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 A p r e s e n t a ç ã o

 

	 Saídas	Narrativas,	são	um	conjunto	de	experiências,	narrati-
vas	que	estão	presentes	na	dissertação,	e	que,	têm	um	formato	de	
um	livreto,	de	fácil	acesso,	que	pode	ser	usado	em	discussões	de	
equipes,	leituras	para	si,	etc.	

	 Este	produto	não	tem	a	pretensão	de	trazer	apenas	os	casos	
ou	situações	passíveis	de	resolução,	ou	de	realimentar	a	irresolução	
dos	problemas,	trata-se	de	narrativas	que	buscam	tocar	os	casos,	as	
situações	de	trabalho	em	saúde,	através	das	expressões	de	mundos	
que	elas	trazem,	dos	gestos	do	cotidiano	de	trabalho	em	um	CAPSij,	
das	questões	e	 situações	que	nos	povoam	e	nos	alimentam.	Não	
trata-se	de	conselhos,	nem	fechamentos	diante	dos	casos,	mas	de	
uma	aposta	em	aberturas	para	discussões	de	equipes,	de	modos	e	
modelos	de	trabalho	em	saúde,	e	um	convite	a	pensar	nas	políticas	
de	 subjetivação	 contemporânea.	 Em	meio	 às	 narrativas,	 algumas	
questões,	que	guiaram	essa	pesquisa,	e	que	ainda	 ressoa,	nesses	
escritos.	

	 O	livreto	acompanhará	o	caminho	percorrido	pela	disserta-
ção,	iniciando	com	as	Aberturas	no	buraco	sem	fundo	que	ninguém	
consegue	suprir,	trazendo	a	história	de	Luiz	e	sua	mãe.	Segue,	com	
O	pior	e	o	mais	interessante	coexistem,	se	encavalam,	onde	apre-
sentamos	duas	pequenas	narrativas:	que	contam	um	trecho	da	his-
tória	de	Carolina	e,	de	três	adolescentes,	ditos	autistas.	Em	Poucas	
estrias	e	a	saída	lisa	da	Saúde,	a	narrativa,	traz	uma	manhã	do	coti-
diano	de	trabalho	em	um	CAPSij.

 



 

 

	 Já	em	Sem	médico	e	sem	doente:	Biomedicalização	no	con-
temporâneo,	estão	presentes	pequenos	trechos,	com	histórias,	acon-
tecimentos,	atendimentos,	que	permeiam	o	cotidiano	de	trabalho	e	
seus	encontros	com	a	biomedicalização.	Em	Chegou	um	tempo	em	
que	não	adianta	morrer,	chegou	um	tempo	em	que	a	vida	é	uma	or-
dem,	traz	o	encontro	entre	uma	adolescente,	uma	trabalhadora,	e	as	
questões	referente	a	vida	esfacelada	e	suas	saídas.	

	 Em	Ruptura	de	Fronteiras.	Grandes	aberturas	e	fechamentos	
enormes,	encontramos	uma	sucessão	de	trechos	narrativos	com	os	
adolescentes,	que	convidam	a	entrar	e	a	sair,	a	pensar	com	os	modos	
que	estamos	vivendo.	O	Embate	entre	quebras	e	saídas	em	nós,	traz	
uma	aproximação	com	os	processos	da	equipe	de	um	CAPSij.	Por	fim,	
há	dois	conjuntos	narrativos,		que	trazem	o	cotidiano	do	CAPSij.	

	 Estamos	escavando	saídas.	Há	trabalhos	com	rupturas,	aber-
turas,	fechamentos.	Há	esfacelamentos	com	sossegos	e	desassosse-
gos.	Possibilidades	na	difícil	fluidez	e	ruptura	de	fronteiras.	São	estas	
e	tantas	outras	experiências	e	questões,	que	circulam	com	este	livre-
to.
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ABERTURAS	NO	BURACO	SEM	FUNDO	

 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 a 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, 
me ofereço 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!– Diz a 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, ai 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.



Por que situações turbulentas, onerosas 
psiquicamente, e provisórias, como essa do 
Luiz passaram a ser entendidas como um caso 

que precisasse do CAPSij?

QUE	NINGUÉM	CONSEGUE	SUPRIR

7 CHAPTER 001
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 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 que 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 deficit, 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. No caso de Carolina o caminho do meio, 
ou seja, aquilo que conservamos, trouxe segurança, intimidou, corrigiu, 
manteve a vida sob certa modulação.  
 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 assintomáticos. No 

O pior e o mais interessante 
coexistem, se encavalam
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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 esquizofrenia. Carolina foi medicada.

 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. 
 Há um tempo, 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, 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.

Carolina	e		os	ditos	garotos	autistas,	cada	qual	
com	singularidades,	apresentam	movimentos	que	
rompem	com	limites	ou	fronteiras	que	poderiam	

estar	bem	separadas?
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a 
sa

ída lisa da saúde

Poucas	estrias	e	

 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 com peças de montar na recepção 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 
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convidando-nos para olhar as descobertas que fazia: – mãnhêee, 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 08 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 isto mudou a sua 
vida, teve que pedir demissão de um emprego muito bom que tinha, que 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 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
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A	 dificuldade	 aqui,	 passa	 por	
muitos	 lugares.	 Que	 lugares	 são	 esses?	
Como	trabalhar	com	crianças	e	 jovens	que	
já	chegam	estigmatizados?	Diagnosticados?	
Qual	o	papel	do	CAPSij?	Que	forças	operam	
aqui?	 Quem	 entra	 e	 quem	 sai	 no	 CAPSij?

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. Abrimos a geladeira para escolher qual o 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.

Seria	 o	 CAPSij,	 o	 serviço	 ade-
quado	 para	 atender	 essa	 fa-
mília?	 	Por	quê	tantas	crianças	
como	 Caio	 são	 encaminhadas	
para	um	serviço	de	saúde	men-
tal	 infantojuvenil?	 	 Quais	 os	
caminhos	 que	 percorremos	
para	 acolher	 essa	 família?	
Como	 desenrolar	 esse	 caso?



              “  Após saírem de um grupo, os profissionais da equipe do CAPSij, conversam 
enquanto evoluem os prontuários:
       – 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 
metilfenidato, 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 e 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 TDHA. 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 estas crianças aqui, 
vamos alimentar aquilo que conversamos e estamos tentamos desconstruir com a 
escola, com as famílias. Não dá para as crianças que não tem 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.”
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  – 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. 
       – 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 sai 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 sincero 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 ai de novo.
 
	 Será	 que	 o	 CAPSij,	 ocupando	 o	 lugar	 do	 serviço	 de	 saúde	mental	 infantoju-
venil	 na	 rede,	 entra	 como	 uma	 saída	 para	 “recuperação”	 da	 criminalidade?	
Quais	as	problemáticas	que	entram	nesse	jogo?	Seria	o	CAPSij	o	 lugar	para	re-
ceber	 os	 jovens	 em	 cumprimento	 de	 medidas	 judiciais?	 Quais	 os	 caminhos	
que	 os	 levam	 a	 um	 serviço	 de	 saúde	mental?	 Seriam	 essas,	mais	 uma	 saída?
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       –Eu passei na UBS aqui da frente e eles pedi-
ram pra trazer o Gustavo aqui, ele anda muito 
triste, sem apetite e choroso, faz uns três dias. 
       – Aconteceu alguma coisa com ele?
       – 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?

15 CHAPTER 001
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Biomedicalização	no	
Contemporâneo

Sem doente: 

Sem Médico e 
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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 depres-
siva, insegura e ser canceriana não me ajuda, que-
ro 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 que-
ria mesmo era um remédio para esta minha crise. 



“

“_ 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.”

“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 quê 
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… ai quando ele conta 
pra quê 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 to dizendo 
dessa, desse, dessa transgressão 
assim né, dessa coisa, precisamos 
valorar.”
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 “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 
iriamos 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, 
as 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 
retorna 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.”
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– 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.

–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.
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O	que	em	nós	“perdeu	a	liga”	e	está	tão	frágil	–	esfaceladas	a	con-
fiança	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	do-
res	da	existência?	O	que	se	passou	para	que	uma	experiência	seja	
tão	frequentemente	tomada	como	um	sintoma	de	saúde	no	senti-
do	médico?	Como	desmedicalizar	dentro	de	um	equipamento	de	
saúde	que	está	muita	vez	a	serviço	da	medicalização	e	biomedi-
calização,	em	que	muitas	experiências	são	‘tornadas	médicas’	ou	
viram	um	caso	de	saúde,	tanto	pela	equipe,	quanto	pelos	acompa-
nhados?	Medicalizamos	 enquanto	 desmedicamentalizamos?	 Eis	
aqui	uma	provocação:	é	possível	sustentar	práticas	desmedicali-
zantes	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	biomé-
dica/	de	saúde,	que	saber-poder	está	investido	nas	instituições	de	

saúde	e	nos	seus	trabalhadores?

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)
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      Chegou um tempo em que não adianta morrer, 
chegou um tempo em que a vida é uma ordem

– 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. 
– 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 isto. Vou começar a lhe chamar de Miguel também. Eu 
acho que as 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.
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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	cha-
mar	atenção,	é	algo	que	 faz	parte	de	
mim.	Eu	não	consigo	dormir	a	noite	já	
faz	um	tempo.	Sou	tipo	um	zumbi	dos	

livros	sabe.	(Yanna,	13	anos).

Ruptura	de	Fronteiras.	
Grandes	aberturas	e	
fechamentos	enormes

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 esperan-
ça 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 so-
brevivo. (Juliane, 14 anos). 
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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 mi-
nha 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 con-
sigo nem dormir e nem co-
mer. (Thomas, 16 anos).

Eu	era	magra,	minha	vida	era	óti-
ma.	Eu	engordei	muito,	não	consi-
go	mais	sair	de	casa,	não	terminei	
a	escola,	 as	pessoas	me	 zoam	na	
rua.	Comecei	a	ver	uns	bichos	pre-
tos	a	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	 rou-
pas	 todos	 os	 dias	 pensando	 que	
eu	vou	voltar	a	caber	nelas.	Quan-
do	 eu	 era	 menor,	 um	 amigo	 do	
meu	pai	me	assediou	sexualmen-
te	 muitas	 vezes,	 não	 contei	 para	
ninguém	 pois	 eles	 vão	 dizer	 que	
a	 culpa	 é	minha.	 (Taty,	 18	 anos).

Morei	no	abrigo	muito	tempo,	meus	irmão	pequenos	foram	adota-
dos,	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	con-
heço,	só	sei	que	ela	mora	nas	ruas.	(Emília,	14	anos).
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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)

Eu acho difícil ser eu, quando resolvi me vestir como menini-
nho 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 cabe-
lo assim todo diferente, to usando umas roupas descoladas, e 
as pessoas também olham feio pra mim. To aprendendo a não me 
importar com isso. Já tenho problemas demais. (Bia, 16 anos).
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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	pre-
ciso	dormir.	 Isso	não	faz	parte	da	minha	vida.	(Juan,	16	anos).

 Em meio à intensa 
variação de sexualidades, 

parece haver, em alguns 
casos, uma necessidade 

ainda maior de adequação 
à normalidade imposta?

 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?

 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?

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 pe-
quena, e eu fui criada pe-
los meus tios, que eram 
muito opressores. Hoje 
eu cuido da minha mãe, ela 
tem transtornos mentais. 
À noite eu saio pra encon-
trar minha namorada e 
fumar maconha, mas nin-
guém sabe. Se eles soube-
rem, nem sei o que pode 
acontecer. Chego em casa, 
pulo a janela, e fico deita-
da na cama pensando nes-
tas coisas até o dia ama-
nhecer e começar tudo 
de novo. (Maria, 17 anos).
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EMBATE	ENTRE	QUEBRAS	E	
SAÍDAS EM NÓS

 A parede que era 
desenhada pela equipe _ 
em um gesto de criar um 
jogo de tabuleiro em um 
espaço inutilizado no ser-
viço_ 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 pensa-
mentos, 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 inter-
romper o jogo. 
 No dia em que foi apro-
vada a reforma da Politica Nacio-
nal de Saúde Mental do governo
 Temer, o silêncio 

tomava conta do CAPSij, a equi-
pe parecia ruminar o que havia 
acontecido. Um desenho foi ao 
mesmo tempo contorno para 
as sensações que nos atraves-
savam e uma espécie de tecido 
para costurar as nossas ideias:
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– 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 ré-
gua 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 possa-
mos inventar – diz Pedro.
– Se abater também é trazer de 
volta as bandeiras de 30 anos 
atrás que não cabem mais. Tô 
um pouco cansada disto. Talvez 
este retrocesso veio pra gente 
sacar que precisamos insistir em 
algo mais palpável, o velho dis-
curso da Reforma as vezes é mui-
to 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 gen-
te. Até aí isso não significa muita 
coisa, aqui dentro 

podemos continuar trabalhando 
seguindo a ética que acredita-
mos. Tanto caps-manicômio por 
aí, e já se foram 30 anos da Re-
forma, e funciona do mesmo jei-
to 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 produ-
tividade, não do jeito que faze-
mos. Como disse a Júlia estes 
dias, eles não tão interessados 
em como fazemos, mas o quan-
to fazemos. Diz Pedro, que logo 
olha para Solange e fala:– Oh So-
lange, chega ai, vem desenhar e 
conversar com a gente.
– Mas eu desenho mal, não sei 
fazer nem palitinho. To aqui ou-
vindo o que vocês estão falando. 
Fala Solange, que estava encos-
tada na parede entre o corredor 
e o espaço que estava sendo pin-
tado.
– Sai dessa, experimenta ai, fica 
aqui com a gente conversando, 
insiste Pedro.
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Em um dos encontros que realizamos com um pesquisador no CAPSij, 
ele nos fala sobre a Nise da Silveira, que 
dá nome ao CAPSij, e que sua compa-
nheira era a Dona Ivone Lara, mulher, 
negra, que trabalhou junto dela duran-
te um tempo e que hoje construiu uma 
história dentro da música 
brasileira. Evocou aquilo que estava 
abstraído pela equipe, que o serviço era 
composto por uma equipe majoritaria-
mente branca, e dentre tantas ques-
tões 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 presen-
te, aquela parede branca, disputava espaço com um painel verde cheio 
de folhetos burocráticos que tem nos serviços de saúde. Vamos dese-
nhar 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 carinho-
samente 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 servi-
ço foi se achegando, mudou os móveis de 
lugar, alguns pegaram em pincéis, outros 
tiraram fotos, outro espaço de encontro, agenciamento e criação. Al-
guém fala baixinho em um canto da recepção, é bom que ela esteja ai, 
assim não esquecemos da questão da negritude.
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QUANDO	

CHEGAR	NÃO	

SEI	O	QUE	VAI	

SER.	APENAS	

SAÍDAS,

FANTASMAS	E	

SENSAÇÕES 

Voltando da visita da escola de Paulo, Fernanda, 
neuropediatra, 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, to des-
confiada que tem alguma coisa aí. Esse negócio 
de ficar parado olhando para o nada, parece cri-
se 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 fa-
mília, 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 se-
gundos, 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.



 Dias depois, no atendimento, 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 sen-
tado 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 a 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 o vídeo em sua tela, depois desliga o vídeo e a 
guarda na bolsa, 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 crian-
ça, mas que para além destas questões, tem achado o filho estranho, 
diz que eles próprios perderam o controle1. Paulo, enquanto sua mãe 
guarda a sua tela, senta-se ao seu lado e fala que é bom 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 pe-
didos de cura, tamponamento da situação? Como não traçar um cami-
nho de respostas, estruturado nas questões neurológicas ou de saúde 
mental, que responda a estas exigências?
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Anderson e os Demônios

(..) Nestes atendimentos que aconteceram com Anderson, vimos, 
sentimos e ouvimos muitas coisas, cada encontro explorávamos um 
campo sensorial, em alguns momentos  deitávamos no chão e An-
derson 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 en-
tre 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 momento, 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,  foi 
uma pequena interferência, como escolher uma música, andar sem 
a presença dos familiares pelo território, participar das idas ao cine-
ma com os adolescentes, que foi possível construir um espaço clínico.  
 Um certo dia, conversamos diante de um espelho, An-
derson, olhava para o espelho enquanto me contava coisas so-
bre ele e sobre ser adolescente, eu sentada ao seu lado, mas em 
uma distância que não trazia proximidade nem dele e nem do es-
pelho, o escutava e cadenciava a conversa com algumas interjei-
ções. Conseguiu dizer de uma dificuldade com relação a sexuali-
dade, 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 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. 
(...)
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 Marcinho estava sen-
do acusado na comunidade de 
roubo de uma quantidade de 
drogas. O seu barraco, constru-
ído sob o esgoto que passava 
no terreno da irmã, estava fe-
chado por fora, com pregos e 
madeiras. Estava dormindo nas 
ruas. O encontramos poucos 
dias depois, parecia confuso, 
vestindo muitas roupas, parecia 
não entender o que acontecia, 
falava sozinho, algumas vezes 
chamava pela mãe, em muitos 
atendimentos e contatos com 
o adolescente, a mãe dizia não 
querê-lo mais na sua casa, na 
sua vida. 
 Corações cortados e mo-
ralina, as reuniões acerca deste 
caso eram difíceis, na equipe 
traços de compaixão, humanis-
mo, judicialização, militância de 
esquerda, medicalização, bio-
medicalização, reabilitação psi-
cossocial se entrelaçavam, co-
existiam, se estranhavam. Sem 
consenso, passavam por ali

uma mistura de afetos, discur-
sos, distintas éticas nas propos-
tas de intervenção. 
 Marcinho ficou 15 dias 
em acolhimento integral em um 
CAPSij III no centro da cidade, a 
equipe se desdobrava para es-
tar lá, ou para trazê-lo à zona 
norte para passar o dia no CAP-
Sij Nise da Silveira, foram dias 
de trabalho duro, era preciso 
que um ajudasse o outro para 
que pudéssemos bancar esta in-
tervenção. Houve brigas, gritos, 
desentendimentos, também 
houve alentos, principalmente 
quando víamos que Marcinho 
estava ficando bem. Alentos e 
acalantos distintos, houve dife-
rentes modos de se conectar ou 
envolver com este caso. Foram 
dias de trabalho intenso, parecí-
amos cada vez mais por um fio, 
cada um naquilo que lhe afeta-
va, que lhe fazia chorar, sorrir. 
Havia um esforço da equipe em 
“não se atacar”, ou seja, em não 
ser bélica, se atacando mutua-
mente,  e 
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também, havia um esforço 
para não sermos tomados por 
um ataque, ataques de nervos, 
de pânico. Não passamos ile-
sos. 
 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 envolvimen-
tos. Neste sentido, via e sentia 
que muitas forças estavam em 
jogo, éramos ao mesmo tem-
po assistenciais – com mais 
forças de convergência do que 
de oposição –  operando para 
além dos protocolos no cuida-
do, humanistas, tutelares, céti-
cos, biomedicalizantes, a equi-
pe balançada, colocava-se em 
xeque, sem combustível. 
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Navegações de Bruno

 Faz aproximadamente um ano que conhecemos Bruno, um jo-
vem de 16 anos, que chegou ao CAPSij acompanhado dos pais, confu-
so 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 a escola neste primeiro momento. Estava meio robotizado 
com o uso de medicação, isto nos preocupava. Mas segundo as orien-
tações médicas, era preciso que continuasse o uso de antipsicótico 
para organizar seu pensamento. A medicação foi sendo modulada 
com o passar do tempo, também foi conseguindo retomar suas ati-
vidades. 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. 
 Muito trabalho com Bruno, de um lado seguia o atendimento 
às crises, terapia medicamentosa, atendimentos familiares, hospita-
lidade diurna no serviço, por outro lado, Nina, Pati e eu tentávamos 
outros modelos de atendimento, corporal, técnicas de teatro, esqui-
zodrama, passeios para nada, tentativas com e sem sucesso. Bruno 
se organizou um pouco, neste momento pudemos conhecê-lo um 
pouco mais, estava perdido na nova escola, sentia-se diferente, falava 
do bullyng, da dificuldade em se relacionar com os colegas, das dife-
renças 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 bullyng, como o fator disparador e localizador das 
suas tristezas, suas crises, seus cortes no corpo, suas tentativas de sui-
cídio, um termo tranquilizador e o ponto de origem. Bruno dizia   ser 
vítima de bullyng por ser mais tímido que os demais, por ser 
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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 en-
contramos nas escolas, redes sociais, etc, eleva este mal estar a um 
estado de sofrimento patológico e ao mesmo tempo reduz um pro-
blema complexo, variado a um termo com ares de transtorno e vie-
ses jurídicos.
 Pouco tempo depois, chega ao CAPSij muito acelerado, can-
tando alto, queria ser rapper, compôs músicas, beijou na boca, que-
ria ter um canal sobre jogos no youtube. A família estava apavorada, 
estava agressivo com eles, falando palavrão, sempre foi um bom me-
nino 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, es-
tou com muita raiva, os moleques ficam me chamando de leitinho 
com pera, mas eu sou requeijão… eu sou requeijão!!! Falava aos gri-
tos pelos corredores do CAPSij. 
 Aqui é nordeste, aqui é feijão-de-corda, gritava ao bater no 
saco de boxe. Logo senta-se no chão e começa a chorar copiosamen-
te. 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 es-
cola, do videogame. Chorava muito. 
_ Tenho medo, tenho medo de estar louco, desabafa em meio tantos 
abafamentos. 
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de	Saída...
 
 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, acredi-
tem, 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 mu-
dança 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 apar-
tamento 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. Ai, começa-
mos 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.
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_ Foi horrível, entramos na frente dele, e pegamos o cabo de vas-
soura, imaginem uma cena de cabo de guerra, ele é muito for-
te, puxava com muita força o cabo, enquanto dizia que mata-
ria 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 esta-
va atrás de mim. Seria cômico, se não fosse doído, disse Júlia. 
        Simone, que também é auxiliar de enfermagem e profissio-
nal de referência do caso, estava atenta a conversa, deixou sua gar-
rafa 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 cansa-
da de tantos gritos, das inúmeras vezes que ela nos pressionou, a mi-
nha 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 vi-
sita das meninas, ele aceitou conversar de boa, pediu até descul-
pas. Mas depois ele encanou que queria a garrafa de plástico que 
estava na mesa, demos a garrafa vazia para ele, aquela de refri-
gerante, 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
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até lá ver o que se passava, ele estava jogando todos os vasos de plan-
tas 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 mes-
mo sabe, saiu andando, e parecia estar mais tranquilo, mas não durou 
muito, depois o encontramos na sala do fundo, ainda queria uma gar-
rafa 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, via-se as testas, os pequenos ges-
tos, eram distintos, alguns se remexiam na cadeira, outros pareciam 
adormecidos:_ 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 Tulio 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 es-
tar atentos a discussão, Luana, psicóloga, serve um pouco de café para 
ela enquanto fala:
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       _ 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, e prossegue com 
sua fala: 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 den-
tro 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 a noite dormisse em um   
CAPSij III? Como será que ele ficaria? 
        A conversa seguiu, alguns falavam acerca desse acolhimento in-
tensivo 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 clima muda novamente, agora as vozes mornas 
deram espaço para falas mais soltas, todos pareciam se sentir mais à von-
tade. Simone, propõem 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 ques-
tões 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 abrigamen-
to, 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  da cozi-
nha, alguns se levantam, outros olham seus celulares, outros se organizam 
para buscar Elton para o atendimento com a psiquiatra.
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(...) 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 gran-
de 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 subli-
mes, também o ludíbrio correspondente figura en-
tre 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, voa-
vam um para os braços do outro, um carregava o ou-
tro pelos cabelos presos nos dentes. “Isso também 
é liberdade humana”, eu pensava, “movimento so-
berano”. 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 
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       Como?! 
       
       Você pensa que eu teria tanta dificuldade e 
tanto prazer em escrever, que eu me teria obstina-
do nisso, cabeça baixa, se não preparasse – com as 
mãos um pouco febris – o labirinto onde me aven-
turar, deslocar meu propósito, abrir-lhe subterrâ-
neos, 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 
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