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1. pOR umA pOLíTICA INCLudENTE? ATé quE pONTO? 

Em nossos tempos, as políticas de inclusão, dentre elas 
a de saúde mental (SM), vêm acompanhadas de palavras 
como cidadania, democracia, diversidade, pluralidade, 
aceitação, respeito, tolerância e outras. De modo subse-
quente, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que 
se apresentam como ordenadores da rede de assistência em 
SM, tais palavras são celebradas e pronunciadas cotidiana-
mente. No entanto, com a mesma insistência em que são 
proclamadas, elas parecem, muitas vezes não fazer sentido, 
ou melhor, estar esvaziadas de sentido. Palavras ao vento, 
apenas palavras,

retóricas da diversidade que atravessam os discursos políti-
cos, culturais, científicos contemporâneos e que não fazem 
outra coisa a não ser garantir a boa consciência das práti-
cas institucionais e criar a ilusão de que estão se produzin-
do transformações substanciais (LARROSA e SCKLIAR, 
2001, p. 12).

A fim de dar vida a tais palavras, de produzir sentido e 
vida junto a elas, torna-se crucial analisar as práticas e cir-
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cunstâncias socio-históricas nas quais tais políticas de inclu-
são foram gestadas e pelas quais se constituem. 

Sabe-se que, no panorama da modernidade, vigorando de 
forma atualizada ainda na contemporaneidade, forja-se uma 
economia de poder que se desdobra positivamente sobre a 
vida, empreende sua gestão, sua propagação e exerce sobre 
ela controles precisos, o que inclui a vigilância dos indivíduos 
e a administração da população. Trata-se, enfim, de gerar e 
gerir a vida (FOUCAULT, 2005).

Esse tipo de relações de poder põe em circulação práticas 
discursivas e não-discursivas que, de acordo com interesses 
particulares, fazem a sua circunscrição em quadros de re-
ferência específicos. Tais práticas tomam corpo e tomam o 
corpo em esquemas de comportamento, em conjuntos técni-
cos, em instituições que, atuando de forma articulada, ope-
racionalizam a transmissão e a difusão de modos específicos 
de subjetivação. A medicina é uma dessas instituições1, como 
também a psiquiatria, a ‘sexologia’, a psicologia, a pedagogia, 
a demografia, a estatística, os mass midia etc. (FOUCAULT, 
2001, 2005).

Nesse contexto, as políticas de inclusão, até mesmo a de 
saúde mental, tendem a se transfigurar em “políticas de iden-
tificação e governo das diferenças”. Dessa forma, toma-se “o 
outro como objeto de conhecimento e controle” (LARROSA 
e SCKLIAR, 2001, p. 12). E mais, produz-se o ‘Outro’, apre-
sentando-o como “homogêneo, identitário, uno e, portanto, 
imutável” (COIMBRA, 2001, p. 250), o qual é preciso incluir 
na norma, numa sociedade pré-fabricada, em modelos pré-
fabricados (VEIGA-NETO, 2001). 

No interior de tais políticas, a construção includente ou 
excludente do outro faz parte do mesmo dispositivo: o Outro 
vitimizado que, a partir de “nossa boa consciência humanitá-
ria” devemos socorrer, integrar, cuidar, justiçar; ou, o Outro 
demonizado, que devemos temer, perseguir, culpar, expulsar 
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(LARROSA e SCKLIAR, 2001, p. 12). Fabricou-se, então, o 
‘Outro’, e, nesse processo, transformou-se o pobre ‘são’, que 
pode produzir, em população que deve ser assistida com li-
berdade, delegando para o pobre doente, louco (loucura cir-
cunscrita à doença mental), improdutivo do ponto de vista 
do capital, a invisibilidade/o isolamento em muros físicos e/
ou mentais (FOUCAULT, 2004). De um modo ou de outro:

(...) O Outro só aparece em cena como objeto de ação: repara-
ção, regulação, integração e conhecimento; para o Ocidente 
e para nós, trata-se, antes de tudo, de identificá-lo, de fazê-lo 
visível e enunciável, de registrar, detectar e diagnosticar suas 
semelhanças e suas diferenças, de calibrar sua integração, 
suas ameaças, suas bondades e sua periculosidade, de legis-
lar seus direitos e obrigações, de regular seus agrupamentos, 
seus deslocamentos, entradas e saídas. E se o buscamos, o 
desejamos e o necessitamos é em boa medida para isso, para 
– atuando sobre ele – fazê-lo intérprete, testemunho, réu e 
prova da nossa universalidade, para que encarne também 
ele, nosso olhar, para que em suas palavras ressoe nossa voz 
e nossa linguagem (PLACER, 2001, p. 88-89).

Adotando-se como parâmetro a identidade inequívoca 
do Cidadão (branco, masculino, heterossexual, estabelecido, 
rico, bonito, trabalhador, consumidor), como traduzir e ope-
rar os chamados e tão amplamente proclamados direitos hu-
manos, a democracia, o respeito, a aceitação às diferenças? 

Num movimento politicamente correto, amplia-se, pelo 
menos nos textos da lei, a categoria ‘cidadãos’, afirmando o 
direito de cidadania aos loucos. Estes são apreendidos como 
Loucos, com L maiúsculo – incluindo-se, por apagamento, 
nessa categoria, todos os anormais/desviantes/sujeitos abje-
tos, todos os ‘outros’, loucos ou não: ‘drogaditos’, ‘homos-
sexuais’, pobres, negros etc.. Ou seja, aquelas pessoas, que 
costumam ser inseridas para o cuidado nos CAPS, tendem, 
ainda, a aparecer, de modo “unilateral e simplista”, como 
“rostos” homogêneos, como “aqueles que têm um destino já 
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conhecido e previsível” (COIMBRA, 2001, p. 250). Utilizare-
mos Placer (idem, p. 88-89) para problematizar tal tendência: 
“Mas existe, então, alguma probabilidade de encontrar o ou-
tro sem reconstruí-lo e petrificá-lo (...). Desejaremos algum 
dia suspender nossos princípios de identificação, de visão, de 
hierarquização e classificação? Poderemos? Saberemos?”. 

Munidos da finalidade de colocar em análise esse cenário, o 
que precisa ser problematizado é a ideia de cidadãos e direitos 
homogêneos: 

“pensar tais direitos implica, portanto, negar os modelos 
de direitos aplicados a uma essência de homem, de socie-
dade [e de corpo] e que, ainda hoje, são hegemônicos em 
nosso mundo” (COIMBRA, 2001, p. 252). 

Nesse sentido, entendemos que o que deve se buscar com o 
movimento da luta antimanicomial, e com outros movimen-
tos sociais, é a produção de outras práticas, discursos e afetos 
com potência para engendrar posturas originais face à dife-
rença, à alteridade, às instituições.

Nessa direção, com o objetivo de responder ao outro de ma-
neira distinta, talvez tenhamos que estranhar nosso passado, 
ao invés de prosseguirmos desmemoriados, embevecidos pelas 
verdades de um tempo, estranhar, enfim, nosso presente. 

2) O BIOpOdER E A CONTEmpORANEIdAdE: pOR umA REEdIçãO 
dAS pOLíTICAS dE IdENTIFICAçãO E GOvERNO dA vIdA 

Com a passagem do capitalismo pesado para o leve, ou 
seja, com a passagem da era industrial, fordista, para a era 
do consumo, das imagens, enfim, para a contemporaneidade, 
estamos vivenciando a passagem das sociedades disciplinares 
para as sociedades de controle. Em tal passagem,

“as formas do complexo de relações de força que (...) preva-
lecem tendem mais à abertura do controle contínuo e per-
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manente que ao fechamento descontínuo das instituições 
disciplinares” (PIOVEZANI-FILHO, 2004, p. 145). 

Com a entrada em cena do capital extraterritorial, as re-
lações de poder tornam-se mais fluidas, mais invisíveis, cada 
vez menos coercitivas, escorregadias e fugidias, rejeitando, 
assim, qualquer confinamento territorial. Nessa direção, 
Bauman (1999) anuncia o fim do panóptico, o fim da era do 
engajamento mútuo entre supervisores e supervisionados, 
capital e trabalho, líderes e seguidores. Se, nas sociedades 
disciplinares, o objetivo era esquadrinhar toda a população, 
bloqueando-se, para isso, a saída das pessoas de dentro dos 
pesados muros das Instituições Totais (GOFFMAN, 2001) - 
escola, quartel, fábrica, hospital, hospício etc. -, agora, a ex-
clusão impede a entrada. Instituições Totais

“bloqueadoras do escape desatualizam-se no contato com o es-
paço do capitalismo global traduzido em volátil, em ciberespa-
ço (...) o banco de dados ilustra (...) essa [nova] espacialidade e o 
controle dos que não podem entrar” (BAPTISTA, 2001, p. 81).

A esse respeito, afirma Coimbra (2001, p. 250) que agora 
“aqueles que, não conseguirem ser “domesticados”, dociliza-
dos e tornados produtivos, são mostrados como “perigo so-
cial” e, por extensão, “dispensáveis”2. A autora continua:

Acompanhando tudo isso o Estado não mais sustenta a in-
fraestrutura indispensável ao funcionamento de uma socie-
dade e adota uma política de erosão sistemática das insti-
tuições públicas. Abandona, à lógica do mercado – do ‘livre 
mercado’ – e do ‘cada um por si’, segmentos inteiros da po-
pulação, em especial, aqueles que, privados de todos os re-
cursos, (...) dependem completamente dele. É a política ur-
bana do abandono concentrado3 (COIMBRA, 2001, p. 251).

Todavia, o processo de passagem acima apontado não se 
traduz numa oposição, e sim numa intensificação e generaliza-
ção da lógica disciplinar. Em outras palavras, “a crise contem-
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porânea das instituições não significa que os espaços fechados 
que definiam os espaços limitados das instituições deixaram 
de existir, de maneira que a lógica que funcionava outrora 
principalmente no interior dos muros institucionais se esten-
de, hoje, a todo o campo social” (HARDT, 2000, p. 369).  

Dessa forma, não é paradoxal, apesar de parecer, o fato 
de, no Brasil e no mundo, ter ocorrido um boom do encar-
ceramento nos últimos vinte anos. Num contexto em que o 
suposto Estado Democrático de Direito funciona ‘de fato e 
de direito’ como um Estado mínimo social e máximo penal, 
aliando-se a ‘antigos’ modos, presenciamos outras formas de 
confinamento dos quais o corpo em sua célula domiciliar faz 
parte: um corpo que pede tudo por delivery, que paga suas 
contas com um cartão, ou ainda melhor, via computador; um 
corpo que compra, que viaja, que se relaciona via internet 
sem precisar de deslocamento espacial.

Nesse cenário atual, o que há, então, é uma descentraliza-
ção do confinamento: a lógica da descentralização burocrá-
tico-administrativa, no final das contas, remete todos a uma 
mesma raiz. O que haveria de revolucionário nisso? Mediante 
tal lógica, “o que está sendo implantado, às cegas, são novos 
tipos de sanções, de educação, de tratamento. Os hospitais 
abertos, atendimentos a domicílio4” (DELEUZE, 1992, p. 
216), os CAPS?

um NOvO CERCO: SOBRE O pERIGO COTIdIANO dE INSTITuCIONAL-
IzAçãO dA REFORmA pSIquIÁTRICA

O processo de Luta Antimanicomial e Reforma Psiqui-
átrica brasileira, começa a aflorar no final dos anos 1970 do 
século passado, inspirando-se, principalmente na Psiquiatria 
Democrática italiana. Tal processo tem como finalidade des-
construir o modelo médico-psiquiátrico, enunciando a retirada 
do caráter apriorístico, atemporal, universal e unifatorial do 
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processo saúde-doença-cuidado e problematizando, com isso, 
a noção constructo delimitada pelos termos doença mental/pe-
riculosidade/incapacidade/isenção de direitos. Em última aná-
lise, trata-se de um movimento de questionamento, que vem 
acompanhado da elaboração de propostas de transformação do 
modelo asilar clássico e do paradigma da psiquiatria, vislum-
brando novas possibilidades, novas formas de entendimento e 
atendimento à loucura, pela desconstrução do espaço físico e 
simbólico do hospício/manicômio (AMARANTE, 1995). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem, assim, 
na esteira das tentativas de operacionalização dos pressupos-
tos da Luta Antimanicomial e, nessa medida, se propõem 
a ser substitutivos ao modelo hospitalocêntrico, objetivan-
do garantir um cuidado de base territorial. São preconiza-
dos pelo Ministério da Saúde (MS) para funcionarem como 
os grandes reguladores das redes municipais de atenção em 
saúde mental. Regulamentados pela portaria MS/336/2002, 
devem integrar os equipamentos do Sistema Único de Saúde. 
São serviços de alta complexidade e de atenção diária, des-
tinados ao cuidado de pessoas acometidas por transtornos 
mentais graves e/ou persistentes bem como para o cuidado 
de pessoas com transtornos causados pelo uso prejudicial e 
ou dependência de álcool e outras drogas, comprometendo-
se com a produção de saúde, de autonomia, de cidadania, de 
vida (BRASIL, 2004a, 2004b).

Mediante municipalização do sistema de saúde brasileiro, 
possibilitou-se o início de um longo e árduo processo respalda-
do por leis e, desse modo, introduzido na política nacional - de 
efetiva substituição do modelo asilar, de fechamento dos hospí-
cios, hospitais e clínicas psiquiátricas e de implantação de um 
novo modelo assistencial, centrado na implantação de serviços 
de CAPS (BRASIL 2004a, 2004b).

Todavia, superar a herança asilar, iatrogênica e carcerá-
ria, os ranços do antigo modelo, não é um processo simples. 
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Para tanto, não basta desospitalizar, nem basta construir 
outro Modelo: 

(...) não basta destruir os manicômios. Também não basta 
acolher os loucos, nem mesmo relativizar a noção de loucu-
ra compreendendo seus determinantes psicossociais. Nada 
disso basta se, ao livrarmos os loucos do manicômio, man-
tivermos intacto um outro manicômio, mental, em que 
confinamos a desrazão (PELBART, s.d., p. 51).

Em outros termos, com o movimento da Luta Antima-
nicomial e com a Reforma Psiquiátrica, estamos vivencian-
do a queda dos muros físicos. No entanto, levando-se em 
consideração a maneira como estamos habitando o contem-
porâneo, as novas formas de poder que nele se engendram, 
talvez tenhamos que nos interrogar se tal desmonte não vem 
apenas a revelar outro modo de clausura, mais sutil, mais 
sorrateiro. 

Diante de tais considerações, se o que se intenta é não per-
der de vista o objetivo de substituição da lógica do modelo 
asilar, a qual tendia a interceptar/capturar processos de sin-
gularização, faz-se mais do que necessário colocar em análise 
os modos de funcionamento de tais serviços: que lógicas, que 
subjetivações, valores, poderes, dizeres, fazeres e prazeres es-
tariam ali circulando? Que relações de força estariam sendo 
configuradas? A que outros muros estaríamos presos? 

Nesse sentido, “algumas práticas gestadas nestes serviços 
substitutivos de atenção à saúde mental, em lugar de desins-
titucionalizar a loucura, podem criar existências capturadas 
a céu aberto” (OLIVEIRA 2006, p. 21). De uma forma mais 
ampla, “o que queremos dizer é que apenas a desospitaliza-
ção da loucura não garante necessariamente a ela um lugar 
novo dentro da sociedade” (ARAÚJO, 2005, s.p.). Apesar de 
parecermos estar ‘abertos’, assim como parecem os CAPS, 
muros invisíveis, jalecos mentais, manicômios daqui, dali, 
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de lá, de qualquer lugar, insistem em circunscrever a dife-
rença e o diferente em quadros modelizantes, afastando-os 
de “nós”, prevenindo possíveis contaminações5: 

— Antes você ficava mais em casa, é isso?
— Era, aí eu... tinha mais liberdade, assim pra... demons-
trar a minha opinião, assim, agir naturalmente.
— Que contradição, antes você ficava mais preso em casa, 
mas se sentia mais livre? É isso?
(...)
 — é, porque... dizem que... já viu uma frase que diz que 
quatro paredes não fazem uma prisão, né? Eu vivia numa 
prisão com muros, mas agora eu vivo numa prisão sem mu-
ros. Uma prisão feita pela sociedade, né? 
(Diário de Campo)
 

Munidos dessa perspectiva é que devemos colocar o CAPS, 
as práticas, poderes e subjetivações que ali tomam corpo e to-
mam o corpo, em análise. Isso porque tais práticas podem se 
manter legitimando as relações de poder e controle vigentes, 
relações que intencionam gerar e gerir a vida. Por meio delas, 
parecemos estar abertos, assim como parecem os CAPS, às 
diferenças e aos diferentes. Todavia, habitando esses serviços, 
pressente-se que:

(...) o CAPS é um lugar muito preconceituoso, não só por 
parte dos usuários, mas por parte dos funcionários. (...) pre-
conceito de raça, de religião, tá? De opção sexual também.

(...) a gente já viu aqui, casos de diversos tipos diferentes 
de discriminação e preconceito. Preconceito racial, precon-
ceito social, preconceito sexual, é... que mais? Religioso. 
Preconceito religioso acontece aqui com uma frequência 
muito grande. 
(Diário de Campo)

   
Se não desconstruirmos a lógica dicotômica e identitária, a 

qual tende a homogeneizar a diversidade e interceptar devires, 
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aprisionando-os em rótulos, em binarismos hierarquizantes 
(normal-anormal, homem-mulher, heterossexual-homossexu-
al, branco-negro, rico-pobre), prosseguiremos apenas camu-
flando a exclusão e o estigma sobre a retórica da tolerância e 
da aceitação, sobre a retórica do cuidado em saúde e em saúde 
mental, prosseguiremos, enfim, circunscrevendo as diferenças a 
um calhamaço de formas pré-fabricadas de ser e de viver.

A postura da equipe foi sempre de, no discurso, foi de... to-
lerância, de aceitação das diferenças. Mas a gente via que...
muitas das pessoas (...) que tavam trazendo esse discurso 
de ‘não, eu aceito, eu concordo’, aí me reporta a questão 
da cartilhazinha (...). Muitos deles diziam que apenas acei-
tavam no sentido de cada um é dono da sua vida, faz o 
que quiser. Isso não me diz respeito. Como a gente entende, 
isso não é uma aceitação, certo? (...) Como quem diz assim: 
não, ainda que eu seja salvo, eu sei que têm pescadores no 
mundo.
(Diário de Campo)

Com a finalidade de não perder de vista a análise do fun-
cionamento da economia de poder da contemporaneidade, 
munida do objetivo de controle intensivo e ilimitado, e sua 
relação com a implantação de serviços como CAPS, é inte-
ressante problematizar as implicações que têm envolvido a 
designação, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004b), do 
CAPS como principal estratégia do processo de Reforma Psi-
quiátrica. Mediante tal designação, propõe-se que os CAPS 
funcionem como ordenadores da rede de saúde mental, de-
vendo, por isso, organizar a rede comunitária de cuidados em 
saúde mental e fazer o direcionamento local das políticas e 
programas de Saúde Mental. 

Desse modo, o que tem acontecido é a consolidação, pelo 
Brasil a fora, de redes de atenção psicossocial fundamenta-
das nas diretrizes institucionalizadas pela Política Nacional 
de Saúde Mental. Porém, algumas vezes, esse processo tem 
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se dado sem expressivas participações de movimentos sociais, 
sem produção de sentido junto aos trabalhadores, aos usuá-
rios e à comunidade. Ou seja, temos assistido ao processo de 
institucionalização da Reforma Psiquiátrica. 

No seu bojo, os CAPS perdem sua potência, se restringin-
do a serviços de saúde ensimesmados, ilhados, destinados ex-
clusivamente a tratar a doença e o doente. Aqueles que ali 
habitam, mais uma vez separam-se entre os doentes dos quais 
é preciso tratar e os meros trabalhadores de saúde mental, ob-
cecados e encegueirados guardiões da posição de “luta contra 
a ‘doença’ ou o ‘desvio’” (PELBART, 2006, p. 12). A esse res-
peito, Oliveira (2006, p. 86-87), respaldando-se em Desviat, 
considera os riscos:

(...) de um processo que Amarante (2003) definiu como 
“Capsização”, ou seja, o perigo de uma possível cronifica-
ção dos serviços substitutivos de saúde mental. (...) o pe-
rigo de uma modulação da relação de tutela operada pelo 
antigo manicômio para o controle cronificado dos serviços 
ditos “abertos”. Existem sinais visíveis de modulação da 
série: doença mental – tutela – manicômio para outra que 
pode constituir outros perigos: doença mental – controle – 
serviços abertos. (...) por um lado, se há uma intensa luta 
pelo esvaziamento processual dos manicômios e a conse-
quente implantação dos serviços “abertos”, por outro é 
justamente pela existência de “muros invisíveis” nesses 
serviços que pode estar sendo constituída uma nova forma 
de captura que o contemporâneo nos impõe. O movimen-
to pela autonomia dos usuários dos serviços substitutivos 
pode coincidir com o momento de sua captura.

Diante desse quadro, a fim de, mesmo que microscopica-
mente, resistir ao processo de institucionalização da Reforma 
Psiquiátrica, ou seja, tendo-se a finalidade de problematizar 
os efeitos de cronicidade, a capscização, de capsilha, da trans-
formação dos CAPS em ‘capscômio6’, torna-se mais do que 
necessário desenvolver uma permanente avaliação do novo 
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Modelo edificado. Nesse movimento, reside ainda a neces-
sidade de questionar se, de fato, precisaríamos de um novo 
Modelo de Assistência em Saúde Mental ou se justamente a 
institucionalização de outro Modelo, com “m” maiúsculo, a 
ser seguido à risca, não estaria também contribuindo para a 
supracitada cronificação. 

Ainda conforme a autora, o processo de modulação “da 
doença mental-tutela-manicômio para doença mental-con-
trole-serviços abertos” fornece pistas para se colocar em aná-
lise quatro formas de cronificação, que tendem a atravessar o 
espaço dos CAPS: 

A) cronificação dos usuários, os quais permanecem presos, 
ainda que por muros invisíveis. Na maioria das vezes, produz-
se dependência dos usuários em relação aos serviços. Talvez 
seja apenas nestes espaços que o usuário se sinta cidadão, 
consumidor pelo menos de políticas públicas. Diante disso, 
vão ali permanecendo por muitos anos, assim como acontecia 
nos asilos7:

— (...) mas você acha que já tava em tempo de você sair?
— Eu acho que já há muito tempo. Desde que eles tivessem 
me dado suporte pra poder sair. Já queria ter saído há mais 
tempo (...).
— O que é que você chama de suporte pra poder sair?
— Tipo, o programa deles, né? É fazer cursos, nos colocar 
pra fazer cursos, e tentar nos inserir no mercado de traba-
lho, tá? Uma das propostas é essa e isso eles não fizeram. 
Se fizeram foi com um, com dois, como eles acharam que 
devia. (...) Porque eu como, eu bebo, eu visto, tá? Eu con-
sumo. Não é porque eu sou uma usuária de CAPS que eu 
vou estar lá em um manicômio, no hospício, sei lá, que eu 
não vou consumir. Eu consumo. Eu preciso consumir, tá? 
Eu preciso trabalhar pra eu me sustentar e isso eles não 
deram esse tipo de suporte que é... a proposta deles era essa 
(...) eu não quero ficar no CAPS não. Eu quero sair, agora 
eu quero sair com condições de subsistir lá fora, tá? Enten-
deu, Michele? Não é que a pessoa queira ficar lá dentro não. 
Não, eu não quero ficar lá dentro. Mas eles têm que dar esse 
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suporte pra pessoa não retornar de volta. Não precisar ter 
que voltar pra um serviço desses, pra um CAPS, pra não 
sei o que ou seja lá qual for. Ou ter que se internar num 
hospital psiquiátrico. 
(Diário de Campo)

B) cronicificação dos profissionais, que não costumam co-
locar em análise seus modos de atenção e de gestão, naturali-
zando-os, novamente:

— Eu tentei conversar com [diz o nome de uma profissão.] 
Aí eu vi que não ia dar em nada e ele...
— Como assim?
— Porque ele ia ficar em cima do muro. Porque diz que tem 
um negócio que eu até vi num filme, né? É verdade. Tem 
uma lei que [cita novamente a profissão] não pode influen-
ciar a pessoa, o paciente, é... religião e opção sexual, né? 
Mas eu queria que ele me ajudasse a eu me descobrir, né? A 
encontrar a resposta. Mas ele não tinha meios assim, sabe? 
Acho que de formação, moral mesmo, ele...
— Você acha que a formação moral dele influenciava pra 
ele ficar em cima do muro? É isso?
— Ou então a formação acadêmica. 
(Diário de Campo)

C) cronificação do cotidiano dos serviços, por meio de sua 
ritualização, da promoção de uma ‘grade’ de atividades este-
reotipada e com frequência inalterada: 

Na época em que eu entrei, eu não sabia pra qual oficina 
eu ia de tão bom que era. Hoje em dia você não tem uma 
opção. Você não tem oficina nenhuma. Muitas acabaram e 
não têm novas. (...) Qual é a oficina que tem aqui pra gente 
ir? Antigamente, eu não sabia nem qual a gente ia, hoje em 
dia (...) não tem nenhuma.
(Diário de Campo)

D) cronificação dos dispositivos em saúde mental, “pro-
duzida pela inexistência ou fragilidade da rede de atenção 
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em saúde, que não amplia nem conecta os diferentes servi-
ços, garantindo uma efetiva abertura dos CAPS que tendem 
a possuir porta de entrada, mas muitas vezes não possuem 
porta de saída” (OLIVEIRA, 2006, p. 87). No que se refere 
aos pontos de estrangulação da rede, é importante dizer que, 
muitas vezes, a falta de conexão se dá dentro da própria rede 
de saúde mental e de saúde de modo mais geral: 

— (...) o meu [cita o nome de uma profissão] que me atende 
estava indignado porque um usuário já tinha passado por 
três locais. Já tinha passado pelo hospital da emergência 
(...), já tinham mandado ele não sei pra onde, pra mais três 
lugares, o (...) já era o quarto lugar. O usuário estava numa 
crise terrível. A mãe, uma senhora de idade, chega num 
hospital daquele, não vá pro outro, vá não sei pra onde, 
não sei pra onde e a senhora rodando assim sem saber o que 
fazer. Uma coisa que eles poderiam ter resolvido, e não, a 
pessoa fica sendo jogada, empurrada. (...) E uma coisa que 
poderia ser resolvido.
— Ah, então você está falando da não implicação, não só 
no CAPS (...), mas na rede.
— (...) na rede toda. Não é só lá no (...) não. É de modo ge-
ral. Tá? Eu acho que tem pessoas que estão ali pra ganhar 
dinheiro com a cara, simplesmente isso. 
(Diário de Campo)

Cronificação produzida também pela ausência de articula-
ção do sistema de saúde com outras instâncias como educa-
ção, justiça, escola, trabalho etc.:

(...) todos os CAPS que precisam de... porque não depende só 
de uma instituição... é todas as instituições... é a Secretaria de 
Saúde, é um SENAC da vida que oferece um curso que, quan-
do a gente vai tentar fazer, bota um monte de... de... de em-
pecilho pra que você faça. Então não é só o CAPS em si, tá? 
A gente fala do CAPS porque a gente está vivenciando aqui, 
mas quem tem uma certa consciência como eu, sabe que não 
é só o CAPS, são todos os... os órgãos que apóiam deveriam tá 
tudo em união, em perfeita harmonia, e isso não existe (...).
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Senão a gente fica só dentro do CAPS, não adianta, né?
Não, não, não é só aqui não. Deveria, não só o CAPS, é todo, 
é como eu disse, é todo o conjunto, né? É uma empresa, ah 
vamos falar com uma empresa tal, vê se consegue um empre-
go pra um usuário pra um usuário tal. Não é uma coisa fácil, 
claro. Não é da noite pro dia. É um trabalho que tem que ser 
feito, ói, ao longo de muito tempo.
(Diário de Campo)

O que tais efeitos-cronicidade nos indicariam? Conforme 
anteriormente mencionado, o suposto Estado Democrático 
de Direito funciona como um estado mínimo social e máximo 
penal, um modo de funcionamento estatal em que ‘tudo’ vai 
para as malhas da justiça, em que o judiciário vai tomando 
conta de nossas vidas. Desse modo, a precariedade das políticas 
públicas, em particular as de SM, o sucateamento dos servi-
ços e de seus cotidianos, os pontos de estrangulação da rede de 
SM, a dificuldade de intersetorialidade, enfim, as supracitadas 
cronificações não são ‘algo’ que se dá por acaso. Ao contrário, 
trata-se da instauração proposital de um dado modo de funcio-
namento de uma política pública que serve para e à pobreza, 
para e aos ‘outros’. Ou seja, estamos falando da produtividade 
de uma política de SM, de uma rede de SM ‘improdutiva’, feita 
para assim o ser. 

Todavia, lembrando que poder é exercício, é combate, há 
pontos de resistência inscritos no interior dessa política forjada 
para ser ‘improdutiva’. Há outros modos de funcionamento ha-
bitando e subvertendo o cotidiano dessa rede.   

pELO ENGENdRAmENTO dE pRÁTICAS dE RESISTÊNCIA: RETIRANdO 
OS jALECOS E dESCONSTRuINdO OS muROS

Luta Antimanicomial é movimento, é arena de combates, 
não está dada.  Encontramo-nos, no presente, face a avanços 
e recuos, a conquistas e frustrações. De que ferramentas po-
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demos nos valer nesse combate? Que ‘novas’ práticas discur-
sivas e não discursivas estaríamos desenhando?

Entendendo que toda análise é contingente, despojamo-
nos do desejo de apreender a essência de um dito objeto de 
intervenção (“a” Saúde, “a” Clínica, “a” Política, “o” Huma-
no, “a” Humanidade, “o” Coletivo) desvendando sua suposta 
identidade. Do mesmo modo, nos distanciamos da obstinação 
de propor “o” Caminho para melhor abordá-lo (“a” Política, 
“o” Modelo, “o” Método). Cabe aqui o desafio de estranhar 
nossos próprios domínios de referências e, com eles, proble-
matizar a tendência a banalizar e naturalizar os próprios 
conceitos dos quais temos nos servido para tentar produzir 
mudança de práticas. 

Estamos, então, falando de uma política e de práticas as-
sistenciais em construção, constituindo-se ainda campo de 
tensão, inclusive conceitual. E o que isso nos indica? A impor-
tância de fazermos uma discussão a partir de nossa prática: o 
que temos vivido e produzido a partir desses conceitos? Como 
damos vida a eles? Simplesmente reproduzimos palavras sem 
sentido? Quais são as nossas questões? Como as vivemos? 
Quais os impasses, os embates? Em linhas gerais, o que se 
está querendo pontuar é sobre a relevância de se fazer essa 
construção a partir de nossas experiências concretas.

O convite que fazemos é, então, o de gaguejar em nossa 
própria língua, intentando a desnaturalização da ‘realida-
de’, dos objetos que nela existem, do humano, do sujeito 
bem como do campo da saúde coletiva/saúde mental e dos 
modos de pensar e praticar saúde-doença-cuidado por ela 
propostos. O convite também é o de colocar problemas, es-
tranhar o que parece óbvio, encarnar novas práticas, inclu-
sive discursivas, de modo que o que delas se estranhe, pos-
sibilite-nos a invenção de outras formas de viver, conviver, 
trabalhar, produzir, compondo outros cenários, subjetivida-
des e cuidados em saúde. 
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Saliente-se, porém, que não estamos interessados na produ-
ção de diferenças ‘quaisquer’, que se dê em qualquer direção. 
Nosso trabalho tem um norte ético-político. Não nos esqueça-
mos de que o nascimento do que intitulamos de clínica dá-se:

(...) nos hospitais psiquiátricos, nas fábricas, nas prisões, 
nos reformatórios, ou seja, justamente naquelas insti-
tuições criadas para disciplinar os homens, tratando de 
reeducá-los, adestrá-los, adequá-los a certas normas que 
apreendem o tempo, a vida e a força de seus corpos no jogo 
econômico do qual nem se quer são atores, mas simples-
mente servidores. Ajudar a fazer valer essas normas, dis-
seminá-las socialmente ao torná-las aceitas, incorporadas 
pelos indivíduos, culpabilizando e corrigindo aqueles que 
se desviam: esta tem sido a vocação histórica [da assistên-
cia em saúde] (LOBOSQUE, 2003, p. 18). 

É neste sentido, quer o saibam ou não, que a maioria dos 
profissionais de saúde tem empregado a palavra ‘cuidado’: ar-
ticulando e subsumindo o objetivo de promover saúde à pro-
moção do ajustamento social; de incluir ao de adaptar, nor-
malizar, tornar igual, abolir a diferença. Não nos enganemos 
nem nos esqueçamos: 

A serviço das formas mais sofisticadas de violência estão 
todos os saberes universalizantes, centralizadores, raciona-
lizadores a qualquer preço do sem-sentido e da desrazão. 
Há um saber (...) nestes moldes, possibilitando os horrores 
[dos manicômios de ontem e das clínicas psiquiátricas de 
ainda hoje]; há um saber penal nesses moldes, no fundo do 
massacre do Carandiru. Essas imagens, embora pareçam 
ser um desvirtuamento, um equívoco ou um erro com rela-
ção às regras universais do saber, são na verdade consequ-
ências diretas da sua própria pretensão de universalidade. 
O imperativo da razão a qualquer preço na origem covarde 
da violência, eis um lembrete necessário à luta política que 
é nossa (LOBOSQUE, 2003, p. 196-197).
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Nesse sentido é que o nosso compromisso ético-político in-
cita o convite a gaguejar em nossa própria língua:

Essa experiência e essa aliança com as linguagens estra-
nhas podem estar a serviço de algo muito diferente [do que 
a simples identificação e governo das diferenças], a saber, 
dessa contaminação positiva e criativa que toda linguagem 
sofre quando busca traduzir, ou se aliar, a outras lingua-
gens – e é o que o autor brasileiro João Guimarães Rosa 
chama de ‘fecundante corrupção das nossas formas idio-
máticas de escrever’. (...). No melhor dos casos, (...) essa 
questão assume a forma de um desafio que tem um cunho 
epistemológico, mas também ético e político: como proce-
der de modo a não reproduzir as relações de dominação a 
que os grupos sociais que estudamos se acham submetidos? 
(GOLDMAN, 2006, p. 169).

Nessa direção, com o objetivo de interceptar os efeitos 
cronicidade, de capscização, há que se colocar em análise o 
próprio funcionamento dos CAPS e, nesse processo, há que se 
colocar em análise os modos de elaboração e funcionamento 
dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) de cada usuário. 

Por PTS entende-se um conjunto de diretrizes, de linhas 
de ação, de propostas de intervenção relacionadas ao cuidado 
com o usuário. Tais propostas caracterizam-se por serem sin-
gulares e processuais, respeitando-se, assim, a particularidade 
de cada usuário, do seu entorno socio-histórico e do momento 
de sua existência. Na contramão do modelo biomédico, o qual 
propõe um sentido único, exclusivo e atemporal para os even-
tos saúde, doença e cura, tal traçado alicerça-se na concepção 
multifatorial do processo saúde-doença-cuidado. Nesse senti-
do, mais que a remissão de sintomas e de acolhimento pontu-
al aos momentos de agudização/crise, se permite trabalhar de 
modo integral a partir de um levantamento detalhado das ne-
cessidades de saúde de cada usuário em particular, tentando-
se abarcar dimensões as mais distintas (biológica, psicológica, 
social, de lazer, de trabalho, de moradia, rede de vínculos e 

Politicaeafetividade.indb   198 7/10/2009   16:42:30



- 199 -

Por uma genealogia das políticas de inclusão de saúde mental 
contemporâneas: da produção de políticas identitárias e de modos 

variados de confinamento

afetos, sexualidade, histórico de internações psiquiátricas, 
grau de autonomia e de circulação no território etc.). Além 
disso, trabalha-se com a idéia de multiplicidade de sentidos 
do processo saúde-doença-cuidado. Sendo assim, o PTS deve 
ser pensado e realizado coletivamente por todos os atores so-
ciais envolvidos: técnicos, usuários, familiares e comunidade.

Norteados pelo PTS, objetiva-se “construir não só fluxos 
de encaminhamentos para outros serviços da rede, mas, prin-
cipalmente, criar projetos de vida que não, necessariamente, 
passem, exclusivamente, pelos CAPS, mas que refiram a uma 
rede intersetorial” (OLIVEIRA, 2006, p. 88). Trata-se, tam-
bém, de não perder de vista a ideia de processualidade que 
acompanha a elaboração dos PTS bem como o funcionamen-
to do CAPS como um todo:

O Projeto é um plano, uma ideia, né? Que a gente (traba-
lhadores, usuários e familiares) tá traçando, que a gente 
imagina que vai poder acontecer para aquela pessoa. 
(...) é sempre construção, né? Cada projeto é singular. É 
único. (...). Não é como você pegar essa fórmula aqui e jo-
gar pra outra. Tem que ser uma outra fórmula, certo? (...) 
Porque senão, a gente vai imaginar o seguinte: sempre dá 
certo. E não é assim. Vai ter casos que não vai dar certo. 
Que a gente não vai dar conta (...). É dizer: (...) a gente não 
consegue, né? Se for pegar casos mais próximos, aí é o caso 
de (...) em que a equipe disse: ‘ó, a gente não consegue, tá?’ 
E aí outra equipe cuidou disso, tá? Cuidou dele. (...) hoje tá 
bem. Então. Vai ter sempre essas brechas aí, e é interessan-
te que aconteça pra gente tá sempre refletindo sobre nossas 
práticas, né? O que é que tá legal, o que é que não tá. Pra 
gente tá melhorando.
(Diário de Campo)

Para além de mera ocupação obrigatória, ritualização da 
rotina e ‘sugestão’ de uma ‘grade’ de atividades aprioristica-
mente edificada, trata-se ainda de produzir atividades e sen-
tidos (que lhes façam sentido e que produzam sentido) com-
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partilhados pelos habitantes do CAPS, turbinando-o, como 
diria Lancetti (2006).  

(...) têm profissionais que fazem oficinas maravilhosas, tá? 
Na época em que eu entrei (...) eu ia pra oficina de alfabe-
tização, eu ia pra oficina de pintura. Têm muitas coisas lá 
que eu tava começando a aprender (...). Tinha oficina de 
vela, tinha oficina de quê? Tinha a de dona (...) de culiná-
ria, o que mais? Era uma disputa terrível lá. Deixa eu ver 
viu? Tinha uns negócios de, aquelas de... de tapeçaria tam-
bém que eu achava que eu não tinha nenhum pendor pra 
negócio de tapeçaria, mas eu vi que tinha algumas coisas lá 
que era bom, que eu gosto, aprendi a gostar. Aprendi não, 
eu gostava só que não sabia que... eu achava que, eu não 
sou pra isso não. Nunca experimentei. Como diz, nunca ex-
perimentou e acha que não gosta.
(Diário de Campo)

No que se refere à prática clínica, os profissionais devem 
operacionalizar os princípios da intitulada “Clínica Amplia-
da”. Considerando as discussões realizadas na VIII Confe-
rência Nacional de Saúde (1986) e os princípios e diretrizes 
do SUS (8080/90), amplia-se o conceito de saúde: para além 
da focalização na dimensão biológica e individual e o enten-
dimento de que saúde é ausência de doença; ela passa a ser 
entendida como a resultante de condições de alimentação, 
moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, ren-
da, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais.  Partindo-se, então, da multifatorialidade do con-
ceito de saúde e, além disso, da relatividade desse conceito, o 
qual sofre alterações em contextos histórico-político-sociais 
variados, amplia-se também o conceito de clínica.

Munidos, então, do conceito “clínica ampliada”, propo-
mos um modo de clinicar que pede passagem para mudanças 
sociopolítico-culturais, reconhecendo que o problema da lou-
cura não se encerra no interior do indivíduo (no psicológico 
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e no biológico). Ao invés disso, numa ampliação de visada, 
tem-se o entendimento de que tais problemáticas envolvem 
as dimensões histórica, cultural, econômica e política. Nessa 
direção, Benevides (2002, p. 175) aponta para: 

(...) a urgência em se criarem dispositivos que retirem o 
caráter de saúde/doença mental do âmbito estreitamente 
individual. Se é certo que uma determinada manifestação 
se dá enquanto comportamento num indivíduo, é também 
certo que ele seja agente de enunciação de um coletivo que 
nele fala. O recorte singular que se faz em cada indivíduo 
deve, é claro, ser acolhido em sua experiência individual, 
mas sua análise e intervenção não devem perder de vista 
a multiplicidade que compõe seus planos existenciais. Isto 
impõe a necessidade para os profissionais (...) de escaparem 
de intervenções classificatórias, que remetam a estruturas 
de personalidade apriorísticas e que se apoiem em concep-
ções naturalizadas (...), transformando o que é analisador 
das relações atuais (...) em situações individuais e pontuais.

Em outros termos, podemos pensar-fazer uma clínica car-
tográfica, que force a experimentação da alteridade e a alte-
ridade da própria clínica. Se queremos nos situar para além 
de uma clínica capturada; se queremos praticar uma clínica 
de resistência interessada em produzir novas possibilidades de 
vida e de relações; se queremos nos situar aquém e além das 
estruturas sociais modelizantes, há que nos aproximarmos do 
diferente, há que nos aproximarmos da diferença, daquilo que 
nos força a criar, que nos traz a potência de diferir. Desse modo, 
“intervir sobre o mundo da loucura é intervir, antes de tudo, 
sobre nós mesmos” (MACHADO E LAVRADOR, 2007, p. 80). 

Intervir sobre nós mesmos é justamente colocar em análi-
se nossos modos de entendimento e atendimento a essa popu-
lação de excluídos, de estigmatizados. É nos questionarmos 
por que prosseguimos vitimizando o diferente e a diferença, 
e, desse modo, por que prosseguimos partilhando da mesma 
lógica binarista que separa e hierarquiza ‘nós’ e os ‘outros’. É 
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problematizar por que os loucos não podem circular nos es-
paços da cidade, por que loucura e modos de vida diversos da 
norma não podem circular em nossos pensamentos, a não ser 
circunscritos aos limites individualizantes da doença mental, 
por que o estranhamento precisa ser contido. É buscar pela 
positividade da loucura e da vida, do andar por esses mundos.  
Nessa direção, nos indica Coimbra (2001, p. 254):

(...) há linhas de fuga, há singularidades atrevidamente 
construídas; há, enfim, vida pulsando nos mais diferentes 
territórios, por mais que sejam estigmatizados, rotulados, 
desqualificados ou mesmo negados. Há rupturas sendo 
produzidas por mais microscópicas, pequenas e invisíveis 
que sejam.

Ao nos aproximarmos, ao nos misturarmos, ao compormos 
com esses movimentos de ruptura, abrimos espaços para a 
expressão e experimentação de processos singulares, os quais 
abrem caminho para a produção de novas histórias e novos 
modos de subjetivação da loucura, do outro, de nós mesmos.

A fim de pensarmos-fazermos uma clínica de resistência, 
uma “clínica com c minúsculo, menor, molecular: singular e 
cotidiana; campo de forças e relações circunstanciais, que dei-
xa rastros, efeitos e que existe na sua forma mais vital e po-
tente”, não podemos perder de vista o desafio de não dissociá-
la da política, da crítica, da ética, da vida (ROMAGNOLI, 
2007, p. 103). Estamos, enfim, tecendo:

(...) uma clínica proteiforme e nômade que expurgue de si 
as identidades facilmente capturáveis [o especialista, o do-
ente mental, a clínica] e devenha produtora de realidades 
permissivas ao surgimento das alteridades, realidades que 
possam acolher o outro, dar boas-vindas ao estrangeiro e 
ao que é estrangeiro, uma clínica do entre (...) uma clíni-
ca peripatética, em movimento que se faz passeando, que 
se faz nas passagens, que se dá sem local fixo, sempre em 
relação com uma paisagem da cidade, do sujeito, da sub-
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jetividade, do meio ambiente, da própria clínica (Araújo, 
2006, p. 31-32). 

Trata-se, por fim, para além dos rótulos de especialistas/
terapeutas e usuários (para além da clínica?), da articulação 
entre pessoas e da produção de práticas e saberes transdisci-
plinares e transversais, que circulem por entre, no entre no-
ções e práticas advindas da ciência, da filosofia, da religião, da 
arte, da política, sobretudo, das nossas próprias experiências, 
das nossas próprias experimentações, as quais pedem a arti-
culação entre saberes diversos, mais do que isso, lhes pedem 
porosidade.

Abre-se, assim, a possibilidade de apreensão da diferença 
e do diferente para além do cerco da medicalização, psiquia-
trização, da institucionalização, dos procedimentos altamen-
te rigorosos e especializados que homogeneízam, serializam, 
generalizam, retirando de tudo e de todos a potência de se 
atrever a singularizar, a diferir. Compondo com as políticas de 
resistência aos efeitos de serialização e homogeneição da exis-
tência, trata-se, enfim, de, ao invés de interceptar, dar passa-
gem, no PTS, no modo de entender e de praticar a clínica e no 
espaço do CAPS como todo, aos processos de singularização. 

O último modo de cronificação aqui citado diz respeito à 
produção de uma fragilidade da rede, “ou, melhor dizendo, 
pela dinâmica de esfriamento da rede de atenção em saúde 
mental” (OLIVEIRA, 2006, p. 89). Citando Passos e Barros, 
a autora assinala a existência de uma dimensão paradoxal, de 
resistência e ao mesmo tempo de perigo de captura, presente 
nas redes que compõem o contemporâneo. O sentido ambiva-
lente que tais redes comportam acaba por produzir um fun-
cionamento quente e, concomitantemente, na direção avessa, 
um outro, frio. Ainda conforme a referida autora:
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Há emergência de uma dinâmica de esfriamento da rede de 
saúde mental, quando existem várias e desordenadas por-
tas de entrada sem nenhuma porta de saída. Os usuários 
chegam, são acolhidos, ficando por longos anos, apesar de 
não necessitarem de atenção diária e integral. Constata-se 
que muitos destes usuários demandam atendimento ime-
diato ou apresentam uma relação de sofrimento com o cor-
po social. Mas não restam dúvidas de que eles poderiam 
estar sendo acolhidos em outros equipamentos não só da 
rede de saúde, mas, principalmente, da rede intersetorial 
que precisa ser continuamente tecida. Em sua dinâmica 
quente, [por sua vez] a rede opera de modo descentraliza-
do, movimentando-se com uma alta potência de conectivi-
dade que é geradora de efeitos de diferenciação contínua. 
Tal conexão cria um plano híbrido, constituinte de novas 
possibilidades de existência. Há uma aposta na constru-
ção desse plano heterogenético como uma política de re-
sistência aos efeitos de serialização e homogeneização da 
existência produzidos pelo Capitalismo Mundial Integrado 
(OLIVEIRA, 2006, p. 89-90).  

  
Nesse sentido, a luta não deve ser travada apenas restrita ao 

espaço dos CAPS, nem deve restringir-se a um embate a favor 
da produção de outros modos de subjetivação da loucura. Ao 
contrário, a mudança política-epistemológica-cultural-clínica, 
que se pretende com a Reforma Psiquiátrica, conecta-se com 
um embate mais amplo pela possibilidade de se experimentar 
outros modos de produção de subjetividades que não o capi-
talístico, embate que deve, por isso, atravessar todo o tecido 
social, todos os estabelecimentos, todas as organizações, todas 
as instituições que dele fazem parte. Ou seja, assim como se 
pontuou no movimento da Reforma Sanitária, não se trata de 
uma questão setorial, restrita ao tema da loucura: 

(...) os processos de marginalização atravessam o conjunto 
da sociedade: processos de minorização e de infantilização, 
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que tocam as mulheres de certos setores da sociedade, que 
tocam certos elementos de seu comportamento, que tocam 
comportamentos sexuais dissidentes, que tocam certas 
concepções da relação com a produção, concepções que não 
são reconhecidas pela sociedade como um todo (como as do 
movimento ecológico); daria para continuar a lista com os 
psiquiatrizados, os drogados, e assim por diante (GUAT-
TARI e ROLNIK, 2000, p. 87-88). 

Nos não especialismos; no não cientificismo; no retirar dos 
jalecos, principalmente os que insistem em habitar as nossas 
cabeças; no ir para a rua; no habitar a cidade; no descons-
truir os muros físicos e mentais; no imiscuir-se na vida e na 
produção de novas formas de vida, nesse ponto, devemos nos 
encontrar todos ‘nós’, ávidos por acompanhar os devires da 
Reforma Psiquiátrica; ávidos por resistirmos na luta; ávidos 
pela produção de novos espaços existenciais, geográficos, sim-
bólicos, culturais, sociais para a diferença e o diferente, para a 
alteridade, para nós mesmos, para cada um de nós. 

(...) eu acho que a gente poderia trabalhar eventos, eventos 
que trabalhassem todas as diferenças. Não só as diferenças 
na sexualidade. (...) em que a gente tivesse trabalhando 
assim, diferenças étnicas, diferenças sociais, diferenças cul-
turais (...) religiosas. (...). A gente vê que o nosso país, ele 
miscigena muito as culturas, os genes, tudo. E miscigena 
também a fé. Então não sendo purista, mas assim, algu-
mas coisas das religiões afrobrasileiras foram incorporadas 
no petencostalismo e hoje nós temos um misto dessas duas 
coisas. E aí as pessoas dizem assim: ah, mas, Fulano tá com 
um encosto. E essa pessoa na pentencostal... como é que 
a pessoa na pentencostal trabalha a idéia de encosto?(...) 
Então, aí eu acho que, assim, um dia das diferenças seria 
interessantíssimo para se trabalhar, em que a gente trou-
xesse depoimentos, figuras da comunidade que pudessem 
trazer diferenças políticas, diferenças.... é... sei lá, até de 
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origem. Olha, no meu lugar a gente falava assim, fazia as-
sim, a língua na minha terra não existia essas palavrinhas, 
na sua, a gente tem que falar diferente, porque é que aqui 
é pão jacó e pão de sal (...). ‘Um dia Diferente’ ou ‘da Dife-
rença’ [risos]. Já que todo mundo é igual, vamos trabalhar 
o que é diferente.
(Diário de Campo)

Retomemos, então, à pergunta: “existe (...) alguma proba-
bilidade de encontrar o outro sem reconstruí-lo e petrificá-lo 
(...). Desejaremos algum dia suspender nossos princípios de 
identificação, de visão, de hierarquização e classificação? Pode-
remos? Saberemos?” (Placer, 2001, p. 89), resistiremos? Acre-
ditamos que um modo de resistência, dá-se justamente através 
da reiterada afirmação da necessidade de “insistir sobre as di-
nâmicas da diferença e não se negar a experiência inquietante 
da alteridade” (LARROSA e SCKLIAR, 2001, p. 15). 

Nesse processo, ao invés de insistirmos nas perguntas 
‘quem somos nós?’, ‘quem é o outro?’, talvez seja mais rele-
vante perguntarmos por que tanta obstinação em identificar, 
em delimitar fronteiras entre nós e os outros; talvez seja mais 
importante recusar o que somos, o que nos fizeram ser e o que 
querem que sejamos e, nessa recusa, forjar novas formas de 
viver e habitar o contemporâneo, forjar, enfim, novos modos 
de relação com a alteridade, novos modos de subjetivação do 
outro e de nós mesmos (PIOVEZANI-FILHO, 2004).

NOTAS

1 Conforme indica Baremblitt (1982), entende-se por instituição um conjun-
to de entidades abstratas que visam, exatamente, regulamentar a vida dos 
homens. Tais entidades podem ser leis, normas e\ou pautas pelas quais se 
objetivam e se legitimam valores. Dessa forma, não é o estabelecimento ou 
local geográfico que denominamos de instituição, “mas relações e campos de 
força instituídos e produzidos” e que, justamente por este caráter de produ-
ção, podem ser analisadas” (Coimbra, 2001, p. 21-22).  
2 Grifos nossos.
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3 Em aspas, Coimbra cita Wacquant.
4 E o mote agora é reduzir custos no cuidado dos corpos, diminuindo, inclusi-
ve, a circulação dos mesmos. A setorização do cuidado, a assistência ‘de volta 
pra casa’ apresentam-se, então, imbricados com a mesma lógica de corpos 
digitalizados, zapeando na rede: ‘contente-se com a sua inclusão digital, o 
seu óbito foi registrado’.
5 No presente texto, como forma de amplificar as reflexões aqui desenvolvi-
das, além de referências bibliográficas, utilizaremos narrativas retiradas da 
dissertação de Vasconcelos (2008). Nelas, mais do que o corpo que está mo-
dulando a discursividade, o que importa são as funções de enunciação e estas 
se constituem no cruzamento de funções institucionais. Nesse sentido, é que 
uma mesma pessoa indica e experiencia práticas, inclusive discursivas, de 
resistência bem como práticas de captura a lógicas instituídas. Permanecer 
no nível dos próprios discursos para analisar o encontro de forças que lhes 
possibilitou emergir em momentos e lugares específicos, eis o mote da análise 
do discurso foucaultiano. Dessa forma, ao lado da afirmativa de que “não se 
pode falar de qualquer coisa, em qualquer época”, o teórico pontua que “não 
importa quem fala, mas que o que ele diz não é dito de qualquer lugar” (Fou-
cault, 2000, p. 142). Nessa direção, centrou-se a análise nas relações de força 
que deram vazão à emergência dos discursos e não nos sujeitos propriamente 
ditos. Disso deriva a opção por não identificá-los de nenhum modo: nem por 
categorias profissionais, nem os classificando/dividindo entre técnicos, usu-
ários e familiares. Disso deriva ainda a opção por utilizar segmentos de dis-
curso advindos de narrativas de variados sujeitos para analisar uma mesma 
questão elucidada num dado trecho. 
6 Registre-se que, com o termo ‘capscômio’ não se está querendo igualar o 
modo de funcionamento do CAPS ao dos antigos (e ainda recentes, infeliz-
mente) manicômios, mas denunciar o espectro do confinamento que insiste 
em nos rodear e que, na contemporaneidade, ganha novas roupagens sem 
perder sua potência.
7 Registre-se novamente que todas as narrativas presentes neste artigo foram 
retiradas da Dissertação de Mestrado de Vasconcelos (2008)
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