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Refletir acerca da Reforma Psiquiátrica intima-nos a pensar sobre a contribuição 
da Psicologia, quais suas capturas, riscos e proposições. Que lugar ocupamos neste 
processo? Que conexões propomos no intuito de reinventarmos nossas próprias práticas 
e saberes de modo a fomentar o movimento de desinstitucionalização da loucura? Que 
construções (e, principalmente, desconstruções) temos operado neste sentido? 
Intentamos através da problematização da nossa práxis no encontro com as dimensões 
da arte, da clínica e do corpo provocar inquietações que possam produzir outros modos 
de pensar, agir e sentir. 
 Os questionamentos apresentados começaram a ser esboçados mediante nosso 
contato com o trabalho de um bailarino-oficineiro, responsável pelas atividades de um 
grupo de expressão corporal em dança em um Centro de Atenção Psicossocial na cidade 
de Fortaleza no ano de 2007.  Acompanhar tal atividade complexamente constituída por 
seus participantes-dançarinos criadores de sentido, pela sensibilidade apurada do artista 
e pela realidade institucional de um serviço que ainda estava se estruturando, 
possibilitou-nos enxergar novos possíveis para a Psicologia; alertando-nos, ainda, para o 
cuidado de irmos ao encontro de outros saberes e práticas sem a intenção de 
sobrecodificá-las ou totalizá-las com nosso olhar. 

Para compreendermos as inquietações que nos instigam a debater os saberes e 
práticas psi no âmbito da saúde mental, é necessário, porém, situarmos brevemente a 
emergência da Psicologia como ciência na Modernidade, analisando o contexto no qual 
ela se insere e os efeitos que a mesma ajuda a produzir. Hüning e Guareschi (2005) 
explicam que a partir do pensamento moderno, centrado na supremacia da razão e na 
crença na ciência positivista, são forjadas condições para o surgimento das ciências 
humanas e do comportamento. Estas buscavam, através de prescrições e controle, 
ordenar os modos de existência tomando como modelo o ideal de sujeito universal e 
racional. 

Verificamos, então, que noções tais como sujeito, subjetividade, eu, psicológico, 
nem sempre existiram, isto é, são conceitos criados a partir de um determinado 
momento histórico, a partir de um conjunto de práticas específicas que tratavam da 
relação do homem com ele mesmo. Isto é importante de ser sublinhado, pois a partir do 
momento que desnaturalizamos certos conceitos, é-nos possível também apreender 
outra forma de compreender a ciência, as teorias, os saberes e as práticas engendradas 
em cada época.  

A formação de um campo discursivo produz e nomeia fenômenos que, até 
determinado momento, apresentavam-se de modos distintos. Isto significa que esses 
saberes produzidos em determinados contextos históricos, sociais e econômicos criam 
verdades. É nesta perspectiva, por exemplo, que Foucault (2005) vai mostrar como a 
loucura sai de um lugar de possessão demoníaca ou de ilusão/desrazão, para ganhar o 
“status” de patologia, como objeto de investigação da psiquiatria. Não se trata, portanto, 
da “descoberta” da “doença mental”, pelos alienistas; mas sim que, a partir de 
determinadas práticas se constitui tal objeto de saber, que, conseqüentemente, 
demandava métodos e discursos que o açambarcassem.  
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Vislumbramos que, analogamente ao saber psiquiátrico, a Psicologia como 
ciência nem sempre existiu, originando-se e constitui seu objeto e seus modus operandis 
a partir de uma série de problematizações sobre o humano e como efeito de forças 
políticas, sociais, materiais e históricas que se conectam e engendram um cenário 
propício para o seu surgimento. Essas problematizações, conforme já indicamos, 
aparecem no bojo do ideário da Modernidade e de seu intento de ordenação do mundo e 
categorização da norma e dos desvios. Por meio da discussão foucaultiana da 
emergência da sociedade disciplinar nos séculos XVIII e XIX (FOUCAULT, 1997), 
podemos entender como se articulam as condições de formulação do saber psicológico 
como ciência. As diferentes tecnologias de esquadrinhamento do espaço, normatização 
do tempo, de vigilância e exame criaram determinada configuração subjetiva muito útil 
ao sistema de produção capitalista e ao desenvolvimento de disciplinas como a medicina 
clínica, a psicologia, a psiquiatria etc. 

 Estamos falando da noção de indivíduo, que remete a um corpo metrificado, 
analisável e manipulável, passível de coerção e controle. Fabricam-se corporeidades 
modeladas por diferentes saberes, que visam aumentar sua capacidade física, 
destituindo-o, no entanto, de sua potencialidade política. Afirmam-se identidades 
individualizadas (o doente, o preso, o operário), facilitando novos modos de 
governamentalidade, seja do corpo biológico ou social. As concepções clássicas de 
subjetividade entendida como identidade, substância, verdade do sujeito, essência, 
produzidas reiteradamente pelo pensamento da filosofia clássica ocidental, são 
retomadas para a criação desses “sujeitos psicológicos” e suas normas. 

Tal regulação normativa e corretiva articulada ao paradigma da neutralidade 
científica lança, pois, as bases para os discursos e práticas psi clássicos, que surgem na 
realidade brasileira, marcados por uma forte tradição elitista e vinculado a um projeto de 
modernização nacional (BOCK, 2007), em consonância com uma proposta racionalista, 
higienista e individualista. Lembremos, ainda, que no âmbito das disciplinas ligadas à 
área da saúde, e de modo especial, no campo da saúde mental, o discurso hegemônico 
era o biomédico, de caráter curativo, tendo a internação como instrumento privilegiado 
no tratamento. Ressaltamos, no entanto, que tais práticas não excluíram uma outra 
orientação no âmbito do cuidado, que estava ligada à questão da medicina social e à 
prevenção, embora esta ainda fosse constituída pela supremacia do poder médico e do 
saber biológico, baseado em diagnósticos e nosografias, que sustentam uma certa 
“medicalização” da existência. 

Percebemos que todos esses aspectos apontados constituem uma determinada 
formação e, conseqüentemente, engendram certos modos de atuação dos profissionais 
da Psicologia, que encontram dificuldades em trabalhar dentro da proposta atual do 
Sistema Único de Saúde (e poderíamos acrescentar também, da Reforma Psiquiátrica), 
visto que tais campos exigem novos modos entender e lidar com a saúde. Discutir sobre 
outros modos de trabalho não significa, simplesmente, uma mudança de ordem técnica, 
mas implica, principalmente, estabelecer uma nova lógica de reflexão e ação, baseada 
em outra forma de conceber o cuidado em saúde, o lugar dos saberes especializados, a 
relação com os usuários dos serviços etc. Vemos, assim, que a própria concepção de 
saúde modifica-se, já que não aponta mais para um conceito estanque, associado a um 
modelo cientificista padrão ou tão somente à ausência de doença, mas torna-se 
abrangente, com um caráter multi-processual, ligada à invenção de uma saúde, que está 
sempre se conquistando, como diria Nietzsche (2001).  

Encontramos também no campo da saúde mental uma transformação na forma 
de compreender tal conceito, efetuando uma modificação fundamental no modo de lidar 
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com a loucura. É a partir da desmontagem do paradigma racionalista problema-solução 
e da desconstrução da doença mental como construção teórico-ideológica que se torna 
possível ocupar-se da existência concreta e complexa dos sujeitos em sofrimento e de 
sua relação com o social. A desinstitucionalização da loucura sustenta a proposta 
basagliana de pôr a doença mental entre parênteses, no intuito de complexificar o 
objeto, percebendo todos os atravessamentos que foram construídos em torno da noção 
de doença mental e aproximando-se, efetivamente, do paciente enquanto “existência 
doente”. De acordo com Rotelli, Leonardis e Mauri, “o problema não é cura (a vida 
produtiva), mas a produção de vida, de sentido, de sociabilidade, a utilização das formas 
(dos espaços coletivos) de convivência dispersa” (2001, p.30).  

É, pois, deste modo que a Reforma Psiquiátrica coloca-nos novas questões, 
muitas vezes desconstruindo as fórmulas de intervenção que aprendemos em nossa 
formação, pondo-nos em risco e nos deslocando deste lugar de especialistas que 
buscamos manter por meio de nossos discursos e ações. Contudo, a possibilidade de nos 
conectarmos a esta outra lógica de atuação e pensamento nos permite também 
experimentar novas sensibilidades, outros olhares e encontros que nos guiam na re-
invenção de outros modos de existência. 

A fabricação de outras maneiras de operarmos no campo da saúde mental indica-
nos formas distintas de re-construirmos não apenas nossa área disciplinar, mas aponta 
também para a necessidade de estabelecermos outras relações com os diversos agentes 
desse contexto: usuários, familiares, gestão, outros técnicos do serviço, comunidade. A 
desinstitucionalização da loucura não visa apenas a uma mudança burocrática, 
administrativa ou técnica. Ela objetiva, fundamentalmente, a criação de outras formas 
de se lidar com aquilo que aparece como diferença radical, seja no que se refere ao 
atendimento e aos conceitos que sustentam determinadas práticas, seja no campo social, 
político e cultural. Assim, desinstitucionalizar ultrapassa o contexto estrito da saúde 
mental e nos faz perceber os atravessamentos, nem sempre explicitamente enunciadas, 
que regulam, de determinada maneira, nossos modos de vida e mantêm, em muitas 
ocasiões, nossos sutis desejos de clausura.  

   No que tange às mudanças no modelo assistencial, vemos que a proposição de 
uma atenção integral - baseada numa rede territorial diversificada, no cuidado 
psicossocial e na produção de saúde em todas as suas dimensões - efetiva as mudanças 
teórico-conceituais, bem como possibilita novos arranjos políticos (movimento dos 
operadores de saúde; associação de usuários e familiares...), outras relações sociais 
(construção de redes de apoio informal, cooperativas de trabalho, centro de convivência 
etc.) e novos arranjos de trabalho. Gostaríamos de nos deter neste último aspecto, visto 
que nos traz a questão da inserção de profissionais de outras áreas na produção desta 
atenção integral, possibilitando outras trocas e perspectivas, que nos remete à 
experiência do grupo de expressão corporal em dança, já citada anteriormente. Este 
trabalho proporcionou-nos refletir sobre diversos aspectos, entre os quais destacamos a 
utilização da arte no contexto do serviço substitutivo; a ressignificação, através dessa 
atividade, de conceitos como “cuidado”, “clínica” e “terapêutico”; e a potência do 
trabalho com o corpo. 

Observamos que as articulações entre arte e os saberes psi originam-se ainda no 
século XIX com o surgimento de teorias acerca desta relação e o uso da primeira como 
ferramenta em atividades dentro dos hospitais psiquiátricos. Ao longo do tempo, o 
encontro entre esses dois universos foi delineando-se de formas várias e, embora ainda 
encontremos nas práticas atuais a utilização da arte sob uma perspectiva meramente 
objetiva e instrumental de controle e ocupação, verificamos também outros modos de 
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concebê-la e experimentá-la, em consonância com a proposta da Reforma e da 
desinstitucionalização. A arte surge como uma “máquina de guerra” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997) que, ao invés de funcionar como aparelho de normalização e 
captura, possibilita a invenção de singularidades. Ela pode ser entendida como uma 
mediadora importante na produção de outra forma de conceber a clínica. Uma clínica 
desviante, não restrita a uma disciplina ou saber único, mas que amplia seus modos de 
cuidar, possibilitando a produção de outros territórios existenciais e diferentes 
estratégias e ferramentas de intervenção. Não busca curar os sintomas, mas inventar 
novos agenciamentos desejantes que propiciem configurações mutantes da vida 
(PAULON, 2004). Amplia-se tal noção no intuito de, a partir do encontro de diferentes 
olhares, escapar à normatização e à ortopedia, inventando outros caminhos e 
dispositivos. 

A arte, com sua potência de invenção, atualiza forças que ainda se encontram na 
esfera do sensível, possibilitando outras configurações existenciais, outros processos de 
subjetivação. Isso remete diretamente à sua dimensão política, que se encontra presente 
também neste processo de ampliação da clínica. Uma política de resistência que instiga 
encontros, embates, lutas e a produção de novos afetos, desejos e relações. A utilização 
da arte no contexto da saúde mental, portanto, parece-nos ser uma estratégia na 
composição dessa prática clínico-política ao propiciar o encontro do sujeito com o plano 
do coletivo, que como nos explicita Barros (2003), é o próprio plano de produção 
constituído pela diferença. Alarcon (2002) contribui com tal discussão ao indicar que a 
associação entre clínica e política desmedicaliza a condição do próprio fazer clínico ao 
ampliar tal noção além das observações específicas sobre cada paciente em direção à 
observação do movimento de agenciar ou atualizar territórios; isto é, problematizar a 
própria clínica em um constante exercício de liberdade.  

Segundo Oliveira e Passos (2007), a clínica é inseparável dos processos de 
gestão de trabalho que estão sendo forjados nestes espaços, visto que a atitude 
terapêutica no serviço deve ser pautada por novas formas de agenciar cuidado, 
acolhimento e estratégias de contrato. Demanda-se do profissional que nela atua uma 
abertura à força da alteridade e da diferença, de modo a desconstruir as idéias de tutela, 
periculosidade e incapacidade do louco que ainda permeiam tantos encontros, fazendo 
com que o próprio técnico finde a reproduzir o controle manicomial dentro de um 
serviço que tem como proposta a desinstitucionalização. Assim, a noção de terapêutico, 
como dissemos, passa também por uma modificação nessa outra lógica trazida pela 
reforma. Ao invés de entender “terapêutico” como os meios, técnicas e instrumentos 
utilizados para obter a cura da doença, pautados na relação de soberania entre médico e 
doente (ALVES; GULJOR, 2004), é-nos indicado uma nova dimensão para tal termo, 
baseado, principalmente, na idéia de cuidado e acolhimento da pessoa em sofrimento, 
rompendo com o paradigma do problema-solução.   

A produção do cuidado desponta como o objeto essencial neste campo, pois é a 
partir dela que se poderá inventar saúde. Merhy (1999) advoga que há três tipos de 
situações tecnológicas utilizadas neste processo: 1) as tecnologias duras, referentes às 
várias “ferramentas-máquinas”, tais como raios-x, instrumentos de exame, fichário de 
acompanhamento, entre outras; 2) as tecnologias leve-duras, relativas ao conhecimento 
e aos saberes estruturados dos profissionais de cada área; e por fim, 3) as tecnologias 
leves, produzidas através do trabalho vivo em ato, da relação e do encontro entre 
sujeitos que pode produzir acolhida, confiança, vínculo e responsabilização em ambas 
as partes. O núcleo cuidador, referente às tecnologias leves, em muitos casos, encontra-
se enfraquecido em relação aos núcleos mais estruturados e o esforço deve ser voltado à 
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articulação deles, pois é a partir dessa reflexão micropolítica do trabalho em saúde que 
poderemos nos questionar sobre os modos de acolhimento que estão sendo produzidos 
na relação do profissional com o usuário e também com a equipe em que está inserido. 
Assim, a dimensão do cuidado nos instiga a pensar nos encontros que promovemos no 
campo da saúde e os efeitos que deles advêm. O trabalho vivo em ato proposto por 
Merhy (1999) nos impele a reinventar nossa forma de lidar com a alteridade orientada 
agora por uma perspectiva de integralidade e singularidade deste outro que me convoca 
a, junto com ele, trilhar caminhos de emancipação, de ultrapassamento de si mesmo. 

Na experiência do grupo de expressão corporal pudemos observar e sentir em 
vários momentos como essa outra forma de conceber a clínica e o cuidado atualiza-se 
nas relações entre os participantes, destes com o oficineiro e com eles mesmos. 
Percebemos também que o corpo, neste contexto, aparece como ponto fundamental ao 
possibilitar outra relação com o sensível, que não se restringe ao plano da afetividade 
como um sentimento interiorizado, mas como força intensiva de afecção, de compor 
com outros corpos (e mesmo com o próprio corpo) novos arranjos que potencializem a 
vida. Essa disponibilidade de afetar e ser afetado, de estar aberto à experimentação de 
outros fluxos e de outros modos de conviver e se relacionar parece-nos dizer muito ao 
nosso saber psicológico, que em tantos momentos resguarda-se atrás de uma postura 
neutra e de expertise, como a se proteger da intensidade do encontro com a diferença, 
que desestabiliza nossas certezas e verdades. 

Atentar também para a potência do corpo é romper definitivamente com a 
dicotomia ainda tão presente entre este e a alma/mente. Conforme já nos dizia Espinosa, 
não há uma ligação de causalidade entre esses elementos, como também não há 
superioridade de um destes nessa relação. Toda ação na alma é também 
fundamentalmente ação no corpo, assim como o que é paixão no corpo é 
necessariamente paixão na alma (DELEUZE, 2002). Tal pensamento propõe que, para 
além de uma sobrecodificação do corpo pela razão (ou pela desrazão, no caso dos 
sintomas), corpo e alma constituem-se da mesma substância, apresentando-se apenas em 
modos distintos. Assim, podemos pensar que não há intervenção psíquica que não 
produza também uma modificação corporal e vice-versa. Deste modo, ampliar as 
possibilidades de trabalho corporal propicia também ampliarmos as nossas 
possibilidades de ação, cuidado e acolhimento. 

O pensamento espinosano aponta-nos a necessidade de buscarmos além do 
conhecimento da consciência, visto ser esta apenas uma ilusão que recolhe os efeitos 
das relações de composição e decomposição que temos com o mundo. Ao 
aprofundarmos nosso conhecimento em relação aos encontros que experimentamos, 
podemos chegar a um segundo gênero de conhecimento, no qual criamos e 
compartilhamos noções comuns com esse outro corpo. De acordo com Teixeira (2004a), 
descobrimos uma zona de comunidade neste encontro, o que nos possibilita conhecer o 
que no outro corpo nos convém. Assim, nossas paixões vão deixando de ser passivas e 
vão tornando-se ativas. A partir daí, é possível buscarmos relações que não sejam mais 
da ordem da conveniência ou inconveniência, mas da ordem das intensidades, do campo 
próprio da Ética. 

Neste sentido, podemos compreender a proposição de uma medicina espinosana 
(Teixeira, 2004b), em que o objetivo é criar condições de ampliação da potência 
humana para alcançar a Grande Saúde (a Ética), que diz respeito a atingir a verdade, a 
liberdade e a felicidade no sentido da filosofia de Espinosa. Destacamos dois pontos que 
vislumbramos essenciais na tentativa de aproximar esta reflexão do campo da saúde 
mental. O primeiro deles refere-se ao papel do médico (mas podemos vislumbrar aí 
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qualquer trabalhador da saúde), que “deve ser um facilitador no nosso processo de busca 
do que realmente precisamos para ser felizes, e um crítico amigo das soluções ilusórias 
a que vamos nos apegando pelo caminho” (TEIXEIRA, 2004b, p.71). Isso significa que 
a terapêutica não é mais aquela das respostas prontas ou das soluções definitivas pré-
estabelecidas, mas sim uma relação na qual o médico (ou outro profissional do campo 
da saúde) se põe no lugar daquele que instiga o “paciente” a não esquecer de se 
perguntar sobre aquilo que lhe convém, sobre quais afectos e encontros produzem 
alegria, de forma a que este “paciente” saia de sua passividade e se depare com suas 
potências. 

Este é o segundo ponto importante dessa concepção: a noção de alegria como 
aquilo que nos faz passar de um estado de menor potência a outro de maior potência. 
Essa alegria, contudo, não diz respeito a um eu individual somente, mas assinala para a 
dimensão ética que se origina do desejo de conhecer e compartilhar com outrem a 
vivência da liberdade, da felicidade e da verdade (TEIXEIRA, 2004b). É preciso, no 
entanto, que não tomemos a alegria aqui como uma euforia, mas como manifestação de 
produção de vida, de expansão e que é da ordem do coletivo. Alegria como a própria 
afirmação da existência, em sua singularidade, com seus desvios, paradas, retornos e 
que nos inquire sobre a potencialidade de uma clínica dos encontros, as misturas e 
contágios, de uma saúde menor que nos convida a novas coragens e delicadezas.  

As considerações tecidas aqui não tiveram como objetivo serem prescritivas ou 
definitivas; também não visaram a hierarquizar um saber em detrimento de outro. Nossa 
proposta foi refletir acerca das diferentes possibilidades e questionamentos que o 
paradigma da desinstitucionalização apresenta ao campo psi. Sabemos que muito ainda 
temos a discutir, a pensar, a propor, a fazer, pois a Reforma é um processo constante de 
debates e ações; ela é, antes de tudo, movimento, que nos impele a sair da nossa própria 
inércia. 
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