa, e ele permaneceu dentro. O homem tem agora o vaso da felicidade, e pensa maravilhas do tesouro 

que nele possui; este se acha a sua disposição: ele o abre quando quer; pois não sabe que Pandora lhe trouxe o 

recipiente dos males, e para ele o mal que restou é o maior dos bens – é a esperança – Zeus quis que os homens 

por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar 

torturar. Para isso lhe deu a esperança: ela é, na verdade, o pior dos males, pois prolonga o suplício dos homens”. 

(NIETZSCHE, Friedrich. Humano, Demasiado Humano: um livro para espíritos livres. Trad: Paulo César de 

Sousa. São Paulo. Companhia das Letras: 2005 p. 63) 

 



102 

 

Referências Bibliográficas 

 

AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2002. v. 1. 

 

BEZERRA JR., B. O ocaso da interioridade e suas repercussões sobre a clínica. In: 

PLASTINO, Carlos Alberto. Transgressões. Rio de Janeiro: Contracapa, 2002. 

 

____________ Neurociências e psicanálise. In: Estados Gerais da Psicanálise: Segundo 

Encontro Mundial – Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/08/01/neurocie%CC%82ncias-e-

psicanalise-benilton-bezerra/. Acesso em: out. 2003 

 

____________ O normal e o patológico: uma discussão atual. In: NAVARRO, A.; 

PITANGUY, J. (orgs). Saúde, corpo e sociedade. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. p. 91-111. 

 

___________ A psiquiatria e a gestão tecnológica do bem-estar. Disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.files.wordpress.com/2017/07/a-psiquiatria-e-a-gestacc83o-

do-bem-estar-benilton-bezerra-jr-1.pdf.  Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

CAMARGO, O. Bullyng. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm. Acesso em: 11 mai. 2018 

 

DELEUZE, G. & PARNET, C., Diálogos. São Paulo: Editora Escuta, 1998.  

 

DELEUZE, G. Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. In: _________. Foucault. São 

Paulo, Brasiliense, 1988.  

 

_________. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. In: DELEUZE, Gilles. 

Conversações. São Paulo: Editora 34. 1992. 

 

________. Pensamento nômade. In: DELEUZE, Gilles. A ilha deserta. São Paulo: Iluminuras. 

2006.p.331-343. 

 

________. O esgotado. In: DELEUZE, Gilles. Sobre o Teatro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  

2010.  

 

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 

34, 1995. (5 v.) 

 

________. O liso e o estriado. In: DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Mil Platôs: Capitalismo e 

esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1997. v. 5. 

 

________. Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. São 

Paulo: Editora 34, 2010. p. 504. 

 

DRUMMOND, C. Antologia Poética. 12. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. p.109-116. 

 



103 

 

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

 

____________. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

 

GALEANO, E. As Palavras Andantes. Tradução de Eric Nepomucemo. São Paulo: L&PM, 

1994.  

 

GUATTARI, F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34, 1992. 
 

HARDT, M. A Sociedade Mundial de Controle. In: DELEUZE, Gilles. Uma vida filosófica. 

Organização de Éric Alliez. São Paulo: Editora 34, 2000.  

 

INFORSATO, E. A. Desobramento: constelações clínicas e políticas do comum. Tese de 

Doutorado em Educação. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), São 

Paulo, 2010.  

 

IRIART, C.; MERHY, E. E. Inter-capitalistic disputes, biomedicalization and hegemonic 

medical model. Interface (Botucatu). v.21, n 63, p.1005-16.  out. - dez.2017. 

 

KAFKA, Franz. Um relatório para uma Academia. In: ___________. Um médico rural. 

Tradução de Modesto Carone. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

NIETZSCHE, F. Ecce homo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 
 

______________. Humano, Demasiado Humano: um livro para espíritos livres. Tradução de 

Paulo César de Sousa. São Paulo: Companhia das Letras: 2005 

 

ORLANDI, L. B. L. Orlandi & Giacóia. 18 mar. 2012. (1h 11m). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hem6s9cvJKI. Acesso em 05 jun. 2018. 

 

____________. Idealismo da expressão e múltiplos mundos na clínica e na pesquisa. 2017 

(11m) Disponível em: https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-

orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/. 

Acesso em: 22 mai. 2018. 

 

ORTEGA, F. Deficiência, autismo e neurodiversidade. Ciência saúde coletiva; v. 14, n.1, p. 

67-77, jan.-fev. 2009. 

 

ORTEGA, F.; VIDAL, F. Mapping the cerebral subject in contemporary culture. RECIIS: 

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. Rio de Janeiro, v. 1, 

n.2, p. 255-259, 2007. 

 

PASSOS, E. de L; PALOMBINI, A.; ONOCKO, C. R.; RODRIGUES, S. E.; MELO, J.; 

MILWARD M., P.; DE CASTRO E MARQUES, C.; ZANCHET, L.; DA ROCHA CERVO, 

M.; EMERICH, B. Autonomia e cogestão na prática em saúde mental: o dispositivo da gestão 

autônoma da medicação (GAM). Aletheia, Canoas ,  n. 41, p. 24-38, ago.  2013 . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hem6s9cvJKI
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/


104 

 

PELBART, P. P. A vertigem por um fio. Políticas de subjetividade contemporânea. São Paulo: 

Iluminuras, 2000. 

______________. A comunidade dos sem comunidade. In: PELBART, P. P. Vida capital: 

ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003. p. 28-41. 

 

_______________. Biopolítica. Revista Sala Preta, v. 7, USP, São Paulo, 2007. 

 

______________. O Avesso do Niilismo: Cartografias do esgotamento. São Paulo: Edições n-

1, 2013. 

 

 SERRES, M. Polegarzinha. Tradução de Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 

 

SENNETT, R. A Corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo. Tradução de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Record, 1999.  

 

___________. O artífice. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

 

SIBILIA, P. Tiranias do “software humano”: redefinições de saúde e doença. LOGOS 20: 

Corpo, arte e comunicação, Ano 11, nº 20, 1º semestre de 2004. 

 

ZORZANELLI, R. T.; ORTEGA, F. J. G.; BEZERRA JR, B. Um panorama sobre as variações 

em torno do conceito de medicalização entre 1950-2010. Ciência e Saúde Coletiva, v. 19, p. 

1859-1868, 2014.  

  

 


