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FORÇAS, DIFERENÇA E LOUCURA: 

PENSANDO PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DA CLÍNICA 

ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA DE CARVALHO 

PAULO AMARANTE 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 
conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho 

daquele que conhece? Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode 
pensar diferentemente do que se perna, e perceber diferentemente do que se vê, é 

indispensável para continuar a olhar ou a refletir 

Foucault 

Este trabalho se propõe a questionar o processo de produção do conceito 

de doença mental e a construir um pensamento diferenciado que vê, na 

loucura, forças em dinâmica, processos de diferenciação e caminhos possíveis 

de subjetivação. Tenta-se, dessa maneira, criar condições para uma 

problematização que não pode situar-se exclusivamente no plano de referência 

da racionalidade científica clássica e para a superação dos limites impostos 

pelo modelo de conhecimento, por sinal já constituído em senso comum,l 8 

que opera basicamente com a noção de "doença". 

Pretende-se contribuir para os debates no campo da reforma psiquiátrica, 

que deve ser entendida como um processo, complexo e de questionamento 

constante, em que a implantação, a gerência e o desenvolvimento de novos 

serviços não deve ocorrer em detrimento da dimensão construtora de 

possibilidades de relação com as diferenças. Dimensão esta que, visando a 

melhoria da qualidade de vida e a transformação das relações sociais produtoras 

de 'mais-sofrimento', deveria estar na base de nosso pensamento. 

\8 Segundo SANTOS (1995:55), "a ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se 
faz do cienris[a um ignoranre especializado, faz do cidadão comum um ignoranre generalizado". 
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SABER, PODER E SUBJETIVAÇÃO 

É possível identificar, nos escritos de Foucault, duas fases de produção 

aparentemente distintas - a 'arqueologia do saber' e a 'genealogia do 

poder'; há ainda um terceiro eixo, desenvolvido nos volumes 2 e 3 de 

História da Sexualidade, com ênfase na ética e na discussão da formação 

do sujeito. 1 9 Nesse percurso, torna-se evidente a impossibilidade de 

separação entre as dimensões do saber e do poder, dos discursos e das 

práticas, da enunciação e do regime de sua produção, dos acontecimentos 

discursivos e dos não-discursivos.2 o 

Para a arqueologia do saber,z 1 todo saber encontra sua definição num 

espaço epistêmico singular, que pode ser datado e analisado em sua 

historicidade, considerando-se as formações discursivas a partir de condições 

históricas associadas ao seu surgimento e legitimação. Nessa perspectiva, 

portanto, o mais importante é estabelecer as condições de possibilidade dos 

discursos como saberes e não suas condições de validade. 

Machado (1988: 161) assinala que "nas análises arqueológicas tratam

se sempre de análises de discursos". Deve-se salientar, porém, que não é no 

nível da história das idéias ou das ciências,2 
2 ou ainda, no nível epistemológico 

19 Este eixo é pensado por DELEUZE (1988b) no nível da associação saber-poder-subjetivação. 

20 "Esboçando (uma) teoria do discurso científico, fazendo-o aparecer como um conjunto de 
práticas reguladas se articulando de uma forma analisável a outras práticas ( .. . ), eu tento 
definir em que medida, em que nível os discursos, e singularmente os discursos científicos, 
podem ser objeros de uma prática política, e em que sistema de dependência eles podem se 
encontrar em relação a ela" (FOUCAULT, 1972). 

21 ·Foucault escreveu um livro - A Arqueologia do Saber - voltado à discussão metodológica da 
história arqueológica. em que o autor busca precisar melhor suas categorias de análise, superar 
embaraços merodológicos e responder às críticas e questões formuladas - sempre reafirmando a 
heterogeneidade de seu trajero e as modificações conceituais que se dão nesse processo, o que 
não nos permite falar de uma unidade merodológica em sua obra. Em Foucault. cada livro é 
sempre diferente do anterior, do ponto de vista metodológico. Não podemos falar de uma 
merodologia apriorística, que determine o rumo das pesquisas mas, ao contrário, de rumos 
diferenciados que as suas investigações vão tomando a partir dos objeros estudados. 

22 Segundo Foucaulr, "a descrição arqueológica é precisamente abandono da história das idéias, 
recusa sistemática de seus postulados e de seus procedimentos, tentativa de fazer uma história 
inteiramente diferente daquilo que os homens disseram" (FOUCAULr, 1995: 158). Para melhor 
compreensão da questão é recomendável a leitura de FOUCAULT (1995, sobretudo a partir da 
p. ISS), (1972, na íntegra) e (1990a:9-16) ; ver, também, MACHADO (1988, notadamente a 
partir da p.16I). 
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propriamente dito, que elas se realizam. Essas análises buscam , 

insistentemente, em que terreno, em que condições históricas, em que espaço 

ordenado r, constitui-se um 'saber'. Foucault, privilegiando o 'saber' em 

suas análises, e não mais a 'ciência', tenta neutralizar a questão da 'verdade' . 

O que passa a importar não é o conteúdo 'de verdade' de um discurso, mas 

o seu processo de produção. Em outras palavras, "a arqueologia aceita a 

verdade como uma configuração histórica e examina seu modo de produção ' 

unicamente a partir das normas internas dos saberes de determinada época" 

(Machado, 1988:185). Trata-se, portanto, de evidenciar a epistéme em que 

os conhecimentos afirmam sua positividade. O Nascimento da Clínica 

(Foucault,1994a) é um exemplo para se pensar como as positividades da 

ciência ocuparam brechas, dobras e lacunas , enquanto a medicina e os 

médicos passaram a descrever o que, durante séculos, permanecera aquém 

do limiar do visível e do enunciável. 

A 'fase' genealógici 3 pode ser considerada como uma nova démarche 

que assinala o surgimento da análise histórica das condições políticas de 

possibilidade dos discursos. Quando a questão metodológica se desloca para 

a relação saber-poder, a obra de Foucault assume uma posição que implica 

um distanciamento radical em relação à história epistemológica. 

Deve-se salientar, porém, que é possível perceber, ainda na démarche 

arqueológica, de forma mais ou menos implícita, questões relacionadas ao 

poder e sua relação com o saber, que seriam enfatizadas posteriormente. A 
dimensão do poder, a nosso ver, nunca esteve realmente ausente na produção 

de Foucault, mesmo em seus primeiros escritos: 

o que foLtava no meu trabalho era este problema do 'regime discursivo: dos efeitos de 
poder próprios do jogo enunciativo. Eu o confondia demais com a sistematicidade, 
a forma teórica ou algo como o paradigma. No ponto de confluência da História da 
Loucura e As Palavras e as Coisas, havia, sob dois aspectos muito diversos, este 
problema central do poder que eu havia isolado de uma forma ainda muito dificiente. 
(Foucault, 1990b:4) 

Em relação ao terceiro eixo, em que sobressai a dimensão ética, acrescenta 

Deleuze (l988b: 116): "se Foucau\t tem a necessidade de uma terceira 

dimensão, é porque tem a impressão de se fechar nas relações de poder, que 

a linha termina ou que ele não consegue 'transpô-Ià, que ele não dispõe de 

23 Recorrendo a Nietzsche, Foucault introduz a noção de "genealogia" em Vigiar e Punir 
(FOUCAULT, 1987) . 
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uma linha de fuga". E é justamente no ponto que diz respeito à composição 

de forças ativas que se pode encontrar em Deleuze e Guattari um referencial 

possível para 'ultrapassar o poder'. 

LOUCURA E DOENÇA MENTAL: IDENTIDADE OU DIFERENÇA? 

Partamos, propositada e mais especificamente, da França, fins do século 

XVIII e início do XIx.2 
4 A idéia de uma experiência fundamental da loucura 

está finalmente (ou será inicialmente?) encoberta por uma nova conceituação: 

'doença mental'. Ao discursar sobre a loucura e ao investir sobre o louco, a 
psiquiatria produz seu objeto na superfície do saber médico-psiquiátrico. 

A psiquiatria se constitui partindo da experiência médica moderna, da 

experiência clínica e, como tal, tem como categoria central de análise a 

'doença', rótulo encobridor e objeto criado sobre o silêncio forçado à 

experiência trágica da loucura. O louco, de desrazoado à Idade Clássica e 

despossuído da razão pelo alienismo, vai sendo transformado, por sucessivos 

golpes de força, em 'doente mental'. 

Nesse processo, a alienação mental e, por extensão, a doença mentaV 5 

constituiu-se categoria do negativo: a negação necessária à constituição de 

uma funcionalidade 'positiva' que se afirmava como norma. Não seria impróprio 

recordar Canguilhem (1990:213): "A regra só começa a ser regra fazendo 

regra e essa função de correção surge da própria infração". Para este mesmo 

autor, as categorias "normalidade" e "patologia" são essencialmente normativas. 

O normal e o patológico são referências 'produzidas' no registro de um saber 

específico e, por meio de dispositivos prático-discursivos, 'produtoras' de regras 
(normas) que impõem ao ser vivo padrões de comportamento e de 
compreensão. São categorias que "não apreendem epistemologicamente uma 

realidade objetiva" (Canguilhem, 1990:53), mas constroem e impõem certas 

formas de olhar, perceber, enunciar, diagnosticar etc. 

24 "Nos últimos anos do século XVIII, a cultura européia construiu uma estrutura que ainda não 
foi desatada; começamos apenas a desembaraçar alguns de seus fios que nos são ainda tão 
desconhecidos que os tomamos de bom grado como maravilhosamente novos ou absolutamente 
arcaicos, enquanto que, há dois séculos (não menos e entretanto não muito mais), constituíram 
a trama sombria, mas sólida, de nossa eXperiência." (FOUCAULT, 1994a) 

25 De acordo com GARCfA-ALEjO (1991: 13), o termo "enfermidade mental" viria a ser introduzido 
por Esquirol, em substituição ao "alienação", proposto por Pinel. Para este autor, tal opção 
reflete a tendência de a psiquiatria francesa pós-Pinel considerar a loucura como um processo 
efetivamente mórbido. 
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Apesar de seu estatuto epistemológico pouco definido, é importante notar 

que ao redor do conceito de doença mental realizou-se toda uma rica produção 

discursiva que constituiu a psicopatologia moderna. Um determinado eixo de 

pensamento tornou-se hegemônico e assumido pelo senso comum, apesar 
das implicações sociais, nem sempre estimáveis, associadas a um conjunto de 

práticas derivado de um processo de normatização. 

Atravessando o tempo até os dias atuais, pode-se constatar uma 

tendência contemporânea na psicofarmacologia que, animada pela injeção 

de recursos financeiros das indústrias farmacêuticas, busca encontrar na 

intimidade invisível das sinapses e na especulativa funcionalidade celular a 

tal 'realidade objetiva'. Trata-se, muito mais do que de um idealizado anseio 

de busca de uma verdade 'cada vez mais verdadeirà e pura, de uma questão de 

mercado e de estratégia de hegemonia. 

Em História da Loucura, Foucault analisa as condições históricas de 

possibilidade dos discursos e das práticas que dizem respeito ao louco considerado 

como doente mental. E o faz tão bem que, segundo Machado (1988:58), "não 

é mais possível falar rigorosamente de doença mental antes do final do século 

XVIII, momento em que se inicia o processo de patologização do louco". 

É preciso considerar, portanto, que uma dada representação só adquire 

visibilidade em uma formação discursiva específica (que se desenha num 
campo de possibilidades histórico-políticas). Isto é, em um registro de saber 

e de práticas institucionais que integra, segundo suas regras de formação, os 

níveis do objeto, conceitual, enunciativo e temáticolteórico. Sendo assim, o 

saber médico, operando com a noção de doença como dispositivo de análise 

e por orientação do pensamento, reorganiza o universo mental e seus 
elementos heterogêneos sob o método clínico-experimental e sob o arsenal 
teórico-prático que constitui a medicina científica e a psiquiatria. 

O conceito de doença mental pode ser pensado como uma construção 

discursiva que, associada a acontecimentos não-discursivos como a emergência! 

legitimação do saber-poder médico no registro do socius, emerge num contexto 
de profundas transformações sociais, culturais e político-econômicas (em que 

os eventos de ascensão burguesa desempenharam papel essencial).26 

26 Sobre a importância do controle do louco sob a batuta médico-psiquiátrica de cunho científico, 
numa sociedade burguesa em franca expansão e consolidação, considerar, entre outros, C ASTEL 

(1978) e F OUCAULT (1993). 
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Seria possível entender esse processo recorrendo a uma imagem gráfica: 

imagine-se o saber-fazer médico-psiquiátrico como um espaço de 

representações que configura, de acordo com sua especificidade, um cenário 

de acontecimentos discursivos e não-discursivos. Que se pense a loucura como 

força exterior, em princípio, ao espaço médico. Imagine-se essa força sendo 

enclausurada, encapsulada pelo plano discursivo psiquiátrico. Nesse processo 

- que envolve forças - a loucura imprime dobras, elevações e profundidades 

na superfície. Produz-se um espaço da loucura que só pode ser lido, 

compreendido e analisado a partir das impressões que provoca na superfície 

de um dado campo discursivo. Quando a loucura é encoberta, produz um 

desenho especial no látex que a envolve, imprime suas curvas. Estas curvas 

são lidas, descritas, compreendidas, enfim, percebidas num contexto de regias 

de formação discursiva. Ou seja, quando emerge na superfície médico

psiquiátrica (em sua constituição histórica moderna), aparece como 'doençà 

(construto teórico referencial de análise clínica). Assim passa a ser percebida 

e enunciada: objeto emergente num campo de enunciações possíveis, 

conceitualmente coerente e devidamente tematizada/teorizada. 

A psiquiatria não revela, encobre. Não deixa a loucura falar por si, 

mas a (re)constrói como objeto, significado-significante passível de 

enunciação, conceituação e teorização. Produz discurso sobre a loucura, 

fala em nome do louco, dá-lhe status patológico, prescreve intervenções e 

cna um campo de práticas. 

Conseguirá o louco 'falar' no mundo da razão e do desenvolvimento 

acelerado das formas de hegemonia e controle do Mercado? Conseguirá 
fazê-lo no campo científico? De que palavras e sentidos fará uso a experiência 

que denominar-se-ia 'loucura'? É possível a construção de condições de 
possibilidade histórico-políticas para essa realização? Há espaço e tempo 

para a loucura no espaço-tempo da produção moderna e contemporânea? 

É possível realizar uma produção que escape às redes de poder que definem 

e demarcam toda construção conceitual e teórica? Enfim ... 

"COMO ULTRAPASSAR A LINHA?" 

Deleuze, refletindo sobre o processo de subjetivação, questiona: "Se o 

poder é constitutivo de verdade, como conceber um 'poder da verdade' que 

não seja mais verdade de poder, uma verdade decorrente das linhas transversais 

de resistência e não mais das linhas integrais de poder? Como 'ultrapassar a 

linha'?" (Deleuze, 1988b:lOl). 
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Fundamentais perguntas de difícil resposta. Talvez seja possível 

aproximar-se de uma delas, mas é preciso arriscar o pensamento. Um 

problema fundamental que se apresenta neste momento: se pensarmos no 

frant, na linha simultaneamente 'a' e 'multi' dimensional que separa · os 

campos da política e da clínica e se considerarmos que os saberes delimitam 

e, concomitantemente, são delimitados por campos/planos densos de 
representação; como pensar fora e dentro, ao mesmo tempo, dos territórios 

traçados onde se produzem objetos e enunciações, conceitos e tematizações? 
Como teorizar, como sistematizar 'cientificamente' , considerando um lugar 
dos acontecimentos que nos remete para fora e para dentro dos limites da 

representação, para fora e para dentro dos limites de nossas articulações 

simbólicas? O que determina o exterior e o interior? Será necessário falar 

em causalidade, essa causalidade implícita que se desenha sempre que se 

refere a um dentro e a um fora? 

Pensar a loucura como conceito diferencial não é tarefa fácil, sobretudo 

se nos ativermos aos princípios da não-contradição, da causalidade, do 

terceiro-excluído e da identidade e se considerarmos que as palavras (relação 
significante-significado e sentido unívoco) são os veículos exclusivos da 

formação conceitual científica. Superar a racionalidade que fundamenta a 
dualidade causa-efeito, ampliar a idéia de razão e pensar no registro da 

imanência27 seria uma possibilidade. É preciso construir um plano de 

imanência no qual conceitos (intensidades) diferenciados possam fluir e 

agir, no qual a loucura e seus tempos sejam possíveis. 

27 "Existem duas concepções muito opostas da palavra 'plano', ou da idéia de plano, mesmo se 
estas duas concepções se misturam, e se passamos de uma à outra insensivelmente. Chama-se 
'plano teológico' toda organização que vem do alto e que se relaciona a uma transcendência, 
mesmo escondida: intenção no espírito de um deus, mas também evolução nas profundezas 
supostas da Natureza, ou ainda organização de poder de uma sociedade. Um tal plano pode 
ser estrutural ou genético e os dois ao mesmo tempo, se aplicando sempre às formas e seus 
desenvolvimentos, aos sujeitos e suas formações. Desenvolvimento de formas e formação de 
sujeitos: é o caráter essencial desta primeira espécie de plano. t. porranto um plano de 
organização e desenvolvimento. Em conseqüência, será sempre, o que quer que se diga disto, 
um plano de transcendência que dirige as formas e os sujeitos e que permanece escondido, que 
nunca é dado, que deve ser induzido, aferido a partir do que ele dá. Ele dispõe, com efeito, de 
uma dimensão maior, ele implica sempre uma dimensão suplementar às dimensões do que é 
dado. Um 'plano de imanência' , ao contrário, não dispõe de uma dimensão suplementar: o 
processo de composição deve ser tomado por ele mesmo, através do que ele dá, nisto que ele 
dá. t. um plano de composição, não um plano de organização nem de desenvolvimento. ( ... ) 
O plano de imanência, sempre variável , ( ... ) não cessa de ser remanejado, composto, recomposto 
pelos indivíduos e coletividades." (DELEUzE, 1978) 
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Para Deleuze & Guattari (1992), o plano de imanência é a imagem do 

pensamento e "a imagem do pensamento só retém o que o pensamento 

pode reivindicar de direito. O que o pensamento reivindica de direito, o 

que ele seleciona, é o movimento infinito ou o movimento do infinito. É 
ele que constitui a imagem do 'pensamento'" (Deleuze & Guattari, 

1992:53). 

Ainda estamos no registro de um campo representacional fechado: 

há, todavia, 

uma fissura silenciosa, imperceptível na superficie, único. Acontecimento de superficie, 
como suspenso sobre si mesmo, púmando sobre si, sobrevoando seu próprio campo. (. . .) 
A fissura não é interior nem exterior, ela se acha na fronteira (. . .) Assim, ela tem com 
o que acontece no exterior e no interior relações complexas de interflrência e de 
cruzamento (. . .) tudo o que acontece de ruidoso acontece na borda da fissura e não 
seria nada sem ela; inversamente, a fissura não prossegue em seu caminho silencioso, 
não muda de direção segundo linhas de menor resistência, não estende sua teia a não 
ser sob os golpes daquilo que acontece. (Deleuze, 1988c: 153) 

Uma fissura arranha superfícies discursivas e provoca disrupções. Algo 

está fora de ordem, como as faíscas de energia que abandonam a tampa 

rachada do distribuidor de um veículo automotor, claudicando seu 

movimento dantes previsível. Pode-se trocar a peça, mas, cedo ou tarde -

em que tempo? -, a fissura reclama seu trajeto. Diante do que um mecânico 

chamaria de 'defeito', alguma coisa 'acontece' . Se é possível representar, 

associar, construir maquinismos racionais, pode ser também viável reconhecer 

a radicalidade de um processo vertiginoso que escapa ao controle do 'bom 

funcionamento' e que, do ponto de vista acadêmico, implica transformações 
teórico-metodológicas profundas. Para abrir esse campo, é necessário 
considerar o 'conceito' como apenas um gênero do conhecimento e 'voar' 

nas "três asas do pensamento" (Deleuze, 1992). 

O conceito (. . .) comporta duas outras dimensões, as do percepto e do afeto (. . .) Os 
perceptos não são percepções, são conjuntos de sensações e de relações que sobrevivem 
àqueles que as experimentam. Os afetos não são sentimentos, são esses devires que 
desbordam o que passa por eles (. . .) O afito, o percepto e o conceito são três potências 
inseparáveis. (Deleuze, 1988a.:11) 

Concebendo-se o conceito (novas maneiras de pensar) como potência, 

inseparável do percepto (novas maneiras de ver e ouvir) e do afeto (novas maneiras 

de sentir), está-se aí 'pensando' e não 'sabendo'. Aí, nesse lugar fluido, a 

psiquiatria e a psicologia encontram seu limite. Trata-se de uma travessia - que 
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pode custar angústia e confrontos - do enunciável ao sensível; do campo denso, 

fechado, representacional, às vertigens do pensamento; da ordem ao fluxo no 

caos. Essa perspectiva nos coloca em contato com uma dimensão de 'arte' 

(plano de composição) que não podemos perder de vista em nossos 

questionamentos. Isso também significa colocar rigorosamente entre 

parênteses28 o rigor dos enunciados científicos sobre a loucura e pensá-la em 

suas multiplicidades, em suas contradições e em sua irredutibilidade à 

representação de 'doença mental'. Portanto, em vez de partir da categoria doença 

- processo que pela repetição chega até mesmo a parecer 'natural' -, propõe-se 

pensar em forças, diferenças e potências. Nessa perspectiva, a loucura poderia 

ser vista como força, como 'força ativà, como potencialidade de transformação, 

como produção de novos registros de temporal idade e de fluxo no espaço. 

A idéia de forças ativas ou reativas em Nietzsche2 9 corresponde à definição 

de força em seu aspecto qualitativo. De acordo com Deleuze, poder-se-ia 

dizer que 'ativo' e 'reativo' são qualidades que correspondem à diferença de 

quantidade (quanta) entre as forças, estando essas duas dimensões (quantidade/ 

qualidade) em relação de imanência. Grosso modo, pode-se dizer que as forças 

ativas estão ligadas à expansão, à mudança, à afirmação, e as forças reativas ao 

papel limitante da ação, à adaptação, à conservação, à negação (afirmativo e 

negativo como qualidades da vontade de potência). Seria particularmente 

interessante lembrar o tipo de forças que, sendo outrora ativas, se transformam 

em reativas quando são separadas de sua potência. Quando alguém - qualquer 

que seja a potência de sua força - é separado daquilo que pode, restam-lhe 

poucas saídas. Embora em Nietzsche (Para Além do Bem e do Mal e Genealogia 

da Mora~ não apareça claramente uma distinção entre vontade e força, para 

Deleuze essa distinção é fundamental. Para esse autor, o conceito de vontade 
de potência está intrinsecamente ligado ao de força, mas não se confunde 
com ele: "a vontade de potência acrescenta-se à força, mas como o elemento 

diferencial e genético, como o elemento interno de sua produção" (Deleuze 

apud Machado, 1990:88). 

28 A este respeito, ver BASAGLlA, F. & BASAGLlA, F. O. (1981:328-339). 

29 Para DELEUzE (1994:34), os leitores de Nietzsche devem evitar quatro contra-sensos: "I) 
sobre a vontade de poder (crer que a vontade de poder significa 'desejo de dominar' ou 'querer 
o poder'); 2) sobre os fortes e os fracos (crer que os mais 'poderosos', num regime social, são, 
por isso, 'forres'); 3) sobre o eterno Retorno (crer que se trata de uma velha idéia; crer" que se 
trata de um ciclo, ou de um retorno do Mesmo); 4) sobre as últimas obras (crer que estas 
obras são excessivas ou já desqualificadas pela loucura)". 
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PENSAMENTO, RUPTURA E AçÁO 

Escreve-se sempre para dar a vida, para liberar a vida aí onde 

ela estd aprisionada, para traçar linhas de fuga. 

Deleuze 

É preciso pensar a diferença não necessariamente inserida em um 
processo mais ou menos linear de adoecimento. Deslocando a base de 

nosso pensamento, conduzimo-nos à criação de novas práticas, de novas 

estratégias de ação. E, nesse sentido, não estaremos apenas inovando, 
estaremos produzindo descontinuidades, discursivas e não-discursivas. 

Apreender a diferença exclusivamente com base em referências 

patológicas ou psicopatológicas é inseri-la nesse registro e fechar 
possibilidades. Assumir a "diferença-ação" como um processo motor de 
transformação é questionar (no nível dos saberes e das práticas) o modelo 

ainda hegemônico que nos faz compreendê-la como ponta de um processo 
que evolui à doença ou mesmo à morte (ao menos à 'morte civil') . A insistêpcia 
nesse tema é proposital: o termo 'diferençà, como se está empregando, não 

é apenas substantivo (o termo 'diferença-ação' foi usado anteriormente para 

enfatizar as idéias de força e de processo.). Aquilo/aquele que é percebido 

como desvio/desviante da qormalidade não é um objeto estático. Deve-se 

compreendê-lo em sua dinâmica, em uma perspectiva de forças , em processo 

de produção desejante. Aquilo/aquele que se diferencia, deseja. Não pede, 
necessariamente, 'tratamento'. 

Machado, pensando a leitura de Foucault por Deleuze, aponta para as 
possibilidades de escape do campo denso-representacional pelas forças de 

ação, pelo pensée du dehors: "é pela relação com o de fora que a força ( ... ) é 
capaz de pôr em questão os poderes estabelecidos ( ... ) Daí porque o 

"pensamento do de fora ser um pensamento de resistência". Ou um 
pensamento da vida, visto que vida é potência do de fora" (Machado, 
1990:198) . É nesse lugar possível de int<,;rseção entre a arte e a filosofia 
(entre os planos de composição e de imanência) que o pensamento exterior 

às representações de ciência e poder e que a loucura-força encontram fluidez. 

O referencial clínico, se insiste na representação de doença, mesmo 
sendo 'alternativo' ou de 'boa vontade' , pode acabar operando um único 
sentido e um único tempo e excluindo potencialidades de criação de formas 

instituintes (ou por que não dizer, revolucionárias) de relação. De fato, no 
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limite, a questão da 'diferença' deve deslocar-se de objeto da clínica para o 

domínio de grupos: estratégias de enfrentamento, agenciamentos coletivos 

de enunciação ou esquizoanalíticos3 o versus assistência (no sentido usual da 

palavra) ou tratamento. 

Para a construção de estratégias transformadoras de sentido e ação é 

preciso despir-se dos jalecos e aventais brancos, "a começar por aqueles 

invisíveis que [o povo 'psi'] carrega na cabeça, em sua linguagem e em suas 

maneiras de ser" (Guattari, 1990:22). Essa é, sem dúvida, uma das tarefas 

mais difíceis: despojar-mo-nos do status de 'terapeuta'3 I que, em última 

análise, pressupõe o lugar do doente e nos reserva um importante papel 

social: consciente ou inconscientemente exercemos poder. Questionar ao 

limite a noção de doença mental é condição sine qua non para que se possa 

pensar 'disruptivamente'. 

Segundo Foucault (1994b:86), 

nunca a psicologia poderá dizer a verdade sobre a loucura, já que esta detém a 

verdade da psicologia (. . .) Levada até a sua raiz, a psicologia da loucura seria não 

o domínio da doença mental e conseqüentemente a possibilidade de seu 

desaparecimento, mas a destruição da própria psicologia e o reaparecimento dessa 

relação essencial, não psicológica porque não moralizável, que é a relação da razão 

com a desrazão. 

Que seja possível, como sugere Pelbart (1993), a construção de espaços

tempos singulares e não a busca de técnicas 'bem-sucedidas' ou a reprodução 

de enunciações preestabelecidas que definitivamente não rimam com loucura. 

30 Sobre o conceiro, ver D ELEUZE & GUATTARI (1976) , GUAlTARI (1987) e GUATTARI & ROLNIK 

(1986) . 

31 É importanre ficar claro que ao se propor um certo 'despojamento' , não nos referimos à 
filanrropia ou caridade. Ser 'profissional' e 'remunerado', é óbvio, é condição de 'existência' 

em nossa forma de organização social. No entanro, esse processo não implica impossibilidade 
de teorizar e agir rumo à transformação de modelos hegemônicos hisroricamenre construídos 
e que pedem superação. Problematizar as implicações do saber-faze r de nossa(s) 
corporação(ões) profissional(is), no caso a(s) corporação(ões) 'ps i', é a proposta. No que 
podemos nos transformar como agentes sociais, e sob quais condições de existência, já é uma 
outra questão. 
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