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RESUMO 
 

ENDO, T. C. A Saúde mental à margem do SUS: experiências de vastidão e 

confinamento nas práticas clínicas. 2013. Tese (Doutorado em Psicologia 

Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Este estudo registra o curso de vinte e cinco anos de trabalho na saúde 
pública da cidade de São Paulo. O atendimento clínico no Sistema Único de 
Saúde (SUS) foi se constituindo como um material para a produção de narrativas 
clínicas férteis para esta pesquisa. Estes fragmentos me permitiram discutir 
casos que constituem tanto o método clínico, como método de pesquisa. O 
método clínico orienta as práticas de pesquisa para a construção de narrativas 
sobre casos atendidos, permite a reflexão clínica deste material e do fenômeno 
em análise. Este trabalho está focado na posição subjetiva da experiência clínica 
no obscuro que subjaz ao encontro analítico. Essa investigação requer se indagar 
sobre a preservação das margens, bordas e fronteiras nos territórios 
sucessivamente marcados e remarcados. Hoje em dia, essas linhas aparecem no 
campo e no trabalho de saúde mental muito semelhantes ao das demarcações e 
categorias vigentes em outros períodos do passado. Os usuários de saúde mental, 
vistos como marginais do ponto de vista do sistema de direitos, ainda são 
maciçamente mantidos dentro das paredes de confinamento oficial da 
insanidade, banidos da sociedade, mas agora do lado de fora das paredes. 
Quando encontramos no SUS separação tão marcante dos corpos, espaços de 
distinção e demarcação de lugares, ainda em vigor, é evidente a urgência em 
saber mais sobre a função desta situação clínica, seus fundamentos e 
pressupostos básicos, que frequentemente  mantêm apartados o sofrimento do 
pathos das condições que constituem a alteridade. 

 

 

 

Palavras-chave: saúde mental, clínica, Psicopatologia Fundamental, 

saúde pública 

 



ABSTRACT 
 

ENDO, T. C. A Saúde mental à margem do SUS: experiências de vastidão e 

confinamento nas práticas clínicas. 2013. Tese (Doutorado em Psicologia 

Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

This study records twenty-five years of experience  working  in the public 
health of the city of São Paulo. The clinical care in the Brasilian Unified  Health 
System (SUS) was the source of  the production of fertile clinical narratives for 
this research. These fragments have allowed me to discuss cases that constitute 
both the clinical method as the research method. The clinical method guides the 
practices of this research to the construction of narratives about the clinical 
cases, besides allow a clinical reflection of this material and the phenomenon 
under analysis. This work is focused on the subjective position of clinical 
experience in the obscure that underlies the analytic encounter. Such research 
requires put the question about the preservation of margins, borders and 
boundaries on the territories, continuously marked and remarked. These lines 
show up in the field and in the work of mental health nowadays and they are 
very similar to the demarcations and categories in force in the past. Users of 
mental health system seen as marginal from point of view of the system of 
rights, are still massively kept within the walls of official confinement of the 
insanity, banished from society, but now outside of the walls. When we find In  
the SUS so striking separation of bodies, spaces of distinction and demarcation 
of places, still in force, it is evident the urgency to inquire about the function of 
this clinical position, its foundations and the basic assumptions which maintains 
frequently separate the suffering of pathos from the conditions to establish 
otherness. 
 

 

Keywords: Menthal health, clinical, Fundamental Psychopathology, 

public health  
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INTRODUÇÃO  

A ESCRITA: A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS DAS PRÁTICAS  

O ato técnico da escritura na psicanálise reencontra sua função na 
episteme, desde que seu objetivo não seja o de reconstituir, todo dia, 
todas as sessões, mas sim deixar que a palavra se re-presente e, 
escrevendo, deixar esta palavra múltipla surpreender seu inesperado 
inescutado. (FÉDIDA, 1991, p. 40) 

A história da saúde mental no serviço público carece da história narrada 

por seus personagens, os indivíduos nomeados de usuários e trabalhadores do 

Sistema Único de Saúde (SUS). No serviço público, tanto o profissional de 

saúde mental e suas práticas, quanto os pacientes e suas dores podem 

perfeitamente passar despercebidos, como personagens esquecidos, sem 

deixarem vestígios de sua trajetória. Diante do número de equipamentos de 

saúde mental, o registro das experiências neles vividas é escasso. Imbuídos pela 

urgência ou pela valorização da assistência no SUS, os trabalhadores resistem ao 

registro de suas práticas, esquivando-se de um lugar de autoria de suas reflexões 

clínicas.  

Vemos se repetir a máxima de que, enquanto trabalhadores do SUS, 

“somos tarefeiros”, sugerindo assim que a pesquisa e o conhecimento científico 

são território exclusivo da academia e seus afins. Assim, ao mesmo tempo em 

que se privilegia a prática, o valor científico que poderia ser produzido a partir 

dela e o reconhecimento intelectual do profissional detentor de uma experiência 

rica de diversidade e intensidade clínica são esquecidos. 
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 A Reforma Psiquiátrica Brasileira precisa criar um dispositivo para 
que tais vivências (atividades eminentemente práticas) se transformem 
em experiências, ou seja, em saberes socialmente compartilhados, 
desenvolvendo capacidades de pesquisa em saúde mental. Para que 
isso ocorra é necessário que as vivências eminentemente práticas dos 
trabalhadores de saúde mental sejam narradas e registradas 
constituindo, dessa forma, um arquivo, parte fundamental da memória 
das práticas promovidas pela Reforma. Em outras palavras, é 
necessária a realização de um trabalho de autoria, junto aos 
trabalhadores de saúde mental, que implique um processo de 
transformação das vivências em experiências, passando pela narrativa 
escrita, pelo registro narrativo da prática. (BERLINCK; MAGTAZ; 
TEIXEIRA, 2008, p. 25) 

Pretende-se, com este trabalho, registrar parte da minha trajetória de 25 

anos na rede pública de saúde, tempo em que atuei clinicamente com a clientela 

que acessa as unidades do SUS em razão do sofrimento psíquico. Desta forma, 

coloquei-me como sujeito dessa pesquisa, focalizando a relação do profissional 

de saúde e paciente, na reconstrução de um percurso de fazeres e saberes a 

respeito da prática clínica. 

Escrever sobre a clínica, mais do que simplesmente um compromisso 

institucional, revelou-se uma necessidade urgente, visto que o trabalho de escrita 

permite a emersão de conteúdos residuais que restaram inapreensíveis e ainda 

guardavam o frescor e a intensidade do vivido. Segundo Costa (2008, p. 25; 31): 

[...] a escrita do caso seria efetiva a partir do momento em que algo do 
trabalho de análise se encerra, mesmo que não tenha sido um percurso 
de fim de análise, de resolução de transferência. Precisa haver um 
encerramento para que, num segundo tempo – nos desdobramentos do 
traço deixado por essa análise – se possa produzir a partir de algo que 
não se resolveu ali. É necessário um passo a mais para que, na 
transposição da experiência dessa transferência, algo seja transmitido 
de seus impasses, para que ali algo seja transportado como 
experiência.  

................................................................................................................. 
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[...] interessa-me ressaltar um elemento fundamental que faz parte da 

escrita do caso: esta diz respeito ao que resta de não-resolvido na 

transferência, e não à apresentação de um caso-modelo, que ensine 

“como se faz”. Os casos freudianos são dessa ordem: eles ensinam a 

partir do que restou de não-resolvido na transferência, mesmo quando 

o autor se dedica a construir o ensinamento da estrutura discursiva que 

sustenta o sintoma.  

Ou seja, submeter um caso à supervisão e estar em processo de análise 

consistem em estratégias mobilizadoras para  promover a dissolução dos 

conteúdos transferenciais que restaram dos atendimentos, porém, essas medidas 

parecem não bastar para alcançar o conteúdo residual que se mantém na alma do 

analista: a escrita, em sua dimensão sublimatória, é capaz de constituir-se num 

recurso privilegiado para a destinação de parte deste material. Como lembra 

Fédida (1989, p. 119), haverá sempre conteúdos residuais nos analistas, pelos 

quais continuaremos a manter a prática clínica: 

Certamente não seria falso ousar pretender que os analistas são 
analistas e continuam sendo porque continuam a engajar com seus 
pacientes – transferencialmente – este “resto não resolvido” de sua 
própria análise. 

E Berlinck (2000) destaca a implicada dedicação ao ato de escrita que 

acomete o clínico como  resultado de uma subjetiva mudança:  

O psicoterapeuta sabe ter chegado à temida e ansiada hora de procurar 
nele mesmo a palavra representativa do vivido na clínica. Sabe ser 
esta difícil tarefa onde se encontra engajado. Muitas vezes reconhece 
não ter prática com a escrita e percebe rapidamente a atividade de 
escritor como laborioso exercício solitário, tão ou mais solitário 
quanto o vivido na clínica, responsável por essa nova exigência, 
atormentando-o como um bicho interior, desassossegado, 
impertinente, exigente. Sabe, enfim, ter havido mudança subjetiva 
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devendo enfrentar, daqui por diante, o longo e tortuoso caminho em 
direção à autoria.  

A LINHA DIVISÓRIA COMO SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 O foco desta pesquisa concentrou-se no profissional de saúde marcado 

pela peculiaridade clínica de sua prática: o atendimento no SUS. E nessa 

realidade, delimitou-se como campo de investigação a linha fronteiriça que 

separa os corpos e os lugares clínico-institucionais destinados aos usuários e 

trabalhadores, vistos como subjetivas demarcações territoriais. 

Definir como situação problemática de pesquisa uma margem, ou mais 

precisamente, estar à margem, foi um percurso possível só a partir de um 

processo de depuração do termo inicialmente empregado: exclusão. Um dos 

primeiros textos oriundos das reflexões ora abordadas nesta tese que publiquei, 

“O SUS e os mecanismos de exclusão: a saúde mental à margem do sistema de 

saúde” (ENDO, 2012), focalizava as barreiras clínico-institucionais presentes 

nas práticas clínicas que resultavam numa seleção de altíssima exigência para a 

inserção dos usuários no Sistema. 

Ao longo da pesquisa, o termo exclusão foi perdendo a força 

representativa do que se queria investigar, por não abarcar a dinâmica de 

permeabilidade existente no encontro clínico, em que se misturam afetos, 

dinâmicas institucionais, identidades. O binômio exclusão-inclusão mostrou-se 

estático, dicotômico e distante do movimento que se queria analisar, ou seja, um 

movimento no qual a clínica opera, nas tramas da relação transferencial, em que 
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subjaz o apagamento das linhas divisórias - que se pretende tão fortemente 

assegurar na sociedade de um modo geral - entre o louco e o são, o cliente e o 

terapeuta, o excluído  e o incluído.    

As noções de margem e litoral surgiram quase ao final da pesquisa como 

imagens e experiências  privilegiadas para se refletir sobre o que se passa no 

encontro clínico, na busca do que há de terra firme na qual se possa ancorar, ao 

mesmo tempo em que se pressupõe  uma navegação  num mar sem bordas. 

FRONTEIRAS DA CLÍNICA: O ATENDIMENTO MARCADO PELA 

DIFERENCIAÇÃO DOS ESPAÇOS E CORPOS 

A inserção dos profissionais nos equipamentos de saúde, e mais 

especificamente de saúde mental, é carregada de tensão, pelas próprias 

características destes locais e principalmente pelo modo como lhes são 

apresentados os pacientes. Os lugares institucionais destinados aos usuários e 

trabalhadores são muito bem demarcados, com sinais identificatórios claros que 

distinguem os espaços e objetos específicos de cada um. Não apenas o corpo é 

(de)marcado, mas os ambientes de circulação também se separam por divisórias 

definidas. 

Desse modo, desde o primeiro contato, as relações são caracterizadas 

necessariamente pela diferenciação. O paciente tem um número de prontuário, 

uma patologia e uma colocação determinada no espaço institucional. Existem 

banheiros, refeitórios e salas distintos para usuários e trabalhadores. Muitas 
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vezes, o cafezinho e o almoço são diferenciados, e o uso de avental é obrigatório 

ao funcionário.  

É possível pensar que essa linha divisória entre paciente e profissional de 

saúde, tão fortemente definida, pretende impedir qualquer permeabilidade de um 

espaço a outro: o lugar do paciente e o lugar do profissional. Interesso-me por 

esta linha de fronteira, um locus fundamental de construção clínica sobre a 

relação que se sustenta entre o profissional de saúde e o seu paciente. 

Nos hospitais psiquiátricos, há cerca de vinte anos atrás, era comum o 

cenário de pacientes descalços, sem roupas íntimas ou absorventes higiênicos, 

impedidos de portar objetos pessoais, vestindo camisolões de hospital com 

carimbo de identificação da instituição. Os pacientes, desse modo, eram 

facilmente identificados. Não havia o menor risco de serem confundidos com 

visitantes, familiares ou profissionais. Na realidade, muitas vezes, era difícil 

reconhecer-lhes o gênero, a idade e a humanidade sob o manto da impregnação 

medicamentosa e dos ultrajes da loucura. 

A escuta do clínico, no SUS, está afetada pela clientela atendida, pelo 

contexto em que se insere e pela maciça identificação com o lugar profissional 

que ocupa, de servidor público. O trabalhador inserido no SUS porta os estigmas 

da instituição, historicamente vista como precária em suas condições de 

trabalho, ineficaz para atender à imensa demanda de pessoas que acessam as 

unidades, insuficiente para dar respostas à altura das necessidades da população 

que se encontra à margem do sistema de saúde. As notícias veiculadas pela 
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mídia, o volume de queixas da população aos órgãos governamentais e a 

crescente judicialização para o atendimento daqueles que não conseguiram se 

inserir no SUS, advindos do Ministério Público e da Defensoria Pública, atestam 

esta realidade.   

O clínico, além das identificações institucionais às quais pode se perceber 

fortemente aderido, depara-se com as angústias inerentes à sua prática, a 

inquietante estranheza identificada no encontro com o outro. 

O grau de miserabilidade dessas populações extrapola nossa 
capacidade de resistência. Uma coisa é saber – em tese – que o Brasil 
é um país cheio de pobres. Outra bem diferente é tentar uma 
intervenção terapêutica com pessoas que estruturaram sua própria 
resistência à morte por meio de formas de subjetivação que não 
conseguimos compreender. Uma mãe que não demonstra preocupação 
com seu filho gravemente enfermo e mal nutrido. Um contexto em 
que vida e morte (tráfico, violência material e subjetiva) significam 
outra coisa e não a que estamos costumados a entender. Desejamos 
destacar a intensidade dessa experiência e a sua singularidade. O 
grau de esgarçamento simbólico que percebemos em algumas dessas 
comunidades, nas quais, por exemplo, em vez de conversar, mata-se, 
coloca em xeque todas nossas propostas interpretativas. Falta-nos 
suporte, arcabouço conceitual ou categorial para a saúde coletiva 
poder de fato apoiar os seus agentes nesse percurso. (CAMPOS, 2005, 
p. 579) 

Trabalhar no SUS convoca o profissional a lidar com casos e situações-

limite, extremos em sua gravidade e destituídos, não raras vezes, de uma digna 

condição humana, como no caso do atendimento a vítimas de maus-tratos, 

violência, fome, miséria, dor e humilhação de toda ordem.  

Berlinck (2005, p. 175-176), a partir da noção de porta-marcas de Pierre 

Fédida, esclarece que: 
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[...] no início de praticamente todo tratamento psicoterapêutico, há um 
não saber do paciente que é transferido para o psicoterapeuta. Este se 
confronta com a condição de porta-marcas, gerando um mal-estar em 
relação ao sabido. Este mal estar possui matriz biológica, pois o porta-
marcas é o próprio corpo do psicoterapeuta no qual se manifestam 
afetos próprios do não-saber transferido pelo paciente. Nesta 
circunstância, o psicoterapeuta sente dor, depressão, angústia e uma 
ausência de representação de coisa e de palavras que, se tudo ocorrer 
bem, irá desaparecer posteriormente. Isto dependerá de sua capacidade 
clínica de se debruçar e escutar, além do vazio, aquilo que o paciente 
tem para lhe transmitir, que é da ordem de um saber não sabido, e 
ainda, dependerá de ser capaz de colocar, de alguma forma, essa 
memória inconsciente em palavras sistematicamente elaboradas, num 
logos, enfim.  

O psicoterapeuta, como porta-marcas, revela a condição intrínseca do 

encontro analítico, em que o corpo do analista torna-se receptáculo. Fédida 

(1991, p. 125), em sua teoria dos lugares, trata do chôra como um “substrato 

espacial de recepção das marcas”. Berlinck (2008b) define o conceito de chôra 

como receptáculo aliado à noção de pathos, que se alinha à metáfora da 

transferência: 

Platão, no Timeu, narra um mito cosmológico onde a origem do 
humano contém um elemento – o receptáculo – constitutivo da espécie 
pensante. O receptáculo, ou chôra, permite a recepção do pathos sem 
que este destrua a singularidade do receptador, permitindo o caminho 
em direção à palavra.  

[...] O porta-marcas, segundo Fedida, é o fundamento da 
contratransferência, metáfora da transferência, permitindo a ausência 
da pessoa do clínico na situação clínica. A ausência da pessoa do 
clínico permite, por sua vez, não só a ilusão inerente à transferência, 
como a recepção das marcas páticas provocadas por esta. A 
transferência é a atividade pática do paciente no clínico sob a forma de 
sensações que se transformam em figuras e em pensamentos, ou seja, 
dando um caráter anímico à palavra do paciente. 

A experiência de estar à margem da dor do outro pode vir a lançar o 

clínico no vazio de representações, ideias, imagens, reflexão e, não raras vezes, 
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o ato de instaurar uma linha divisória revela-se uma medida contratransferencial 

de se manter uma distância ótima do outro, separando os corpos, evitando a 

“impressão” no receptáculo-corpo do analista, nessa matriz porta marcas. 

 Fédida (1991, p. 126) destaca a força das imagens precipitadas no 

encontro analítico como férteis elementos de investigação sobre a natureza do 

trabalho clínico: “[...] a psicanálise deve reconhecer suas imagens e, a fim de 

apreender sua eficácia heurística, reencarná-la na condição contratransferencial 

do analista”.  

MODOS DE CUIDAR EM SAÚDE MENTAL: ASSISTÊNCIA, CLÍNICA 

E PSIQUIATRIA 

Os limites das práticas clínicas são igualmente impostos por fronteiras 

entre saberes distintos. A área da saúde mental faz fronteira com a assistência 

social, a medicina psiquiátrica e a clínica, incidindo no psicoterapeuta também 

um lugar marginal de ocupação e atuação.  

A nova arquitetura clínica e institucional representada pelo CAPS 
coloca-o como espaço de produção de novas práticas sociais para lidar 
com o sofrimento psíquico de maneira diferente da tradicional, 
requerendo também a construção de novos conceitos para uma 
adequada aproximação e análise desses novos serviços. Tais conceitos 
originar-se-iam das interações estabelecidas entre os campos da saúde 
coletiva – já que a reforma psiquiátrica insere-se nos planos das 
políticas públicas de saúde – e da saúde mental, que sustenta ações 
ética e clinicamente orientadas às especificidades de um grupo social 
portador de um traço comum, no caso a “loucura”, e a exclusão social. 
A interação dessas três áreas – saúde coletiva, saúde mental e clínica – 
é complexa e marcada por convergências, tensões e antagonismos que 
imprimem peculiar conformação aos CAPS. (CAMPOS; FURTADO, 
2006, p. 1.056) 
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Aos indivíduos vistos como usuários do SUS na saúde mental, destinam-

se os serviços oferecidos pela rede de assistência, os modos de cuidar - 

imbricados nas concepções de assistência, da prática clínica e da medicina 

psiquiátrica - e a garantia de direitos mantida pela força das leis constitucionais, 

na sustentação da justiça social no país. Os modos de cuidar em saúde, 

preconizados pelos princípios fundamentais do SUS, revelam um modelo de 

excelência, em que deve ser garantido o acesso universal aos tratamentos, a 

integralidade que compreende a atenção a todas as áreas da saúde e a equidade 

que determina a todo cidadão a igual oportunidade de saúde. 

Figueiredo (2004, p. 76) destaca o campo da psiquiatria inserido no 

conjunto de dispositivos de saúde mental, que historicamente desenvolve 

conceitos psicopatológicos e modelos de tratamento que serão ultrapassados na 

emergência de um novo campo: 

Um novo campo aí se delineia por oposição ao campo fenomênico-
descritivo da psiquiatria e da psicopatologia geral, a saber: o campo do 
inconsciente e suas formações (Freud) [...] Essa concepção rompe 
com as concepções anteriores de diagnóstico e tratamento da 
psiquiatria criando novas exigências para ambos e abrindo uma nova 
porta para a psicopatologia.  

A autora frisa as diferenças de concepção colocadas nas formas de cuidar 

da psiquiatria e da psicanálise, interferindo nas práticas de saúde mental: “Na 

psiquiatria atual, não há um diagnóstico do sujeito e sim de uma coleção de 

fenômenos que nada dizem a respeito dele” (FIGUEIREDO, 2004, p. 76). Ela 

ainda diferencia a ação clínica sobre o geral e a ação singular: a primeira é 
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referente ao campo da saúde mental como reabilitação, a cidadania, a autonomia 

e a contratualidade que visam ampliar as relações sociais dos usuários e fazer 

proliferar suas possibilidades” (FIGUEIREDO, 2004, p. 77); e a segunda diz 

respeito à articulação do particular de uma referência diagnóstica com o 

movimento do sujeito do inconsciente. E considera que “diagnóstico e 

tratamento seriam indissociáveis e intercambiáveis: o tratamento também 

definiria o diagnóstico e não apenas o contrário. (FIGUEIREDO, 2004, p. 77) 

Quanto ao campo da clínica e da saúde mental, Figueiredo (2004, p. 81) 

ressalta os embates das práticas cotidianas, presentes nos discursos dos 

trabalhadores de saúde mental:  

No campo da saúde mental, vemos frequentemente uma tendência a 
negar e mesmo a desqualificar a clínica, colocando-a no sentido 
contrário à reabilitação. Palavras de ordem como o direito à cidadania, 
à autonomia, à ampliação dos vínculos sociais parecem prescindir da 
clínica, como se essa fosse algo ultrapassado, ineficaz e até 
cronificante. Nada mais equivocado, pois a clínica no sentido radical, 
ao pé da letra, do discurso do sujeito é o único meio de escapar de 
duas grandes armadilhas insidiosas que são: a “pedagogia 
interpretativa”, vício de certa tendência da psicanálise; e a “terapêutica 
da restauração”, isto é, a terapêutica no sentido de fazer retornar ao 
estado anterior à doença.  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, p. 2), por sua vez, revela preocupação com 

pesquisas que se ocupem da saúde mental, saúde pública e contexto social:  

 Em relação ao debate científico e à produção de conhecimento, o 
tema da saúde mental como parte da saúde pública está ausente na 
graduação e pós-graduação [...]. Toda a pesquisa na área concentra-se 
em dois grupos: ensaios farmacológicos e ensaios diagnósticos [...] 
São raros os núcleos ou grupos de pesquisa que vinculem saúde 
mental, contexto social e saúde pública. ...Tal vinculação permitiria o 
desenvolvimento de investigações na interface entre saúde coletiva e 
saúde mental, que permanece ainda um território quase inexplorado, 
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potencialmente uma área emergente de máxima relevância social [...] 
O estabelecimento de interlocução sistemática entre esses dois campos 
poderia trazer significativo avanço para ambos, conforme apontam 
experiências exitosas nesse sentido.  

Campos e Furtado (2006, p. 1.054) também fazem referência à 

importância destas investigações: 

[...] na interface entre saúde coletiva e saúde mental, que permanece 
ainda um território quase inexplorado, potencialmente uma área 
emergente de máxima relevância social. O estabelecimento de 
interlocução sistemática entre esses dois campos poderia trazer 
significativo avanço para ambos, conforme apontam experiências 
exitosas nesse sentido.  

Os autores situam o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, como centro organizador 

de novas práticas sociais distintas das tradicionais: 

 Partindo de conceitos e interações estabelecidas entre os campos da 
saúde coletiva – já que a reforma psiquiátrica insere-se nos planos das 
políticas públicas de saúde – e da saúde mental, que sustenta ações 
ética e clinicamente orientadas às especificidades de um grupo social 
portador de um traço comum, no caso a “loucura”, e a exclusão social. 
A interação dessas três áreas – saúde coletiva saúde mental e clínica – 
é complexa e marcada por convergências, tensões e antagonismos que 
imprimem peculiar conformação aos CAPS. (CAMPOS; FURTADO, 
2006, p. 1.056)  

Deve-se mencionar que a realidade da saúde mental no SUS está atrelada 

a outros setores da vida pública, tais como: a tradição da medicina psiquiátrica, 

seus costumes e práticas; o entorno de precariedade social de sua clientela; e a 

frequência e intensidade com o que os direitos civis desta população são 

ameaçados ou violados. Nesta confluência de campos de saberes e práticas, o 

clínico pode sofrer uma perturbação em sua tarefa clínica, pendendo para o 

furor assistencial, ou assistencialista, atuando prematura ou exclusivamente 
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como protetor ou provedor dos diretos de cidadania de seu cliente. Esta 

perturbação assemelha-se ao furor sanandi, tal como formulou Freud 

(1915/2010), e pode acometer o terapeuta, desviando-lhe da escuta apurada, 

pautada nos princípio da tradição clínica.  

Nesta tradição clínica, Figueiredo (2004, p. 81) articula o dispositivo 

assistencial cunhado nas portarias ministeriais sobre os CAPS, o chamado 

“projeto terapêutico” que deve ir: 

[...] na direção contrária à hierarquia dos saberes e funções que 
designam o que é necessário, ou melhor, para o paciente/usuário, e ir à 
busca das boas perguntas. Em vez de nos perguntarmos o que 
podemos fazer por ele, a pergunta deve ser feita de outro modo: o que 
ele pode fazer para sair de tal ou tal situação com nosso suporte. Isso 
significa de temos que suportar, no sentido mais radical da palavra, as 
ações do sujeito e chamá-lo à sua responsabilidade a cada vez, a cada 
ato.  

A CLÍNICA NO SUS 

A Reforma (psiquiátrica) formula, cria condições e institui novas 
práticas terapêuticas visando à inclusão do usuário em saúde mental 
na sociedade e na cultura. O sucesso da Reforma depende, portanto, 
de novas formas de clinicar e praticar o tratamento, e supõe que o 
trabalhador em saúde mental esteja preparado para realizar essas 
atividades. Sabe-se, entretanto, que entre o código e a prática há uma 
distância que nem sempre se revela nos relatórios oficiais 
encaminhados, periódica e sistematicamente, ao Ministério da Saúde. 
(BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008, p. 24-25) 

A identidade de paciente, historicamente construída nas práticas 

assistenciais, marca a trajetória profissional dos trabalhadores de saúde mental 

que restringiam o indivíduo às considerações patológicas a que este termo está 

aderido: doente, incapaz, limitado, dependente. 
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A partir do Movimento da Reforma Psiquiátrica, o usuário de um 

equipamento de saúde mental passou a ser visto e concebido não como um 

paciente, mas ganhou o status de cidadão. A partir daí, há que se pensar numa 

prática assistencial coerente com esta nova condição social (BRASIL, 2005). 

Nesse sentido, a tarefa assistencial implicaria na oferta de um espaço clínico, 

num laboratório de experiências de pertencimento – destinado a este que chega 

sem lugar, sem terra natal, sem nome de pai no sobrenome, e muitos, sem sequer 

o primeiro nome, batizados de Fulano de Tal ou Desconhecida.  

Mas, como fundir numa mesma prática a experiência de pertencimento, a 

escuta do sofrimento, o resgate da cidadania e a clínica numa realidade de 

atendimento no SUS? 

A noção de estar à margem atravessa necessariamente o trabalho da 

clínica no SUS, não apenas pela realidade social e psíquica da clientela atendida, 

que perdeu, na maioria dos casos, referências fundamentais de pertencimento a 

uma família, a um grupo, a um gênero, e até mesmo à sua condição humana, 

mas fundamentalmente porque, ao não prescindir do termo inclusão, pressupõe 

como cliente privilegiado a população que se encontra fora do Sistema. 

Os termos inserção, reinserção e inclusão social estão presentes no 

discurso cotidiano das práticas institucionais, nas portarias ministeriais, em 

artigos científicos, em fóruns e encontros de saúde mental. É um desafio, 

portanto, pensar na clínica (palavra interdita nas portarias ministeriais) 

concomitantemente às práticas de inclusão. Na resenha do livro Psiquiatria 
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Institucional: Do Hospício à Reforma Psiquiátrica (LOUGON, 2006) Elisabeth 

Ferreira Mângia (2008, p. 711-712) observa: 

Nas últimas décadas, o problema representado pelos transtornos 
mentais tem ocupado cada vez mais a agenda das políticas de saúde. 
Muitos países têm construído políticas de saúde mental 
comprometidas com o desenvolvimento de novas formas de cuidado, 
com a melhoria da qualidade de vida, garantia dos direitos de 
cidadania e combate às formas de violência, exclusão e estigma, de 
que são alvo as pessoas com transtornos mentais. 

São elementos analisados: [...] promover o resgate da cidadania, a 
inclusão social e a ressocialização dos internos e as novas formas de 
atenção e escuta. O autor questiona a viabilidade do projeto e 
reconhece que a inclusão social esbarra na impossibilidade das 
famílias receberem seus membros improdutivos, ou mesmo na 
ausência de vínculos familiares ativos, daí sua preocupação com a 
necessidade de criação de dispositivos capazes de impedir o abandono 
dos pacientes.  

Com o advento da Reforma Psiquiátrica no Brasil1, a prioridade tem sido 

resgatar a noção de cidadania e de direitos humanos dos usuários e pensar a 

saúde mental numa condição mais ampla de saúde integral (BRASIL, 2005). 

Segundo a "Declaração de Caracas" (BRASIL, 1990/2004, p. 12), para a 

reestruturação da assistência psiquiátrica dentro dos sistemas locais de saúde 

consta: 

1. Que a reestruturação da assistência psiquiátrica ligada ao 
Atendimento Primário da Saúde, no quadro dos Sistemas Locais de 
Saúde permite a promoção de modelos alternativos centrados na 
comunidade e dentro de suas redes sociais. 

3. Que os recursos, cuidados e tratamentos dados devem: 
                                                

1 Movimento que começa no final dos anos 1970; a lei federal de saúde mental 10.216, 

conhecida como lei da reforma psiquiátrica, que institui o novo modelo de tratamento aos 

transtornos mentais é de 6 de abril de 2001. 
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a) salvaguardar, invariavelmente, a dignidade pessoal e os direitos 
humanos e civis; 

c) propiciar a permanência do enfermo em seu meio comunitário; 

4. Que a legislação dos países deve ajustar-se de modo que: 

a) assegurem o respeito aos direitos humanos e civis dos doentes 
mentais; 

b) promovam a organização de serviços comunitários de saúde mental 
que garantam seu cumprimento.  

O modelo assistencial do SUS preconiza, como ação em saúde mental, o 

enfrentamento e o combate às formas segregacionistas e de exclusão social aos 

usuários com transtornos mentais e propõe uma nova forma de intervenção, uma 

modalidade diferenciada de cuidados, um novo modelo de clínica, denominada: 

Clinica da Reforma Psiquiátrica, a clínica da inclusão, a clínica ampliada. 

 O apelo que se faz à sociedade brasileira a todos os atores 
diretamente envolvidos e responsáveis pelo cuidado, pela assistência, 
é de que sejamos capazes de inverter a tradição e criar condições de 
tratamento adequadas e coerentes com os direitos humanos. Na 
clínica da Reforma Psiquiátrica, teremos que aprender a conjugar 
loucura com cidadania, dignidade com tratamento, respeito com 
eficácia, ciência com ética [...] A sua elaboração, implementação e 
controle social é realizada por todos os atores que o movimento 
colocou em ação, categorias profissionais diversas, governos, 
instâncias do poder judiciário e legislativo e principalmente, os 
usuários [...] tornando enfim real a utopia que funda a lógica 
antimanicomial: a sociedade sem manicômios, onde todo homem e 
toda mulher, loucos ou não, encontrem seu lugar e sua forma de 
pertencimento, mantendo sempre intocado, seu direito à liberdade. 
(COORDENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DE BELO HORIZONTE, 
2006)  

Os equipamentos de atenção à saúde mental como CAPS, Residências 

Terapêuticas e CECCOS (os denominados substitutivos ao modelo 
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hospitalocêntrico) poderiam ser denominados como os lugares privilegiados de 

experiências de ocupação e pertencimento. 

No cotidiano das práticas assistenciais em saúde mental, o esforço 

necessário seria o de se pensar a clínica e não exatamente a especialização 

desta, como se fosse preciso, para atender o usuário no SUS, um arcabouço de 

técnicas especiais dirigidas ao cliente diferenciado. Berlinck, Magtaz e Teixeira 

(2008, p. 25) alertam para o risco de não se abandonar a busca de uma 

especificidade desta clínica:        

Tendo engendrado novos dispositivos e novas práticas clínicas, a 
Reforma Psiquiátrica criou vivências – atividades eminentemente 
práticas – anteriormente desconhecidas da saúde mental. Entretanto, 
essas vivências correm o grave risco de se circunscreverem ao 
específico âmbito de sua prática criando uma sub-cultura na 
sociedade brasileira. Ocorreria, assim, um fracasso da própria 
Reforma, cujo principal objetivo é a integração desse sistema – e não 
apenas dos usuários – na sociedade democrática e cidadã que se 
caracteriza pelo livre intercâmbio biológico, psíquico e social. 

O GRANDE CONFINAMENTO 

O grande confinamento que se produz como que na mesma hora (certa 
manhã, em Paris, são detidas seis mil pessoas), confirma esse exílio da 
loucura ao dar-lhe uma extensão notável. Encerram-se os loucos, mas 
ao mesmo tempo e nos mesmos lugares, por um ato de banimento que 
os confunde, encerram-se os miseráveis, os ociosos, os dissolutos, os 
profanadores e os libertinos, aqueles que pensam mal. 

................................................................................................................. 

[...] Uma tal experiência moral da desrazão...prossegue tacitamente; 
ela se manifesta dando lugar a esse dispositvo pouco  viável 
socialmente: o espaço fechado em que convivem lado a lado 
insensatos, dissolutos, heréticos, irregulares – espécie de vazio 
murmurante no centro do mundo, vaga ameaça de que a razão se 
protege por meio dos altos muros que simbolizam a recusa a todo 
diálogo, a ex- comunicação. Nenhuma relação com o negativo, ele é 



29 

 

mantido à distância, é rechaçado desdenhosamente...é o insignificante, 
o insulso absurdo. (Blanchot, 2007, p.176-177) 

A saúde pública tem focalizado a população em situação de rua como 

alvo de preocupação para as ações de saúde mental. Há aproximadamente dez 

anos, houve uma verdadeira debandada dos serviços de saúde mental na região 

central da cidade, quando começaram os rumores de que esta clientela seria 

prioritária aos atendimentos. Historicamente, os serviços de saúde atendem uma 

população privilegiada, que consegue acessar “com as próprias pernas” a 

unidade, obedecem às regras institucionais de convívio, suportam a espera ao 

atendimento agendado, toleram os atrasos e cancelamentos das consultas, 

frequentam os grupos, oficinas, consultas médicas. 

A população que habita e ocupa as ruas, por sua vez, distingue-se dessa 

clientela acostumada à rotina institucional. É comum a reação das equipes 

quando se deparam com uma destas pessoas que escapou do seu “habitat 

natural”, o rechaço desde a recepção da unidade em razão da higiene bastante 

precária, do estado físico geral debilitado ou da confusão mental que apresentam 

antes mesmo de pronunciarem palavra. Nas mídias atuais,ganhou notoriedade 

mais fortemente a população exposta e ao mesmo tempo protegida pela 

impregnação da fuligem, figuras acinzentadas vagando, soltas nas ruas de 

circulação e passagem, gerando verdadeiro pânico no transeunte ou moradores 

das redondezas, assustados com a nova onda de epidemia: a do crack. Os 

usuários de drogas são os novos personagens da atualidade que se quer banir da 
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cena pública. Novamente o confinamento do fora ameaçador reedita antigas 

formas de lidar com o estranho. 

A este respeito, Porter (1991, p. 161) discorre sobre a lógica de se manter 

alguns indivíduos à margem, ou seja, o que quer que seja estranho ou 

desordenador será marginalizado como monstruoso pela sociedade, que distribui 

papéis aos malévolos, desajustados e avoados, mesmo que apenas os de "[...] 

pessoas que a sociedade gosta de odiar [...]". 

Frequentemente nos mesmos lugares, os jogos de exclusão ressurgirão 
estranhamente parecidos: pobres, convictos e mentes alienadas 
retomarão o papel abandonado pelo ladrão. É como uma interdição de 
caráter singular. Absolutamente separada e, no entanto retida, por 
essa aproximação numa proximidade fascinante, afirma-se e exibe-se 
a possibilidade inumana que pertence misteriosamente aos homens. 
(BLANCHOT, 2007, p. 175) 

Blanchot (2007) considera a atitude de confinar o exterior, ou seja, de 

constituí-lo como interioridade de espera ou de exceção, uma exigência que se 

impõe à sociedade de fazer existir a loucura, de torná-la possível: 

Essa inarticulação do exterior é que, no entanto parece se oferecer na 
mais fechada das estruturas, a que faz do internamento uma estrutura e 
da estrutura um internamento, quando por decisão abrupta o dizer 
(aquele de uma certa cultura) põe de parte, à distância, proíbe aquilo 
que excede. (BLANCHOT, 2007, p.174). 

 Ao citar A História da Loucura, de Foucault, Blanchot (2007, p. 174, 

grifos nossos) recorda da ideia marginal do que seria um esboço da "História 

dos limites" e nem tanto da loucura, mas dos “gestos obscuros, necessariamente 
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esquecidos tão logo realizados, pelos quais uma cultura rejeita algo que será 

para ela o Exterior”.   

No decorrer da Idade média, quando se internaram de maneira mais 
sistemática os loucos, vemos que essa ideia do internamento é 
herdada; é a continuação do movimento de exclusão que, nos tempos 
anteriores, induz a sociedade a confinar os leprosos, e depois quando a 
lepra desaparece (quase repentinamente), manter a necessidade de 
separar a parte sombria da humanidade. (BLANCHOT, 2007, p.174) 
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1. SOBRE O MÉTODO: CONFINS OU LIMITES 

DA PESQUISA NA CLÍNICA 

1.1AS MARGENS 

A experiência clínica e a pesquisa científica são campos vastos de atuação 

que podem obscurecer as fronteiras entre o trabalho clínico e a pesquisa, ao 

mesmo tempo em que esta permeabilidade permite a tessitura de um método 

específico de se fazer pesquisa em saúde mental, psicopatologia fundamental e 

clínica. 

Nesse trabalho, é possível que pesquisador e clínico se percam na 

imensidão de sua tarefa. Não apenas a análise pode se tornar interminável, como 

a pesquisa também, principalmente quando não se apoia em um método capaz 

de assegurar uma margem para a empreitada a ser seguida, no vislumbre de um 

norte e um fim. O método clínico constitui-se num limite seguro, quando se está 

no revolto do cotidiano das práticas clínicas, em que o pesquisador clínico pode 

se ver misturado à mobília, às portarias ministeriais e às relações institucionais a 

ponto de perder seus contornos.  

Sousa (2012), no artigo "Um mar sem margens: a geografia utópica de 

Luiz Guides", numa inclinação (clínica) sobre o autor e sua obra, retrata o 

paciente Guides, que passou 60 anos de sua vida confinado em um hospital 

psiquiátrico, revelando sua arte como “i-margens” de "[...] que precisava para 

registrar o contorno de seu mundo [...]" (SOUSA, 2012, p. 122): 
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A luz que entra pela janela do hospital ilumina seus olhos aquáticos, 
azuis e temos a sensação que ele, o cavalete, o pincel, suas tintas, as 
paredes descascadas, o piso quadriculado de cerâmica formam uma e 
só coisa. Sua pintura encontra uma espécie de reflexo, de duplo no 
chão. Como um maestro inquieto, vai compondo outras formas no 
chão da sala da oficina, muitos quadrados coloridos com pontos e 
linhas como se pintura transbordasse do espaço vertical do papel. Cria, 
assim, seu equilíbrio tênue, como se dentro do mar em que navega, 
precisasse sonhar com o encontro de alguma margem. O chão se faz 
seu território como um auto retrato expandido no mundo. Ali pode 
colocar os pés como um navegante que enfim encontra algum porto 
em que possa ancorar. (SOUSA, 2012, p. 116) 

Esta forma de narrar a cena remete o leitor a uma atmosfera clínica, que 

revela a condição de um desgastado corpo aderido aos contornos institucionais, 

que vai ganhando também atributos subjetivos: passa a ser um sonhador, um 

navegante ou um maestro, graças àquele (pesquisador-clínico) que o vê, em sua 

forma expandida de se esparramar pelo chão e escoar para além da clausura de 

seu corpo e alma. O autor da narrativa, ao inclinar-se sobre o outro inquietante, 

debruça-se também sobre seu próprio pathos, numa construção a quatro mãos 

que lhe permite retirar da petrificada cena cotidiana de hospital um oceano, uma 

interpretação. 

Nesta pesquisa, a expressão um mar sem margens é passível de ser 

remetida à condição subjetiva do clínico, que, na sua vivência de profundo 

obscuro do encontro analítico, procura manter-se à margem do outro que atende, 

na tentativa de demarcar territórios, e manter uma linha divisória em que opera. 

Em se constatando formas tão visíveis de separação de corpos, distinção de 

espaços, limitação de lugares, o enigmático que se apresenta é inquirir sobre a 

função dessa posição clínica, que se pretende apartada do pathos do outro. 
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[...] Reduzir a loucura ao silêncio, seja fazendo-a efetivamente calar-
se como na idade clássica, seja encerrando-a no jardim racional das 
espécies, como em todas as idades de luzes, é o constante movimento 
das culturas ocidentais preocupadas em manter uma linha divisória. 
(BLANCHOT, 2007, p. 178) 

Numa recente visita a um CAPS, equipamento de saúde mental 

substitutivo ao modelo de atenção hospitalar, aberto à comunidade, chamou a 

atenção o vazio do pátio, habitado apenas por poucos usuários, assim como as 

salas de grupo, as de atendimento individual, o pátio interno, a cozinha. Os 

técnicos estavam todos confinados na sala da equipe, que era pequena para todos 

que ali conversavam, fumavam, comiam, escreviam. Isso lembrou-me o 

“descanso médico”, quarto destinado aos médicos de plantão em hospitais, lugar 

do médico estar, protegido, incomunicável, privado do ambiente externo, aberto, 

vazado. 

O movimento da desinstitucionalização, que permitiu a livre circulação 

dos usuários nas ruas e maior convívio social, pretendia maior permeabilidade 

no contato entre profissionais e usuários no atendimento em CAPS, eliminando 

as barreiras institucionais como trancas, celas fortes, grades e muros. No 

entanto, a lógica da linha divisória prevaleceu, o confinamento da exterioridade 

de outrora deu lugar a alguma forma de reclusão “intra muros” dos técnicos 

contra o exterior ameaçador. 

O mal obscuro da psiquiatria está em haver separado um objeto 
fictício, a doença, da existência global e complexa dos usuários e do 
corpo social. Sobre esta separação artificial se construiu um conjunto 
de aparatos científicos, legislativos, administrativos (precisamente a 
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instituição) todos referidos à doença. (ROTELLI; LEONARDIS; 
MAURI , 2001. p. 27) 

A linha divisória revela-se no cenário do sistema de saúde atual 

semelhante aos ainda não ultrapassados modos de cuidar de outras épocas e 

períodos. Os usuários dos serviços do sistema da saúde mental, vistos como 

marginais do sistema de direitos, em outros tempos, maciçamente mantidos 

dentro dos muros oficiais de confinamento da loucura, banidos do convívio 

social, agora do lado de fora, vivenciam a vastidão do mundo, saudosos de um 

invólucro de proteção. E como o quer Blanchot (2007, p. 30): “É também um 

muro que reequilibra as vidas”: 

[...] frente à anomia do território, de frente a um espaço, infinito e 
infinitamente deserto, é necessário erguer novamente um muro, pedir 
um pouco de indiferença, a pacata distância que equilibra as vidas. 
(BLANCHOT, 2007, p. 141) 

Seguindo a mesma ideia de muro como invólucro de proteção, Rotelli, 

Leonardis e Mauri (2001, p. 94) assinalam a importância da criação de centros 

territoriais quando então “o deserto se repovoa”. O autor usa a metáfora de uma 

mensagem confiada ao mar em uma garrafa para se referir ao Centro de Saúde 

Mental como uma embalagem à mostra, como instituição provisória e 

inventada.: “[...] é preciso esconder o objeto para preservar-lhe um futuro. Este é 

o comportamento no tempo do perigo, o comportamento do perigo [...]” 

(ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 94).  
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Ainda sobre a experiência de indiferenciação de corpos, de identidades 

misturadas, da anomia do cidadão, do clínico e do louco, Rotelli, Leonardis e 

Mauri (2001, p. 95) descrevem o que seria, para eles, um centro de saúde mental 

ideal, sem a necessidade das distinções entre saberes, condição social ou 

sanidade mental.  

[...] Não existe para mim um centro de saúde mental mais bonito do 
que um mercado no Senegal ou em Marrocos. Quero compreender 
melhor o porquê, mas é certo, existe o fato de que as classes sociais se 
misturam, trocam, os indivíduos se olham, jogam e trabalham (e 
podem ser também muito loucos). É um dos poucos lugares, um bom 
mercado, onde o corpo social se reconhece, existe inteiro e é difícil 
para todos fugir do fascínio de seu turbilhonamento (do mercado e do 
corpo). Onde nos singularizamos através da participação.  

Nesse caminho, as imagens de margem e litoral serão usadas para 

representar a experiência vivida na clínica, em que se revela a opacidade das 

linhas fronteiriças entre saberes, angústias, vastidão no encontro (clínico) em 

que o obscuro se faz presente.   

O próprio sentido da margem – talvez daquela margem “terceira” 
conjeturada ainda por Guimarães Rosa e em que salvação e 
condenação, força e abandono se juntam e se misturam.2 [...] Só nesse 
lugar virtual que está entre os lugares, nesse lugar absurdo, que não é 
o do algoz nem o da vítima, sendo, porém de ambos [...] (FINAZZI-
AGRÒ,1998, p. 94) 

A ideia de linha divisória está presente também na tensão entre as 

vertentes técnicas, num esforço dos gestores de alinhar conceitos e saberes nas 

práticas de atendimento, revela-se um jogo de forças entre a visão política de 

                                                
2 O autor refere-se ao conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa. 
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atenção em saúde mental, da visão técnica de atuação clínica, ou seja, de um 

lado, o aparato de leis e portarias com diretrizes próprias da saúde pública e de 

outro, os ditames teóricos e técnicos específicos da clínica, muitas vezes se 

digladiando. 

Observando a polissemia da ideia de cuidados à saúde mental, notamos duas 

vertentes: uma delas que poderíamos chamar de discurso político, que 

privilegia a questão da cidadania e o trabalho sobre questões concretas como 

moradia, trabalho, etc., e uma outra que busca resgatar um lugar para o 

discurso clínico, para lidar com a subjetividade dentro da prática 

antimanicomial, vemos aí uma crítica com relação à tendência de reduzir 

tudo à dimensão social. (KODA, 2003, p. 81) 

Diante das dificuldades de inserção no atendimento à saúde mental no 

sistema público e da precariedade de condições físicas, dos recursos materiais e 

da fragmentação da Rede de Atenção à Saúde Mental, sobressaem-se o 

desamparo do paciente e o sentimento de vastidão do clínico. No que há de 

angustiante nesse encontro, que ora se pretende dissipar, ora distinguir; nesse 

lugar de “entre margens”, esta pesquisa encontra o seu elemento obscuro e 

inquietante. 

Guimarães Rosa, autor que teve a ousadia de interrogar-se, e de 
interrogar-nos, sobre o que separa o medo da coragem, o bem do mal, 
o santo do danado, e que, ainda mais, soube falar daquele lugar 
intermédio e assombroso separando as noções: escritor que tentou, em 
outras palavras, dar voz aquele entre, aquele meio em que se oculta o 
sentido vertiginoso da existência. (FINAZZI-AGRÒ, 1998, p. 91)3 

                                                
3 Esta citação faz referência ao conto de Guimarães Rosa: "Sorôco, sua mãe e sua filha".  



38 

 

1.2 O MÉTODO CLÍNICO  

O método clínico norteia as práticas desta pesquisa, na construção das 

narrativas sobre os casos atendidos na rede pública de saúde mental, na reflexão 

clínica deste material e na análise do fenômeno que se quer desvendar. 

O método clínico, desencobrindo pela palavra o encoberto, revela a 
verdade sempre provisória, evanescente do afeto: o pathos psíquico. 
Colocar em representação o pathos é produzir um conhecimento do 
humano, pois transforma aquilo que é singular e obscuro no que é 
claro, abrindo oportunidade para o coletivo. Enquanto internas, as 
representações obscuras são vivências que podem se transformar em 
experiência, isto é, em representações socialmente compartilhadas. 
(BERLINCK, 2009, p. 443) 

Berlinck (2009, p. 441, grifos nossos) define a psicopatologia como o que 

resulta do caminho percorrido pela prática clínica, sendo este resultado “sempre 

precário, quando posto em palavra”. E, na etimologia do termo psicopatologia, 

há o discurso (logos, logia) da paixão, do afeto (pathos) psíquico, o que faz 

referência direta ao método clínico como sendo “espaço percorrido a caminho da 

palavra representante desse sofrimento”. 

A partir do vivido na clínica, a Psicopatologia Fundamental pode ser vista 

como um “campo de pesquisas e interlocuções entre posições diferentes” que 

visam à compreensão do pathos psíquico. Resgata-se a tradição do conceito de 

clínica, cuja posição de inclinar-se sobre o sofrimento psíquico favorece a 

compreensão, em que muitos pontos de vista teórico metodológicos sejam 

formulados (BERLINCK, 2001, p. 176). 
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A Psicopatologia Fundamental é assim denominada para se distinguir, 
em primeiro lugar, da Psicopatologia Geral, ou seja de uma 
Psicopatologia que pretende fazer um discurso a respeito das doenças 
existentes e como é que elas se caracterizam, a Psicopatologia 
Fundamental pretende trabalhar com a constituição de uma 
experiência, ou seja, a partir do vivido na clínica psicoterapêutica. 

O método favorece a construção da narrativa como um setting que 

sustenta a elaboração do caso, capaz de conter hipóteses, saberes e manter 

pesquisas, num caminhar contínuo. (FREITAS; ZEPPELLINI Jr.; HENCKEL, 

2007). A pesquisa em clínica revela multiplicidade na investigação 

metodológica, que pode partir da construção do caso clínico, do estudo de caso, 

da história clínica do caso, das narrativas, das vinhetas clínicas e, justamente 

por essa diversidade, é possível se perder na definição deste método. Segundo 

Freitas, Zeppellini Jr. e Henckel (2007), a observação da clínica (médica), 

dedica-se a descrever detalhadamente os doentes e seus sintomas, colhendo 

sinais que culminem numa visão sintética da doença. Por sua vez, o caso se 

insere numa clínica da escuta, e deve a sua construção aos fenômenos 

contratransferenciais, em que o analista produz uma “atividade associativa 

mnêmica, e mesmo alucinatória e sensorial” (D'ARGOD, 2000-2001, p. 15).  

Existem as pesquisas em clínica que, desde o início, vislumbram a 

comprovação da teoria, destinando ao caso ocupar o lugar de encaixe perfeito, 

na proposta de se acomodar aos conceitos pré-estabelecidos. A respeito disso, 

Magtaz e Berlinck (2012) observam que a atenção proposital predomina em 

muitos trabalhos de pesquisa sobre a clínica psicanalítica, em que o relato do 

caso serve intencionalmente para a comprovação de um tema de pesquisa 
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escolhido previamente e se manifesta como uma “repetição do já escrito e do já 

sabido”.  

A Atenção proposital na qual se focaliza um determinado ponto a que se 

quer demonstrar no discurso do paciente estaria na contraposição à atenção 

flutuante, em que o clínico não se fixa a nada, deixando-se levar por seu estado 

de suspensão de conteúdos inconscientes, permitindo a escuta e o encontro com 

o surpreendente, o conteúdo enigmático. Como referem Magtaz e Berlinck 

(2012, p. 77, grifos nossos): 

O surpreendente enigmático tira o clínico de suas convicções 
preconceituosas, da dimensão da dúvida e da necessidade de 
comprovação teórica e o coloca em lugar neutro, posição que 
favorece a entrada do estrangeiro no inconsciente do clínico.  

A este respeito, Freud (1912/2010, p. 154) considera que os casos mais 

bem sucedidos são os que são abordados de modo “despercebido e sem 

pressupostos”, em que agimos sem propósito na perspectiva de surpreendermo-

nos a cada momento. Segundo Magtaz e Berlinck (2012, p. 74), as ideias de 

Freud permitem a “coincidência entre tratamento e pesquisa, que se constituem 

como fundamento do método clínico” e destaca que o caso clínico pode ser 

pensado como o relato do que surpreendeu o clínico, em seu estado de atenção 

flutuante. 

A atenção flutuante como instrumento fundamental da pesquisa científica 

na área clínica permite ao pesquisador a experiência do caso como obscuro, em 

que vai se delineando nas falhas de memória e na lembrança encoberta, na 
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construção da narrativa e no discurso do paciente, os lugares difíceis de serem 

acessados e a existência do material desejado. 

Ora, as representações obscuras só vêm a ser claras por meio da 
prática de se colocar em palavras as representações sobre o mundo 
interno, e o método clínico a isso se dedica. Descobrir maneiras de pôr 
em palavra o obscuro é a finalidade mesma do método. Este, por sua 
vez, por ser psíquico é singular. Assim, o método clínico é sempre 
singular e não pode ser regido por normas institucionalizadas. É claro 
que o percorrer desse caminho acaba constituindo uma experiência, ou 
seja, uma técnica. Esta, porém, não deve se sobrepor à singularidade 
da situação e do próprio método. (BERLINCK, 2009, p. 442-443)  

O trabalho de pesquisa revela um desejo no pesquisador-clínico, no qual foi 

despertada uma paixão, naquilo que de misterioso- estranho revelou-se no encontro clínico, e 

que logo de início lhe foge ao alcance. No cotidiano da clínica, na relação com o paciente, ele 

vive as transferências produzidas e o manejo das resistências mútuas, depois na escritura do 

caso reedita as angústias do material que restou encoberto. Quando decide enfim, tornar tudo 

isso pesquisa, ele experimenta a vivência de confins, que alia a vastidão do trabalho clínico à 

do livre pensar do pesquisador. A sua busca a partir daí, poderia ser a de alcançar uma 

margem na qual se ancorar. 

O clínico pesquisador possui uma vocação para a pesquisa, atende a 
uma voz que chama (vocare) e "realiza um desejo" de pesquisa muito 
próximo à pesquisa sexual infantil. O caso _ como porta-voz de um 
tema de pesquisa _ é um objeto investido libidinalmente pelo 
pesquisador, instigante e erótico (faz ligações). É preciso formular 
uma questão enigmática a partir do que o surpreendeu e traçar um 
caminho a ser seguido para respondê-la, um caminho de ligações. Isso 
possibilita pensar que o caso é do clínico e não do paciente. É do 
clínico que se trata quando se trata do caso, do clínico e de seu desejo 
de transformar sua vivência em experiência socialmente 
compartilhada por meio de um tema de investigação. (MAGTAZ; 
BERLINCK, 2012, p. 77, grifos nossos)  

Os atendimentos clínicos no SUS constituíram-se como material 

instigante e fecundo na produção das narrativas clínicas presentes nesta 
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pesquisa, com a peculiaridade de que se trata de fragmentos de casos, à 

semelhança de vinhetas clínicas que permitiram o inclinar-se (método clínico) 

sobre o tema a ser investigado, na experimentação de uma posição clínico – 

pesquisadora. Na construção destas narrativas, não se buscava um produto 

pronto a priori, mas pistas que direcionavam ao problema de pesquisa, e na 

medida em que a narrativa ia tomando contorno e forma, as associações 

compunham o raciocínio clínico e permitiram também a interpretação do caso 

em pesquisa. O inclinar-se na pesquisa participa da mesma natureza do que 

ocorre na clínica, a qual é descrita por Berlinck (2008a, p. 192), a partir do 

grande interesse em alcançar os contornos do que lhe é dado a conhecer: 

A clínica ganha então seu sentido pleno, de inclinar-se sobre o 
enfermo para auscultar, tocar, percutir, cheirar, palpar, pressionar, 
observar, olhar, mas, sobretudo traduzir estes signos, verdadeira 
linguagem da natureza, em recortes visíveis desenhados no corpo que 
adoece.  

Eu costumava escrever sobre os casos atendidos há cerca de dez anos ou 

mais, nas horas mais silenciosas da noite. Este contexto noturno e soturno 

imprimia o clima ideal para a emersão do estranho, ou seja, o contato com 

conteúdos transferenciais que ressurgiam como resíduos não processados de 

uma clínica regressa e retornavam com a força do material esquecido 

(recalcado) a ser interpretado. 

Escrever o que restou da clínica representou o encontro com o 

inquietante, com o conteúdo que se perdeu na memória, mas não se dissipou 
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completamente e, mesmo decorridos anos do vivido, deixou rastros de uma 

vivência pática, que pôde se constituir como narrativa capaz de se tornar 

experiência. A este respeito, a definição do caso em pesquisa distingui-se do 

relato de atendimento ou transcrição deste relato, o qual deve abstrair da história 

individual do paciente, uma vez que não se refere a um ou outro paciente, mas, 

nos dizeres de D'Argod (2000-2001, p. 8-9, grifos nossos)  à “[...] vivência 

clínica pática do psicoterapeuta que solicita uma narrativa”. 

Cabe ainda esclarecer que o método clínico de se fazer pesquisa não se 

finda na construção da narrativa a respeito dos casos atendidos, mas no trabalho 

de interpretação do caso, que seria formular uma situação problemática, sobre o 

que se viveu na transferência e se configurou como enigma. Na interpretação em 

análise, o esforço estaria na dissolução das resistências para advir o material a 

ser analisado e no contexto da pesquisa, trabalhar as associações do clínico-

pesquisador para dirimir as resistências a favor do pensar metapsicológico. Este 

processo envolveria principalmente, a memória, ou seja, “[...] aquilo que foi 

vivido e esquecido, pois sem esquecimento não há memória” (MAGTAZ; 

BERLINCK, 2012, p. 76, grifos nossos). 

Para concluir,  reitero que o método empregado nesta tese é o da clínica 

que inclui trabalhar com as seguintes vertentes: a produção de um texto 

metapsicológico, a ressignificação da experiência de tratamento ou atendimento, 

e a subjetividade que fundamenta a psicopatologia. Nesse sentido, buscou-se 

uma aproximação com o modelo de fazer pesquisa fundamentada nos ditames da 
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clínica psicanalítica de Freud, conforme descrito por de Freitas, Zeppellini Jr. e 

Henckel (2007). 

1.3 O COTIDIANO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS 

Esta pesquisa dá-se no cotidiano das práticas clínicas no SUS: na vivência 

da rotina hospitalar; n encontro com os pacientes em leitos psiquiátricos;  no 

atendimento aos que se deparavam com o diagnóstico de AIDS; na interface 

com a loucura e na relação com os dependentes de drogas em CAPS (Centro de 

atenção Psicossocial); e nas práticas de assessoria técnica na implantação da 

política pública do município de São Paulo para a área de saúde mental, álcool e 

outras drogas. Neste contexto, o que se pretende sublinhar é a qualidade de 

cotidianidade dessa experiência, entendida como o que se vive nesta realidade, 

sem que se percebam os seus contornos, nuances e mudanças, na densidade da 

rotina que se repete e escapa, e se mantém como enigma. 

[...] Freud desloca a concepção da psicopatologia, acrescentando-lhe a 
consideração não mais apenas dos sintomas das doenças repertoriadas, 
mas sinais de expressão do psíquico inseridos no funcionamento 
normal habitual e do qual a doença apenas reproduzia caricaturas ou 
aumentos. Advindo daí uma transformação a noção de etiologia, com 
a etiologia sexual das neuroses constituindo o eixo principal desta 
transformação" (FÉDIDA; LACOSTE, 1998, p. 25-26). 

Isto se assemelha à Psicopatologia Fundamental que remete ao sentido 

original do termo pathos dos gregos, que designa sofrimento e paixão. A 

psicopatologia seria definida, então, como o "conhecimento do psiquismo" e a 

construção da "experiência humana" através do "pathos" (QUEIROZ, 1999, p. 
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99). Supera-se com isso a dicotomia “normal” e “patológico”. O sujeito começa 

a ser visto com uma implicação e responsabilidade no seu sofrimento 

(FREITAS; ZEPPELLINI Jr.; HENCKEL, 2007). 

O COTIDIANO. O QUE HÁ DE MAIS DIFÍCIL DE DESCOBRIR. 

O cotidiano é a platitude (o que atrasa e o que retumba a vida residual 
de que se enchem nossas latas de lixo e nossos cemitérios, rebotalhos 
e detritos), mas essa banalidade é não obstante também o que há de 
mais importante, se remete à existência em sua espontaneidade mesma 
e tal com esta se vive, no momento em que, vivida, subtrai-se a todo 
enformar-se especulativo, talvez toda coerência, toda regularidade [...] 

................................................................................................................. 
Quaisquer que sejam os seus aspectos, o cotidiano tem esse traço 
essencial: não se deixa apanhar. Ele escapa. Ele pertence à 
insignificância, e o insignificante é sem verdade, sem segredo, mas é 
talvez também o lugar de toda significação possível. O cotidiano 
escapa. É nisso que ele é estranho, o familiar que se descobre (mas já 
se dissipa) sob a espécie de extraordinário. É o despercebido em 
primeiro lugar no sentido de que o olhar sempre o ultrapassou e não 
pode tampouco introduzi-lo num conjunto ou fazer-lhe a “revista”, 
isto é, fechá-lo numa visão panorâmica; pois, por um outro traço, o 
cotidiano é aquilo que não vemos nunca uma primeira vez, mas que só 
podemos rever, tendo sempre já o visto por uma ilusão que é 
precisamente constitutiva do cotidiano [...] (BLANCHOT, 2007, p. 
237) 

O cotidiano é importante nesta pesquisa como elemento intrínseco à 

experiência clínica: o que restou como um sentimento de mal-estar e escapou de 

uma representação na época do vivido pode retornar com contornos mais 

apreensíveis no momento da reflexão e da produção narrativa. As paredes 

descascadas e incandescentes do CAPS nos dias de grupo, os arquivos mortos 

esquecidos no canto de uma sala desocupada, o relógio de ponteiros atrasados e 

a televisão que não se prestava à atenção de ninguém compunham o cenário do 
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dia a dia do clínico em seus atendimentos e deixava escapar a densidade da 

rotina assistencial. Passados anos, estas lembranças transferenciais vinham à 

tona como um clarão que iluminava a compreensão clínica do caso. 

Na construção da narrativa dos casos, não foram utilizadas transcrições de 

atendimento que por ventura estivessem presentes em prontuários ou anotações 

particulares do clínico. Optou-se por recuperar cenas do cotidiano dos 

atendimentos que compunham a estrutura de cada caso, os quais aparecem como 

uma só coisa: o fragmento de caso e seu entorno. O caso em si molda-se aos 

contornos institucionais do vivido e percebido como intrínseco a este, ao longo 

de um tempo transferencial do clínico, capaz de gerar pensamento associativo e 

reflexão. 
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2 TERRITÓRIOS DA EXCLUSÃO 

2.1 A LEI DOS POBRES  

A saúde pública tem história. Uma saga de outras épocas e lugares, mas 

que se afiguram atuais e familiares. O SUS, apesar de toda sofisticação de 

linguagem ˗ utilizando conceitos como cidadania, território, política de direitos 

humanos ˗ não consegue se desprender da marca social presente nos discursos 

sobre o serviço público, carregando assim o estigma de ser dirigido 

exclusivamente à população pobre. Tal característica leva-nos a pensar em como 

a ideia da saúde vinculada à pobreza nasceu.  

Somos remetidos, por exemplo, à Inglaterra do século XVI, onde foi 

instaurada a Lei dos Pobres, um sistema de assistência assumido pelo Estado 

que designava a cada freguesia arrecadar impostos para assistir aos pobres, 

conseguir empregos para os fisicamente capazes, punir os indolentes e prestar 

caridade aos idosos, aos doentes e aos incapacitados.  

No século XVIII, as pessoas que ganhavam abaixo do nível de 

subsistência recebiam uma pensão do Estado, o que ocasionou um aumento tão 

grande nos gastos públicos, que culminou na votação de uma nova lei, que 

considerava a pobreza entre os fisicamente capazes como uma falha moral. Ao 

invés da caridade, deveria ser estimulada a busca de empregos, a partir de então 

só lhes era oferecida assistência nos asilos. Assim, qualquer tentativa de 

assistência através da Lei dos Pobres significava, em realidade, um obstáculo à 
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autoajuda, um pecado contra a necessidade filosófica e um impedimento ao 

progresso. Dever-se-ia, ao invés, compelir os pobres a resolverem por si mesmos 

os seus problemas e estimulá-los a serem previdentes, a se ajudarem. 

Algo muda no século XIX, com o crescimento do sentimento humanitário, 

e a partir do relatório da Comissão da Saúde das Cidades, escrito em 1843 por 

Sir Robert Peel, “[...] desnudou-se para quem desejasse ver, as apavorantes 

condições existentes. Mostrava-se que a superpopulação e congestão, pobreza, 

crime, insalubridade e mortalidade alta, em geral conviviam” (ROSEN, 1994, 

p. 174, grifos nossos). E no século XX, por sua vez, com o fenômeno do 

desemprego industrial, mostrou-se que a pobreza era mais que um problema 

moral. Revelou-se a relação íntima entre as taxas de morbidade e mortalidade e 

as condições de vida das diferentes classes sociais. Posteriormente, a legislação 

social inglesa das décadas de 1930 e 1940 substituiu as Leis dos pobres por um 

sistema abrangente de serviços públicos. 

Este recorte histórico, realizado a partir das ideias de Rosen (1994), ilustra 

como a pobreza era vista em diferentes épocas e recebeu construtos ideológicos 

distintos, conforme interesses econômicos e políticos de cada período. Ao se 

associar a pobreza à moralidade dos indivíduos, destituía-se o Estado e 

responsabilizava-se a pessoa por sua condição de vida e de doença a partir de 

seus atos transgressores ou falhas morais. 

Um dos princípios fundamentais do SUS é a universalidade: todos os 

cidadãos têm o mesmo direito de acesso aos cuidados de saúde. Isto significa 
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que o atendimento deve estar ao alcance de todos, sem distinção ou restrição de 

qualquer tipo. O caráter de universalidade estabelece o atendimento indistinto a 

qualquer pessoa, contudo a distinção ocorre cotidianamente nos equipamentos 

de saúde por outras vias, através da diversidade de concepção do que seja o 

doente, a doença e as formas de cuidar.  

É nítido que a atenção à saúde pública tem história e revela uma origem 

imbricada de valor moral no entendimento das doenças, e principalmente no 

julgamento das pessoas pobres que adoecem. O SUS foi criado para favorecer o 

acesso da população às diversas unidades de saúde. Porém, as mensagens 

dirigidas à população são ambíguas: ora de facilitação, ora de obstaculização da 

entrada. 

Todo cidadão tem, ou deveria ter, acesso livre aos serviços de saúde 

pública, sem precisar mostrar identidade, carteira de trabalho ou comprovante de 

residência. No entanto, parecem ser ativados mecanismos de resistência ao 

ingresso da população, desde a porta de entrada e um exemplo disso é que, não é 

raro, há guardas civis devidamente fardados na entrada dos serviços de saúde 

mental, compondo o cenário institucional da saúde. E, mais recentemente, como 

trataremos em seguida, a figura dos policiais militares atuando no território dos 

usuários de álcool e drogas, evidenciando assim que o atendimento à saúde 

parece estar se tornando, cada vez mais, caso de polícia.    

Num hospital público, situado numa região periférica da cidade, 

inaugurado no final dos anos de 1980, notou-se que a população demorava a 
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ingressar no serviço. Decorreram meses até o hospital ser reconhecido pelos 

pacientes como local de atendimento público. O depoimento deles revelava a 

concepção de que era tão novo e bonito que só poderia ser “hospital para rico!”. 

Esse fato revela que, aos indivíduos vistos como usuários do SUS, parece 

restar a resignação com a assistência ofertada, herdam o mesmo status da Lei 

dos Pobres, agora modernamente chamados de “SUS dependente”. No entanto, 

o que se preconiza no SUS é um modelo assistencial de ponta, em que deve ser 

garantido o acesso universal aos tratamentos, a integralidade que garante a 

atenção a todas as áreas da saúde, e a equidade que determina reduzir as 

disparidades sociais e regionais, ou a eliminação das diferenças que advêm de 

fatores considerados evitáveis e injustos, criando, desse modo, igual 

oportunidade em saúde.   

2.2 DESIGUALDADES DESNECESSÁRIAS 

 Equidade, como um dos princípios fundamentais do SUS e de complexa 

conceituação, empresta conceitos jurídicos: não se trata apenas de garantir a 

igualdade na assistência, mas pressupõe tratamento desigual para os que estão 

em condições de desvantagem, abrindo espaço para o que se considera como um 

tipo de “discriminação positiva” (VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003, p. 60).  

O tema equidade passa a receber maior atenção na década de 80. Um 
dos marcos dessa discussão no campo da saúde é a estratégia 
formulada pela OMS – “Saúde Para Todos no Ano 2000”, que visa a 
promoção de ações de saúde baseadas na noção de necessidade, 
destinadas a atingir a todos, independente de raça, gênero, condições 
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sociais, entre outras diferenças que possam ser definidas 
socioeconômico e culturalmente. (VIANA; FAUSTO; LIMA, 2003, p. 
60)  

Equidade em saúde, para Whitehead (1991), remete à noção de que, de 

acordo com certos ideais, todos os indivíduos de uma sociedade devem ter justa 

oportunidade para desenvolver seu pleno potencial de saúde e, no aspecto 

prático, ninguém deve estar em desvantagem para alcançá-lo. 

Consequentemente, equidade em saúde refere-se à redução das diferenças 

consideradas desnecessárias, evitáveis, além de serem consideradas injustas.  

A questão central a ser tratada pelas políticas que almejam equidade 
em saúde é a redução ou a eliminação das diferenças que advém de 
fatores considerados evitáveis e injustos, criando, desse modo, igual 
oportunidade em saúde e reduzindo as diferenças injustas tanto quanto 
possível. (WHITEHEAD, 1991, p. 59, grifos nossos) 

A autora trata das “desigualdades em saúde na perspectiva da justiça 

social”. Trata-se de uma discussão política e de juízo de valor, quando inclui a 

ideia de justiça no processo de redução das desigualdades evitáveis e 

desnecessárias, o que se significa “[...] uma mobilidade no conceito de equidade 

[...] O que se considera injusto ou o que se pretende fazer para reduzir as 

disparidades sociais pode ter dimensões e valores diferentes para espaços sociais 

distintos em diferentes momentos” (WHITEHEAD, 1991, p. 59). 

Whitehead (1991, p. 59, grifos nossos) define as diferenças injustas, que 

poderiam ser reduzidas, da seguinte maneira: são “[...] os comportamentos 

perigosos nos quais os indivíduos têm pouca escolha em relação ao modo de 
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vida; condições de vida definidas por fatores socioeconômicos; inadequado 

acesso aos serviços de saúde ou outros serviços públicos essenciais”. 

No território brasileiro, as “cracolândias” são exemplos dessas 

desigualdades: elas concentram a população pobre e dependente de substâncias 

psicoativas numa determinada região conhecida por todos; os indivíduos que 

circulam, frequentam ou vivem nesses espaços estão vulneráveis aos ataques de 

toda natureza ˗ grupos de extermínio, comunidade local, polícia ˗ e à mercê da 

contaminação de doenças e dos agravos da saúde e saúde mental. 

No cenário brasileiro atual, a saúde mental vem sendo convocada a 

intervir e a se posicionar sobre o problema das “cracolândias”, nos discursos 

jornalísticos, junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à população. 

No âmbito federal, a criação do Plano de enfrentamento ao “crack” revela 

preocupação neste tema e lançou medidas para fortalecer iniciativas de 

intervenção e prevenção nas áreas da saúde, assistência, educação e pesquisa.  

Conforme o conceito de equidade descrito anteriormente, no que concerne 

à política pública, a ação de se reduzir desigualdades está contemplada na 

política de redução de danos. O termo surge com o advento da AIDS e a 

necessidade de diminuir os riscos e agravos à saúde de um grupo, ou de 

indivíduos, em situação de risco social e de saúde. Na atenção ao dependente de 

substâncias psicoativas, as ações de redução de danos emergem como modelo 

privilegiado de cuidados em saúde mental, alcançando o usuário onde ele 
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estiver: nas ruas, em casa, nos serviços de saúde; e no momento em que se 

encontra, querendo ou não cessar o uso da substância. 

“Plano de governo contra o crack destina R$ 45 milhões para a 
assistência social” 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
repassará os valores, do ano que vem até 2014, para fortalecer o 
trabalho das equipes de abordagem social nas ruas e desenvolver 
trabalho integrado com as equipes dos consultórios de rua – projeto do 
Ministério da Saúde para acolhimento de usuários de drogas em 
situação de vulnerabilidade, que contará com equipe multiprofissional. 

Com o lema “Crack, é possível vencer”, as ações se estruturam em 
três eixos: cuidado, autoridade e prevenção. O primeiro inclui a 
ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde voltada aos 
usuários de drogas. O segundo tem como foco a integração das ações 
de inteligência e cooperação da polícia. O terceiro prevê iniciativas 
em escolas e com a população para esclarecer e alertar sobre o 
problema. As ações envolvem o MDS e os ministérios da Educação, 
da Justiça e da Saúde, articulados com estados, municípios, o Distrito 
Federal e sociedade civil. (BRASIL, 07 de dezembro de 2011) 

Logo em seguida ao pronunciamento da presidente sobre este plano, o 

município de São Paulo deu início a uma ação distinta à idealizada pelo governo 

federal: a dita “operação sufoco” perpetrada pela polícia militar sobre a região 

da cracolândia, no centro da cidade, consistiu em abordar, recolher, retirar, 

enquadrar os indivíduos que ocupavam dia e noite as ruas, prédios e casas 

abandonadas, naquela região, fazendo uso de drogas. Esta operação gerou 

questionamentos acerca dos direitos dos usuários de drogas da parte do poder 

judiciário, da imprensa, de ONGs, da sociedade civil e dos conselhos 

profissionais. E a Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal da 
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Saúde foi chamada a responder sobre os cuidados em saúde integral, voltados a 

esta população, que inclui a inserção social e a garantia de direitos civis. 

Este é um exemplo de como os cuidados em saúde mental fazem fronteira 

com a Justiça e Assistência social. Em outras épocas, os usuários com 

transtornos mentais graves e a Reforma Psiquiátrica ganharam terreno nas ações 

de saúde mental, aglutinando diversos setores governamentais e da sociedade 

civil para garantir direitos desta população. Na atualidade, a mídia deu 

visibilidade às cracolândias, revelando desta forma o usuário de drogas.. 

A seguinte notícia, publicada na Folha de São Paulo, revela a 

sobreposição dos campos da saúde mental e da assistência social e a 

preocupação em distinguir a natureza do objeto em questão: 

O viciado em crack tem uma vida desestruturada porque consome a 
droga ou consome a droga porque tem uma vida desestruturada? A 
resposta pode variar de pessoa para pessoa, mas uma pesquisa 
Datafolha feita com frequentadores da cracolândia, no centro de São 
Paulo, não deixa dúvidas: a grande maioria apresenta dados 
socioeconômicos bem abaixo dos da média da população. Podem ser 
chamados de os excluídos entre os excluídos.  

"Aquela imagem do engenheiro que perdeu tudo e foi morar na 
cracolândia é a raridade da raridade. A droga é efeito, não causa da 
exclusão. A pessoa já vive excluída socialmente, e sua miserabilidade 
faz a droga florescer. Há uma grande diferença entre o usuário 
ocasional e o dependente. Para o segundo, a droga, seja álcool, seja 
crack, não é recreacional, é fuga”, afirma o psiquiatra Dartiu Xavier, 
do Programa de Orientação e Atendimento aos Dependentes da 
Unifesp. (MARINHEIRO, 2012, C1-C3) 

No final dos anos de 1970, o cenário era outro, entretanto podem ser 

identificadas permanências que se afiguram atuais nas formas de cuidar dos 

usuários do SUS. A crise do modelo assistencial, centrado no hospital 
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psiquiátrico, e os movimentos sociais pelos direitos dos pacientes fizeram 

eclodir a Reforma Psiquiátrica no Brasil. O foco incidia sobre os usuários com 

transtorno mental grave, que, na sua maioria, eram moradores de hospitais 

psiquiátricos, e a retirada desta população da situação de internação foi o centro 

da preocupação política, social, jurídica e de saúde mental da época. 

O Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental surgiu neste período, 

fundado por profissionais da rede, por usuários, por familiares e pela associação 

de profissionais que, em linhas gerais, denunciaram violências presentes nos 

manicômios e criticaram o modelo centrado no saber médico e na internação 

psiquiátrica para tratar as pessoas com transtornos mentais.  

A abertura do primeiro CAPS do Brasil, em 1987, o CAPS Itapeva no 

município de São Paulo, como modelo substitutivo de tratamento às internações 

psiquiátricas, fomentou o Movimento para continuar suas ações. Com a 

promulgação da Lei 10.216 em 2001, que estabeleceu a mudança do modelo 

hospitalocêntrico para a assistência privilegiada nos equipamentos de atenção de 

base comunitária, os discursos sobre a Reforma Psiquiátrica ganharam força. 

Isso culminou, em 2002, na abertura de mais CAPS e Residências Terapêuticas 

no município.  

Foi marcante a presença dos diversos setores governamentais, 

principalmente da área da saúde, da assistência social, do poder jurídico e da 

sociedade civil, reunidos nas Conferências de Saúde Mental. Houve verdadeira 
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luta em favor da desospitalização dos pacientes moradores e do fechamento dos 

hospitais psiquiátricos, movimento ainda presente nos dias atuais. 

Em 2005, houve a desospitalização de pacientes moradores de dois 

hospitais psiquiátricos conveniados com a Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo. As equipes de saúde mental responsáveis por esta ação, que consistia em 

fazer o diagnóstico psiquiátrico, em acertar a medicação e em realizar a alta ou a 

transferência para outro hospital, foram se deparando com agravos de saúde 

geral desta população. Os pacientes revelavam os sinais de longo período de 

descuido institucional, nos corpos emagrecidos, apáticos, cobertos por trajes 

encardidos que mal escondiam a contaminação por piolhos e escabiose. A 

grande maioria mostrava sintomas clínicos de doenças nunca tratadas ou 

investigadas, tais como tuberculose, sífilis, AIDS, hepatite, doenças 

degenerativas e tumores. 

Além da preocupação específica com o tratamento psiquiátrico destas 

pessoas, percebeu-se que a providência mais urgente era o tratamento da saúde e 

o local de moradia após a desospitalização. Grande parte dos moradores não 

tinha família, casa ou renda para se sustentarem. E muitos familiares não 

estavam dispostos a ficar com o seu parente. Constatou-se que as vagas nas 

Residências Terapêuticas, recém-inauguradas no município, não seriam 

suficientes para todos os pacientes que deveriam ser desinternados.  

O hospital tornara-se moradia durante anos, para muitos daqueles internos 

que, na iminência de saída, revelavam-se mais pela constatação de sua miséria e 
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das doenças físicas do que pelos transtornos mentais a serem tratados, única 

razão pela qual deveriam estar internados. Por isso, muitos deles resistiam em 

sair do hospital, temendo o porvir incerto e a perda de uma rotina segura, mesmo 

que precária. Tratava-se então, para esses, não de um momento de 

desinternação, mas de desabrigamento. 

Para a população que restou sem lugar, todos os esforços dos profissionais 

envolvidos (médicos, assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais) 

culminaram em buscar hospitais gerais para os mais debilitados organicamente e 

locais de moradia em outros municípios, asilos, albergues e até mesmo vagas em 

hospitais psiquiátricos com melhores condições físicas e de tratamento. 

O manicômio efetivamente se constitui, sobretudo como local de 
descarga e de ocultamento de tudo aquilo que, como sofrimento, 
miséria ou distúrbio social, resulta incoerente frente aos códigos de 
interpretação e de intervenção (de problema-solução) das instituições 
que fazem fronteira com a Psiquiatria, ou seja, a medicina, a justiça e 
a assistência. E por isso a psiquiatria se constitui em última instância 
na fronteira, no cruzamento dessas instituições e assume o dever de 
absorver no seu interior [...] todos os problemas que ao resultarem 
incoerentes, insolúveis e irredutíveis são por isso expulsos. Neste 
sentido, a Psiquiatria revela ser uma instituição que mais do que 
qualquer outra coisa, administra aquilo que sobra, isto é, uma 
instituição residual ela mesma, que detém, em relação ao sistema 
institucional em sua totalidade, um poder tanto viciário quanto 
insubstituível. (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 26, grifos 
nossos) 

No caso dos usuários de crack, o apelo para internação retorna com todo 

vigor, apoiada pelos familiares, pelo poder jurídico, pela assistência social e pela 

opinião pública. Resiste ao longo dos tempos a crença de que a reclusão e o 

afastamento da vida social, ou tal como formulam Rotelli, Leonardis e Mauri 
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(2001), o ocultamento e a descarga daquilo que sobra, controlariam o avanço 

desenfreado da doença-dependência, isto é, quando o crack passa a ser visto 

como uma epidemia, torna-se uma metáfora ideal o risco de contágio do usuário 

perigoso perambulando nas ruas, ameaçando a comunidade. 

A reportagem da Folha de São Paulo, citada anteriormente, revela a 

aprovação da população sobre a ação da polícia militar denominada pela própria 

polícia de “Operação Sufoco”. Deve-se notar o termo espantar usado para se 

referir à retirada dos usuários, tal como se emprega para se livrar de animais, de 

assombrações e do mal em geral: 

Um dos levantamentos submetidos ao governador mostra 87% de 
aprovação à ação da PM no centro de SP [...] a maioria dos 
entrevistados considera correta a dispersão dos usuários de drogas 
antes da oferta de tratamento na rede de saúde.  

Entre os dias 10 e 12, os três primeiros dias em que foi criado um 
canal exclusivo para reclamação, foram 156 ligações denunciando o 
aparecimento de usuários que, possivelmente, tinham sido espantados 
da cracolândia. Em prédios da Santa Cecília e Barra Funda, moradores 
decidiram fazer um revezamento para chamar a PM. 

"Como só eu ligava, o policial dizia que só eu estava me sentindo 
incomodado. Cheguei a ligar 16 vezes num dia. Foi então que decidi 
cobrar dos meus vizinhos", relatou um supervisor de vendas morador 
da Santa Cecília. 

Antes da operação policial na cracolândia era comum ver dois ou três 
viciados circulando pela região do condomínio onde ele vive, a uma 
quadra da Avenida Angélica. Agora, mais de 50 usuários se reúnem 
diariamente por lá. A campanha no prédio do supervisor prevê que 
cada morador ligue a cada 20 ou 30 minutos para a polícia. 
(MARINHEIRO, 2012, p. C1-C3) 

A população tem recorrido com frequência aos serviços de saúde mental 

especializados no atendimento às dependências de álcool e outras drogas, 
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pedindo internação para si, seus parentes, vizinhos, e a partir da operação da 

polícia que ocasionou a dispersão de usuários de crack para outras regiões da 

cidade, o apelo passou a dirigir-se também aos transeuntes banidos da 

cracolândia. Isso aponta para um resgate da tradição de um modelo médico de 

cuidados. 

Certamente, a causa do alto índice de aprovação desta operação não 

traduz uma preocupação com o sujeito usuário de crack e sua melhora, mas 

reflete o temor da sociedade pela presença ameaçadora e desconfortável que se 

quer banir, agora de uma vez por todas, da vida pública. Ainda que se preconize 

o atendimento de saúde mental nos CAPS para as pessoas com transtornos 

mentais graves, seja para tratar da psicose, seja da dependência de drogas, as 

demandas sociais e a tradição dos modos de cuidar da medicina psiquiátrica 

prevalecem. Nesta última, o modelo hospitalar e a prática medicamentosa são 

vistos como excelência de tratamento pela população, em detrimento do modelo 

de cuidado psicossocial. Muitos são os usuários que só se sentem atendidos se a 

consulta foi com o médico psiquiatra ou clínico. 

E, por outro lado, para muitos usuários de drogas, a indicação clínica para 

internação representa a possibilidade de moradia, sobrevivência e segurança. 

São os casos de adolescentes que vêm aos serviços de saúde para buscar refúgio 

dos perseguidores, em geral traficantes, e, no caso das meninas, esconderijo dos 

aliciadores da prostituição, que as utilizam também como veículo de comércio 

de drogas.  
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Esta forma especialista e seletiva de funcionar dos serviços 
psiquiátricos faz com que as pessoas sejam separadas, “despejadas”, 
jogadas de um lado para outro entre competências diferentes e 
definitivamente não sejam de responsabilidade de ninguém e sim 
abandonadas a si mesmas. O abandono de que foram acusadas as 
políticas de desospitalização é uma prática cotidiana, ainda que mais 
leve e inaparente, dos serviços territoriais. Este abandono produz nova 
cronicidade e alimenta a necessidade de lugares nos quais, 
temporariamente, possa “despejar” e internar os pacientes. 
(ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 22) 

O clínico, atuando na saúde mental, está inserido numa realidade peculiar, 

que está relacionada com outros setores da vida pública: a tradição da medicina 

psiquiátrica, seus costumes e práticas; o entorno de precariedade social de sua 

clientela; e a frequência e intensidade com o que os direitos civis desta 

população são ameaçados ou violados. 

2.3 SELEÇÃO NATURAL AO ACESSO UNIVERSAL 

Claude Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos (1998), afirma que a prática de 

antropemia (do grego emein, vomitar), ou seja, o costume de expulsar os seres 

tremendos para fora do corpo social, mantendo-os temporária ou definitivamente 

isolados, sem contato com a humanidade, em estabelecimentos destinados a este 

fim, inspiraria profundo horror nas sociedades que chamamos de primitivas: um 

castigo ser a ruptura dos laços sociais era considerado como barbárie. De acordo 

com os preceitos dessas populações nativas pesquisadas pelo antropólogo 

francês, o que se faz atualmente em nossa sociedade com o outro diferente (o 

louco,  a população em situação de rua, os autistas, por exemplo) configura-se 

uma barbárie.  A seleção natural da clientela que deve acessar ao SUS ocorre, 
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diariamente, nas unidades de saúde pública. Essa população, que está submetida 

ao exílio social e que dificilmente acessa os serviços de saúde, deveria ter 

prioridade nos atendimentos. Observamos uma prática de atenção à saúde 

distante do modelo de universalidade proposto pelo SUS, em que o acesso aos 

miseráveis está cada vez mais restrito, temido e evitado. 

Do outro lado da margem, do cidadão excluído da rede de cuidados do 

SUS, o cenário é desalentador: há casos de maus tratos de familiares aos 

portadores de transtorno mental, sejam crianças, adolescentes, jovens ou idosos; 

causam indignação notícias como a da mãe que construiu, com a ajuda da 

prefeitura, um quarto nos fundos da sua casa nos moldes de uma cela forte onde 

manteve seu filho na condição de cárcere privado durante quinze anos. 

Refiro-me à reportagem da revista Época transcrita a seguir, que narra o 

fato de que isso ocorreu com a anuência do poder público, da comunidade local 

e da própria família: 

Autistas em cativeiro: sem saber como lidar com filhos sofrendo de 
autismo severo, famílias optam por uma solução medieval; prendê-los. 

A janela do quarto de Alexsandre Borges da Silva, de 18 anos, dá para 
dentro da casa simples de Sapeaçu, no interior da Bahia. É um vão 
aberto para o corredor que leva da sala à cozinha. “Quando o dinheiro 
der, vamos colocar uma grade”, diz o padrasto Cosme Nogueira da 
Silva, enquanto com as mãos desenha barras de ferro no vazio.   

 Por todo o Brasil, no século XXI, autistas como Alexsandre ainda 
recebem tratamento semelhante ao que os deficientes mentais 
recebiam na Idade Média. Naquela época, era comum eles viverem 
como animais. Presos em jaulas, não recebiam educação, eram 
alimentados por entre as grades, faziam as necessidades no chão. 
(NOGUEIRA, 2008) 
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O descaso para com o autismo parece ter se tornado visível e objeto de 

indignação apenas após a ocupação e tratamento da mídia sobre o caso. O 

sofrimento das pessoas autistas e familiares ganhou espaço de preocupação no 

contexto jornalístico e passou a existir como problema aos olhos da sociedade. 

São inúmeras as justificativas para não se incluir o paciente num serviço 

de saúde: o perfil do usuário e do profissional, os temas transversais presentes 

em cada caso (violência, DST/AIDS, menores de idade em conflito com a lei, 

homens em situação de rua, adolescentes em situação de risco), a gravidade ou 

complexidade da doença, ou a característica do equipamento.  

"Este usuário não tem perfil para CAPS".  

"Aqui não atendemos comorbidade psiquiátrica". 

"Este é um caso de polícia, deve ser encaminhado ao conselho tutelar".  

"Interno da FEBEM nós não atendemos, só os de liberdade assistida, a 

não ser que tenha um pedido do juiz". 

"Paciente com AIDS tem um local específico para ser atendido". 

Estas são falas habitualmente reproduzidas por funcionários desses estabelecimentos, 

revelando que: 

O elevado nível de especialização e de refinamento das técnicas de 
intervenção tem como consequência uma correspondente elevação da 
seleção de pacientes assumidos, ou seja, os serviços funcionam 
segundo uma lógica de empresa: selecionam os problemas com base 
na própria competência e quanto ao restante podem dizer; “não é 
problema nosso”. (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 22) 

Testemunhamos, cotidianamente, a habitarem as calçadas de passagem, 

pessoas à margem do SUS, doentes, famintas, isoladas, alijadas da família e da 
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própria rede social. Seres invisíveis que vagam despercebidos e sem qualquer 

assistência. Diante deste cenário, vemos se perpetuar verdadeiros vácuos de 

desproteção no território da saúde pública. 

2.4 A EXCLUSÃO DOS OUTROS DIFERENTES 

Na antiguidade a loucura fazia parte do cenário social, circulava livre, 
aceita e integrada à comunidade, os loucos eram motivo de admiração: 
“Há na França no começo do século XVIII, loucos célebres com os 
quais o público, e o público culto, gosta de se divertir [...] Até cerca de 
1650, a cultura ocidental foi estranhamente hospitaleira a estas formas 
de experiência”. (FOUCAULT, 1984, p. 78) 

A loucura, quando começa a ser cerceada, não se restringe, desde meados 

do século XVIII, aos loucos, mas se destina também aos desvalidos e desviantes 

sociais, aos quais já eram reservados os lugares marginais na sociedade. A esta 

população, dificilmente definida, foram tomadas medidas de exclusão tão 

intensas quanto às medidas reservadas ao louco. 

O mundo da loucura vai tornar-se o mundo da exclusão. Criam-se (e 
isto em toda a Europa) estabelecimentos para internação que não são 
simplesmente destinados a receber os loucos, mas toda uma série de 
indivíduos bastantes diferentes uns dos outros, pelo menos segundo 
nossos critérios de percepção: encerram-se os inválidos pobres os 
velhos na miséria, os mendigos, os desempregados opiniáticos, os 
portadores de doenças venéreas, libertinos de toda espécie, pessoas a 
quem a família ou o poder real querem evitar um castigo público, pais 
de família dissipadores, eclesiásticos em infração, em resumo, todos 
aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, 
dão mostras de “alteração”. (FOUCAULT, 1984, p. 78, grifos nossos) 

A exclusão da loucura, desde seu início, alcança toda sorte de indivíduos 

diferentes, capazes de produzir o sentimento de estranheza nos cidadãos normais 

pela sua condição de miserabilidade social ou moral. Em prol das boas práticas, 
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estes devem ser confinados e mantidos à margem da sociedade. O confinamento 

do louco junto com os outros diferentes produz, desde sua origem até os dias 

atuais, a demarcação maciça dos espaços destinados à população dos desvalidos 

ou desviantes sociais. Expressões como favelado, marginal, menino de rua, da 

periferia, do subúrbio e paciente do SUS evocam imediatamente os lugares 

marginais que ocupam na sociedade. 

Os muros dos hospitais psiquiátricos foram derrubados por força de lei, 

das políticas governamentais de direitos humanos, de saúde mental e da opinião 

pública. O movimento de desinstitucionalização é crescente no mundo, e no 

Brasil é incentivado pelo Ministério da Saúde, através de auxílio financeiro a 

cada leito hospitalar suprimido. Os loucos, enclausurados ontem, hoje transitam 

livres nas ruas, praças, mercados, ocupando o mesmo espaço público de 

qualquer cidadão. As paredes do hospício já não cerceiam, punem, mascaram 

maus-tratos, nem perpetuam o isolamento e o abandono social. 

Constatamos, contudo, que a supressão das paredes de concreto, dos 

muros e das celas fortes presentes nos espaços institucionais de contenção não 

foi suficiente para derrubar a barreira de exclusão construída historicamente 

sobre o outro estranho e diferente. Tal como o prisioneiro e o escravo, que 

mesmo após a libertação permanecem aprisionados ao velho costume da 

humilhação, os muros dos hospitais cumpriram seu papel: mantêm e perpetuam 

mecanismos eficazes de expulsão dos loucos, diferentes, estranhos. 
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A loucura no internamento criou parentescos novos e estranhos. Este 
espaço de exclusão que agrupava, com os loucos, os portadores de 
doenças venéreas, os libertinos e muitos criminosos maiores ou 
menores provocou uma espécie de assimilação obscura; e a loucura 
estabeleceu com as culpas morais e sociais um parentesco que não 
está talvez prestes a romper. (FOUCAULT, 1984, p. 80, grifos 
nossos) 

A força das paredes sobrevive à sua derrubada, e testemunhamos na 

atualidade os efeitos da sedimentação dos costumes sobre o diferente, na 

convivência à luz do dia com a população que habita as ruas de circulação e de 

passagem. Seres invisíveis nos quais poderíamos tropeçar se não nos fossem tão 

excessivamente visíveis.  

2.5 ESTAR À MARGEM... 

A saúde mental à margem do SUS faz alusão inicialmente a uma 

marginalização da clientela atendida, que ficaria alijada dos atendimentos 

ofertados pela rede pública de saúde: realidade decorrente do embate do clínico 

com o usuário que lhe parece estrangeiro à clientela assistida. 

O cliente que acessa ao SUS chega como portador de insígnias que o 

distinguem: ser violento, ser perigoso, estar contaminado ou desgraçado; estes 

são exemplos de marcas detectadas por diferentes vieses, seja o diagnóstico da 

doença orgânica (DST, AIDS, tuberculose), seja sua condição de penúria 

extrema (morador de rua, albergue), seja o lugar institucional marginalizado que 

ocupa (Fundação CASA, presídio, “cracolândia”) ou sua situação de 
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vulnerabilidade (jurado de morte, família vítima de chacina, abusado 

sexualmente, etc). 

Estar à margem também diz respeito à insígnia mais presente na maioria 

da população que ainda aguarda ser inserida no sistema de saúde, que pairam 

nas ruas da cidade como seres errantes, e à toda sorte de excluídos presentes na 

sociedade, como por exemplo os estrangeiros destituídos de qualquer proteção 

social ou legal. A esse respeito, Rosa, Carignato e Berta (2007, p. 372, grifos 

nossos) evidenciam o lugar marginal que estes ocupam:  

Uma experiência de atendimento a imigrantes, migrantes e refugiados 
abrigados na Casa do Imigrante, albergue mantido por missionários 
carlistas, deu-nos oportunidade de vivenciar uma experiência radical 
de estrangeridade. Algumas pessoas acolhidas pela instituição, por se 
encontrarem fora dos sistemas produtivos, mesmo os alternativos, 
transitam em uma linha fronteiriça de “borda” do social, podendo se 
encaminhar para a vida em sociedade ou cair na marginalidade.  

Barreto (2010), por sua vez, retrata a condição de se sentir estrangeiro 

entre muitos, na condição de não ser reconhecido e compreendido pelos outros 

em sua dor, como se nada o assemelha-se aos humanos ao seu redor ou à 

humanidade, como um todo. 

Estou entre mais de uma centena de homens, entre os quais passo 
como um ser estranho. Não será bem isso, pois vejo bem que são 
meus semelhantes. Eu passo e perpasso por eles como um ser vivente 
entre sombras [...] As que cercavam Dante tinham em comum o stock 
de ideias indispensável para compreendê-lo; estas não têm mais um 
para me compreender, parecendo que têm um outro diferente, se 
tiverem algum.  

................................................................................................................. 
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Os loucos são de providências as mais diversas; originam-se, em 
geral, das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São pobres 
imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e outros mais exóticos; 
são negros roceiros, que levam a sua humildade, teimando em dormir 
pelos desvãos das janelas sobre uma esteira ensebada e uma manta 
sórdida; são copeiros, são cocheiros, cozinheiros, operários, 
trabalhadores braçais e proletários mais finos: tipógrafos, marceneiros, 
etc. (BARRETO, 2010, p. 89; 205). 

Rosa, Carignato e Berta (2007, p. 375) comentam este estranhamento entre as pessoas 

em situações de exílio, de migração e de expatriação e discutem a impossibilidade de se 

identificarem entre si, em condições tão semelhantes de humilhação e perdas:  

O estranhamento de si pode levar ao estranhamento do outro 
semelhante. Como lembrou Dirceu Cutti, editor da Revista Travessia, 
os usuários da Casa do Migrante não reconhecem os companheiros 
como semelhantes, porque estes funcionam como espelhos de sua 
própria estranheza, do desamparo e das misérias que acabam sendo 
atribuídas ao outro.  

Refletindo sobre essa condição de estrangeiridade, Barreto (2010, p. 35, 

grifos nossos) relata o trabalho dos policiais no momento que antecede a entrada 

dos pacientes, que consiste em apagar qualquer vestígio do indivíduo e substituí-

lo pelo estereótipo: 

A polícia, não sei como e por que, adquiriu a mania das 
generalizações, e as mais infantis. Suspeita de todo sujeito estrangeiro 
com nome arrevesado, assim os russos, polacos, romaicos são para ela 
forçosamente caftens; todo cidadão de cor há de ser por força um 
malandro; e todos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em 
carros blindados. 
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  2.6 A INSERÇÃO DO USUÁRIO NA CLÍNICA E NO 

TERRITÓRIO: O DENTRO E O FORA DA PRÁTICA 

CLÍNICA 

Esta pesquisa apresenta uma peculiaridade relativa à posição do 

pesquisador, que, ao ocupar lugares institucionais distintos, mesmo que em 

momentos diferentes (o trabalho de atendimento clínico e a assessoria técnica de 

saúde mental), sofre as tensões de duas polaridades de atuação que, em tese, não 

seriam contrárias, mas, no cotidiano das práticas, se mostram incontestes polos 

onde se estabelece o contraditório,. 

Esse contraditório pode ser visto nos ditames da Coordenação Geral de 

Saúde Mental do Ministério da Saúde, local em que se produzem as diretrizes de 

atendimentos, inseridos numa determinada política de saúde mental. Nesta 

construção do aparato técnico para as ações de saúde mental, fica evidente a 

tentativa de uma aliança harmônica entre a clínica e a esfera política. 

A supervisão deve ser "clínico-institucional", no sentido de que a 
discussão dos casos clínicos deve sempre levar em conta o contexto 
institucional, isto é, o serviço, a rede, a gestão, a política pública. 
Assim, ao supervisor cabe a complexa tarefa de contextualizar 
permanentemente a situação clínica, foco do seu trabalho, levando em 
conta as tensões e a dinâmica da rede e do território. Em outras 
palavras: buscando sustentar o diálogo ativo entre a dimensão política 
da clínica e a dimensão clínica da política. (BRASIL, 2007)  

 
A dimensão política pressupõe um norte a ser seguido, denominado 

Atenção à Saúde Integral, capaz de abarcar o usuário do SUS em todas as suas 

necessidades. O que se pretende é um sujeito integral ou ideal, aquele com nome 
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e sobrenome, inserido em sua família, em sua comunidade, ocupando os lugares 

de direito do seu território, resgatando estudo, trabalho, lazer, cultura. 

Pressupõe-se um locus de ocupação ou experiências de pertencimento, que se 

mostram na prática clínica, principalmente com as pessoas com transtornos 

graves, distantes da “necessidade” do indivíduo. Ou seja, o SUS almeja alcançar 

no tratamento metas como o resgate da família, do trabalho, da educação e da 

moradia, no entanto, na clínica é preciso a escuta singular, que pode ser antes de 

mais nada acolher o paciente em sua angústia. 

A SAÚDE MENTAL NO CUIDADO INTRAMUROS  

“Acho que eu ainda não estou preparada para ir ao SUS” 4  

Recentemente, fui convidada a falar numa mesa em comemoração à Copa 

da Inclusão, iniciativa de inserção social que agrega usuários dos CAPS em 

campeonatos de futebol. Os temas da desospitalização, da Reforma Psiquiátrica 

e da luta antimanicomial foram destacados nas falas dos palestrantes: usuários 

do SUS, profissionais de saúde e familiares de um modo geral. Ao final, uma 

senhora ergueu as mãos, querendo falar, inconformada por ter recebido alta do 

CAPS, teriam lhe informado que seria encaminhada ao SUS e não se sentia 

“preparada para ir ao SUS”, que não era pela medicação, mas achava que ainda 

precisava de sua médica. E dirigindo-se a mim, comenta: “Como a senhora 

                                                
4 Fala de uma senhora, usuária do CAPS, ao ser noticiada sobre a alta do CAPS. 
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disse, a gente precisa dos muros, eu precisei do muro do hospital e agora 

preciso do muro do CAPS, não dá pra sair assim pelo mundão”.  

A senhora fazia menção ao meu relato sobre a desinternação de várias 

pessoas de um hospital psiquiátrico e da resistência de algumas mulheres em 

deixarem o local. Mencionei o fato de que, para alguns, os muros do hospital 

eram tidos como uma espécie de proteção ao mundo externo, o qual era sentido 

como muito devastador, hostil. A intenção era realçar a dinâmica da cronicidade 

das instituições totais, em que a constância dos muros, da vivência do dentro, do 

protegido e do isolado vai alimentando e inflando as fantasias de desamparo do 

fora, do desolador e do perigoso. 

O discurso sobre os muros do hospital surtiu, nesta senhora, o efeito de 

agradável nostalgia  do cuidado constante, do amparo sem sobressaltos ou alta, 

dos atendimentos ininterruptos sem precisar  “ir para o SUS”. Ao contrário do 

que se pretendiam os discursos dos palestrantes da mesa redonda, que 

preconizavam a “ida ao SUS”, ao território, à família, isso soou como uma 

possibilidade de maior desalento e desamparo do que estar dentro, acolhido por 

paredes, muros, concreto firme, que resiste às intempéries e ao risco da alta para 

o “mundão”. 

Certamente, não se restringe a esta senhora o sentimento de despreparo 

em relação ao SUS. Os profissionais que  fazem a assistência aos usuários em 

CAPS, CECCOS, Unidades Básicas de Saúde e na gestão das políticas públicas 

também se veem, frequentemente, sem instrumentos ou desabilitados para as 
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demandas clínico-institucionais que surgem no cotidiano das práticas. Somando-

se à expectativa de corresponder às diretrizes do SUS, a magnitude da tarefa de 

se atender ao outro integralmente em suas necessidades lança o profissional do 

SUS num parapeito mais reduzido de possibilidades clínicas. Corre-se o risco 

dele pender para uma ação desvairada de assistir ao outro, atuando na promoção 

da saúde integral, visando à garantia do sujeito de direitos, de sua inserção social 

e familiar, focalizando em iniciativas de geração de renda e trabalho, e abater-se 

completamente na sua tarefa de atender a demanda psíquica.  

3. Qualquer que seja sua tradição teórica predominante cabe ao 
supervisor enfrentar ele mesmo o desafio do novo cenário de sua 
prática (o CAPS e a rede pública de saúde), ajudando a equipe a 
buscar permanentemente, em cada caso clínico, a construção dos 
conceitos operativos de rede (de serviços de saúde, de outras políticas 
intersetoriais, familiar, social, cultural, laboral) e de território (o lugar 
da vida do sujeito, suas características culturais, suas interações 
significativas). Sujeito, rede e território articulam-se no projeto 
terapêutico, cujo objetivo final é ajudar o serviço e a rede a apoiarem 
o paciente e sua família na construção da autonomia possível. 

4. Este "novo cenário" da prática do supervisor é o espaço social 
concreto e histórico da vida dos sujeitos e da instituição, no âmbito de 
uma política pública, o SUS. O supervisor deve trabalhar na direção 
da construção do SUS, buscando sempre vencer a dicotomia, que com 
freqüência se instala, entre as diretrizes gerais da política e a 
construção particular do cuidado clínico, que seja capaz de levar em 
conta a complexidade da dimensão existencial de um sujeito singular 
em um determinado território. (BRASIL, 2007, grifos nossos) 

Ao clínico no SUS é dada a tarefa de um olhar que mire o singular e o 

global de modo equivalente, o cliente é também e sempre um usuário do SUS e 

o clínico é também e sempre trabalhador do SUS. Isto pode ser visto como um 

elemento perturbador da prática clínica, que perscruta o relato em polos 
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distintos: o que advém do cliente e o que advém da política. Perturba mais ainda 

se o pesquisador tem a experiência de atuar em lugares distintos: trabalhador do 

CAPS e assessor técnico da Secretaria da Saúde. 

Nesse mesmo relato sobre a retirada dos moradores dos hospitais 

psiquiátricos, foi notável a resistência de mulheres em sair de seu confinamento. 

Isto foi citado pela lembrança, em especial, de uma moradora que trazia à baila 

vários temores: que seus familiares tinham o endereço do hospital e não a 

encontrariam fora dali, que não queria trabalhar pela própria comida nem fazer 

os serviços de casa, que no hospital estava bem e não precisava se preocupar 

com nada, que o almoço era servido na hora certa de modo que podia assistir a 

sua novela, que a medicação era dada todos os dias pelo enfermeiro.  

Era uma paciente que não sabia de sua família há anos, mas aguardava 

qualquer um, parente ou conhecido nos dias marcados para a visita. Com a 

perspectiva de saída, porém, quebrava-se o ciclo do desejoso encontro: o 

momento inicial de espera, a frustração que se seguia, o tempo necessário para 

se imbuir de nova esperança, até o próximo encantado encontro marcado. “Ir 

para o SUS”, para esta pessoa, que tinha o hospital como moradia e muro, 

significava o estilhaçamento do encanto, isto é, “sair para o mundão” e então 

deparar-se com a vastidão do fora, sem a intermediação da instituição, dos 

médicos e do endereço fixo, onde poderia ser encontrada por sua família. 

A busca pela inserção no território alguma vezes é sentida como um fora 

expulsivo, pela maioria dos pacientes que há muito habitam o intramuros, seja 
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do hospital ou do CAPS. Sem endereço fixo e sem muros, ao contrário do vasto 

SUS, a vida fora desse ambiente de "proteção" poderia ser sentida como um 

“inquietante estranho”, Unheimliche, tal como formulado por Freud, como um 

lugar de não mais pertencimento, onde se lança o indivíduo à reedição do 

familiar estranhamento e à revivência  do desamparo, sem lugar, sem território  

natal. 

Ao apresentar Leituras da Psicanálise- estéticas da exclusão, Pereira 

(1998) trata da ideia da exclusão como um problema topológico, indagando 

sobre a complexidade do que é o dentro e o que é o fora, e resgata, na noção de 

sintoma, algo de dentro sentido pelo indivíduo como estranho a si e em si 

mesmo para dimensionar as bordas do externo e interno do aparelho psíquico. 

Pensemos, por exemplo, ao problema psicanalítico do sintoma. Ele 
apresenta-se à consciência como um inquietante “ corpo estranho” que 
é , ao mesmo tempo, reconhecido como parte e como estrangeiro ao 
eu. Ele está simultaneamente dentro e fora daquilo que o sujeito 
reconhece como sendo sua própria imagem. Elucidar o problema do 
sintoma supõe que abordem as noções de “interior” e de “exterior” em 
termos inusitados. (PEREIRA, 1998, p. 7) 

Pereira (1998, p. 8, grifos nossos), que resgata em Freud a natureza do 

sinistro evocado pelo outro, o estrangeiro, o que vem de fora, como perturbador, 

e em destaque a obra literária como disparadora desse estranhamento, afirma: 

Quando estudamos o tema preconceito e as relações do sujeito diante 
do estrangeiro. Freud introduz seu estudo sobre o estrangeiro, sobre o 
sinistro (Das Unheimliche) esclarecendo que se trata de uma incursão 
da psicanálise no campo da estética. Ele visa esclarecer de que forma 
uma obra literária é capaz de despertar em seus leitores um sentimento 
de “inquietante estranheza”, instaurando um clima sinistro e de 
perturbadora expectativa. A definição que dá Freud a esse sentimento 
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de Unheimliche é bastante conhecida: a inquietante estranheza é 
aquela forma do assustador que está relacionada a coisas conhecidas 
há muito tempo e que são familiares. Ou seja, coloca-se o problema de 
compreender as condições que levam objetos e situações familiares a 
se tornarem estranhamente inquietantes e ameaçadores.  

O encontro com o outro na clínica poderia ser visto tal como a obra 

literária, isto é, um campo vasto e profícuo produtor de angústia, daquilo que no 

clínico é capaz de produzir afastamento, estranhamento e horror. 

As análises linguísticas e estéticas de Freud acabam por elucidar um 
aspecto do problema psicanalítico da heterogeneidade do campo dos 
fenômenos ligados a angústia, ou seja, aquelas formas do angustiante 
que surgem da relação do sujeito com o familiar que subitamente  
torna-se estranho e  assustador. (PEREIRA, 1998, p. 7) 

No raciocínio clínico, as tentativas de se pensar o dentro e o fora 

fracassaram ao se supor o sintoma como resultado de um corpo estrangeiro que 

adentra no corpo, visto que o sintoma não é algo destacado do corpo. Assim, a 

narrativa sobre o caso clínico não deixa o analista de fora, isolado do caso, 

distante. Quando o analista atende e tem em mira a inserção dos usuários, supõe 

um sujeito excluído. O dentro e o fora da clínica são muito semelhantes ao 

citado por Pereira (1998, p. 15-16, grifos nossos) quando este analisa a forma 

com que Clarice Lispector conduz o leitor em sua obra, não se deixando ocultar 

na criação de seu personagem. 

Clarice faz, desde o início, uma torção na superfície que separa um 
“dentro” e um “fora” do texto, transformando-o numa espécie de 
banda de Moebius, figura topológica na qual se passa de um lado para 
outro de uma faixa que aparentemente tem dois lados sem, contudo, 
jamais atravessar um bordo. Abala-se a distribuição ordinária dos 
lugares.  
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Na operação de retirada dos pacientes para as Residências Terapêuticas5, o 

desfecho daquela moradora resistente ilustra bem o contato com o Unheimliche 

que advém do outro e suas razões: a insistente psicóloga tentava sensibilizá-la a 

sair do hospital e a ir morar em uma residência terapêutica. Seus argumentos 

pareciam não surtir efeito, quando de repente a paciente lança uma questão: "Se 

eu sair do hospital e for para a Residência Terapêutica, vou poder usar esmalte 

vermelho?". A pergunta soou isolada e desconectada de qualquer contexto, mais 

parecendo um ato de barganhar sua saída, e a resposta reduziu-se a: “Sim”. "Aí 

então eu vou", emendou a paciente, prontamente decidida por sua saída. 

A possibilidade de cobrir suas maltratadas unhas com esmalte colorido - 

como significante de paixão, desmesura ou excesso em contraponto ao 

confinamento de si e seus desejos - pôde irromper o vermelho em sua rotina sem 

graça e sem cor alguma. O vermelho lembrou a paciente do sangue pulsando 

dentro. Essa teria sido uma de suas razões para se decidir ao fora. No entanto, as 

razões da paciente ficaram desconhecidas, não pudemos prosseguir com as 

conversas que, naquele momento, visavam à desinternação. Passados doze anos 

do ocorrido, tais razões ainda causam inquietude no clínico e constituem-se num 

enigma que revela, no mínimo, o inapreensível da realidade psíquica do outro, 

em que apenas se consegue dirimir angústias face ao “inquietante estranho” na 

sustentação da relação transferencial. 

                                                
5 Moradias que acolhem 8 pessoas, destinadas àqueles usuários que ficaram internados 

durante anos em hospitais psiquiátricos. 



76 

 

O que é o outro? Um enigma? Por certo. Mas, sobretudo, o outro 
aparece aos olhos do eu como fonte de todas as respostas possíveis. 
Dessa constatação, em última instância banal, surge a psicanálise. O 
que é a transferência senão uma forma de amor sustentada na 
expectativa de que o outro possua a chave do enigma do que nos faz 
sofrer? (PEREIRA, 1988, p. 11) 

Outra faceta da condição de estar à margem é intrínseca ao próprio sujeito 

em sua psicopatologia: a exclusão interna, em que o sujeito se fasta de si e em 

que a incomunicabilidade prevalece. Essa dimensão é descrita no artigo de 

Pereira (1998),  "Solidão e alteridade em a Hora da Estrela, de Clarice 

Lispector". Na clínica, essa face presentifica-se não apenas nos casos graves, 

mas na condição de exílio em que, com frequência, o humano se percebe, em 

sua vasta solidão. 

O resultado a que chegamos nessa leitura revela uma surpreendente 
condição de exclusão, não apenas social ou psicológica, mas 
especificamente intra subjetiva: incapacitado de ter acesso pela 
linguagem pelo ponto de origem de suas próprias paixões, o sujeito 
encontra-se numa condição de exclusão interna, afastado de si mesmo, 
padecendo dos efeitos daquilo que possui de mais essencial. Essa 
incomunicabilidade fundamental, essa impossibilidade de nos 
traduzirmos inteiramente em face do outro, coloca a cada um de nós 
uma posição de absoluta solidão, que corresponde à singularidade do 
nosso desejo. Nesse sentido nosso desejar não pode senão ser 
nomeado uma paixão, um pathos intratável, uma condição 
psicopatológica fundamental. (PEREIRA, 1998, p. 14, grifos nossos) 

Na resenha "A exclusão no quiasma entre a obra literária e a psicanálise", 

Cromberg (1988), ao comentar o artigo de Chnaiderman, "Escrituras Urbanas", e 

o artigo de Rezende, "A construção de um herói obscuro",  destaca a 

marginalidade como constituição de um limite, na demarcação de itinerários 

visíveis de circulação dos olhares do outro sobre si. O autor ressalta ainda a ideia 
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de inserção como trabalho clínico, por meio da palavra inserida na dimensão 

simbólica.  

“O paradoxo de uma marginalidade que é antes de mais nada a 
profunda interrogação de seus limites" (p. 77), como nos diz Sônia 
sobre a arte de Cheval. Tanto ela como Miriam, falam deste paradoxo. 
Em Cheval, sua obra em Pedra "Palácio dos sonhos", é uma força de 
atração do outro, um apelo de comunicação, uma luta pelo 
reconhecimento através do jogo dialético do desejo. Por sua vez, os 
loucos de rua, "depositários da história e estórias da cidade" (p. 116) 
através do tempo, colocam tanto a possibilidade de um nomadismo 
produtor de percursos, instaurador de uma casa possível a eles, como 
seu limite. Não basta ver sem ser visto. Há o apelo de um olhar que 
barre a instalação, no olho, do duplo, do terror e da loucura. Um olhar 
que propicie a inserção, em alguma linguagem, no simbólico. Como 
diz Miriam, os percursos podem ser lidos como zonas erógenas, 
fendas cavadas em que todos nós buscamos nos apropriar criando 
códigos singulares a partir daquilo que nos olha. Nesta óptica 
pulsional, a cidade se torna o lugar de "permanentes quiasmas de 
olhares cruzados". (CROMBERG, 1998, p. 117)  
 

Em suma, o sujeito inserido é aquele que conseguiu ser capturado pelo 

olhar inquietante do outro.   
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3  O PROFISSIONAL DE SAÚDE E SEUS AFETOS 

NA PRÁTICA CLÍNICA 

3.1 OS HUMORES MELANCÓLICOS 

Falar da clínica é sempre, e em todas as épocas, tratar dos humores ou 

afetos que se manifestam no corpo e na alma do terapeuta e seu paciente, nesta 

experiência de escuta da dor do outro. Os humores já ocupavam os pensadores 

na Antiguidade, na tentativa de compreensão do temperamento humano: a teoria 

dos “humores” era responsável por classificar os indivíduos em categorias, de 

acordo com o excessivo que transbordava na química dos humores corporais.  

Já Hipócrates, no século quinto A.C., e seus seguidores explicavam os 
distúrbios mentais como resultado de um desequilíbrio entre os quatro 
humores básicos do corpo: o sangue, a linfa, a bile amarela e a bile 
negra a que correspondiam os quatro temperamentos (krases, em 
grego; em medicina, fala-se ainda na “crase” para designar a 
composição de líquidos orgânicos): sanguíneo, fleumático, colérico e 
melancólico. A bile negra acumular-se-ia de preferência no baço, cujo 
nome em inglês, spleen, ainda hoje representa uma alusão ao estado 
melancólico. (SCLIAR, 2008, p. 136, grifos nossos) 

A descrição dos temperamentos parece sugerir um ideal de personalidade 

a ser alcançado, mantendo o equilíbrio entre os humores que afetavam o 

indivíduo. Esta tendência de estabilização de humores soa extremamente atual, 

se considerarmos o aumento do consumo dos psicofármacos com efeitos 

estabilizadores de humor, intervindo negativamente nos surtos, crises, alterações 

e descompensações. O ideal de indivíduo da Antiguidade se sobrepõe ao da 

atualidade, o que se pretende é o sujeito estável. 
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Dos temperamentos, o melancólico era o mais patológico, aquele mais 
obviamente associado à doença. Hipócrates diferenciava a melancolia 
endógena, em que, sem razão aparente, a pessoa torna-se taciturna e 
busca a solidão, da melancolia exógena, resultante de um trauma 
externo. A melancolia sintetizou o “Pai da Medicina”, é a perda do 
amor pela vida, uma situação na qual a pessoa aspira à morte como se 
fosse uma bênção. (SCLIAR, 2008, p. 136, grifos nossos) 

As origens da melancolia remontam à Grécia Antiga. Ela está presente em 

escritos literários, em obras de arte, em textos filosóficos, como os de 

Aristóteles, e nos primórdios dos textos médicos, a exemplo de Hipócrates. Na 

história dos afetos humanos, a melancolia não surge como uma doença, mas 

como um sinal de virtude que acometia indivíduos notórios pela sua expressão 

intelectual ou artística na sociedade, merecendo um destaque especial na sua 

descrição, que atribuía ao seu portador qualidades opostas: 

 Mas a melancolia é só isso, uma doença? A dúvida deu origem a uma 
famosa questão de Aristóteles, o problema XXX: Por que razão todos 
os que foram homens de exceção no que concerne à filosofia, à poesia 
ou às artes, são manifestamente melancólicos? Nessa pergunta está 
implícita uma importante diferenciação: seres humanos normais 
podem adoecer de melancolia, mas há uma melancolia genial que 
torna seu portador genial, “normalmente anormal”. (SCLIAR, 2008, p. 
136) 

Na Idade Média, o conceito de melancolia sofreu duras transformações 

com a crescente influência do poder da Igreja católica sobre as ideias médicas. 

Ela foi fortemente combatida, pelo seu caráter de desespero e ausência de 

alegria que contrariava os princípios religiosos de certeza de amor e salvação 

divinos. 

Durante toda a Idade Média, um flagelo pior do que a peste que 
infesta castelos, as vilas e os palácios das cidades no mundo, abate-se 
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sobre as moradas da vida espiritual, penetra nas celas e nos claustros 
dos mosteiros, nas tebaidas dos eremitas, nas abadias trapistas dos 
enclausurados.  Acedia, tristitia, taedium vitae, desidia são os nomes 
que os Padres da Igreja dão à morte que se instala na alma. 
(AGAMBEN, 2007, p. 21) 

Acédia ou acídia (do grego akedia, indiferença), palavra que hoje tem 
o sentido de abatimento do corpo e do espírito, enfraquecimento da 
vontade, inércia, tibieza, moleza, frouxidão, ou ainda melancolia 
profunda. A acédia era atribuída a um espírito maligno, o chamado 
demônio do meio-dia. O demônio está associado a tentação, a pecado: 
a acédia era atribuída à solidão, mas também às tentações da carne. Os 
monges acometidos desse mal mostravam-se desgostosos com o 
mosteiro, inquietos, sem vontade de trabalhar, às vezes sonolentos. 
Queriam sair do lugar, procurar companhia. Ao anacoreta afetado pela 
acédia recomendava-se trabalho físico; se isso não desse resultado, 
deveria ser abandonado pelos outros religiosos. (SCLIAR, 2008, p. 
136) 

O acidioso não deixa de desejar o objeto inatingível, o ideal. Por não 
conseguir alcançá-lo, nas alturas, imobiliza-se, muitas vezes, numa 
angustiada tristeza que o move em direção ao vício da ação 
desenfreada ou da inação. (MAGTAZ, 2008, p. 87)  

Acedia e melancolia parecem se assemelhar na expressão dos afetos, e não 

apenas isso, mas na construção histórica de significados morais sobre as 

afecções psíquicas. Os construtos metafóricos sobre as doenças são engendrados 

nas circunstâncias políticas, sociais e econômicas de cada época, agregando 

elementos (des)qualificadores que permanecem ao longo dos tempos. A 

melancolia desde o seu surgimento foi ganhando denominações de virtude, 

pecado, desgraça, entre outros, que se sustentam na manutenção dos 

julgamentos morais sobre as doenças, transtornos, distúrbios ou humores até os 

dias de hoje. E como ressalta Scliar (2008, p. 137): “[a] teoria humoral, que era 

basicamente uma concepção metafórica [...] Metáfora poderosa, resistente ao 

tempo: permaneceu praticamente intocada por quatorze séculos”.  
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Agamben (2007) resgata o texto freudiano intitulado “Luto e melancolia”, 

em que o autor “[...] enfrenta tematicamente a interpretação psicanalítica do 

antigo complexo humoral saturnino”. A distância que separa a psicanálise dos 

últimos resquícios do século XVII da medicina humoral coincide com o 

nascimento e o desenvolvimento da moderna ciência psiquiátrica, que classifica 

a melancolia entre as formas graves de doença mental. 

A melancolia foi perdendo seu glamour de características nobres, 

artísticas e intelectuais e ganhando uma conotação de condição de doença que 

atingia os pobres das classes trabalhadoras. Na medida em que foi ganhando 

destaque nas ciências médicas, com a descrição nosográfica das patologias e a 

criação de asilos destinados aos doentes mentais, evidenciando uma condição 

econômica, política e social interferindo na visão moral sobre os melancólicos, a 

doença sofreu uma transformação radical, saiu dos palácios para os asilos: de 

grandes almas e gênios à miséria afetiva. Contudo, os antigos restos de nobreza 

permaneceram impregnados nas novas construções morais sobre os doentes. 

Para exemplificar esta noção de permanência dos significados morais das 

doenças ou dos humores, cabe suscitar a descrição de um estado de letargia 

associado à ideia de incapacidade e desgraça, muito bem assentada no conceito 

de Panema, termo cunhado numa comunidade do Baixo Amazonas, como refere 

Berlinck (2002) citando a pesquisa de Galvão (1955): “Panema é palavra da 

língua tupi e quer dizer desdita, desgraça, malsucedido, mofino, imprestável, 
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sem expediente, inútil, imbecil. Aplica-se principalmente àquele que tendo ido à 

caça ou à pesca nada colheu”.  

O fracasso da empreitada, a falha na ação, ou o fazer malsucedido confere 

imediatamente ao indivíduo a identidade de desgraçado, revelando-o como 

incapaz aos olhos de sua comunidade. Panema corresponde, nesta lógica a: 

Uma força mágica, não materializada que à maneira do mana dos 
polinésios é capaz de infectar criaturas humanas, animais e objetos. 
Panema é, porém, um mana negativo. Não empresta força ou poder 
extraordinário; ao contrário, incapacita o objeto de sua ação. 
(BERLINK, 2002, p. 36)  

Os humores melancólicos atravessam os tempos e os lugares de 

construção das crenças e circulação dos costumes, adicionando a cada época 

ingredientes novos a antigas fórmulas, com a singular propriedade de manter 

perene a essência moral no entendimento dos afetos humanos. Como refere 

Berlinck (2002): “Ora, aquilo que Galvão descreve e que os índios tupis 

denominam de panema possui longa e rica tradição na psicopatologia. Trata-se 

da inibição”. 

Uma situação enigmática se apresenta, entretanto, na clínica 
psicoterapêutica com pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar 
que tomam antidepressivos: as manifestações da depressão diminuem 
de intensidade e, concomitantemente, uma série de sintomas 
característicos da melancolia torna-se relevantes. A Autodepreciação, 
acompanhada de autodestrutividade, a identificação com o ego ideal, 
o apequenamento de si mesmo, a exacerbação da inteligência como 
instância crítica, a ordenalidade melancólica protegendo da culpa e, 
acima de tudo, a culpa se abatendo sobre o ego, como se fora chuva 
tropical, passam a ser sintomas evidentes. (BERLINCK, 2008c, p. 
229, grifos nossos) 
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As afecções da atualidade reeditam formas (nem tão) veladas de 

melancolia, afetando os indivíduos em sua capacidade para a ação, no 

sentimento de autoestima, disposição para os relacionamentos e, segundo 

Berlinck (2008c, p. 231):  

Anorexia, bulimia, alcoolismo, consumo aditivo de drogas injetáveis 
acabam por se constituir na cena espetacular da hiponcondria negativa 
melancólica, que contém um forte componente autodestrutivo [...] 
Fica evidente dessa forma, que é precisamente desses entraves à saúde 
que o homem contemporâneo almeja se afastar: o sonho atual é o da 
objetividade sem subjetividade, da longevidade sem doença e da 
felicidade pela opulência, e uma das formas de se aproximar desses 
alvos parece ser por meio da recusa da existência da melancolia, 
reduzindo-a a depressão, que se submete com docilidade aos 
antidepressivos.  

Diante da dor do outro, o humano recua no seu espanto ou horror e busca 

formas cada vez mais sofisticadas (ora divinas, filosóficas, ora tecnológicas, ou 

científicas) de cercear ou domar as afecções da alma e do corpo. Atualmente, 

empregamos a terminologia das políticas públicas de saúde, que baliza saberes e 

norteia condutas sobre as doenças. Contudo, todo este esforço não conseguiu 

anular velhos hábitos normalizadores, higienistas, moralizadores e ordenadores 

de conduta, visíveis nas práticas atuais de escuta psicoterápica. 

Os filósofos da Antiguidade já consideravam a melancolia como 
constitutiva do ser. Para os antigos, essa afecção comum a todos os 
humanos merecia uma projeção astral. Essa inscrição na ordem do 
movimento das estrelas e dos planetas testemunha que, mesmo que 
nem todos os humanos sejam atingidos pelo mal de Saturno, são todos 
suscetíveis de encontrar, pelo fato de alguma conjunção, a tristeza 
negra, o horror paralisante que tem por nome “melancolia”. 
(HASSOUN, 1995/2002, p. 11, grifos nossos) 
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Os estados melancólicos estão presentes no cotidiano das práticas do SUS, 

no entanto, parece não terem despertado interesse acadêmico ou político, pouco 

se fala sobre este fenômeno que impera nos corredores de atendimento público. 

Nos pacientes, a depressão é pouco valorizada, toda a atenção e esforços têm se 

voltado para os casos “graves” nos CAPS. Entretanto, como se mensura a 

gravidade da dor psíquica? 

A construção melancólica das práticas assistenciais não é uma produção 

atual, tem raízes profundas na história dos afetos e humores humanos, desde a 

criação dos asilos e hospitais, os chamados morredouros, estabelecimentos 

destinados a morrer, assistidos por freiras cuja tarefa era de acompanhar o 

moribundo em seu momento final. Ser confrontado cotidianamente com a dor do 

outro não é tarefa fácil, principalmente se a prática se confunde com assistir, 

ressaltando a noção passiva desta ação, sem outro projeto para a escuta 

terapêutica. 

A passividade no melancólico pode ser vista como uma experiência de 

ultrapassamento, diante da qual se vê impossibilitado de reagir. 

A vida social, a vida institucional, nos fornece muitos exemplos: toda 
apassivação dos cidadãos acarreta fatalmente uma retirada dos 
investimentos de objetos, característica dos melancólicos. Face ao 
enigma que propõe a violência do Outro, o sujeito - aqui tornado 
sujeitado - se vê como confrontado a uma ausência de alteridade. No 
lugar daquilo que faz laço social - audível, compreensível - surge 
repentinamente um espanto no qual o sujeito irá se alienar. Essa perda 
de referências – e seus efeitos de desligamento - encontra seu 
princípio numa ferocidade emprestada ao outro, e se impõe como 
lembrança de uma dor, o sentimento indefinível de uma perda que o 
mergulha no sofrimento, na indignação, na inibição e na passividade. 
(HASSOUN, 1995/2002, p. 19, grifos nossos) 
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No cotidiano das práticas institucionais, o projeto de separar corpos e 

lugares destinados a trabalhadores e usuários fracassa, principalmente na 

intenção de se evitar a contaminação pela dor do outro. Prevalece o estado de 

autodepreciação e apequenamento de si, identificados com as paredes 

descascadas, o mobiliário triste e roto, onde paira o ritmo moroso dos 

atendimentos, os profissionais de saúde parecem ocupar o lugar destinado a nada 

acontecer. O clima de letargia e paralisia é contagiante, a escuta burocratizada 

pretende acolher o usuário, com suas repetitivas queixas. Prevalece, ainda, a 

resistência ou pudor em falar desta dor. 

A literatura psicoterapêutica sobre a dor é escassa. Os psicanalistas 
praticamente não tratam deste assunto, ainda que estejam 
constantemente confrontados com o humano sofrimento. 

O que se passa? 

A primeira hipótese é de que a dor produz um efeito analgésico no 
aparelho de escuta psicoterapêutica, dificultando o tratamento. Ela 
fica, assim, entregue aos especialistas médicos, os mais eficientes 
agentes contemporâneos deste amplo projeto de recusa da 
subjetividade. (BERLINCK, 2008c, p. 228) 

 3.2 O SERTÃO E SEUS VAZIOS: A EXPERIÊNCIA DE 

VASTIDÃO À MARGEM DO SUS 

Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho [...] O sertão 
está em toda parte [...] O inferno é um sem fim que nem não se pode 
ver [...] mas a gente quer Céu é porque quer um fim: mas um fim com 
depois a gente vendo tudo.  

   Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas 
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O CLÍNICO EM SUA CLÍNICA 

A imagem dos sertões trouxe amplidão ao termo exclusão, referido 

anteriormente para tratar do lugar dos usuários, do clínico e principalmente da 

prática clínica; termo este comumente restrito à dicotomia exclusão-inclusão, 

que reduz a um binômio que se complementa, esgota-se em si, e não avança na 

compreensão do campo da prática clínica. O sertão e seus vazios remetem a um 

terreno vasto, sem limites ou bordas em que se encontra o clínico em sua prática 

cotidiana e neste caminho vai se constituindo uma margem, uma dúvida, uma 

questão, um enigma ou um litoral. 

A noção de litoral será tratada como metáfora do trabalho de escrita, um 

rasgo de mar, uma rasura na qual o clínico destina as marcas residuais de seu 

trabalho. Na vastidão da clínica, o clínico quer um fim que, em alguns casos, 

traduz-se na certeza de um diagnóstico, de uma conduta precipitada ou na 

demarcação de fronteira que o distingue do outro que sofre. Contra a vastidão da 

tarefa, prevalece o tempo cada vez mais exíguo da escuta e da dúvida; 

resguardando a fronteira que assegura espaços distintos de sofrimento, doença, 

desgraça de um lado e zonas seguras, de alva assepsia do outro. 

Sobre a necessidade de assegurar fronteiras, o arrebatamento da loucura e 

as formas truculentas de separar corpos, vidas e direitos, Barreto (2010, p. 90-

91) narra sua própria experiência de ter ultrapassado a linha divisória do mundo 

dos sãos para cair na vala comum, dos dejetos sociais: 
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Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, 
das surras, a superstição de rezas, exorcismo, bruxaria etc., nosso 
sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média: o 
sequestro. Não há dinheiro que evite a Morte, quando ela tenha de vir; 
e não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui 
no hospício, com as suas divisões de classes, de vestuário etc., eu só 
vejo um cemitério: uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas, 
assim e assado a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos 
no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis [...] Todos eles 
estão num poder que é mais forte do que a Morte. A esta, dizem, 
vence o amor: a Loucura, porém, nem ele.  

No cenário da saúde mental, ora o médico, ora o policial, ou os dois em 

conjunto, tornaram-se os guardiões da loucura, de tempos em tempos revezam-

se na função de cuidar da impermeabilidade desses espaços fronteiriços, que 

tenta banir da cidade os desgraçados e sua desgraça. Ainda em Barreto (2010, p. 

245) no livro Cemitério dos Vivos, afirma-se: 

O médico que tem em sua frente um doente, de que a polícia é tutor e 
a impersonalidade da lei, curador, por melhor que seja, não o tem mais 
na conta de gente, é um náufrago, um rebotalho da sociedade, a sua 
infelicidade e desgraça podem ainda ser úteis à salvação dos outros, e 
a sua teima em não querer prestar esse serviço aparece aos olhos do 
facultativo como a revolta de um detento, em nome da Constituição, 
aos olhos de um delegado de polícia. “A Constituição é lá pra você?”.  

E, ao observar atentamente um dos médicos que lhe foi imposto, Barreto 

(2010, p. 246) descreve o temor de quem se encontra à margem de qualquer 

proteção: 

Faltava-lhe a capacidade de meditação demorada, da paciência de 
examinar durante muito tempo o pró e contra de uma questão; não 
havia nele a necessidade da reflexão sua, de repensar o pensamento 
dos outros até admitir como sua a evidência, tida por um outro como 
tal. Essa sua falta de método, junto à minha condição de desgraçado, 
davam-me o temor de que ele quisesse experimentar em mim um 
processo novo de curar alcoolismo em que se empregasse uma 
operação melindrosa e perigosa. Pela primeira vez, fundamentalmente, 
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eu senti a desgraça e o desgraçado. Tinha perdido toda proteção 
social, todo o direito sobre o meu próprio corpo, era assim como um 
cadáver de anfiteatro de anatomia.  

Lima Barreto revela discernimento do que seria a prática clínica ao 

descrever o ideal de médico que poderia cuidar de seus males, das dores da 

alma, visível também em outras passagens: 

Acho-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar 
um pouco o véu do mistério – que mistério! - que há na especialidade 
que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez: mas 
não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia: mas nada me atrai a 
ele”. (BARRETO, 2010, p. 46-47) 

Sentia, não sei por que, nesse rapaz, um grande amor à novidade, uma 
pressa e açodamento, muito pouco científicos, em experimentar o 
“remédio novo”. Percebia-se pelo seu ar abstrato, distraído, que era 
homem de leituras, de estudos; mas também, por não sei que ar de 
fisionomia ou de olhar, que era inquieto e sôfrego. (BARRETO, 2010, 
p. 246) 

A inquietude pode ser uma resposta ao sentimento de vastidão que 

arrebata o clínico. Ao se deparar com a não palatável desgraça do outro, 

desespera-se em seu repertório de bulas e engenhocas terapêuticas. Nesse campo 

sem limite da loucura, o clínico pode vir a afobar-se e perder a precisão de sua 

visada.  

Perto demais não vemos. Longe demais também não. Estamos sempre 
fora do eixo. Mas é deste mal-estar (no tempo e no espaço) que vamos 
tentando acordar melhor e sabendo que, para isto, é de nossos sonhos 
utópicos que precisamos cuidar. A psicanálise surge dessa insurreição 
de que não é suficiente se adequar à vida como ela é. Irreverência 
contínua às formas instituídas, confrontando o sujeito com a coragem 
de colocar o pé no litoral e assim produzir escrita que o singularize 
diante desse mar. (SOUSA, 2007, p. 250) 
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Na tentativa de capturar o que se vive na clínica, o vasto sertão 

assemelha-se à imagem do profundo mar, naquilo que se experimenta de 

desconhecido, temido quando se está diante do humano que sofre. A 

possibilidade de um litoral, um rasgo no mar, após o revolto da dúvida, lança o 

clínico numa terra firme da qual poderá visar o profundo a certa distância, 

prevendo o caminho a percorrer, ou retornar do mergulho de seu trabalho, agora 

em seu papel de escritor, autor de sua obra. 

Um mar se arma em letras: azul, profundo, barroco, ferido por uma 
luz excessiva, convidando ao devaneio. Mar denso e inquieto. Por 
dentro dele, um outro mar: o que não conhecemos. Este outro mar é o 
das profundezas, do fundo acidentado (MISHIMA, 1986, p. 7). 

 O que vemos em sua pele de ondas murmúrio, é um quase nada. Por 
dentro esse outro mar guarda um segredo de profundeza desconhecida. 
Num encontro da superfície em movimento e a terra: um litoral. No 
litoral encontraremos a escrita. (SOUSA, 2007, p. 239)  

A escrita como sobrevivência possível da experiência da clínica tem sido 

amplamente tratada pelos psicanalistas como um ato de descarga e destinação de 

um conteúdo residual transferencial, resultante da tarefa de clinicar. Quanto a 

isso, cito Costa (2001, p. 133): “A escrita transporta detritos. Eles são restos de 

uma operação de separação não concluída”. 

Essa característica residual pode ser percebida nos manuscritos do Diário 

do Hospício, redigido por Lima Barreto durante a sua segunda internação no 

Hospício Nacional de Alienados, entre dezembro de 1919 e fevereiro de 1920. 

São escrituras em restos de papel rasgados, danificados, rotos, não totalmente 

destruídos, resistentes ao tempo e à tragédia. O escritor teve o cuidado de 
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registrar em suas tiras datas, títulos, numeração de páginas e sinalizar: “já falei”, 

“vide notas”, “aproveitado” num trabalho de edição e revisão, mesmo em 

precárias condições. 

Diante de condições adversas, o autor se viu obrigado a registrar suas 
anotações a lápis, em 79 tiras de papel ora pautado, ora sem linha 
alguma, rascunhadas tanto na frente como no verso. Mais tarde, 
passou a escrever em tiras maiores e a caneta [...] O reflexo de 
tamanha precariedade também é visível no que se refere à própria 
conservação dos manuscritos. Atualmente a maioria das tiras 
apresenta as bordas superiores e inferiores danificadas e por vezes, 
exibem manchas e pequenos furos. (BARRETO, 2010, p. 42) 

Nas escrituras de Lima Barreto, há a marca de um mar revolto, de fúria, 

incompreensão e incredulidade naquilo que sofreu no corpo e na alma, do horror 

vivido e presenciado, daquilo que restou não metabolizado. Em suas cuidadosas 

notas, talvez um litoral, uma rasura de praia cortada no mar, que o possibilitou 

tratar dessa ruína e mostrá-la ao mundo. 

Tomar a obra literária por um efeito em lugar de tratá-la como origem 
absoluta, considerá-la como reflexo, o resultado, o traço do autor 
equivale a considerá-la uma ruína, um resto, um resíduo, como 
nascida de um fracasso. (BELLEMIN-NOËL,1983, p. 78)  

Na escrita, há também o necessário distanciamento da cena vivida, como 

se um terceiro começasse a aparecer, deslocado de si, consegue-se criar uma 

ficção daquilo que foi testemunhal. Na escrita autobiográfica de Lima Barreto, 

um outro começa a existir insidiosamente na figura de um homem e sua mulher ˗ 

uma criação delirante, permitindo o exílio daquela condição desgraçada em que 
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se encontrava ˗ justamente na passagem da narrativa testemunhal de O Diário do 

Hospício para o que chamou de “Cemitério dos vivos”. 

Não amei nunca, nem mesmo minha mulher que é morta e pela qual 
não tenho amor, mas remorso de não tê-la compreendido, mais devido 
à oclusão muda de meu orgulho intelectual; e tê-la-ia amado 
certamente, se tão estúpido sentimento não tivesse feito passar por 
mim a única alma e pessoa que me podiam inspirar tão grave 
pensamento. Li-a e não a compreendi [...] Ah! Meu Deus! 
(BARRETO, 2010, p. 26) 

Partiremos da hipótese de que todo o ato de escritura verdadeiro, ou 
seja, um escrito que produz um sujeito, implica uma certa condição de 
exílio daquele que enfrenta o desafio do escrever. A tensão que se cria 
é justamente que há uma diferença importante entre aquele que se põe 
a escrever e o sujeito que este escrito produz. (SOUSA, 1999, p. 18)  

UM LITORAL PODE SER TAMBÉM TUDO O QUE QUER UM 

PACIENTE NO CAPS. 

Pedro preferia ficar ali, rente ao muro do CAPS, nem fora, nem dentro, 

mas nas dependências, numa espécie de avarandado gramado de casa antiga. Se 

houvesse mar, seria um pedaço de areia quente para pisar, longe do risco das 

profundezas. Distante do vasto mar da vida fora dali, e alheio também ao 

tratamento com suas inúmeras exigências de participação: oficinas, grupos, 

consultas. Vinha todo dia e punha-se de cócoras, bem rente ao chão, notando a 

grama que custava a crescer. Recusava-se a entrar na casa e participar das 

atividades, permanecia na fronteira, à margem de qualquer risco. 

Para ilustrar este temor da vida, visível na resistência de Pedro em 

permanecer na linha de fronteira; cito o jagunço Riobaldo de Grande Sertão 

Veredas (ROSA, 1986, p. 26): 
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Eu atravesso as coisas ˗ e no meio da travessia não as vejo! - só estava 
era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o 
senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa, mas vai dar na 
outra é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em 
primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?   

Estar à margem pode vir a lançar o clínico que atende no SUS numa 

metáfora de deslocamento a um lugar fronteiriço, pois não permitiria a fixação 

em um ou outro lugar estabelecido, por exemplo, pela ordem médica: na 

preocupação frenética dos diagnósticos e a resolução imediata dos casos; ou pela 

psicanálise, numa tentativa de aplicar os conceitos forçosamente a uma prática. 

A clínica exige uma produção e a construção de saberes inéditos. 

[...] a clínica não é lugar de aplicação de saber mas de produção, o que 
significa que, havendo produção de saber, há necessariamente 
condições para a prática clínica, uma vez que o saber produzido, não 
tendo caráter especulativo, foi gerado a partir de uma experiência em 
que o sujeito está necessariamente implicado”. (ELIA, 1986/2000, p. 
32) 

3.3 DO FRENÉTICO RITMO DO TRABALHO 

INSTITUCIONAL  AO TEMPO DA CLÍNICA 

Os clínicos no SUS são denominados trabalhadores e servidores públicos, 

e os pacientes são chamados de usuários. O clínico no CAPS é o médico clínico, 

que atua em medicina geral, e não aquele que exerce o atendimento em saúde 

mental, tal como se entende na psicologia clínica. O que caracteriza o operário 

ou trabalhador, no sentido mais restrito, “[...] é que ele trabalha para outra 

pessoa. Ele é (não tenhamos medo de dizer) um servidor” (RAMOS, 1989, p. 

122). 
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O clínico passa, então, da condição de profissional de saúde para a de 

servidor e trabalhador, habitando um novo contexto que o coloca imediatamente, 

numa outra posição institucional, em que impera uma lógica bem distinta da sua 

atuação como operador da saúde. 

No Francês, travailler vem da palavra trepalium, de origem latina, que 

designava um instrumento de tortura, uma armação de três troncos aguçados 

com pontas de ferro, no qual se supliciavam os escravos. O trabalhador, neste 

caso era o carrasco que exercia a tortura sobre o trepalium. “Por muito tempo, a 

palavra trabalho significou experiência dolorosa, padecimento, cativeiro, 

castigo” (BUENO,1988, p. 25). 

Ao ser nomeado de trabalhador, o sentido evocado resgata uma ação 

penosa, que exige grande esforço ou empreitada e, associada à ideia de 

padecimento, necessidade e sofrimento. Isso parece interferir nas práticas do 

CAPS não apenas incidindo sobre o profissional trabalhador, como também no 

paciente-usuário, numa ética laboriosa de que todos precisam estar ativos, 

trabalhando, sem tempo livre, ocioso ou desperdiçado. 

No Novo Dicionário Latino- Português (SOUSA, 1960), labor é sinônimo 

de trabalho e está descrito como cansaço, fadiga, perigo, moléstia, desgraça e 

incômodo e as dores do parto (Labores Lucinae) e a doença dos nervos (Labores 

nervorum). Laboriosus significa amigo de trabalhar, laborioso ou sofredor do 

trabalho. Por sua vez, laboro refere-se a trabalhar, afadigar-se, cansar-se, fazer 

alguma coisa com trabalho ou artifício, estar doente, molestado, aflito, 
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cuidadoso, esforçar-se para fazer alguma coisa, padecer necessidade, necessitar, 

estar aflito, atormentado por alguma coisa, estar em grande embaraço ou perigo. 

Nestas definições, é interessante observar que não há distinções entre 

labor e trabalho, e nem aparece a contraposição do conceito, como a noção de 

trabalho criativo ou prazeroso. O conceito maciço é de fardo ou peso a carregar. 

O lugar consagrado do médico é sobreposto pelo locus de trabalhador do 

SUS, o homo faber assume sua condição de servidor público, destituído de sua 

respeitável imagem social de doutor, sábio, salvador.  A este respeito, Boltanski 

(1989, p. 29) destaca o saber hegemônico do médico, detentor de todo saber 

sobre a saúde, doença e o corpo dos pacientes: 

Os membros das classes populares, conscientes de sua ignorância, não 
são livres para desenvolver um discurso sobre a doença, sendo suas 
tentativas de explicação frequentemente seguidas de uma constatação 
de ignorância ou do único especialista autorizado a falar da doença: o 
médico. 

Em Kupfer e Voltolini (2005, p. 362), está retratada a prática médica que 

dispensa a participação do paciente, cuja história sobre si seria, no mínimo, 

duvidosa, indigna de nota ou irrelevante: 

A clínica médica, ordinariamente, não pode senão guiar-se por aquilo 
que o médico consegue observar objetivamente, aquilo que o exame 
clínico ou laboratorial deixa transparecer. Não pode jamais guiar-se 
pela leitura que o próprio doente faz de sua doença, uma vez que este 
se equivoca, ou mesmo pode não a perceber (como no caso do estágio 
assintomático de algumas doenças). O “bom doente” será aquele, 
então, que não só permite como facilita o “acesso ao visível”, que 
possibilita a “objetivação” de sua doença, não importunando o médico 
com questões subjetivas (da ordem de seu gozo), sempre vistas como 
um obstáculo ao trabalho. O médico, seja ele mais ou menos 
humanista, pode apenas “tolerar” a subjetividade de seus pacientes, já 
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que ela di culta a boa observaçfi ão. Com essa nomeação institucional, 
o que se pretende apagar inicialmente são os vestígios de uma cultura 
médica associada ao tratamento objetivo da doença.   

O intuito é banir não só o discurso, mas também as práticas centradas no 

cuidado hospitalar, com foco na remissão de sintomas, no uso desenfreado dos 

psicotrópicos e, principalmente, dos abusos e maus-tratos perpetrados aos 

pacientes nos hospitais psiquiátricos, denunciados pelo Movimento da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. Todo o esforço parece convergir, em manter distância, 

cada vez maior, das práticas médicas hegemônicas. 

 Salientando a visão estreita da medicina sobre o paciente, Birman (2001, 

p. 25) revela a lógica organicista da psiquiatria, predominante nas práticas de 

atendimento: 

A moderna psiquiatria biológica eliminou completamente a presença 
da experiência subjetiva do doente no acontecimento da enfermidade. 
Para a psiquiatria biológica, o sujeito é mero suporte de algo bem mais 
vasto que lhe acontece e que dele se apossa advindo de uma disfunção 
produzida em seu organismo.  

Contudo, mesmo com todo o esforço de se abolir as práticas da medicina, 

o sujeito-paciente-usuário continua padecendo. Ao se banir o modelo médico e 

se lançar para concepções mais sociais da saúde mental, revelou-se o abismo 

entre dois mundos. O que se perdeu foi o dispositivo da clínica, que se esvanece 

tanto num, como noutro modelo.  

José é usuário do CAPS há quase um ano, comparece todo dia, senta-se na 

surrada poltrona da sala de TV, acende seu cigarro para em seguida instalar-se 

no desocupado banco do jardim que margeia a casa. Ele conversa 
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despretensiosamente com quem passar por ali, contempla a neutra paisagem e 

poderia permanecer assim durante muito tempo, se não fosse interrompido 

tantas vezes. Sandra é sua técnica de referência, que o chama para participar de 

uma atividade, entre as muitas previstas para ele naquele dia. José recusa 

sistematicamente cada convite e assim segue sua rotina, tentando escapar dos 

inúmeros grupos e oficinas disponibilizados no CAPS. Os convites insistentes 

continuaram e, num dia de imprevista coragem, José dirigiu-se à sua técnica 

com misto de pena do outro e de si: “É bem importante, muito importante para 

você que eu vá na sua oficina?”. 

Os CAPS esmeraram-se na criação de atividades muito inventivas, 

modernas, chamadas de oficinas, que impressionam pela variabilidade de temas: 

fotografia, grafite, gastronomia, danças africanas, ciganas, material reciclado, 

marchetaria, mosaico, mitos, jardinagem, só para citar algumas. Houve 

certamente uma mudança na estética do CAPS, e em sua função, cada vez 

menos terapêutica ou psicoterápica, para geradora de renda, trabalho e inserção 

social. Parece, porém, não ter provocado significativas mudanças éticas na 

escuta dos pacientes, em que fundamentalmente o sujeito teria um saber sobre si, 

em sua dor, padecimento e necessidade.  

A terminologia médica é substituída rapidamente das portarias 

ministeriais e da linguagem das equipes de saúde mental.  Os novos termos 

convergem para um alcance social, jurídico e político. O paciente no CAPS é 

visto, necessariamente, como um sujeito de direitos, e as práticas devem incluir 
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um projeto de inserção social, resgate da cidadania, sendo o mote dos 

atendimentos a garantia dos direitos estabelecidos por lei, de proteção, moradia, 

educação, trabalho, cultura, lazer. 

Nesta direção, os termos abolidos pretendem dissipar uma cultura alusiva 

a práticas de isolamento, cerceamento de liberdades e exclusão. Estes termos 

evitados seriam: internação, substituído por acolhimento noturno; ambulatório 

de saúde mental e hospital-dia, substituídos por Centros de atenção psicossocial 

(CAPS). Nesta nova organização, no lugar de atendimento individual ou 

psicoterapia, a maior ênfase recairia sobre as oficinas de geração de renda e, ao 

invés do profissional da saúde, o técnico de referência. 

Segundo Rotelli, Leonardis e Mauri (2001, p. 90), “[...] em vez de doença, 

trabalha-se com a existência-sofrimento dos pacientes e sua relação com o corpo 

social”. Para Tenório (2001, p. 122), “[...] no lugar de ambulatórios, laboratórios 

de produção de vida, não mais profissionais psi, e sim artistas, homens de 

cultura, poetas, pintores, homens de cinema, jornalistas, inventores de vida”.  

Com o intuito de afastar o modelo médico da prática dos atendimentos e 

atuar maciçamente no campo social e dos direitos civis, deslocou-se o foco dos 

atendimentos para as práticas do dia a dia, na realização de projetos de qualidade 

de vida. O usuário neste sistema de trabalho também deve funcionar na lógica 

do homo faber, que fabrica, produz e está ativamente colaborando com o seu 

tratamento. 
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É comum no discurso dos trabalhadores do CAPS a queixa de que os 

pacientes não estão melhorando, nem elaborando como deveriam, apesar das 

várias atividades artísticas, culturais e múltiplas oficinas frequentadas 

diariamente. Desde a chegada do paciente, há tentativas de rapidamente inseri-lo 

em algum grupo, assembleia, oficina, atividade desportiva ou outra, para que ele 

comece imediatamente a responder conforme as expectativas de recuperação, 

estabilização, e inserção social preconizadas no seu projeto terapêutico singular. 

Neste modelo, o CAPS segue à risca as diretrizes ministeriais para a atenção em 

saúde mental no território nacional.  

Na sequência destas práticas, a clínica veio perdendo espaço nas 

discussões de caso, nos fóruns de debate e na relação com o paciente. A urgência 

de resolubilidade institucional, a pressão pela produtividade e a adaptação ao 

novo modelo afetou o clínico. 

A proposição de que o trabalho do delírio ou atividade criacionista é 
tentativo de “cura”, costuma ser aplicadas de maneira muito simplista 
à experiência concreta do tratamento dos psicóticos; costuma servir a 
que domestiquemos a estranheza que a psicose nos provoca, 
inserindo-a num esquema de fácil compreensibilidade e, sobretudo 
produzindo uma espécie de otimismo reconfortante. (TENÓRIO, 
2001, p. 127, grifos nossos) 

O homo faber não se descola de sua tarefa, cumpre aquilo que se espera 

dele como meta, direção e condução do tratamento, ou melhor, do projeto 

terapêutico singular, o PTS do usuário. Cada paciente tem um projeto, no qual se 

determinam atividades que ele também deve cumprir, seguindo um roteiro 

semanal, a partir do qual se avalia sua melhora ou piora, com a expectativa de 
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resultados rápidos. Todos, trabalhadores e usuários ocupados em seus afazeres 

frenéticos, pensam domesticar a loucura, na crença de que ela se curve à 

obediência das regras cumpridas. 

Ao nos lançarmos na antecipação prognóstica de que tal trabalho 
resultará nesse ou naquele efeito de cura, impomos ao psicótico nossa 
lógica dos ideais de saúde mental e bem estar psicossocial e de uma 
compreensão enganosa, e deixamos de estar abertos à lógica de sua 
loucura, de sua psicose. (TENÓRIO, 2001, p. 127) 

As equipes dos CAPS organizam-se em turnos para atender a demanda de 

pacientes em sua rotina de grupos, oficinas, atendimentos individuais, reuniões 

de miniequipes, assembleias e supervisão. A terapêutica é pautada na ação: 

usuários e trabalhadores ocupados e ativos, onde a inércia e a inatividade são 

barradas. Nesta atmosfera frenética, não se considera o tempo necessário da 

clínica, ou seja, o momento para reflexão, a espera das coisas acontecerem, a 

atitude contemplativa ou de observação, que levaria a um conhecimento, um 

saber ou uma dúvida sobre o paciente em seu sofrimento. 

Com referência a isso, Berlinck (2012, p. 183, grifos nossos) trata da 

importância da posição do clínico e de sua precipitação nos atendimentos e 

destaca o tempo como elemento fundamental desta clínica: 

O clínico ocupa posição institucional solicitando precipitação. Este é o 
caso, por exemplo, da clínica realizada no serviço público, onde a 
produtividade é uma exigência [...] Rapidez e precisão diagnóstica são 
requisitos de toda clínica pressionada institucionalmente. Nesses 
casos, não se trata de ocupar um lugar na língua que possibilite a fala 
sobre o pathos psíquico [...] Revela-se assim o tempo como dimensão 
essencial a uma clínica psicopatológica fundamental.  
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Berlinck (2012), no seu recente e importante trabalho sobre o neutro, 

realça o lugar (topos) ocupado pelo clínico e resgata as condições essenciais 

para o fenômeno da clínica ocorrer: dar-se ao luxo da experiência alargada do 

tempo e espaço tanto para o trabalho do clínico, como a vivência do paciente 

repousar, diante da estranheza inicial que perdurará até se transformar em 

palavra (logos), o sofrimento (pathos) psíquico que ali reside enigmático. 

Ainda acerca do método de observação clínica, Freud (1893/1981, p. 30), 

na ocasião do falecimento de Charcot, revela sua profunda admiração pelo 

homem e sua forma de trabalhar, perseguindo um estado de êxtase compreensivo 

na espera silenciosa, de paciente observação, à espreita do porvir revelador: 

Não era alguém que especulava, um pensador, mas um homem com 
dons de artista, um visual, como ele mesmo se denominava, um 
vidente. Eis como ele mesmo nos descrevia sua maneira de trabalhar: 
tomava cuidado de sempre considerar sob um ângulo novo as coisas 
que não conhecia, de aprofundar dia após dia sua intuição, até que, de 
repente, nascia a compreensão. Então, diante do seu olho interior, 
ordenava-se o aparente caos [...]   

O trabalhador do SUS pode estar submetido às leis do labor em sua 

prática cotidiana, sem se aperceber do peso institucional sobre suas costas, 

afastando-o a cada dia de sua identidade clínica. Poderia, na direção oposta, 

arriscar outra posição para si, na ética do trabalho clínico, como senhor do seu 

próprio castelo, resgatar o saber de si sobre si mesmo, numa atitude de 

silenciosa atividade, que não se aflige em esperar o tempo de mudar, de brotar e 

de florescer. 
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4 O COTIDIANO DA CLÍNICA NO SUS 

4.1 O CASO PATRÍCIA: O HORROR AO ESTRANHO 

O lugar da Saúde mental é um lugar de conflito, confronto e 
contradição. Talvez esteja aí uma certa característica ontológico-
social, pois isso é expressão e (é também) resultante de relações e 
situações sociais concretas. Por qualquer perspectiva que se olhe, 
tratar-se-á sempre de um eterno confronto: pulsações de vida/ 
pulsações mortíferas; inclusão/ exclusão; tolerância/ intolerância. 
(COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 2003, p. 29)  

A paciente foi vista uma única vez e talvez não fosse apropriado 

denominá-la caso clínico. No entanto, decidi falar sobre Patrícia, pois retrata 

nitidamente formas comumente presentes no cotidiano das práticas de 

atendimento no SUS. Desde o momento em que o paciente pisa pela primeira 

vez na unidade, opera-se na equipe um eficiente mecanismo de seleção da 

clientela, a chamada entrevista de triagem. 

Naquele dia, tive que subir dez lances de escada, pois o elevador estava 

novamente quebrado, o que parecia acontecer (propositadamente), nos dias em 

que havia entrevista de triagem. Nas paredes descascadas dos andares, via o 

mesmo cenário repetir-se a cada lance: cadeiras empilhadas esquecidas num 

canto, equilibrando computadores desativados, caixas de papelão, cartazes e 

papelada de toda sorte, mal apoiados em armários de metal enferrujados e 

retorcidos, obstaculizando o acesso aos chamados arquivos mortos, local onde 

se guardavam o registro das histórias dos pacientes que por ali passaram.  
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Nas salas de atendimento, violetas teimavam em resistir dentro dos 

pequenos vasos, improvisados de garrafas de plástico colorido, cortadas pela 

base. Nas salas de espera, a TV inútil ligada. As placas amareladas repetiam os 

mesmos avisos: “elevador em manutenção”, “banheiro interditado”, “consultas 

com o Dr. X canceladas, remarcar para próximo mês”.   

Ia escalando de andar em andar, a dor do sapato apertando a cada degrau, 

nada apropriado para aquela trilha. Lembrei-me de quando entrei no CAPS e 

ouvi de um rapaz que trabalhava no setor de Recursos Humanos: “Quando te vi 

pela primeira vez, pensei: Por que ela vem trabalhar aqui? Ela não combina 

com este lugar”. Para quem então era destinado aquele lugar?    

  Ao chegar ao topo, lembrei-me que era o dia de triagem e, 

provavelmente, teria que esperar por uma sala disponível para o atendimento, 

pois os dois únicos consultórios que havia no CAPS certamente estariam 

ocupados.  

Nesta mesma semana, em reunião técnica da equipe ˗ destinada à 

discussão de casos clínicos ˗ desviou-se o assunto, como era frequente e 

rotineiro acontecer, para as entrevistas de triagem. O tema recorrente era definir 

o perfil do paciente de CAPS, pois a preocupação na época eram os moradores 

de albergue, que proliferavam na região central e acessariam a unidade em busca 

de benefícios sociais e não de tratamento. Havia também os pacientes psicóticos 

e os adolescentes infratores, os quais exigiam formação específica do 
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profissional e equipamentos adequados para o atendimento. Decidia-se então 

quem não era perfil de CAPS. 

  Finalmente uma sala foi desocupada e, por sorte, era a equipada com ar-

condicionado. Munida de prontuário, cartão de comparecimento, ficha de 

identificação do paciente e de normas da instituição, comecei a triagem. Havia 

também um caderno de questões que deveria ser preenchido, entretanto, como 

na recepção ninguém encontrava o modelo atualizado, decidi levar o antigo 

mesmo.   

Patrícia veio por intermédio de Célia, uma das pacientes mais antigas do 

CAPS, sobre a qual adiávamos tratar em reunião clínica, pois tocava num tema 

espinhoso para a equipe: a alta. Célia comumente trazia os amigos, usuários de 

álcool e outras drogas, para se tratarem na unidade. Muitos deles foram inseridos 

no serviço, não foi o caso de Patrícia. 

“Vim aqui por causa do álcool, meu problema é o álcool”. Logo no início 

da entrevista, Patrícia quis deixar claro por que veio. Passava seus dias sob o 

efeito do álcool, não se lembrava de ter ficado um dia sequer sem a bebida, e se 

mantinha nessa frequência de uso há mais de dez anos. Nunca havia se tratado 

ou procurado tratamento. Diante desta descrição de um quadro clássico de 

dependência, minha escuta desviava-se da paciente e de seu relato, e ocupava-

me em listar mentalmente as formas terapêuticas existentes no CAPS indicadas 

para este caso: grupo psicoterápico, oficina, consulta psiquiátrica.  
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Tantos outros pacientes narravam inicialmente desta maneira seu 

sofrimento e, no decorrer da entrevista, o discurso ia se desalinhando da lógica 

do sintoma e revelava uma angústia maior, que sufocada, surgia descontrolada e 

urgente. Entretanto, com Patrícia parecia não ocorrer desta forma, o tema de seu 

relato era o álcool e seus malefícios, e transcorria sobre a necessidade de parar 

de usar, e a gratidão pela boa amiga que lhe trouxera ao CAPS, preocupada com 

seu estado e “que se não fosse por ela, nem procuraria ajuda”. 

Nos minutos finais da entrevista, Patrícia, inadvertidamente fez uma breve 

e densa pausa, quase imperceptível, mas que conseguiu perturbar o meu 

devaneio sobre os encaminhamentos. Olhei-a. Uma moça nova, com aparência 

de mais velha, tinha cabelos claros mal arrumados, suas unhas com esmaltes 

descascados, e usava uma roupa que parecia não combinar com ela, porque não 

se ajustava no seu mirrado corpo.  

 Foi então, que começou a falar sobre a que veio. Contou a origem de 

tudo, de como começou o seu “vício”, na época em que conheceu o seu marido, 

usuário de álcool e crack, que a estimulava a usar drogas com ele. 

Era um momento de encruzilhada na tarefa de entrevistar, poderia optar 

por finalizar a triagem e encaminhá-la para os procedimentos burocráticos de 

inserção no serviço ou me deter em sua história. Decidi-me pela segunda opção. 

A lembrança de um passado distante, de como conheceu o marido ainda 

sem o “vício” da bebida, remeteu-lhe à tragédia muito recente, ainda não 

metabolizada, que envolvia marido, filhos e droga. O relato que se seguiu não 
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parecia responder à mesma demanda inicial da paciente, de intoxicação pelos 

malefícios do álcool. Tratou de contar sobre a chacina que sua família sofrera há 

(apenas) dois meses atrás. Da lembrança do dia em que chegou à casa e viu as 

paredes manchadas com sangue de seus filhos e marido, mortos. Da explicação 

resignada que deu à tragédia: “Aconteceu por motivo de dívida, de droga, é 

claro”. 

O fato de ter nomeado como chacina, e não como morte ou assassinato, 

imprimia um horror maior ao acontecimento. Sua história produzia em mim uma 

torpe impotência, que me fazia escapar de qualquer possibilidade de escuta e 

reflexão clínica. 

Seu relato era contundente, ia num crescendo expondo cenas cada vez 

mais trágicas, sem sobressaltos. Aproximou seu rosto do meu, querendo que eu 

visse de perto seu olho sobrevivente, dizendo que naquele mesmo dia quase 

perdera a visão. Sua história não parecia ter fim, prosseguia descrevendo as 

cenas de tortura que sofrera, embrulhada num saco, e de dentro dele 

imobilizada, recebia os golpes de facadas, que lhe eram desferidos pelo seu rosto 

e corpo; em seguida jogaram-na num lixão em terreno baldio abandonado e foi 

dada como morta. Após três dias, foi encontrada “sã e salva” ˗ ela disse! ˗ por 

um homem que catava latinhas, “[...] que percebeu que o saco se mexia”. 

Naquele momento, com a paciente e seu relato de “chacina” à queima-

roupa, não foi possível compartilhar nada. Apeguei-me ao primeiro pensamento 

mais coerente que me ocorreu no momento: Este certamente não era um caso 
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para o CAPS ad (álcool e drogas), mas um caso de polícia, dos Centros de 

Atendimento às Vítimas de Violência, da Comissão dos Direitos Humanos. 

Prontamente, encaminhei-a ao Centro de Referência a Vítimas de Violência 

(CRAV), certa de ter cumprido minha tarefa assistencial eficazmente, dada a 

constatação de que o diagnóstico principal do caso: vítima de violência exigia 

outra especialidade de tratamento em saúde mental, inexistente no CAPS álcool 

e drogas. 

Acostumada com o termo chacina nas notícias impressas em jornais e 

revistas ou nas imagens de vídeo, a presença da paciente diante de mim 

revelava-se como uma experiência de horror ao estranho: um testemunho vivo 

que se imbricava na minha escuta, colocando-me também no terreno do 

testemunho de um crime e de um sofrimento, à espera de um lugar de 

acolhimento. 

As práticas de exclusão perpetradas no SUS, a partir de um discurso 

amparado em conceitos técnicos, podem estar escamoteando um sintoma do 

profissional inserido nos equipamentos de saúde mental: a fobia ao estranho, 

àquele que não segue o que manda o figurino, o que destoa da clientela habitual, 

o que perturba o cardápio dos encaminhamentos disponíveis, com a qual já se 

sabe o que fazer.  

Outras figuras sociais assumiram o papel antagonista que era próprio 
dos loucos. Normalizados, garantidos (mesmo que por nosso mérito!) 
os loucos não causam mais medo. Em vez deles, há uma doença social 
profunda relacionada a outros sujeitos: os imigrantes, os prisioneiros, 
os tóxico-dependentes, os sem- tetos. Estas categorias sociais colocam 
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fortemente em crise a ideia de saúde e de normalidade. O estrangeiro, 
hoje, é a verdadeira ameaça: sua voz torna-se a voz da loucura! 
(VENTURINI, 2003, p. 158) 

    A porta de acesso à unidade é a entrevista de triagem, que determina o 

que fazer em cada caso, de acordo com critérios de inclusão e exclusão, 

previstos em portaria ministerial, selecionando os indivíduos pela patologia, 

sintoma, ou estado geral que apresentam. Esta prática de triagem no SUS 

deveria ser um momento privilegiado de acolhimento, em que desde o início se 

ativaria a escuta clínica no profissional, que ocupa esta posição estratégica de 

inserir ou não os pacientes no serviço. 

A questão enigmática que se coloca sob a ótica de quem atende no SUS se 

refere à condição impregnante da realidade violenta, miserável, precária a que 

está submetido no cotidiano de suas práticas. O profissional vivencia a aridez do 

ambiente, o desleixo nas práticas institucionais, o descuido voltado ao que é do 

outro, ou do que é público, seja o patrimônio, a história de vida ou o sofrimento 

psíquico dos pacientes descritos nos prontuários, estes destinados ao 

esquecimento em algum arquivo morto empoeirado da instituição. 

Como seria possível o profissional de saúde não produzir sintoma, imerso 

em um cotidiano tão marcado de objetos sem importância, sem valor, sem 

utilidade, ocupando um território destituído de saber, reconhecimento e 

importância social? Como resistir à impregnação das condições miseráveis de 

um lugar que se habita no cotidiano, durante toda uma trajetória profissional, 

sem perpetuar na sua prática clínica formas também empobrecidas de atuação? 
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Neste sentido, Berlinck (1988, p. 18) destaca a escuta do profissional 

como limitada à condição de um desejo e um sintoma.  

A escuta do psicanalista não é só limitada: ela engendra um discurso 
que pretende entender o desejo do analista e por isso, se constrói em 
função de um sintoma. E disso não se escapa. Cabe ao psicanalista 
pensar sobre sua clínica.  

A CLÍNICA DO COTIDIANO 

A meu ver o cotidiano não é apenas o que se constitui como o 
ocorrido no dia a dia, o habitual, o repetitivo, o que se faz sem pensar, 
mecanicamente. Para mim, o cotidiano é o âmbito do enigmático 
exatamente porque é sem importância. (BERLINCK, 1988, p. 20) 

Este movimento que me propus a fazer, passados dez anos do ocorrido, de 

me inclinar demoradamente sobre a questão trazida pela paciente que chegara 

inicialmente dizendo “Vim aqui por causa do álcool”  talvez tivesse gerado, na 

época, uma interpretação de sua problemática, algo que apaziguaria a angústia 

da paciente de ser atendida e a minha própria, de não me sentir capaz de uma 

escuta adequada ou especializada à altura de seu sofrimento. 

A clínica pauta-se na sustentação de uma conduta ética do profissional de 

saúde, no sentido de se buscar no cotidiano das práticas, várias possibilidades de 

escuta do discurso do paciente e de acompanhamento responsabilizado de seu 

tratamento, como refere Amarante (2003, p. 60, grifos nossos):  

É preciso reinventar a clínica como construção de possibilidades, 
como construção de subjetividades, como possibilidade de ocupar-se 
de sujeitos com sofrimento, e de efetivamente, responsabilizar-se para 
com o sofrimento humano - e na cidadania enquanto princípio ético 
[...] Também a clínica, no contexto da reforma psiquiátrica é um 
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processo. Algo permanente, que aprende e constrói, cotidianamente, 
novas formas de lidar, de escuta, de reprodução social dos sujeitos.  

Os malefícios do álcool, presentes no discurso da paciente, poderiam ter 

sido interpretados como uma necessidade de se colocar em evidência a 

dependência, numa tentativa encobridora da angústia gerada pela tragédia 

ocorrida tão recentemente em sua vida. O esforço da construção de uma cadeia 

associativa seria um trabalho a posteriori, que ligaria a bebida aos 

acontecimentos trágicos de sua vida, desde o momento em que conheceu o 

marido. Num movimento de aliviar sua culpa pela tragédia ocorrida, estaria 

deslocando para o outro, o marido (e à dependência do álcool), a 

responsabilização de sua infelicidade.  

 Sobre a importância fundamental da interpretação para o paciente, 

Berlinck (1988, p. 22) ressalta: "A interpretação do analista é uma manifestação 

simbólica, pois proporciona ao sujeito o reconhecimento de sua dificuldade e 

sua remoção para que prossiga seu trabalho de produzir signos e significados 

simbólicos para eles".   

Trata-se então de se propor uma reflexão sobre o modelo de escuta clínica 

do profissional de saúde mental, desde o momento da triagem, distinguindo as 

formas de entender e acolher o paciente, subjacentes ao modelo vigente centrado 

na investigação da queixa ou motivo da consulta, do problema, da patologia, ou 

seja, por que veio o paciente? Ou, de modo diverso, ativar a escuta clínica 

voltada para o sujeito que procura o atendimento e a natureza enigmática de sua 
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demanda psíquica: a que veio o paciente? – o que requer um trabalho (clínico) 

de se inclinar sobre a natureza do sofrimento psíquico presente em seu discurso. 

Amarante (2003) critica a maneira que está sendo conduzida a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, em que o esforço é voltado maciçamente às questões de 

implantação e organização administrativa de serviços, e menos à atenção às 

práticas clínicas inseridas nestes equipamentos de saúde. Para ele, “[...] está-se 

reduzindo todo o processo social complexo de reforma psiquiátrica a uma 

reorganização administrativa e tecnocrática de serviços” (AMARANTE, 2003, 

p. 62). E Venturini (2003, p. 158), por sua vez, põe em relevo aspectos 

importantes das práticas em saúde mental: “[...] fala-se de organização e de 

estruturas sem esclarecer os conteúdos, esquecendo-se porque e para quem se 

age, e esquecendo-se como”.  

O enigmático na clínica perde cada vez mais terreno para o já sabido e 

acomodado das práticas institucionais, principalmente pela necessidade de se 

acolher a clientela com prontidão e encaminhá-la com presteza e eficácia para o 

tratamento mais adequado, função da prática de triagem, que se constitui num 

anteparo importante a impedir o acesso universal da clientela necessitada de 

cuidados em saúde mental.  

 O pensar clínico demanda um tempo de dúvida, bem como da sustentação 

do não saber o que fazer no início ou ao longo do processo de atendimento. O 

cotidiano das práticas do SUS, porém, estabelece diretrizes muito claras e 
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inequívocas de condutas e fazeres, que devem estar presentes na rotina da 

unidade e seguem um protocolo de práticas. 

Sobre a resistência a uma prática que inclua a reflexão sobre a clínica no 

SUS, Venturini (2003, p. 162-163, grifos nossos) refere: 

Com a morte do manicômio, morre a psiquiatria, ontologicamente 
atada ao que a contém e produz. Porém, mesmo o movimento anti-
institucional parece dissipar-se na realização da reforma. O que parece 
dissipar-se é a identidade mesma, dos técnicos, arrastada no vórtice de 
seu próprio furor crítico. Esta perda não é acompanhada pela 
segurança de uma nova teoria porque há a recusa, por parte do 
movimento, de tudo aquilo que seja intelectual, de tudo que, ao propor 
um novo saber, afirme um novo poder.  

Retomando o caso relatado: o pedido de atendimento focalizado na 

problemática do álcool pode ser entendido como uma demanda legítima de 

atendimento em saúde mental, independentemente do equipamento em que o 

paciente esteja destinando este pedido. A escuta do profissional de saúde mental 

parece estar cada vez mais especializada em categorias de tratamento; ora de 

dependência química, ora de psicose, casos graves, ou intervenções na crise, 

subordinada ao equipamento de saúde em que está inserido (CAPS adulto, 

infantil ou álcool e drogas, ou emergência psiquiátrica). O entendimento clínico 

a respeito do paciente, neste modelo de atenção, raramente ultrapassa os limites 

de seu sintoma ou quadro psicopatológico.  

Nesse sentido, Amarante (2003, p. 62, grifos nossos) avalia as práticas 

vigentes em CAPS, pós Reforma Psiquiátrica no Brasil: 
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É curioso poder constatar que, por um lado, a política nacional de 
saúde mental está sendo reduzida à implantação de CAPS [...] Por 
outro lado, o modelo prevalente dos CAPS é o herdeiro mais autêntico 
e legítimo da lógica do antigo INAMPS, onde a saúde era reduzida à 
doença ao mesmo tempo em que o sistema de saúde era reduzido à 
assistência médica curativa.  

Berlinck (1988, p. 17) sublinha da seguinte maneira a importância de se 

perceber o alcance e os limites da escuta na prática cotidiana: “a escuta 

psicanalítica é sempre limitada e uma das questões que se coloca ao psicanalista 

é a da constante busca dos limites de sua escuta”. 

4.2 O CASO LEVE: MADALENA 

A dor do humano fala. A dor do humano quer dizer. Ela solicita 
interlocutor que a escute e representa, representando-a, transforme a 
vivência afetiva numa experiência, ou seja, num ato propriamente 
terapêutico. (BERLINCK, 2008c, p. 227) 

Macabéa, no romance A Hora da estrela (1977), de Clarice Lispector, 

aprendeu rapidamente os costumes da grande metrópole. Vinda do sertão 

nordestino, até então sua morada, não conhecia o uso dos medicamentos para a 

dor, os analgésicos. Deparou-se maravilhada com o gestual e a expressão da 

amiga do escritório, que, ao se queixar de dor, abria a embalagem dourada e 

tomava o comprimido com alguns goles d’água. Começou a pedir-lhe o 

comprimido, mesmo sem sentir dor, só para ter a mesma sensação de bem-estar 

que via na amiga. Pensou na inutilidade da vida que tivera até então, sofrendo 

resignada toda a sorte de dores e viu-se satisfeita com sua nova descoberta.  
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Destaco uma passagem do romance, quando Macabéa vivencia a dor da 

perda de seu namorado para a sua melhor amiga, a mesma da aspirina. Ele 

imbuiu-se da mesma maneira “polida” que a tratou durante todo o namoro, 

arrogante, desatento e propositadamente desinteressado dela. Naquele momento, 

parecia finalmente poder triunfar sobre ela, na revelação de todo seu descaso, 

asco e nojo para com aquela pequena pessoa, que certamente não estava à sua 

altura como namorada. Desfere então o seu derradeiro golpe: “Macabéa, você é 

para mim que nem um fio de cabelo que caiu na minha sopa, nem dá mais 

vontade de comer”.  

Pior que a sensação do fim do namoro, foi a dor que sobreveio depois 

daquelas palavras. Atingida em seu peito, experimenta dor lancinante, apertando 

a região com as duas mãos. No auge da sensação de humilhação, vergonha de si 

e desamparo, ela pede uma aspirina, justificando: “Porque dói tanto!”. Macabéa 

tornou-se cidadã do seu tempo, agora aprendeu a lidar modernamente com suas 

dores. 

Enquanto é evidente que o humano é espécie dolorida e que a dor fala, 
na espécie, é também evidente que o humano está muito mais 
interessado em eliminar essa sensação do que transformá-la em 
experiência. À produção de analgésicos cada vez mais eficientes 
responde o consumo cada vez mais generalizado, revelando, quem 
sabe, o desejo de se livrar da sensação, já que da dor o humano não se 
livra. (BERLINCK, 2008c, p. 227) 

Macabéa fez-me lembrar Madalena, moça simples que veio do interior do 

nordeste, sem atrativos físicos, sem histórias de arrepiar, um caso leve, como 

denominamos no CAPS, que de tão leve a pessoa se torna invisível, pode passar 
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despercebida em sua dor e sua humanidade. Madalena, assim como Macabéa, 

não demorou muito a incorporar os costumes da grande cidade, de que havia 

certo pudor em relação à dor, ela precisava ser engolida sempre com elegância, 

junto com um comprimido e um gole d’água. 

Madalena, uma moça de 33 anos, sobre a qual não se poderia dizer se era 

bonita ou feia, tinha uma presença limpa e suave, um ar de quem acabara de sair 

do banho e vinha de cara lavada. Tinha uma tez pálida e longos cabelos anelados 

que lhe caíam sobre os ombros e costas. Era o tipo de mulher que não chamaria 

para si a atenção dos homens, nem de ninguém. Esperava seu horário de sessão 

sem ser notada, na sala de espera repleta de homens. Apresentava-se sempre 

com o mesmo estilo, calça e camiseta em tons cinzentos, pálidos ou desbotados, 

que lhe escondiam as formas e seus contornos. Não eram raras as vezes em que 

a recepcionista esquecia-se de avisar-me que a paciente havia chegado para a 

consulta. 

Sua procura pelo CAPS foi por causa da dependência de 

benzodiazepínicos, precisava de 6 comprimidos pela manhã para conseguir 

começar o dia. Se não o fizesse, não conseguia sequer levantar-se da cama. 

Procurava sair o mínimo possível de casa, protelando a ida às compras ou ao 

banco, pois temia encontrar algum conhecido que viesse ao seu encontro. 

Quando isso acontecia, sentia vertigem, mal-estar por todo o corpo, taquicardia, 

sudorese e desejo de livrar-se rapidamente da situação. Uma estratégia que 

utilizava para evitar estes encontros era mudar de trajeto, assim que percebesse 
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alguém conhecido vindo em sua direção. Achava que as pessoas notariam o 

rubor de sua face e a considerariam louca, desequilibrada. Mesmo em casa, 

evitava fazer barulho para não ser descoberta pelos vizinhos, e se ainda assim 

tocassem a campainha, ficava bem quieta e não atendia a porta. O receio era o 

mesmo: de ser revelada em sua loucura.   

Contudo, não fora sempre assim, era vista como arrimo de família, desde 

a sua adolescência, quando seu pai fugira com outra mulher, deixando sua mãe 

com cinco filhos para sustentar, sendo ela a mais velha. Trabalhava na roça, 

enquanto sua mãe cuidava dos outros filhos. Sua mãe sempre teve um lugar 

especial na família, a cada gravidez era poupada de todos os afazeres domésticos 

e restringia-se a cuidar de si, e isso perdurava quando o bebê nascia, dedicando-

se somente aos cuidados com o novo integrante da família até ele completar um 

ano de idade. Este costume era imposto pelo pai, que valorizava sua esposa 

como mãe. Cabia a Madalena, nestes períodos de resguardo da mãe, os cuidados 

com a casa e com os irmãos, da roça responsabilizava-se o pai.  

Quando criança, ficava muito penalizada ao ver o esforço de seu pai 

trabalhando na roça, sem descanso, lutando pela família. E, num certo dia, 

enquanto observava a cena de um pôr de sol, avistara seu pai ao longe 

capinando, fez-lhe uma promessa, muito emocionada, de que nunca iria 

abandoná-lo, que o ajudaria no trabalho e a cuidar de seus irmãos para sempre. 

Levou esta promessa a sério, mesmo depois de seu pai ter ido embora, 

sem deixar-lhes nada, continuou mantendo-se como o alicerce da família, 
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presente, trabalhadora. Quando estavam todos crescidos, veio morar em São 

Paulo para conseguir trabalho e renda melhores, com o intuito de trazê-los para 

perto de si. Estava sempre disposta a ajudar os irmãos, cunhadas e sobrinhos que 

queriam vir morar em São Paulo. Antecipava-se aos pedidos destes e 

disponibilizava-se para arranjar-lhes casa e emprego. Mesmo depois que eles se 

instalavam, ainda se colocava em prontidão para ajudá-los no que fosse preciso. 

Suas crises começaram com a traição do marido. Chamava-o de marido, 

embora não houvesse um casamento formalizado, nem no cartório, nem na 

igreja, como ela havia sonhado para si. Namoravam e, quando ela percebeu, ele 

já estava instalado em sua casa, sem noivado, nem pedido de casamento. 

Estavam juntos há quatro anos quando descobriu que ele a traía com uma 

mulher que ela considerava parente distante, a quem até havia ajudado no 

passado a vir para São Paulo. Os vizinhos há muito comentavam do seu marido 

com esta mulher, todavia ela nunca quis dar ouvidos às fofocas dos outros, 

porém a prova final foi um bilhete na carteira dele com nome e telefone desta 

moça. 

Nessa época, procurou uma unidade de saúde pública, queixando-se de 

palpitação, desânimo, de ter perdido a coragem para fazer as coisas, 

principalmente de sair de casa. Foi rapidamente medicada com ansiolíticos pelo 

médico clínico e retornava de tempos em tempos para buscar mais receitas da 

medicação, pedindo-lhe para aumentar as dosagens. No período em que ficou 

adoentada, não contou com a ajuda dos parentes, nem dos próximos, nem dos 
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distantes, não recebia visitas ou telefonema. Os parentes, ao contrário do que 

esperava, ficaram hostis, estranharam sua distância e reclamaram que ela não se 

mostrava mais tão disposta a ajudá-los como antes. 

Aos poucos, foi deixando de fazer as compras até do essencial, chegando 

a ficar com a geladeira vazia por dias, não lavava, nem passava mais as roupas 

do marido. Foi se recolhendo em casa, não tinha mais vontade de sair, nem para 

fazer as coisas que antes lhe davam prazer, como comprar vestidos. Gostava de 

ter vestidos, principalmente os vermelhos, os quais ela nunca se atrevia a usar. 

Mantinha pilhas de roupas novas, sem uso, guardadas junto com os sapatos de 

salto alto, os quais também nunca saíram do armário. 

Seu casamento nunca fora satisfatório, mesmo antes de saber da traição. 

Durante a semana, o marido estava presente, vinha do trabalho para casa. 

Incomodava-lhe o fato dele sair sozinho nos fins de semana para os bares e às 

vezes voltar só no domingo à noite. No começo do relacionamento, ele a 

convidava para ir junto, mas ela nunca gostou destes ambientes de muita bebida 

e bagunça, preferia ficar em casa. Depois, ele não a convidou mais. 

Outra insatisfação era o seu trabalho como diarista para a sua irmã, a qual 

frequentemente esquecia-se de lhe pagar e ela também não tinha coragem de 

cobrar. Sentia-se envergonhada por trabalhar como empregada doméstica, no 

entanto, não tinha outra qualificação profissional. 

Muitos meses transcorreram, com os mesmos temas desqualificadores de 

si, de sua impotência diante das insatisfações, imobilidade, e a necessidade de 
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apenas se manter quieta. Até que, num certo dia, como naquele do pôr do sol, 

falou de seu pai, sobre algo que há muito a incomodava e que achara estranho. 

De tempos em tempos, seu pai a visitava, voltou a ter contatos esporádicos com 

ela, desde que veio para São Paulo. Frisou seu incômodo em recebê-lo em sua 

casa quando estavam a sós, principalmente se ela estava no quarto e ele entrasse 

de repente, sem a presença do marido. Imediatamente, ficava ruborizada e temia 

que seu pai reparasse algo de diferente nela, sua palpitação, sua face vermelha 

ou algum sinal de que estava ficando louca.  

Chegara o tempo de falar de sua loucura. Falou muito, compulsivamente 

da promessa que ela fizera ao pai, ainda criança e de como ficou decepcionada e 

enraivecida com a traição dele, desferida a ela, principalmente. De como a 

traição atual do marido ativou este momento muito doloroso do seu passado. 

Revelava-se principalmente aliviada por não se tratar de loucura, mas de 

sofrimento, o que ela sentia. A experiência da dor atual atingiu uma ferida antiga 

a um ego infantil, frágil terrivelmente atingido em seu narcisismo onipotente, 

poderoso, inflado. 

“Assim, por trás das queixas incessantes, das ideias de danos e de 

indignidade, nós não podemos deixar de reconhecer o ímpeto de um narcisismo 

desesperadamente ferido”. (HASSOUN, 1995/2002, p. 59). 

 Falou da resistência atual em aparecer como mulher aos olhos dos 

homens e como isso estava ligado à sua vergonha de criança, de ter gostado 

muito de ter ocupado o lugar de sua mãe, praticamente sendo a dona da casa, do 
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esforço em parecer mulher aos olhos do pai e do misto de culpa e prazer que isto 

lhe proporcionava. Manteve guardado para si, estes anos todos, o segredo deles, 

embebido e conservado em grandes concentrações de culpa e prazer. 

Ao falar de sua dor, com coragem, compreendeu que o que guardava e 

temia ser revelado era uma promessa, ou melhor, uma declaração de amor 

solitária, e da qual ela se martirizava principalmente por ter se sentido 

terrivelmente feliz naquele tempo, a cada dia e em cada entardecer, mesmo que 

no fundo soubesse estar traindo sua mãe. 

Nas sessões subsequentes, falamos cada vez mais de suas dores e uma cor 

começou a aparecer em sua vida. Findaram-se os martírios. Começou a se 

encorajar a acompanhar o marido nas festas ou nos bares que ele frequentava 

nos fins de semana, mas com uma significativa diferença, ia de vermelho, tirou 

seus vestidos do armário e agora os usava em todas as ocasiões, ia ao mercado, 

ao CAPS ou simplesmente para ficar em casa. Foi aos poucos precisando menos 

dos remédios até ficar com uma dose mínima, apenas por segurança. 

A ESCUTA: DA DOR COMO ESPETÁCULO 

Os CAPS foram criados para lidar com os casos graves, contudo, quando 

alguns deles aparecem, ocorre um fenômeno intoxicante que altera a escuta do 

terapeuta. O terror, o espanto ou a curiosidade que determinados casos 

provocam por seu elemento trágico, excêntrico ou estranho, obstaculizam a 

tarefa clínica. Só se fala deles em seu horror, mas não se pensa neles em sua dor. 
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A dor que se pretende livrar é da dor de si, que acomete os terapeutas, a equipe ˗ 

daqueles que foram atingidos pela tragédia do outro. 

O caso leve exige do terapeuta uma escuta afinadíssima, justamente 

porque a dor não está facilmente acessível. O discurso e a expressão por demais 

adequados confundem o interlocutor em sua leveza, ou banalidade, o risco é a 

escuta tornar-se algo do familiar, tanto para o terapeuta, como para o paciente, 

não deixando o estranho ser visitado. No filme Anticristo, do diretor Lars Von 

Trier, a história é reveladora da crueldade melancólica materializada. As cenas 

demonstram o poder martirizador do superego endiabrado, libertado do corpo da 

vítima para alcançar outros corpos em suas dores. E parece que, infelizmente, só 

desta forma em muitos casos a escuta do terapeuta é ativada, principalmente em 

locais em que são depositadas mais e mais histórias espetaculares de terror. Não 

bastam as tragédias banais, é preciso de muito mais sangue, dor, 

constrangimento para neutralizar a analgesia melancólica que reina na escuta 

nossa de cada dia. 

Foi precisamente a imagem do pôr do sol narrada por Madalena que me 

inspirou a falar dela. Passados cerca de dez anos desde que a atendi, esta foi a 

metáfora que me conduziu à sua história. Esta não é uma imagem qualquer, 

acompanhada de sua narrativa, revela um momento de contemplação 

apaixonado ao mesmo tempo em que traz um apelo depressivo, de fixar-se 

naquilo que se finda, o dia, o tempo, a vida, a própria existência, enfim. 
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Fédida (2002) lembra que muitas metáforas produzidas no estado 

depressivo remetem a uma paisagem glacial, desprovida de seres vivos, 

silenciosa, aludindo à paralisia da vida, à desumanização aterrorizante. Contudo, 

para além da cena mortífera, aponta para o outro lado desta hibernação 

necessária na natureza, tempo em que os viventes se conservariam e se 

protegeriam dos ataques violentos e fatais provocados pelas intempéries do 

mundo externo. 

A cena do por do sol, aos viventes dos trópicos, talvez seja a imagem 

geográfica que mais se aproximaria da paisagem glacial, visto que é o momento 

vivido a cada dia que remete ao fim, sendo costume de muitas regiões do 

nordeste as pessoas paralisarem suas atividades e o “tempo”, neste exato 

momento, para a contemplação do fenômeno. 

Fédida (2002, p. 35) focaliza a necessidade da prudência psicanalítica, 

essencial na escuta dos estados depressivos:  

O analista deve estar atento a quaisquer excessos de pensamento, 
expressos ou não, que sempre ameaçam produzir no paciente uma 
aceleração do tempo, assim como “actings” de melhora ou cura. E não 
é a depressividade do analista – sua própria percepção dos ritmos e 
tempos interiores – que regula seu pensamento, evitando assim uma 
saída excessivamente brutal do paciente do estado deprimido? 

Neste sentido, a escuta do terapeuta deveria afinar-se ao tempo de 

contemplação de um pôr de sol, sem querer apressar-lhe o processo, sem 

interferir na sua performance, colocando-se num lugar de atento recolhimento.  
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A depressividade pertence à vida psíquica. E a transferência, como o 
sonho, permite regular as condições de uma situação onde a presença 
em pessoa do analista pode dar lugar a processos de grande 
intensidade. A regressão e alucinação negativa têm por função tornar 
ausente essa presença e fazer a pessoa do analista “transparente como 
o ar”. (FÉDIDA, 2002, p. 47) 

A prática clínica no SUS não deve prescindir de condições necessárias 

para uma escuta diferenciada dos estados melancólicos, tanto no que se 

manifesta no paciente, como naquilo que lhe afeta a própria experiência.  

É verdade que a depressão pode, em muitos sentidos, ser considerada 
uma crise ocorrendo numa vida. Não é isso que acontece após certos 
eventos como rupturas, separação ou lutos? Mas a proteção que a 
depressão proporciona - por mais dolorosa que seja - não deveria ser 
subestimada. Por essa razão é possível, em certa medida- atribuir ao 
estado deprimido uma função de regulação das mudanças - como se 
fosse preciso ter a ousadia de levantar a hipótese segundo a qual não 
se deveria exigir curas rápidas demais, que submetem o indivíduo a 
falsas adaptações. (FÉDIDA, 2002, p, 36) 

Segundo Fédida (2002, p. 36, grifos nossos), no trajeto psicanalítico, 

inscreve-se uma "temporalidade da não mudança" e a garantia de uma 

"negatividade de construção". E o termo processo deveria se restringir ao 

progresso da regressão. O autor coloca a seguinte questão: "O arquiteto não 

constrói em primeiro lugar por meio de desenhos em negativo?". 

4.3 O VULNERÁVEL: O CASO DO SELVAGEM DA 

BICICLETA 

Que somos todos portadores de um desamparo originário, responsável 
inclusive por uma insuficiência constitutiva do aparelho psíquico, não 
se discute. Essa é uma importante descoberta freudiana. Que a 
subjetividade humana se manifesta, ainda que de forma evanescente, 
pela via psicopatológica, também não se discute. Mas ainda que 
sejamos todos iguais há uns que são mais iguais que outros, 
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constituindo, assim, um enigma que pede imperativamente um esforço 
de pesquisa e de compreensão. A esse desamparo adicional que, como 
uma paixão, expõe o sujeito ao extermínio é que estou denominando 
insuficiência imunológica psíquica. (BERLINCK, 2008c, p. 182, 
grifos nossos) 

A primeira vez que vi José Luis, ele estava do lado de fora do CAPS, 

acabara de acender mais um cigarro, as bitucas recém-jogadas contornavam o 

chão à sua volta. O segurança da unidade tentava uma conversa despretensiosa 

com ele, enquanto abria o portão para eu passar, fechando-o logo em seguida, às 

minhas costas, impedindo-o de entrar. 

Este relato refere-se a fragmentos de supervisão clínica para a equipe de 

um CAPS, em que a dinâmica estabelecida é a apresentação de um caso que eles 

elejam como prioritário ao melhor entendimento clínico. 

A atmosfera da supervisão seguia uma regularidade, os primeiros 

momentos de tensão, silêncio, eram cortados por alguém que se lembrava de um 

assunto, para o qual não houve tempo de se tratar na reunião anterior, destinada 

às questões administrativas. Só então, depois dos informes passados, a 

profissional com o prontuário na mão começava a apresentar o caso, eleito em 

comum acordo com a equipe para ser discutido. A partir de então, cedida a 

palavra para um membro do grupo, o clima era de tensão zero. As pessoas 

autorizavam-se uma a uma a sair da sala para buscar um café, atender ao 

telefone ou fazer uma entrevista de acolhimento. Esta dinâmica de entra e sai 

atrapalhava a concentração no relato do caso, mas ao mesmo tempo trazia 

preciosos elementos para a sua compreensão. 
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José Luis permanecia à espera de atendimento, por longos períodos até 

sua hora chegar, trancado do lado de fora do CAPS: “O paciente não poderá ter 

acesso livre ao CAPS, só deverá entrar nos horários estipulados de suas sessões 

de psicoterapia individual e de grupo”, era o que constava como projeto 

terapêutico em seu prontuário. Apresentava-se, invariavelmente, com sinais de 

machucados pelo corpo, por vezes sangrando em seus cortes recentes, braço 

enfaixado, gesso na perna, escoriações nos joelhos e coxas, hematomas na testa, 

arranhões em seu rosto, todas as marcas de acidentes causados por quedas de 

bicicleta. 

    O paciente apresentava-se em seu permanente estado de embriaguez, o 

qual dizia inclusive temer ficar sóbrio. Neste estado alterado, mostrava-se 

escandaloso, falava alto, interrompia os atendimentos dos outros pacientes e 

assediava as profissionais, apalpando-as nos seios. Ele tinha 34 anos, iniciara 

uso de álcool na adolescência e intensificara o uso de maconha e cocaína há dez 

anos. Apresentava histórico de várias internações em clínicas particulares, sem 

nunca ter experimentado melhora significativa. Sua família “desistiu” dele, dizia 

o terapeuta que o acompanhava, os pais não compareciam ao CAPS quando 

chamados e apenas o irmão atendia ao telefone, para reafirmar sua 

indisponibilidade a quaisquer questões que se referissem ao paciente, 

principalmente sobre seu tratamento. 

Na infância, ficara acamado por dois anos e a família não soube nomear a 

doença que o paralisara, afetando-o em sua motricidade. Desde então seria 
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conhecido por seu andar claudicante. Na idade adulta, teve traumatismo 

craniano devido a um acidente de bicicleta, que alterou suas feições, sofrendo 

várias cirurgias, deixando como sequela cicatrizes no rosto e dores de cabeça 

intermitentes. 

    O CAPS em questão situa-se na fronteira de uma rodovia de grande 

circulação de automóveis e caminhões que atingem alta velocidade. José Luis 

trafegava por esta via para chegar ao CAPS, conduzindo sua bicicleta, sempre 

embriagado. O argumento recorrente da equipe a favor de sua internação em 

clínica para dependentes ou transferência de CAPS era de retirá-lo da situação 

de alto risco em que se colocava, diariamente, com a proximidade da via 

expressa.   

    As tentativas de tratamento com José Luis tinham chegado ao limite 

para a equipe. Após seis meses de atendimento, foram várias as modificações em 

seu projeto terapêutico e as reuniões técnicas culminavam sempre em estratégias 

para excluí-lo do CAPS. Contudo, paradoxalmente, o que se conseguia com 

esses esforços era o efeito contrário, aumentar a permanência e adesão dele ao 

tratamento. Era o paciente mais conhecido e incluído na unidade, inserido nas 

discussões, preocupações e fantasias da equipe, e o caso que se fazia mais 

presente nas supervisões. 

O elemento incomodativo do caso era seu comportamento transgressor, a 

falta de disciplina, de “limites”, seu jeito invasivo, provocativo, inadequado de 

circular no CAPS e, principalmente, desrespeitoso com as mulheres da equipe. A 
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preocupação urgente era com o caos e a desordem instaurada no funcionamento 

(administrativo) do CAPS. Os relatos eram acompanhados de manifestações que 

revelavam a ambiguidade de sentimentos de repulsa e acolhimento, de aversão e 

compreensão, de ódio e paixão. 

Odete era a psicóloga que o atendia, fazia parte da equipe de referência do 

caso, e tinha predileção pela palavra limites, como descrito em seguida:  

Não que eu não goste deste paciente, ou o trate diferente dos outros, 
porque para mim são todos iguais, os usuários de droga são 
manipuladores, a gente tem que saber lidar, mas ele não colabora, ele 
passa dos limites. Graças a Deus, comigo ele não tentou nada, 
também eu coloco limites, imponho respeito, e se ele continuar assim, 
eu é que vou começar, sem querer, inconscientemente, claro, a tratá-
lo com uma certa... como vou dizer... repulsa, sei lá, antes que isso 
aconteça, e olha que nunca aconteceu comigo de rejeitar o paciente, 
mas ele provoca isso na gente. E não é só comigo, acho que estou 
falando em nome de todos. 

    Josie, funcionária do CAPS como auxiliar administrativo, mantinha um 

vínculo forte com o paciente desde que ele ingressou na instituição, entendia sua 

dor causada pela rejeição da família e o admirava por sua inteligência, tinha 

formação superior, falava inglês, era um paciente diferenciado. Ela não fora 

escolhida para compor a equipe de referência do caso, pois sua função no CAPS 

a impedia de exercer papel terapêutico, só poderiam fazer parte deste grupo 

seleto os denominados técnicos, ou seja, profissionais de nível superior, 

responsáveis pela condução do projeto terapêutico de cada paciente. 

Josie impressionava pelo cuidado com a sua aparência, realçava sua 

beleza com roupas justas, decotes, saltos altos e apresentava-se sempre com 
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cabelos cuidadosamente arrumados e maquiagem impecável, destoando da 

maneira usual das mulheres se vestirem, de maneira despretensiosa para o dia a 

dia de trabalho. Ela, ao contrário, mostrava-se pretensiosa. Fora contratada como 

auxiliar administrativo, entretanto se referia a si como fisioterapeuta de 

formação. Reivindicava lugar de pertencimento na equipe, mas fracassava em 

sua intenção na prática diária. Nunca era devidamente ouvida. Nas reuniões 

técnicas, contrapunha-se aos comentários queixosos dos profissionais de 

referência do caso sobre a transgressão, falta de limites, e indisciplina de José 

Luis.  

Porém, um dia no grupo de supervisão, Josie surgiu aos prantos, narrando, 

com indignação e ódio, como fora molestada pelo paciente que se lançara sobre 

seus seios com apetite. Visivelmente abatida em sua crença de imunidade aos 

seus ataques, ela fora alvejada em seu narcisismo e sentimento de 

invulnerabilidade. Sentiu-se humilhada por ter sido tratada como uma mulher 

qualquer, e não como a profissional especial do CAPS, como fantasiava ser vista 

aos olhos do paciente diferenciado.  

Ela procurou os colegas para lhes contar o ocorrido, esperando uma 

providência imediata: expulsar o paciente do serviço, naquele momento. Para 

sua frustração, isso não ocorreu, e sequer mereceu destaque em reunião técnica, 

o que culminou em seguida, em seu pedido de demissão do CAPS. A maior 

humilhação certamente não viera do paciente, mas da indiferença dos outros 

profissionais à sua dor, que naquele dia em especial se evidenciou. Não houve 
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mínimo sinal de identificação dos colegas com seu sofrimento, ela constatou que 

seria fácil sair do CAPS, pois nunca fora, realmente, incluída na equipe. 

“TENHO MEDO DE FICAR SÓBRIO” 

É preciso notar que os ataques virulentos podem ocorrer a partir de 
forças pertencentes a um território que também é o dos atacados. Em 
outras palavras, a colonização pode ser tanto vinda de fora como de 
dentro do território. (BERLINCK, 2008c, p. 188) 

José Luis temia ficar sóbrio, preferia a vida selvagem, em que podia 

experimentar riscos incalculáveis: ultrapassava os sinais vermelhos das vias 

congestionadas de boas práticas e condutas morais e pretendia sair destas ileso. 

Amparado pelo álcool, vivia a sensação de entorpecimento constante, que o 

protegia da vulnerabilidade que o abatia. Temia ficar sem o efeito do álcool, de 

“cara limpa”, e, exposto em seu desamparo, deparar-se com a pessoa em que se 

tornou: um corpo disforme, numa trajetória de tropeços, condenado por uma 

existência acidentada. Anestesiava-se das marcas recentes e das já cicatrizadas 

que inevitavelmente se lhe irrompiam em sangue a cada dia. Permitia-se ainda, 

neste estado de transe permanente, tocar e alimentar-se de peitos quentes e 

generosos, alucinando-os eternos e exclusivos para si.  

Ele não se enquadrava nos padrões mais conhecidos da denominada 

população vulnerável: tinha uma família que lhe provera tratamento, morava em 

casa própria, levava uma vida de classe média, completara sua escolaridade. 

Porém, revelava-se em sua vulnerabilidade pela ausência de proteção de si, e 

principalmente pelo modo repetitivo e recorrente com que se lançava em 
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situações de risco, e promovia rupturas dos laços de confiança e amparo, que 

eventualmente conseguia estabelecer. Lançava-se em direção ao risco tão 

desprovido de proteção, numa disposição de entrega a um porvir tão incerto, 

mantendo-se em estado intermitente de intoxicação de drogas, e expondo-se 

cotidianamente a riscos elevados de acidentes, que revelava total incapacidade e 

inabilidade de cuidar de si.  

Esta inabilidade tem características de uma insuficiência imunológica 

psíquica, como descreve Berlinck (2008c), em que a mãe fálica detém todo o 

poder do cuidado e proteção dos filhos, impedindo-os de desenvolver a 

habilidade de se cuidar e se proteger. Esse poder imaginário produz um 

desamparo passivo no filho, que se revela numa disponibilidade de entrega total 

ao outro, permitindo um campo vulnerável aos ataques externos. 

Observa-se também que pacientes com insuficiência imunológica não 
só revelam uma grande incapacidade de se proteger contra ataques 
virulentos externos, como há uma disponibilidade a ataques virulentos 
endógenos que frequentemente levam à destruição. (BERLINCK, 
2008c, p. 190, grifos nossos)  

A família poderosa que o supre e o acolhe em sua dor, por meio de 

tratamentos e cirurgias infindáveis, é a mesma que desiste dele, lançando-o à 

própria sorte para o cuidado de si. No âmbito do CAPS, a história se repete: a 

tutela, o acolhimento e o amparo iniciais da equipe dão lugar às medidas 

expulsivas do paciente, que pretendem colocá-lo para fora. Contudo, mimetizam 

a dinâmica familiar e, ambiguamente, promovem uma adesão neurótica de José 
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Luis atraído pelo estranhamente familiar da equipe, e daí decorre o sentimento 

de pertinência ao CAPS, como um lugar substituto ao do amparo familiar 

perdido. 

CAPS DE PORTAS ABERTAS 

 A cena do paciente trancado do lado de fora da unidade parece retratar, agora de um 

modo inverso, o mesmo cenário do hospital psiquiátrico, em que as chaves das portas de 

passagem controlam obsessivamente o trânsito dos pacientes. O livre acesso é barrado ao 

paciente também no CAPS, que foi criado para funcionar na lógica da porta aberta, ou seja, 

atender prontamente, sem fila de espera, evitando a burocracia dos encaminhamentos e 

suplantar a prática ambulatorial dos atendimentos com hora marcada. Esta estratégia de 

tratamento visa atender o paciente na situação de crise, em que ele próprio ou seu familiar 

identificaria a agudeza de sua dor e poderia recorrer ao tratamento.  

No atendimento de José Luis, o que se pretende com a medida de 

expulsão é retirar o elemento perturbador das vistas e resgatar a ordem 

institucional. Nesta prática, barram-se também a livre escuta aos apelos e sinais 

do paciente em sua dor sanguinolenta. No cotidiano do CAPS, não está previsto 

o intervalo entre as várias ações para o tempo hábil da dúvida. A tarefa deve ser 

realizada com rapidez, considerando a diversidade de ações dispostas no 

cardápio dos atendimentos: oficinas, psicoterapias, terapias, grupos, dispostos 

em horários e objetivos a cumprir. 

Mesmo com a derrubada dos muros dos hospitais psiquiátricos, as práticas 

institucionais da saúde prevalecem arcaicas. Os loucos, de um modo geral, 

ficavam interditados do contato com a sociedade, assim permaneciam trancados 

para dentro, em hospitais, prisões, reformatórios. A ordem atual preconiza que 
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eles ocupem o espaço comum e se insiram na comunidade local. Contudo, 

presenciamos os que ficam trancados para fora, interditados de entrar, barrados 

pelas seletivas “portas abertas” dos CAPS.  

No pensamento clínico, o lado de fora e o lado de dentro do CAPS são, 

ambos, espaços de inclusão. Na prática clínica, o fora e o dentro comunicam-se, 

para a inquietude das medidas cerceadoras institucionais, não há como impedir o 

intercâmbio da loucura evanescente. Decorre daí que o tratamento não se dá 

apenas no intramuros, ou para além dos muros, como quer o discurso da reforma 

psiquiátrica, mas a partir de fronteiras, de membranas intersticiais em que 

múltiplas vulnerabilidades habitam. 

Na tentativa de excluir José Luis do CAPS, foram tantas horas debruçadas 

sobre o caso, que resultou num resgate da dúvida no espaço institucional, do ato 

de inclinar-se sobre o paciente e sua questão enigmática, nesta atmosfera 

propícia se desenvolveu um terreno fértil para a compreensão clínica do caso e a 

aderência inconteste do paciente ao tratamento. 

O OUTRO VULNERÁVEL 

O aparelho psíquico é desde os começos da psicanálise, uma 
construção que responde à violência primordial que ameaça a 
existência física do sujeito e da espécie e, ao mesmo tempo, é 
insuficiente para proteger o sujeito de ataques virulentos tanto internos 
como externos. (BERLINCK, 2008c, p. 181, grifos nossos) 

No atendimento a pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade, ocorre 

um fenômeno interessante de se observar e pesquisar: atender o outro vulnerável 
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coloca imediatamente o profissional na mesma zona de risco, de revelar-se 

também em sua vulnerabilidade; o outro aparece tão desprotegido, sem pele, em 

carne viva, em que a dor ultrapassa a fronteira pretendida entre paciente e 

clínico.  

A insuficiência imunológica psíquica atinge também o profissional de 

saúde, que se considera imune aos ataques virulentos advindos do outro 

vulnerável. Em sua onipotência e avental branco, fantasia sobre si um corpo 

idealizado, invulnerável aos ataques do paciente. No caso de Josie, ficou 

evidente a sua incapacidade de se proteger tanto dos ataques externos, como da 

virulência dos internos. Martirizava-se para sustentar a imagem idealizada que 

criara sobre si, numa tentativa frustra de escapar da angústia de se sentir tão 

pequena diante dos outros gigantes, com os quais convivia cotidianamente.  

Berlinck (2008c) compara o aparelho psíquico com a noção de território a 

ser protegido dos ataques de inimigos externos, como ocorre no processo 

colonizador, em que os países colonizados estão à mercê da virulência das 

grandes potências que pretendem dominá-lo e das próprias insuficiências ou 

estratégias eficazes de proteção, que resultam num determinado sistema 

imunológico psíquico. As medidas de proteção predominantes nos povos que 

resistiam à dominação apresentavam capacidade de iniciativa no lugar da 

passividade e da resignação conformada dos que fracassaram. 

A falta de autonomia se manifesta por uma perspectiva que relaciona 
esteticamente o pequeno com o grande [...] o colonizado fica diante de 
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uma estética fálica em que o colonizado fica na posição do destituído 
diante da grandeza do colonizador. (BERLINCK, 2008c, p. 187, grifos 
nossos) 

Odete e Josie fazem parte da comunidade de profissionais do CAPS, 

denominada de equipe que estabelece regras de conduta em bloco, ditadas e 

preconizadas por portarias ministeriais, num modelo ortopédico em que faltam 

espaços para iniciativas individuais, maior autonomia e vigora a apassivação dos 

trabalhadores numa entrega apequenada diante do Grande Outro, o poderoso 

SUS. 

O que fica mais evidente na comparação entre os que fracassaram e os 
que foram bem sucedidos na luta anticolonial é a autonomia [...] Essa 
falta de autonomia de judeus e ciganos parece estar intimamente 
associada à natureza comunitária das relações sociais predominantes 
nestas populações. (BERLINCK, 2008c, p. 186, grifos nossos) 

O clínico aprendeu que, para operar, seria necessária certa assepsia em seu 

campo de trabalho, o setting e o enquadre dariam conta disso, mas o contágio é 

inevitável. O profissional é confrontado com o próprio desamparo, em princípio 

de revelar-se inábil, despreparado, desprovido de instrumental psíquico para 

lidar com situações de extrema vulnerabilidade do outro. E em segundo lugar, 

pode perceber que é justamente a partir deste terreno movediço que reside sua 

salvação. Nele ele deve permanecer por um tempo até que o desamparo se torne 

experiência de estranhamento fértil, capaz de capturar o conteúdo enigmático. 
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O ATENDIMENTO FORA DO CAPS 

 Pessoas em situação de risco e vulnerabilidade tornou-se expressão 

saturada nos discursos sobre políticas públicas de saúde associada a jovens e 

crianças ameaçadas ou vítimas de violências, que se encontram nas ruas, 

distantes de suas famílias, fazendo uso de drogas ilícitas, apresentando risco de 

vida e agravos à saúde. Porém, o que se observa na prática cotidiana das ações 

em saúde mental é uma ampliação deste campo de risco, atingindo o profissional 

de saúde em sua ficcional zona de segurança. 

  O profissional de saúde atravessou os limites de sua sala de atendimento 

e ganhou as ruas como espaço de intervenção. Por meio de abordagens 

terapêuticas, acessa a população vulnerável e coloca-se imediatamente na 

mesma situação de exposição e risco. Trata-se da estratégia das equipes de saúde 

da família na atenção às pessoas usuárias de substâncias psicoativas: o paciente 

é abordado no local em que se encontra, diferenciando-se da lógica do 

atendimento ambulatorial, em que o paciente é esperado no serviço, assegurando 

sua disposição e demanda para o tratamento; o contato dá-se, de preferência, 

num momento em que ele não esteja fazendo o uso da substância e, a partir 

dessa aproximação inicial, são previstas abordagens sucessivas até o 

encaminhamento ao CAPS. 

Fabiana é psicóloga e atua na equipe de saúde da família na região central 

da cidade, onde se reúne grande concentração de jovens usuários de drogas, 
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vistos a qualquer momento do dia em sua prática cotidiana. Ela relata triunfante 

que conseguiram, após semanas de intervenções, convencer cinco adolescentes 

meninas a participarem de atividades esportivas e culturais num parque 

próximo, orgulhosa de estar correspondendo às expectativas de inserção social 

desta população.   

As meninas que se encontram nesta região, em sua grande maioria, são 

tuteladas por pais de rua, os quais exercem poder e prometem proteção sobre 

suas vidas, destinando-as principalmente à prostituição, aliada ao consumo e 

tráfico de drogas, atividades que movimentam uma estrutura em que cada um 

assegura sua posição. Nesta engrenagem, as meninas são peças valiosas que 

mantêm a máquina em funcionamento. Torna-se fácil imaginar a resistência a 

qualquer intervenção que ameace essa estável convivência. 

A identificação quer seja a um território como, por exemplo, a pátria, 
quer seja a uma identidade social, pode ser fatal para o que é objeto de 
um ataque virulento externo. Estar sempre pronto a mudar de 
território, se deslocar num território, a mudar de fisionomia, de 
profissão, de nome e de grupo de pertinência é uma das regras básicas 
da luta anticolonial. Mas é também uma das regras básicas do combate 
contra ataques virulentos externos. (BERLINCK, 2008c, p. 187, grifos 
nossos) 

Estas meninas estão identificadas com um lugar social de pertencimento, 

fazem parte de uma comunidade muito bem constituída com leis e regras de 

conduta próprias, que exigem fidelidade e obediência incondicionais, sendo o 

preço destinado ao transgressor a própria morte ou a chacina da família. Nestas 

condições de rígido submetimento, revelam-se meninas sofrendo de 
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insuficiência imunológica psíquica, que desenvolvem, desde muito pequenas, a 

incapacidade de cuidar de si e entregam-se passivamente ao outro em sua 

vulnerabilidade. 

 O que caracteriza as relações sociais comunitárias em oposição às 
relações sociais societárias é que as primeiras se revestem de uma 
ausência de individualismo. Na comunidade, as pessoas nascem para 
ocupar posições fixas previamente determinadas. A mobilidade social 
é, também, definida por normas rígidas previamente estabelecidas, de 
forma que os membros da comunidade não se deslocam segundo 
critérios pessoais. Os desvios das normas institucionalizadas, quando 
ocorrem, são acompanhados por punições também conhecidas, de 
forma que não há espaço social para aquilo que se denomina liberdade 
pessoal. (BERLINCK, 2008c, p. 183, grifos nossos)  

Fabiana narra outro episódio em que ela e sua equipe presenciaram grave 

situação de risco de uma menina dormindo debaixo de uma caçamba, em que lhe 

escorriam pelo rosto dejetos do lixo contido no container. Ao tentarem retirar a 

adolescente daquela situação, foram cercados, ostensivamente, por um grupo de 

pais de rua. Mesmo depois de explicitada a intenção de apenas removê-la da 

caçamba, não foi possível prosseguir com o ato, tiveram que deixar o local sem 

mais interferir. 

Ao relatar o ocorrido com a menina da caçamba e comentar sobre os 

riscos a que estavam expostos em sua atuação no cotidiano, Fabiana sugere uma 

medida eficaz de proteção: o uso do avental branco nas ruas!  

A história do enfrentamento das doenças e dos doentes se repete, reincide 

nas práticas mais inovadoras e ousadas. A fronteira entre profissional de saúde e 

paciente é novamente ativada, de tempos em tempos, pela necessidade maciça 
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de separar corpos, fortalecer os lugares de distinção entre os sãos e os doentes, 

evitar a contaminação que vem dos outros miseráveis e se manter distante do 

risco. O avental branco é o anteparo que se pretende impermeável à 

vulnerabilidade que vem do outro.  

Situações marcadas por extrema violência, desamparo e abusos de toda 

ordem perturbam e incomodam o profissional de saúde, que pretende manter-se 

no âmbito estreito e restrito da saúde, sem desviar-se de seu caminho, abstendo-

se de preocupações sociais, jurídicas, “policialescas”, que por ventura 

atravessem sua prática. Devidamente paramentado com seu avental de médico 

espera sair ileso do campo de batalha. 

Maria tem 18 anos, mora com a mãe e três irmãos do sexo masculino, 

sendo que a sua atividade de prostituição sustenta a família. Foi identificada 

como usuária de drogas, fazendo uso contínuo há dois anos. Depois de 

abordagens sucessivas pelos agentes comunitários de saúde, concordou que 

precisava de ajuda para se tratar. Maria permaneceu internada por apenas um 

mês e teve que interromper seu tratamento abruptamente, muito antes da 

melhora de seu estado geral, por meio de desesperada solicitação de alta pela 

mãe, segundo a qual, estariam passando necessidades sem a presença da filha 

em casa. A mãe não era apenas concordante com o fato da filha prostituir-se, 

como mantinha e sustentava esta prática. 

A situação de Maria provocou notável horror aos profissionais de saúde 

que acompanharam o caso, não apenas pela condição vulnerável em que ela se 
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encontrava, à margem do amparo familiar, da proteção do governo, mas 

principalmente pela ausência de mínimo pudor no relato da mãe. 

A preocupação com o vulnerável ganhou espaço de destaque nas notícias 

jornalísticas, no horário nobre dos telejornais, focalizando aquela população que 

se mantém à sombra do sistema de saúde, da proteção social e da garantia de 

direitos, durante muito tempo. O advento das drogas, principalmente o “crack”, 

trouxe visibilidade aos vulneráveis, disponíveis à luz do dia, às lentes dos 

fotógrafos, às vistas dos passantes. 

E, para ilustrar esta preocupação, o trecho extraído do documento síntese 

da VIII Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil 

(BRASIL, 2009) trata da necessidade da constituição de estratégias para 

territórios atingidos por vulnerabilidade e violência. De que territórios se 

tratariam? 

As noções centrais que orientaram a discussão foram a de 
vulnerabilidade da população em questão, a de iniquidade social, a 
complexidade implicada no consumo de substâncias psicoativas por 
crianças e adolescentes e a necessidade de considerar os contextos 
socioculturais e econômicos na abordagem do problema e na 
construção das alternativas para enfrentá-lo. Especial atenção foi 
dedicada à vulnerabilidade de crianças e adolescentes em situação de 
rua, às necessárias interfaces entre a saúde mental e o sistema sócio-
educativo, à qualificação das redes de saúde, em especial da saúde 
mental, e das redes de apoio social para a atenção integral a esta 
população. 

Que há regiões em situação de grande vulnerabilidade e violência; 

RECOMENDA 
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A construção de estratégias específicas que atendam às demandas 
peculiares dos territórios que se encontram em situação de grande 
vulnerabilidade e violência. (BRASIL, 2009, grifos nossos) 

4.4 O EXTRAVAGANTE E O INVISÍVEL: OS CASOS 

MARILENE E SILVIO 

O CASO MARILENE 

Marilene começou a apresentar sinais de melhora quando passou a frequentar uma 

renomada livraria situada num bairro nobre da cidade de São Paulo, ambiente idealizado para 

um público diferenciado, composto de pessoas pretensamente cultas, intelectuais e ricas, 

desfilando seus modelos casuais – displicentemente arrumadas para o ambiente de elegante 

cultura.  

Como tantos outros, ela começou a frequentar a livraria sem a intenção ou 

possibilidade de consumir livros, sem muita clareza do que estava fazendo ali, a não ser pela 

vaga ideia de poder se ver num lugar de gente tão despreocupada de si e desocupada da vida 

dos outros. Encontrara enfim um espaço em que poderia passar despercebida, sem atrair 

olhares sobre si, sua loucura, inadequação ou classe social. Escondia-se entre as prateleiras e 

vez ou outra folheava um livro pelo simples prazer do tato. Sua preferência era a seção de 

livros infantis e por lá ficava durante horas sem perceber o tempo passar. 

Houve um dia, porém, que foi abordada por uma frequentadora: "São seus filhos?".  

Aquilo lhe soou como um inesperado aceite, um ingresso para o mundo dos não loucos. Ela, 

que se contentara até então com a sua invisível convivência entre livros e pessoas, agora era 

vista como alguém que podia perfeitamente pertencer àquele lugar, ou a qualquer outro que 

escolhesse para si.  

A busca de um lugar de pertencimento não era de agora. Marilene fora expulsa da casa 

de sua mãe, de sua casa, de seu trabalho e de duas enfermarias psiquiátricas de renomados 
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hospitais-escola de São Paulo, especializados em casos graves. Do CAPS também fora 

encaminhada a outro serviço, por motivos que não lhe foram revelados diretamente. Ouvia, no 

entanto, nesses anos todos, comentários pelos corredores de que o seu caso era grave, crônico, 

era tida como uma paciente difícil. Conseguira, até mesmo no mundo dos loucos, apenas um 

não lugar, um lugar marginal. 

Ela tinha filhos, mas não eram aqueles que frequentavam livrarias. Os seus, mal os via, 

com pouco ou nenhum contato. O filho se tornara usuário de drogas, como ela, e só a 

procurava quando o dinheiro faltava. A menina engravidara e o genro não queria que a avó 

louca se aproximasse muito da criança, para não passar má influência. Mesmo no dia das 

mães, não esperava mais por notícias deles. Agora encontrara seu refúgio para passar suas 

tardes infindáveis, em que podia ser confundida com outras mães ao lado de seus filhos.  

Frequentar a livraria tornou-se quase um vício, queria atingir aquele ar de nobre 

displicência que observava nos frequentadores, sem se importar com os próprios modos ou 

adequação, de quem desde sempre, tem a certeza de um lugar assegurado na cidade e no 

mundo.  

No CAPS, o lugar que gostava mais de ocupar era o consultório, enquanto esperava 

para passar em consulta. Dificilmente permanecia na sala de espera junto com os outros 

pacientes. Tinha o cuidado de chegar adiantada à sua consulta, encontrar a sala vazia e 

instalar-se nela, deixando a porta entreaberta. Sentava-se na cadeira do médico e abria sua 

agenda sobre a mesa, lotada de compromissos na semana, todos de ordem médica: consultas, 

exames, terapias. Por ali sempre passava um paciente perdido que a tomava como profissional 

do CAPS e lhe perguntava algo, ao que ela respondia prontamente, sem precisar confirmar 

com ninguém a informação passada. 

Antes da consulta, passava pela sala dos técnicos, entrava e já ia pegando o café que 

era exclusivo a eles, mas que ela conseguia sempre uma exclusiva xícara para si. Invadia a 
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conversa, interpondo-se sem cerimônia nos assuntos e impregnando-se nos corpos dos 

médicos, deixando-os sem escapatória a seus apelos de medicação ou comentários sobre a 

ineficiência do tratamento.  

Na relação com os psicólogos, mostrava-se numa insuspeita solicitude, antecipava-se a 

procurar a chave da sala de grupo, a chamar os pacientes para o atendimento e depois do 

término da terapia, permanecia na sala, arrumando as cadeiras e guardando o material 

utilizado. Com tudo isso, frequentemente, conseguia ser confundida pelos outros pacientes, 

para seu imenso prazer, como uma profissional do CAPS. 

Entrava no banheiro ignorando a placa que indicava: “reservado aos profissionais”. 

Jamais utilizava o outro banheiro destinado aos pacientes. Como num ritual repetido em todas 

as suas vindas ao CAPS, tirava os sapatos e toda a roupa, permanecendo apenas com as peças 

íntimas do vestuário, então lavava os pés, as axilas e os cabelos na pia do banheiro. Se 

“casualmente” encontrasse os terapeutas que a atendiam, iniciava, ali mesmo, a terapia, 

trazendo conteúdos tratados em outra sessão ou acontecimentos recentes, só para ir 

adiantando o expediente. 

Marilene não suportava o lugar marginal que ocupava no mundo, ela que já tivera um 

espaço reservado entre os jornalistas, ex-colegas de trabalho, e no mundo da mídia escrita, 

sofria muito com a decadência social em que agora se encontrava. Perdera tudo com a 

atividade ilícita de tráfico de drogas que exerceu fora do país, quando trabalhava como 

enviada especial do jornal, tornando-se também dependente de múltiplas drogas. Vivia como 

nômade revezando-se de casa em casa dos amigos que restaram ou daqueles a quem se ligava 

e se desligava rapidamente, pois era também expulsa com a mesma velocidade em que era 

acolhida.  

Marilene era uma pessoa excessiva, na sua insistente presença diante do outro. 

Tentava desesperadamente manter o interlocutor atado a si, numa conversação sem 
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possibilidade de pausa, descanso e fim. Como pretensa detentora da palavra, cobria-se de 

histórias extravagantes, num esforço de fazer de si um caso interessante. Desde sua chegada 

ao CAPS, provocou sentimentos mistos, ora de excessiva inclusão e em seguida de ojeriza, 

repulsa e exclusão. O primeiro terapeuta que a atendeu ultrapassava o horário da sessão, 

acolhia-a durante horas ao telefone e levava o seu caso continuamente às reuniões clínicas. 

Após meses de atendimento, sentiu-se exausto e impotente, parecia ter esgotado suas 

possibilidades terapêuticas, sem resultar numa melhora ou mudança na dinâmica da paciente. 

Decidiu-se então por encaminhá-la a outro terapeuta. 

O primeiro diagnóstico que recebeu foi de psicose maníaco depressiva, na época em 

que fazia tratamento no hospital-escola, instituição da qual foi expulsa ou, no linguajar 

médico, teve alta administrativa por não respeitar as regras institucionais. No segundo serviço 

de atendimento em saúde mental, especializado em transtornos graves e tratamento à crise, 

seu quadro foi descrito como transtorno bipolar com tendências sociopatas. Desta clínica 

também teve alta administrativa, e para o qual não poderá retornar por ter agredido física e 

verbalmente uma enfermeira. Ao chegar no CAPS, logo de início, o seu diagnóstico foi uma 

preocupação, e demorou cerca de seis meses para se chegar num consenso preliminar da 

equipe, foi considerada, após várias reuniões e supervisões clínicas, histérica grave.  

Marilene era uma paciente voraz no uso abusivo de drogas, no ultrapassamento dos 

espaços demarcados para si nas instituições (invadindo os lugares reservados dos 

profissionais), na forma “canibal” de investir sobre os profissionais, desejosa de tomar-lhes a 

posição e apropriar-se de suas identidades. E, justamente por este excesso de fome, nunca se 

saciava com nada do que lhe era ofertado, não havia medicação, terapia, psicoterapia à altura 

de sua insatisfação. Surgia a cada consulta com uma queixa no corpo ou na alma que lhe eram 

sabidamente insolúveis e destacava com isso a insuficiência do outro, o fracasso de toda uma 

comunidade assistencial. 
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Sua exaltada presença no cotidiano dos atendimentos foi gerando uma intolerância 

contínua e crescente em relação à sua pessoa e perturbava a compreensão clínica do caso, em 

que o foco se dirigia exclusivamente a duas preocupações: a busca de um diagnóstico preciso 

e questionar a sua permanência no CAPS. A ideia de parecer banal ou invisível aos olhos dos 

outros lhe causava horror, suas dores eram narradas como “as piores na história da Medicina”, 

seus sintomas eram sempre inéditos, suas doenças raras, sem possibilidade de tratamento, cura 

ou de diagnóstico. Beneficiava-se com a identidade de doente especial, da qual extraía algum 

conforto ou gratificação pelo olhar interessado e diferenciado do outro. 

 Durante um período do seu tratamento, solicitou insistentemente uma espécie de 

carteira de identidade de doente mental, que a identificaria como uma paciente portadora de 

graves transtornos mentais, uma espécie de credencial, que na sua fantasia, lhe permitiria ter 

acesso gratuito a serviços jurídicos, descontos em farmácias e atividades de lazer. Enfim, sua 

missão de não cura se cumpria a cada dia, na expulsão dos serviços de atendimento, no 

fracasso dos médicos e na construção de uma imagem diferenciada no CAPS e na vida. 

Marilene havia encontrado em sua loucura ou estado de adoecimento permanente um 

lugar de pertencimento, e o CAPS se tornara o lugar privilegiado para ocupar. Ela foi a única 

paciente que conseguiu ser atendida por todos os terapeutas do serviço. Durante os dez anos 

que frequentou o serviço, foi o caso mais discutido, mais supervisionado e comentado pelos 

corredores em sua inconfundível extravagância. 

O CASO SILVIO 

Silvio chegou ao CAPS Ad com queixa de dependência de álcool. Bebia 

desde os 11 anos no alambique de sua casa, costume passado de geração em 

geração entre pais, avós e tios, como sinal de virilidade e potência: beber era 

considerado natural e esperado entre os varões da família. O ambiente em casa 
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não era dos melhores, cresceu sendo alvo de maus-tratos dos irmãos mais 

velhos, que o chamavam de bobo, louco, imbecil. 

Sua família era natural do Espírito Santo, região em que nasceu, viveu e 

se casou, até o falecimento da única filha com a idade de dois anos. Silvio 

martiriza-se desde então pela morte dela, da qual se considerava totalmente 

responsável e culpado. Naquele dia em especial, chovia muito e ele encontrava-

se no bar com os amigos desde o período da manhã, sequer tomara café e 

dedicara o dia de domingo, sua única folga semanal, a jogar e beber. Sua mulher 

o procurara insistentemente, o dia todo, para que ele levasse a menina ao 

hospital, pois ela ardia em febre.  

Silvio não se incomodou com os apelos da mulher, que eram sempre 

muito exagerados quando se tratava da criança, e mais ainda, quando queria tirá-

lo da companhia dos amigos do bar. Sucedeu que sua filha morreu no dia 

seguinte com o diagnóstico de meningite, sem tempo de ser socorrida no 

hospital. Não tardou dois dias depois do enterro para sair de casa apenas com a 

roupa do corpo, sem nenhum destino. Veio parar em São Paulo como andarilho e 

alcoolista. 

Silvio foi diagnosticado como psicótico, apresentava sorologia positiva 

para o HIV e era morador de rua. Ele reunia em si uma constelação de locus 

identificatórios, carregava a pecha da loucura, da miséria e da morte. Um 

paciente com este quadro de gravidade clínica, psiquiátrica e social certamente 

ocuparia posição de destaque entre os pacientes do CAPS, pelo desconforto e 
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estranhamento que causaria na equipe, não era apenas mais um dependente de 

álcool, mas aparecia com sintomas graves de comorbidade psiquiátrica e a 

situação de extrema vulnerabilidade social. No entanto, não foi isso que 

aconteceu. 

Silvio sempre chegava no horário de suas consultas bem trajado, tendo os 

cabelos cortados, a barba feita, e esperava pacientemente para ser atendido. 

Mantinha um sorriso tímido, evitando encarar as pessoas diretamente nos olhos, 

e tratava os profissionais do CAPS com uma mesura extremada, chamava a 

todos de senhores ou doutores. 

Sozinho no mundo, como se referia a si mesmo, não tinha familiares em 

São Paulo, morava no bairro de Pompéia, na fachada de uma casa, cujo dono o 

conhecia e lhe oferecia um sofá na sua garagem para dormir, mas ele preferia se 

instalar sobre um papelão na calçada, sem incomodar ninguém. Nunca se 

acostumou à vida em albergue, não gostava da bagunça, multidão e das vozes 

que lhe perturbavam o sono e a tranquilidade. Conhecia e respeitava 

perfeitamente as regras das ruas, e sabia onde conseguir roupas limpas, boa 

comida e banho.  

Repentinamente, começou a faltar em suas sessões e demorou em a 

equipe notar sua ausência, que durava semanas. Tinha sofrido um grave 

acidente, fora atropelado por um ônibus e teve que ficar hospitalizado durante 

seis meses. Quando voltou, não conseguia mais flexionar o pé, seu calcanhar 

perdera a mobilidade e só andaria dali por diante com a ajuda de muletas.  
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Nessa mesma época, teve seus documentos roubados e descobriu que 

usaram seu documento de identidade para abrir conta em banco e usufruir de 

cartão de crédito em seu nome. Tentou contar o ocorrido aos funcionários do 

banco, os quais não lhe deram a mínima atenção. Vinha nesse período ao CAPS 

embriagado e, nestes momentos, fazia-se notar pela ousadia e irreverência. 

Reclamava da demora para ser atendido, insinuava-se de modo sensual para as 

funcionárias e pacientes, inclusive para a terapeuta, com a qual entrava na sessão 

arriscando um gesto de reverência exagerada, beijando-lhe o dorso da mão, 

como um cavalheiro medieval, tratando-a com intimidade antes impensável, 

dizia: “E aí xuxuzinho, como vai essa belezura?” 

Nestas ocasiões em que vinha alcoolizado, causava grande estranhamento 

e desconforto na equipe e nos outros pacientes. Era difícil identificá-lo como o 

Silvio que, outrora quieto esperava sua consulta, sem esboçar mínimo sinal de 

agrado ou desagrado, facilmente passava despercebido. Poderíamos supor que, 

nestes momentos de rebeldia, ele exigia ser incluído no CAPS, o que não lhe era 

sentido anteriormente. Ele parecia ter que “fazer o diabo” para ser notado em 

sua dor. 

O caso Silvio nunca era notado pela equipe a ponto que chegasse a 

merecer destaque nas discussões clínicas, nestas a equipe ocupava-se em 

atualizar e reatualizar temas recorrentes, como criar e recriar os instrumentos de 

triagem, refinar as fichas de entrevista inicial numa extensa anamnese que 

refletisse o perfil da clientela, com o fim de detectar os casos a serem 
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encaminhados, a exclusão dos casos de comorbidade psiquiátrica e os casos 

sociais. Todos casos que dispensam a peculiaridade do paciente em questão com 

seu pathos, seu sofrimento. 

A EXTRAVAGÂNCIA NA CLÍNICA  

Extravagância significa, em seu sentido próprio, extravagar ou 
extraviar-se, ir longe demais e perder-se ao subir, como por exemplo, 
o alpinista que, ao se atrever a escalar uma passagem difícil, vê-se 
perdido, “encalacrado” numa posição sem saída e sem retorno 
possível, e da qual só pode ser salvo mediante a ajuda de terceiros.  
Em sentido figurado, significa exceder-se (com atrevimento), 
demasiar-se, exorbitar, ultrapassar os limites do razoável, ir longe 
demais e longe demais em suas ideias, opiniões e comportamento [...] 
extravagante, exagerado, exaltado, excessivo, atrevido, excêntrico, 
maluco, maníaco. (ALMEIDA, 1977, p. 13) 

Poderíamos supor que a clínica no SUS é uma clínica do excessivo, 

daquilo que ultrapassa os padrões conhecidos e familiares ditados nas cartilhas 

ministeriais sobre o atendimento em saúde mental. Pareceria simples atender nos 

CAPS os casos graves, para os quais estes serviços especializados foram 

criados, prioritariamente. Porém, quando um paciente se apresenta em sua 

gravidade, imediatamente são ativados, na equipe, mecanismos de exclusão 

deste caso. E isto, paradoxalmente, promove uma incrível mudança, ele torna-se, 

a partir daí, um paciente do CAPS, inserido nas discussões clínicas, passível de 

ser colocado em foco e necessariamente sair da zona de risco de ser confundido 

com outros seres invisíveis que habitam o cotidiano das práticas assistenciais. 

A gravidade das patologias, as histórias de vida marcadas pela miséria, 

violência e humilhação, as condições precárias de atendimento nos serviços de 
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saúde, tudo isso poderia ser definido como excesso. A gravidade dos casos 

presente nos atendimentos do CAPS pode ser revelada de diversas formas, e não 

apenas pelos sintomas de crise ou descompensação decorrentes de determinados 

quadros psicopatológicos, como as psicoses ou neuroses graves. O conteúdo 

grave pode estar presente na maneira extravagante habitual em que o paciente se 

manifesta para o clínico, sem necessitar de um estado de crise para se configurar 

esta forma de exaltação. Com referência ao extravagante, Binswanger (1977, p. 

17) descreve:  

A atração da altura, o subir na direção vertical da significação, 
corresponde mais à aspiração de superar a “gravidade da terra”, de se 
elevar acima da pressão e da “angústia das coisas terrenas”, mas ao 
mesmo tempo também “a aspiração de conquistar um ponto de vista 
superior”, uma “visão superior das coisas”.   

No caso Marilene, é bastante visível como este estado de exaltação afetou 

a escuta dos profissionais que a atenderam, impedindo-a de passar despercebida 

nas reuniões clínicas, nas terapias de grupo, e, ao contrário, ganhar destaque na 

instituição, também aos olhos dos outros pacientes. Em suas histórias 

extravagantes, prevalecia o conteúdo enaltecido que imprimia aos lugares que 

frequentou: o tratamento nos hospitais-escola de renome, o trabalho como 

enviada especial para um jornal, a livraria frequentada por pessoas cultas, num 

relato que a colocava nas alturas, mas sem possibilidade de escapar da condição 

miserável em que se encontrava.  Ainda sobre o conceito de extravagância, 
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Binswanger (1977, p. 19-20) define um duplo estado de volatibilidade e 

paralisia: 

Já o subir à altura permanece um “vol imaginaire”, um arrebatar-se 
sobre as asas de meros desejos e “fantasias”, de tal forma que não se 
consegue chegar nem a uma visão de conjunto [...] só pode extravagar 
e enrascar-se o alpinista que não tem uma visão de conjunto da 
estrutura do despenhadeiro que está escalando.  

Em instituições em que, com frequência, habita o excessivo, observado na 

prevalência das práticas repetitivas, na intolerância habitual com o outro 

diferente, na busca de estratégias cada vez mais eficazes de triagem e seleção 

dos casos; o risco de se tornar invisível é altíssimo, na figura daquele que é visto 

como apenas o usuário. Ultrapassar o lugar daquele que é visto como utilizador 

do SUS exige do paciente, o esforço de elevar seu apelo vários tons acima da 

escuta habitual do clínico, num grito de dor, capaz de romper a densa névoa de 

opacidade entre eles, presente mesmo no estado aparente de pacífica inclusão. A 

este respeito, Costa (2006, p. 159, grifos nossos) evidencia a noção de 

anonimato que se assemelha à condição de invisibilidade que acomete o usuário 

do SUS: 

A impossibilidade de se contar – ou seja, de se situar em relação a 
uma diferença, ou mesmo a uma igualdade – leva o sujeito a 
confundir-se e a misturar-se, de forma absoluta, com o discurso no 
qual ele busca representar-se. Nesse contexto, a dimensão mais radical 
de alienação se expressa num social anônimo, excluindo-se o que 
poderia vir a ser um sujeito, num ato singular de enunciação.  

Apesar dos esforços governamentais voltados para a população 

historicamente alijada dos nichos de saúde pública, os mecanismos de inclusão-
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exclusão estão presentes, perpetuam-se no cotidiano das práticas assistenciais do 

clínico. Interessante notar que os chamados pobres, miseráveis, ou doentes de 

outrora recebem modernamente outras designações como “pessoas em situação 

de risco e vulnerabilidade social” e não moradores de rua, “vítimas de violência 

doméstica”, evitando-se os termos mulheres violentadas ou abusadas 

sexualmente, e ainda “crianças ameaçadas (e não juradas) de morte”. Esta 

mudança na nomenclatura deve estar a serviço de minimizar ou escamotear a 

gravidade, o peso social, a estranheza e o horror que provocam pela simples 

enunciação da palavra. Enfim, tornaram-se todos, usuários do SUS. 

[...] com a busca de uma equivalência de direitos no âmbito privado, a 
esfera pública passa a ser representada pelo “social” [...] o que implica 
que o público, no nosso contexto pode equiparar-se ao anonimato, 
adquirindo um estatuto pouco interessante na constituição do sujeito. 
Esse “anonimato” se dá na própria produção do discurso, que 
cristaliza as condições de resposta, reduzindo-o a seus operadores. 
(COSTA, 2006, p. 158, grifos nossos)  

O ESTRANHO NA CLÍNICA DO SUS 

O impressionante na clínica do SUS deixou de ser o sofrimento psíquico e 

passou a ser os atravessamentos trágicos da vida do paciente. O olhar do clínico 

facilmente volta-se às condições de vulnerabilidade social e riscos de vida 

(tortura, abuso sexual, violência, tráfico de drogas, prostituição) a que foram ou 

estão submetidos os indivíduos. 

Uma das maiores barreiras que se agigantam no SUS é a cisão operacional 

que acomete o profissional na sua tarefa assistencial e o faz tropeçar no 
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entendimento e condução dos casos. São atitudes que revelam mais o interesse 

curioso na condição estranha manifesta no paciente do que na busca de uma 

percepção singular na situação inusitada. Segundo Campos (2000), operam nos 

profissionais de saúde estados passionais, como mecanismos defensivos contra o 

sofrimento gerado pelos entraves institucionais e que resultam em paralisia de 

pensamento e impossibilidade de conter e ser contido. 

 Neste sentido, aquilo que afeta o clínico é o outro em sua estranheza, 

provocada pelo corpo marcado e condenado à sua deficiência física, doença 

letal, condição de miséria social, ou violência impingida ou sofrida. Tudo ao que 

foge do conhecido, do familiar, é sempre e, ao mesmo tempo, motivo de horror e 

interesse.  

Rotelli, Leonardis e Mauri (2001) ressaltam o crescimento visível de uma 

população de jovens, como os novos crônicos, que se encontram à margem da 

saúde mental, trazendo problemas diversos (sociais, psicológicos, de saúde, 

econômicos) e caracterizam-se por perturbar a ordem pública, não são redutíveis 

a categorias diagnósticas definidas, não se vinculam, mas circulam nos serviços 

ambulatoriais e de internação6. Para Rotelli, Leonardis e Mauri (2001, p. 23, 

grifos nossos), “[...] não por acaso, o dilema central e dramático dos sistemas de 

saúde mental nascidos das reformas psiquiátricas não são mais os velhos 

pacientes crônicos egressos dos hospitais psiquiátricos com a desospitalização, 

mas os novos crônicos”.   
                                                

6 São jovens denominados Young Adult Chronic Patients que lotam os serviços nos E.U.A. 
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No filme Precious, do diretor Lee Daniels (2009), a protagonista é uma 

adolescente obesa, negra, com sorologia positiva para o vírus HIV, 

semianalfabeta, mãe de uma criança com síndrome de Down e grávida do 

segundo filho, fruto de relações sexuais com seu pai. Precious é o seu nome e 

enfrenta toda sorte de maus-tratos e humilhações por parte da mãe. Ela é 

responsável por todo o trabalho doméstico, é forçada a comer volumes de 

comida gordurosa e se manter obesa, e a fazer parte do jogo incestuoso da mãe, 

atendendo-a em seus apelos sexuais. Sustenta toda a família graças à pensão 

governamental que recebe como auxílio à criação de sua filha portadora de 

deficiência.  

 Precious é atendida regularmente há um ano na rede pública por uma 

terapeuta que decide chamar sua mãe para uma sessão familiar. O relato da mãe, 

despido de maquiagem e pudor, discorre sobre os abusos sexuais iniciados pelo 

pai de Precious, desde que a menina tinha três meses de vida, enquanto era 

amamentada no colo da mãe. Os olhos coniventes da mãe com a cena 

apresentada e, ao mesmo tempo, enciumados da relação do marido com outra 

mulher - sim, para a mãe, Precious era outra mulher - pedem desesperadamente 

o alívio da sua própria dor, gerada pela experiência de assistir durante anos 

seguidos, o amor de seu homem lhe ser roubado por sua filha de três meses. 

A cena obtusa perturba tanto a terapeuta que atende Precious, quanto o 

espectador. A terapeuta, impotente diante da história revelada, assiste a 

impossibilidade da mãe conceber o sofrimento de alguém além de si, mesmo da 
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própria filha, fosse ela apenas um bebê desamparado ou agora uma mulher 

crescida vulnerável à crueldade de seu relato. A própria Precious encerra os 

atendimentos dirigindo-se à sua terapeuta paralisada em seu silêncio e 

perplexidade: “Escuta, isso é demais para você, você não vai dar conta disso, eu 

vou seguir minha vida, adeus”. 

Este cenário de estranhamento do outro pode ser descrito como o 

Unheimlich a que Freud (1976) se referiu, em “O Estranho”, sobre aquilo que 

causa horror, é assustador e principalmente que deveria estar oculto e veio à luz. 

O elemento assustador retorna do conteúdo reprimido e, portanto, caracteriza-se 

por ser algo do terreno do familiar e há muito conhecido. É possível se pensar, a 

partir daí, no horror do clínico à identificação com a condição miserável do 

outro, colocando-se também em situação de risco e exposto em sua própria 

vulnerabilidade diante da dor do outro.   

Este seria um exemplo do excessivo no atendimento clínico, algo do 

ultrapassamento do humano, que superaria o grau de suportabilidade da dor do 

outro em si. Trabalhamos na esfera do que é suportável sentir na própria carne, 

do humano em nós, capaz de entender, ouvir, identificar-se, produzir 

associações. No limite do sofrimento que transbordou, não é mais possível estar 

ali como um dispositivo porta-marcas continente da dor do outro. 

Freud (1925/2007), em “Notas sobre o Bloco Mágico”, destaca a 

importância do mecanismo de proteção do aparelho psíquico contra os ataques 

do mundo externo, fazendo analogia com o dispositivo de escrita. Neste, marca-
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se a folha de celulose que protege o delgado papel de cera situado abaixo, 

evitando-se rasgos. Analogamente, poderíamos pensar na proteção psíquica 

presente na tarefa de atender o outro em seu sofrimento. Se o clínico teme em 

demasiado as marcas que eventualmente o paciente possa lhe desferir, 

provisoriamente, corre o risco de ficar paralisado e impedido de afinar sua 

escuta, consumido no horror de ser impregnado pela dor do outro. E, para 

finalizar, cito Freud (1925/2007, p. 141), quando ele sustenta a função de 

permeabilidade e ao mesmo tempo de proteção do aparelho psíquico: “[...] 

enquanto uma de nossas mãos escreve sobre a superfície da dupla folha que 

recobre o bloco mágico, a outra, de tempos em tempos, desfaz a escrita, 

descolando a folha da placa de cera situada logo abaixo”. 

Costa (2006) aborda a escuta do clínico na rede pública afetada por uma 

disposição assistencial prévia à escuta da dor do outro, numa atitude pré-fixada 

de respostas concretas a um desamparo sabido do usuário vulnerável. O clínico 

pode deparar-se com o enigmático de sua tarefa nos momentos em que lhe seja 

visível o singular da demanda do outro, distinto do apelo de amparo social: 

Assim, o que é comum (nos casos atendidos na rede pública) é serem 
passíveis de instrumentalização no âmbito público, na fixação de 
imagens de fragilidade, fazendo às vezes de objeto e servindo de 
suporte a promessas de amparo. Essa instrumentalização, que muitas 
vezes optam por soluções que não consideram uma possibilidade de 
escuta singular, termina por reforçar as condições de anonimato da 
queixa. Quem escuta essas queixas frequentemente está mais 
interessado em como será possível amparar seu lugar na instituição, 
ou mesmo no “social”, a partir de propostas curativas. Muitas vezes, 
as políticas propostas vão beneficiar mais aquele que propõe do que 
propriamente terem efeitos de uma escuta singular daquele que está 
demandando alguma coisa. (COSTA, 2006, p. 161) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CLÍNICA NO SUS 

Ao se pesquisar sobre um determinado campo de atuação nas práticas 

clínicas, o impulso inicial, muitas vezes, é o de se definir categorias muito 

fechadas, que qualifiquem a clínica “de” um determinado contexto. A Clínica do 

território, da Reforma Psiquiátrica, da Saúde Mental, das instituições, da AIDS, 

do usuário de drogas, do câncer, e outras, como se o pensamento clínico se 

modulasse em departamentos muito distintos uns dos outros, ora definido a 

partir do lugar institucional que ocupa, ora pela doença que focaliza, repetindo, 

mais uma vez - como esta pesquisa quis demonstrar - a lógica da demarcação de 

linhas divisórias como construções subjetivas do clínico. 

Neste trabalho, partimos do estudo da clínica e não de uma em especial. 

Amparada em seus princípios teóricos e técnicos, a clínica permite ser descrita, 

observada e analisada em suas práticas, a partir de diferentes contextos, vistos 

como recortes de uma situação institucional. A clínica, no Sistema Único da 

Saúde, o SUS, demarcou um cenário a ser investigado, o que não significa 

estabelecer uma especificidade desta prática, mas uma observação, reflexão e 

análise do clínico-pesquisador sobre seus afetos e o pathos presente nas 

narrativas construídas sobre os atendimentos neste contexto. 

Trata-se de uma armadilha em que, não raras vezes, o pesquisador-clínico 

pode vir a cair, aprisionado a uma tendência de delimitar um campo – seja de um 
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tipo de doença ou uma determinada instituição – a partir do qual irá lançar um 

olhar de especialista sobre o tema.  Na área da saúde, não apenas a formação 

acadêmica, mas suas práticas são baseadas em áreas de especialização que 

fragmentam o conhecimento. Ao delimitar o saber sobre a saúde em saber sobre 

as doenças, criam-se equipamentos especializados de atendimento.  

A medicina organizou-se em departamentos e práticas ultraespecializados 

e a saúde mental vem seguindo o mesmo caminho, ao traçar uma linha divisória 

entre os campos de atuação por doenças ou transtornos mentais, subdivididos 

ainda em modalidades de atenção, ou seja, em casos graves, moderados e leves. 

Criaram-se, assim: aos psicóticos e neuróticos graves, o CAPS Adulto; aos 

autistas, o CAPS infantil; e aos dependentes de drogas, o CAPS álcool e drogas. 

O risco seria, a partir destes, apontar uma clínica específica para cada tipo de 

equipamento. 

No modelo de Atenção em Saúde Mental Italiano, os Centros de Saúde 

Mental são unidades de atendimento, em que se aboliram a separação das 

pessoas por doenças ou por gravidade de seu estado: 

O centro está sempre aberto e qualquer um pode ter acesso a ele 
quando quiser. Não existem consultas por agenda e muito menos lista 
de espera. Por isso os pacientes usam o centro como ponto de 
encontro, de socialização e de vida cotidiana. Como não existe 
qualquer tipo de subdivisão ou seleção de pacientes, no centro 
convivem figuras sociais de todos os tipos: os velhos e os novos 
crônicos, as donas-de-casa deprimidas, os jovens marginais, etc. 

.................................................................................................................  
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O dado mais importante de todas as atividades, e em particular dos 
laboratórios, é o fato de que são utilizados conjuntamente por 
“normais”, por pacientes psiquiátricos, por tóxico-dependentes (e, 
sobretudo por jovens). Este é um exemplo concreto da tendência de 
não compartimentalizar e, ao contrário, multiplicar as trocas sociais, 
que são essenciais ao processo de desinstitucionalização. (ROTELLI; 
LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 3940) 

A clínica concebida na base da Psicopatologia Fundamental, como um 

método de intervenção e de pesquisa, foi a linha metodológica deste trabalho, 

apoiando-se em conceitos próprios da tradição clínica, de inclinar-se cuidadosa e 

atentamente ao outro que sofre, perscrutando-o em sua paixão, desmesura e 

excesso, ou seja, em seu pathos psíquico, abolindo deste modo, a cultura das 

especialidades destinadas ao saber circunscrito às patologias, priorizando a 

escuta dos  sintomas. 

 O olhar médico não encontra o doente, mas a sua doença, e em seu 
corpo não lê uma biografia, mas uma patologia na qual a subjetividade 
do paciente desaparece atrás da objetividade dos sinais sintomáticos 
que não remetem a um ambiente ou a um modo de viver ou a uma 
série de hábitos adquiridos, mas remetem a um quadro clínico onde as 
diferenças individuais que afetam à evolução da doença desaparecem 
naquela gramática de sintomas, com a qual o médico classifica a 
entidade mórbida como o botânico classifica as plantas. (ROTELLI; 
LEONARDIS; MAURI , 2001, p. 92-93) 

Logo que iniciou seu trabalho em Trieste, Basaglia conheceu uma 
interna que estava sempre solicitando um pente. Estou despenteada, 
dizia ela, “quero me pentear; mas não tenho um pente, preciso de um 
pente, tenho direito a um pente!”. Mas ninguém lhe atendia: a 
obsessão pelo pente seria um mero sintoma psicótico? Para que uma 
louca necessitaria de um pente? O transformaria em uma arma? O 
jogaria fora e pediria um, e mais outro, e outro ainda? Com o domínio 
da noção de doença mental, uma simples necessidade básica, inclusive 
de auto cuidado e autonomia, pode ser entendida como mero sintoma. 
Nada é mais do sujeito: tudo se refere à doença! (AMARANTE, 2007, 
p. 67- 68) 
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A TEMPORALIDADE, O DESAMPARO, A DEPRESSIVIDADE DA 

CLÍNICA 

Na situação analítica dita clássica, o silêncio do analista é, 
principalmente, o tempo que lhe é necessário para deixar formar-se 
nele – a partir daquilo que ele escuta – uma palavra de interpretação (e 
de construção). Esse tempo é o tempo de engendramento e de 
formação das palavras em seu poder poético (não de poesia) em 
ressonância harmônica com o escutado. [...] Existe um momento 
fecundo para esta fala, aquele de sua justa distância, que pode torná-la 
própria para receber o eco daquilo que ela diz. E percebe-se que a fala 
da interpretação conhece subjetivamente esse momento fecundo se ela 
não tiver esquecido o sonho que é seu paradigma. (FÉDIDA, 1991, p. 
29) 

A observação clínica exige um debruçar demorado, persistente e paciente 

sobre o outro em sua dor, insistentemente, até que surja como figura 

representativa, uma imagem, um nexo, um ponto de ancoragem, uma 

interpretação. Essa temporalidade não se curva aos anseios do clínico por 

respostas imediatas, ou à pressa por medidas resolutivas para cessar o 

sofrimento. O saber sobre o outro não se reduz ao diagnóstico de uma patologia, 

ou à descrição de seus sintomas e por isso necessita de um tempo para as coisas 

acontecerem, no ritmo em que se favoreça a flutuante atenção e a emersão dos 

conteúdos transferenciais. 

Sublinhou-se nesta pesquisa o frenético ritmo em que as práticas clínicas 

podem se manter no cotidiano, impedindo a observação e reflexão clínicas como 

base dos atendimentos. Isso parece provocar a forte demarcação de uma linha 

divisória que se interpõe entre o clínico e seu paciente, interferindo numa 

temporalidade própria da clínica.  
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Sob a pressão da produtividade nos atendimentos, o psicoterapeuta pode 

enveredar num ritmo acelerado de atuação em que, a priori, determinam-se 

metas a serem atingidas, visando à cura, à remissão dos sintomas, à reinserção 

social, revelando uma resistência ao tempo necessário da clínica para o 

entendimento do que se passa nesse encontro transferencial. 

A escuta psicoterapêutica ocorre num estado de depressividade, a fala 
do paciente, regida pela regra fundamental, penetra 
transferencialmente o psiquismo vazio do psicoterapeuta, fazendo 
brotar, nesse estado, sensações, imagens, sonhos e fantasias. Assim, o 
psiquismo do psicoterapeuta seria uma caverna placentária em 
depressividade, onde a brotação ocorre por transferência do paciente 
deprimido. Entretanto, antes dessa ocorrência, o transferido para 
dentro do psiquismo do psicoterapeuta, na depressão, é a letargia 
sentida no corpo, podendo suscitar muita angústia. [...] O tratamento 
psicoterapêutico da depressão exige, portanto, um tempo, um 
verdadeiro ciclo que corresponde à organização narcísica do vazio e às 
manifestações que aí ocorrem. (BERLINCK, 2008c, p. 87, grifos 
nossos) 

A situação agrava-se, quando se trata de casos em que prevalece o estado 

de estagnação, passividade, apatia, desesperança e desamparo, como 

concretudes vividas no cotidiano. Cabe salientar que o apelo dos usuários muitas 

vezes é, primeiramente, o de serem amparados em seu desespero. Como destaca 

Fédida (1991, p. 24-25, grifos nossos), citando casos que afetam o clínico e o 

perturbam  em sua posição de neutralidade: 

Não é raro que certos casos apresentem-se num estado de desamparo, 
que o recurso a uma psicoterapia tenha algo de completamente 
desesperado [...] tem-se a impressão de que a situação analítica, por 
aquilo que ela é, reproduz um estado traumático, que podemos 
imaginar ser aquele do bebê urrando e debatendo-se na presença de 
alguém rígido e frio, os próprios afetos que emanam desse alguém 
sendo “artificiais”. A neutralidade do analista, principalmente se ela se 
comportamentaliza – aumenta o insustentável da relação. 
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 Neste trabalho, o que se pretendeu investigar foi o obscuro do encontro 

clínico, que subjaz às delimitações territoriais, linhas divisórias entre o clínico e 

o paciente visíveis nos locais de atuação e nas práticas cotidianas. Ao longo da 

pesquisa, foi ganhando espaço a noção do corpo do analista como locus, um 

locus demarcado. Nele residindo os muros de confinamento, as práticas de 

inserção-expulsão, o invólucro de proteção e a fronteira entre o vasto sertão e 

una margem de rio para se ancorar. O clínico como porta-marcas, como formula 

Fédida, pode ser visto como um receptáculo das imagens transferenciais, 

reveladoras do pathos, figuras fantasmáticas produzidas nesse inquietante 

encontro. 

 O corpo do clínico representado como receptáculo, porta-marcas e locus 

a ser demarcado no encontro analítico, exige do analista a sustentação de um 

estado de depressividade, ausência, neutralidade em que começa a germinar uma 

linguagem peculiar,  capaz de ressoar no outro. 

A psicopatologia dessas depressões carenciais graves e críticas diz 
respeito a uma tal devastação do si, a uma tal impotência para 
simbolizar a ausência ou ainda a um tal sofrimento da fala gritando 
silenciosamente em um mundo desumano, que não devemos nos 
surpreender se o paciente ataca, no analista sua linguagem. [...] como 
se se tratasse de destruir a linguagem no analista para que este se 
engaje corporalmente na troca. [...] o paciente coloca o analista diante 
do desafio de criar a linguagem para ele, de produzir em palavras 
inéditas uma situação de entendimento a partir da qual ele poderia ser 
sustentado e cuidado. (FÉDIDA, 1991, p. 28) 

A título de síntese, retoma-se a situação problemática desta pesquisa, que 

focaliza a demarcação de lugares institucionais distintos, à imagem de uma linha 
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divisória que visa separar o trabalhador do usuário no SUS. Tal linha é vista 

como uma construção subjetiva de delimitação de lugares e ganha densidade 

quando associada à noção de margem. Da margem derivaram-se duas imagens 

representativas: uma referente ao método clínico como base de ancoragem à 

pesquisa e à clínica, e a outra voltada à situação de estar à margem do Sistema 

(saúde, moradia, educação, trabalho e diretos civis), que desloca o usuário para 

um exílio em seu próprio continente. Lugar que se aproxima da vivência do 

clínico-pesquisador de estar à deriva no profundo obscuro da clínica. 

As linhas divisórias tão fortemente marcadas nos lugares institucionais 

são, na realidade, um duplo, o reflexo do que ocorre no corpo do analista 

projeta-se e prolonga-se no exterior. As marcas de distinção originar-se-iam, a 

partir desse princípio, no corpo do clínico que delimitou margens bem definidas 

para si, deslocando o restante a um lugar marginal. 

Na maior parte dos casos, o médico é imediatamente percebido pelos 
membros das classes populares como o representante de um universo 
estranho, como um membro dessa vasta maçonaria: os outros. Isso 
porque, para os membros das classes populares, o universo social 
divide-se essencialmente, como mostrou R. Hoggart, em dois grupos: 
“nós” e “os outros”. (BOLTANSKI, 1984, p. 39, grifos nossos) 

O atendimento em pronto-socorro público é um bom exemplo dessas 

barreiras erigidas aos usuários, desde a entrada até conseguirem acessar o 

médico.  Quando uma mãe chega com seu filho prestes a desfalecer numa 

situação de emergência, encontra como recepção um balcão, atendentes de 

avental e fichas a preencher, e, nessa situação de desespero e desamparo, 
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frequentemente ocorre que suas mãos, de tão trêmulas, não conseguem escrever 

o próprio nome. Se não fizer sinal de desespero, o funcionário por detrás do 

balcão demorará em entender a gravidade da situação. Uma vez ultrapassada a 

etapa inicial, adentra pelos estreitos corredores, onde se amontoam macas 

indignas esperando o atendimento ou qualquer tipo de cuidado de quem quer 

que seja. Nesse cenário de abandono, seu desespero parece diminuir de 

intensidade, ao ver casos mais graves que os de seu filho. O médico demora a 

chegar e, quando se aproxima, porta as insígnias da distinção, desde a 

linguagem cifrada, a atenção centrada na papelada a ser preenchida e a conduta 

imediata, sem muita explicação sobre o que se passa com a criança, desvencilha-

se rapidamente da desesperada mãe e de seu filho. 

       As barreiras clínico-institucionais visíveis nos lugares destinados aos 

cuidados do outro que sofre não são meros anteparos de cimento, entraves de 

burocracia ou aparatos de fria distância técnica, constituem-se em construções 

subjetivas do que se passa no trabalho cotidiano desse inquietante encontro entre 

os usuários em suas dores e os trabalhadores em seu ofício.   

Passados quase 50 anos do processo de desinstitucionalização iniciado em 

Trieste, as questões da saúde mental apontadas pelos autores protagonistas deste 

processo revelam-se constrangedoramente muito atuais, ousadas e desafiadoras 

para o nosso tempo e a realidade brasileira. O que se faz necessário enfatizar é o 

esforço de apagamento das linhas divisórias no âmbito da saúde mental neste 

modelo italiano. 
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Uma coisa da qual todos os operadores de Trieste estão convencidos é, 
enfim, que não se desinstitucionalizam, dividindo os agudos dos 
crônicos, uma vez que o parâmetro continuaria sendo a forma “de 
doença”, constituindo áreas de fragmentação (e desta forma 
reconstruindo cronicidade e tornando ineficaz o serviço), mas 
assumindo a demanda como uma totalidade indivisível. (ROTELLI; 
LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 47, grifos nossos) 

Nas práticas de saúde mental vigentes na Itália pós-desinstitucionalização 

não restaram leitos de internação, nem em clínicas psiquiátricas, nem em 

enfermarias psiquiátricas de hospital geral. No lugar destes, criaram-se os sete 

Centros de Saúde Mental destinados a uma população de 40.000 habitantes cada 

um, funcionando 24 horas por dia, em que as pessoas são acolhidas a qualquer 

hora do dia ou da noite. 

Os Centros são constituídos por casarões ou apartamentos grandes, 
nos quais a distribuição de espaço e da mobília não recorda nenhuma 
das imagens conhecidas de um ambulatório médico ou psiquiátrico, ou 
seja, têm todo aspecto de uma casa. [...] Em geral existe também uma 
cozinha e uma grande sala de almoço, na qual comem juntos 
operadores, pacientes, visitantes, pessoas do bairro [...] 

................................................................................................................. 

Pode-se enfatizar que a desinstitucionalização como entendida em 
Triste é exatamente o oposto de toda prática de abandono. Hoje, todos 
os recursos econômicos e humanos que em 1971 eram absorvidos por 
um grande hospital psiquiátrico são utilizados na comunidade ( e pela 
comunidade). (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001, p. 38; 48) 

Quando fui apresentada pela primeira vez a um paciente internado em um 

hospital psiquiátrico, há cerca de vinte e cinco anos, fui logo alertada a não lhe 

estender a mão e, caso isso  ocorresse, deveria lavá-la imediatamente. Não 

deveriam ser levados para casa os materiais (lápis, caneta, caderno, agenda e o 

avental branco) utilizados no hospital, pois estariam contaminados. Era indicado 
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ferver toda a roupa usada no dia a dia de trabalho no manicômio. Os pratos, 

talheres e copos de uso cotidiano dos profissionais eram trazidos de casa e 

lavados separadamente dos utensílios dos pacientes. O refeitório dos técnicos 

era separado do frequentado pelos pacientes, assim como a comida não era a 

mesma destinada a um e ao outro.  

As linhas divisórias eram visivelmente demarcadas no cenário 

institucional, o uso do avental branco dos profissionais os distinguia de longe. 

Passados quase três décadas dessa vivência em manicômio, esse modelo perdura 

na realidade brasileira, sancionando lugares distintos aos profissionais de saúde 

e os pacientes, revelando a perpetuação de um confinamento das práticas 

clínicas. 

Práticas tão densamente presentes na história da saúde pública, o 

confinamento e o exílio social dos outros diferentes - em leprosários, 

manicômios, casas de repouso, morredouros ou deslocados dos centros urbanos, 

condenados a viver à margem da comunidade – retornam no cenário atual, nas 

práticas clínicas voltadas aos cuidados dos dependentes de drogas. 

Confinado a uma sala dos técnicos, ao avental branco, a um modelo rígido 

de conduzir suas práticas, a uma única maneira de pensar sua clínica, ou a 

impossibilidade de pensá-la, o clínico pode manter-se recluso na mesma 

condição em que mantém seu paciente. A vivência pática ancorada na 

experiência clínica e no método clínico como fundamento da Psicopatologia 
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Fundamental, pode ser entendida como uma margem segura e potente de se 

fazer pesquisa clínica. 
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