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1. Partindo do corpo 

 
Partir do corpo, e partir o próprio corpo, partição necessária e violenta quando 

nosso corpo se encontra com a máquina hospitalar. Nem mesmo o jaleco branco, as 
mãos lavadas, o álcool gel, a chave da sala que se fecha, ou o crachá que delimita nos 
protegem desse encontro avassalador, partidor. O ponto de partida é de onde se parte e 
também aquilo que na partida parte, racha, fissura. É com nosso corpo em desfazimento 
e desconstrução que, ao nos tornarmos outro, desembrulhamos uma história que veio se 
embrulhando e construindo em minha prática como psicóloga em um hospital, 
produzindo marcas, durezas, fissuras, montagens e desmanchamentos. 

Desterritorialização e desmanchamento adentram os encontros. Ao se encontrar 
com esses corpos que ali se fazem, não há preservação possível de uma clínica psi que 
só escuta palavras. Faz-se impossível uma higienização, que não se deixa contaminar. 
Não há máscaras que nos distanciem dos afetos quando nos propomos a adentrar e 
experimentar este campo. É então neste encontro com os corpos no hospital que nos 
propomos a problematizar o corpo. Problematização que não é abstrata, mas corporal, 
misturada e afectada por um encontro de corpos que convoca sem anunciar. A surpresa 
então é a dimensão de um tempo que irrompe a cada instante novos acontecimentos 
imprevisíveis. Faço-me vida, faço-me viva, faço-me doente e morta também. Neste 
sentido, a morte aqui problematiza o que há de mais nu na vida, uma vida. Experimentar 
a morte, que também nos possibilita um experimentar da vida. É nesta experimentação 
que convoca, que o pensamento força a pensar e nos questionamos qual a potência do 
corpo e da clínica neste espaço.  

 
2. Corpo-hospital: máquina de curar 

 



 Corpo grandioso, imponente, alto e sabedor. Majestoso e extremamente 
eficiente, carrega sua coroa de rei com orgulho e coloca seus seguidores a se dobrar ao 
nele adentrarem gratos pela sua acolhida e hospitalidade. Orgulhoso de sua trajetória e 
vitórias, exibe sua imponência consolidada desde o século XVIII. Inicialmente não tinha 
tanta pompa, era simplesmente um espaço assistencial para os pobres excluídos, 
desassistidos, um morredouro de corpos e espaço de salvação para alma. Os médicos 
nessa época não o guiavam ainda. Mas Foucault (1979) conta-nos que ele precisou 
crescer e desenvolver-se no momento da industrialização mais acelerada, que tinha 
muitos corpos a se espalhar pelas ruas desorganizados e ilocalizáveis, doentes e 
descuidados, que precisavam de uma máquina que os tornasse mais funcionais e 
produtivos para o trabalho. É então neste período da modernidade que ele começa a se 
transformar e se torna uma grande máquina disciplinar. O hospital passa a ser 
dispositivo, tecnologia médica, não simplesmente por uma descoberta técnica da 
eficácia de seus procedimentos, mas também por um jogo de saberes e poderes que 
marcaram a sociedade disciplinar.  

Morte e adoecimento como fracasso, contrapostos à vida e à saúde como 
sucesso. Cria-se e delimita-se um espaço para a doença e para a morte que vai aos 
poucos se tornando o espaço de curar, de tratar. Espaço de cura marcado pela produção 
do saber médico, que passa a justificá-lo pela ciência de forma que uma sociedade sem 
hospitais torna-se inimaginável atualmente. Organização de corpos que se faz necessária 
para a qual se cria um grande corpo organizado, disciplinado, funcional, modelo de 
excelência. A tecnologia política da disciplina é aperfeiçoada e dá corpo ao hospital.  
 

3. Que hos(ti)pitalidade é essa? 
 
 Hospitaleiro, acolhe e hospeda a todos, mas não sem um contrato, sem uma 
troca. Seduz e atrai hóspedes com sua promessa de cura, mas também algumas coisas 
pede em troca, institui um pacto. Promete curar com as mais altas tecnologias em saúde, 
recursos, equipes extremamente especialistas que saberão encarregar-se cada uma de 
uma parte do corpo. Tudo está sob controle e sob observação constante. Tudo poderá ser 
conhecido e curado, alcançando interiores do corpo antes inalcançáveis, através das 
inovadoras tecnologias.  

No entanto, algo pede ele em troca. O que nos exige ao adentrá-lo? O que o 
hospedeiro pede ao seu hóspede estrangeiro que chega para ali repousar? 
Primeiramente, pergunta quem somos nós, qual nosso nome, nossa família, nossa 
morada. Às vezes, não entendemos muito sua pergunta, já que tampouco sua língua 
falamos, como bons estrangeiros. Mas ter um nome faz-se necessário para ali ser 
acolhido nessa hospitalidade em contrato. Um sobrenome que devemos necessariamente 
carregar para ali estarmos é um chamado Sintoma, a fim de podermos nos fazer 
entender. Essa é a língua que nosso corpo deve falar, família à qual devemos pertencer. 
Por mais estrangeiros que sejamos, algo devemos entender de sua língua para também 
podermos nos comunicar e responder às perguntas de chegada que ele nos faz.  



Mas como acolher uma estrangeiro que não fala sua língua, se como condição de 
entrada já nos coloca uma pergunta que não compreendemos? Derrida (2003) coloca tal 
questão como um primeiro paradoxo da hospitalidade: pedir ao estrangeiro que fale a 
nossa língua para acolhê-lo, quando o que o define como estrangeiro é o fato de não 
falar nossa língua. Nessas leis de hospitalidade por direito, afirma ele, o hóspede, o 
estrangeiro, não é o outro relegado a um fora absoluto, o bárbaro, sem lugar, estranho à 
língua do direito na qual está formulado o dever de hospitalidade. Mas aquele que 
marca sua identidade, sua propriedade, suas origens, que está territorializado em uma 
propriedade privada para poder aceder a outra terra.  

Pedir que o estrangeiro peça acolhida em uma língua que não é a sua seria a 
primeira violência dessa hospitalidade por contrato, na qual há direitos e deveres. 
Hospitalidade que pressupõe um nome, uma filiação, condição que possibilita 
hospitalidade ao estrangeiro. Este tem de reafirmar sua identidade para ser acolhido, tem 
que abandonar certa condição de estrangeirice para ser acolhido no majestoso hospital. 
Hospedeiro por excelência, o hospital traz esse primeiro paradoxo: lugar de 
hospitalidade, de abertura ao estrangeiro, ao mesmo tempo restringindo quem é que 
pode hospedar-se. Promessa de cura que se faz também através da imposição de 
deveres. Aqui Derrida (2003) aponta um conluio entre hospitalidade e poder. O senhor, 
o dono de sua casa, quer ser senhor desta casa, quer comandá-la para poder receber 
quem ali quiser. No entanto, se este estrangeiro passar a ameaçar suas próprias leis, sua 
soberania de hospedeiro, passará a ser inimigo, indesejado. O hóspede se torna hostil, já 
que o hospedeiro se arrisca a ser seu refém. Hostis, que em latim quer dizer hóspede, 
mas também inimigo, hostil. Assim, inscrever a hospitalidade como um dever, como 
direito, é o que propriamente a impossibilita.  

 
4. Pacientes-hóspedes 

 
Quem faz essas leis da hospitalidade é o senhor da casa, o hospedeiro. Ele 

representa as próprias leis diz Derrida (2003), se dobra a elas, mas também dobra os 
outros, dobra que é também violência do poder de hospitalidade. Mas que dobra é essa 
que se produz no hospital? Que condições sãos essas impostas ao corpo-estrangeiro que 
ali chega? O nosso grande hospedeiro hospital pede que nos dobremos - e nos força a tal 
dobra - à forma-paciente, modo de experimentar a subjetividade que se exacerba no 
espaço hospitalar. Pede que nos apacientemos e tenhamos paciência, que estejamos à 
espera de tudo e de todos. À espera dos resultados dos exames, dos procedimentos, do 
banho, da “visita” dos especialistas. À espera de que o tempo passe, da alta ou da morte. 
Pede que estejamos pacientes, deitados e imóveis.  

Devemos carregar nossa individualidade, ou nos dobrar a ela, para conseguirmos 
caber num leito, numa rotina, num só lugar. Os corpos-hóspedes no hospital encontram-
se dobrados por essa individualização e esquadrinhamento dos espaços que a disciplina 
produz. Cada um com seu leito, seu prontuário, facilmente localizáveis. Devemos 
manter nossa individualidade e reforçá-la, mas deixar nossa singularidade do lado de 
fora. Esquecer e nos desconectarmos de qualquer coisa que nos conecte com uma 
exterioridade, com a estrangeirice - nossa história, cotidiano, familiares. Passamos a 
compor um outro modo que se situa em um espaço privatizante, ao mesmo tempo só 
nosso, mas igualado aos demais. Cada um com seu leito e com sua patologia que o 
identifica. “Ah, sim, o 700.1!”, ou então, “Gostaria que tu atendesse aquele bebê, o da 
síndrome X”. Frases que se mostram incrustadas ao cotidiano do hospital. 



Passamos a nos dobrar a uma rotina que fragmenta o tempo, o corpo e os 
trabalhadores. O tempo e o corpo fragmentado, sendo que até o sono se vê interrompido 
pelas rotinas que não podem esperar. Marcas que dobram não só os corpos-pacientes, 
mas também os corpos trabalhadores. Cada um cuida de uma parte, o cuidado partido 
que também divide o corpo em suas partes correspondentes. Fragmentação que conta 
com diversos recursos para se efetivar, como as novas tecnologias de imagem, exames 
que são os olhos dos médicos, que fazem tudo ver e criam a sensação de uma apreensão 
imediata. E também nos permitem tudo manipular (ARAGON, 2007). O “corpo é 
coagido a produzir informação. Por conseguinte, ele é chamado a se expressar e a ter 
seus gestos traduzidos pelo verbo. Como se tudo devesse ser comunicado, interpretado, 
esclarecido pela linguagem.” (SANT’ANNA, 2001, p. 67). Equipamentos que nos 
auxiliam na promessa feita pelo hospedeiro de tudo observar e curar, mas que tudo 
traduzem. Corpo significado, abarrotado de sentidos atribuídos pelo hospedeiro que da 
estrangeirice quer escapar. Assim, o paciente-hóspede, para que possa ser acolhido, 
deve deixar-se invadir e manipular por essas tecnologias que prometem tudo definir. 

Hóspedes que têm de abrir mão de si mesmos para experimentar essa condição 
de paciente. Se vêem entregues ao outro, que tudo enxerga, manipula e decide quase 
que ilimitadamente (FOUCAULT, 1979). Inspirados por Espinosa, poderíamos pensar 
que o corpo, que é em si corpo-alma, se vê dissecado, divido, separando corpo e 
pensamento. Descola-se o corpo e suas afecções do pensamento, da possibilidade de 
produzir outro gênero de conhecimento que não esteja colado simplesmente aos afectos, 
aos signos, à imagem, que não esteja ao acaso dos encontros que o potencializam ou 
não.  

Espinosa (2005) pensa o ser humano como composto por dois atributos, 
extensão e pensamento, dos quais o corpo e alma são modos. Atributos de uma 
substância infinita que nos compõe a todos os seres de forma imanente. Divide corpo e 
alma apenas por uma questão didática, pois os dois articulam-se em um paralelismo que 
também não subjuga nenhum ao outro, mas possibilita a expressão de cada um ao seu 
modo, a fim também de podermos nos tornar mais conhecedores de nós mesmos, e 
assim mais livres e potentes. Logo, o indivíduo, corpo-alma, se constitui de partes 
extensivas em uma determinada relação de composição, com certo grau de potência. A 
potência de afetar e ser afetado é a essência e a existência do indivíduo. 



Para nos tornarmos potentes, devemos produzir conhecimento, pensamento. A 
alma, que é a ideia do corpo, é quem pensa o corpo, não numa relação de hierarquia, 
mas de complementaridade, já que a potência do corpo é agir e da alma é pensar. A 
alma tem a possibilidade de pensar o corpo e potencializá-lo para que alma e corpo 
possam agir e pensar de acordo com o que lhe convém, com o que compõe novas 
relações com esse corpo-alma e assim o potencializa, o expande em sua própria 
potência. Desta forma, o conhecimento começa no corpo que se encontra com outro 
corpo, produzindo afecções, para posteriormente se desdobrarem em signos, afectos, 
que nos possibilitam criar imagens dessas afecções. É o pensamento com imagem que 
nos deixa ainda afastados de nossa potência, pois ainda ao acaso dos encontros nos 
tornamos mais tristes ou mais alegres (paixões), sem sermos a causa adequada do que 
nos ocorre, sem conhecermos o que nos compõem ou decompõem. O segundo gênero 
do conhecimento seria esse que nos permite conhecer aquilo que nos convém ou não 
para então podermos ampliar nossa potência de existir, em um jogo de composição com 
os outros corpos. Logo, o conhecimento parte do corpo, mas não simplesmente termina 
nele. Existe também um terceiro gênero de conhecimento que seria aquele no qual 
conseguimos nos conectar com a essência da substância, não somente através de seus 
modos. Espinosa, ao colocar o corpo como modelo e questionar o que ele pode, 
promove uma junção do corpo-alma (TEIXEIRA, 2004).   

No hospital, o que vemos são corpos dissociados de seu pensamento, 
aprisionados e entregues ao outro, não se apropriando de suas afecções para produzir 
conhecimento e mais potência. Corpos que ficam ao acaso dos encontros, se vêm 
despotencializados, adoecidos. Despotencializados, porque desapropriados de conhecer 
o que lhes convém ou não, devendo dobrar-se às leis de hospitalidade do hospedeiro. 
Pacientes que, muitas vezes, chegam ao hospital e nada questionam, em nada inquietam, 
posicionamento inclusive esperado neste espaço. Entregam-se completamente às 
significações produzidas no hospital, e se dissociam de sua potência pensante. Abrem-se 
totalmente ao hospedeiro, passam a ser o corpo do outro, indiferente aos procedimentos 
que lhe invadem (MUYLAERT, 2000). Corpos solitários e amnésicos, diz Sant’Anna 
(2001), sem coletivo e sem história, sem memória. Despotencialização que é também 
dos trabalhadores que, na tentativa de tudo saber, distanciam-se do corpo, produzem um 
saber transcendente que na verdade nada sabe, nada conhece do corpo. 

5. A chegada do estrangeiro  
 
 No hospital, a tendência observada então é essa de uma organização disciplinar 
que busca assepsia de tudo que possa vir a afectá-la, a produzir encontros avassaladores. 
Pois sim, os encontros podem também despotencializar, decompor. Faz-se necessário 
arriscar quando se busca produzir uma abertura aos encontros de corpos que, para serem 
conhecidos, devem ser experimentados. Tal despotencialização faz-se presente no 
hospital, mas há algo que escapa, que produz fissura nesse corpo majestoso. Rachaduras 
que vão deixando invadir o fora, a exterioridade do estrangeiro. Encontros que 
decompõem pequenas partes desse grande corpo, agenciando novas composições 
potentes, que buscam reafirmar a vida e a saúde, e não simplesmente a doença e a 
morte. Morte e vida passam a ganhar um sentido não mais biológico, mas de 
reafirmação da própria potência de agir e de pensar, essência do ser. 



Há então encontros que inquietam, questionam. Pacientes que saem desse lugar 
de significação apacientada e tornam-se agentes. Inquietam a equipe por não responder 
aos procedimentos de alta tecnologia, ou por não se deixar diagnosticar, significar pela 
doença. Rompem com as previsões da ciência. Corpos-bebês na UTI-Neonatal que, no 
limite de sua dissolução, quando todos se preparam para a morte, surpreendem-nos não 
pela capacidade de recuperação das funções, mas por se manterem num estado de 
suspensão no qual não se tornam nem bebês funcionantes, nem bebês-mortos. Mantém-
se num entre que inquieta, mobiliza afetos, investimentos e desinvestimentos por parte 
da família-bebê-equipe. Assim, não são corpos que se tornam saudáveis, no sentido 
tradicional do termo, mas que no limite entre vida e morte, mobilizam afectos, 
produzem conhecimento sobre os encontros que convém ou não aos nossos corpos. 
Corpos que em sua fragilidade, agenciam outros corpos e produzem sentidos. Rompem 
com a dissociação corpo e mente.  

Lembrava-me de uma paciente que com câncer de mama vinha em fase de 
recuperação. Expandia-se e contagiava a todos por sua vontade de viver. Viu-se, no 
entanto, tomada novamente pelo câncer de forma avassaladora e foi internada 
novamente. Fui atendê-la, mas tornara-se irreconhecível pela sua debilidade e magreza. 
De forma surpreende, entretanto, abria os braços expressando afectos e agenciando 
encontros no hospital, quebrando com a rotina dos corpos solitários e amnésicos. 
Mesmo sem poder comer, escrevia e se expressava, deixando-se atravessar pelas 
intensidades que pediam passagem. Era impossível seguir atendendo de forma 
serializada como se tudo pudéssemos ouvir e dizer a cada novo paciente. Paciente-
agente que nos questiona sobre a potência do corpo.  

Assim, até neste espaço onde se produz uma esterilidade de afetos, estes 
presentificam-se. Silenciosos, racham e desmancham pequenos territórios de 
estabilidade. Corpos que conectam-se, inquietam e produzem questão. Vivenciam uma 
adoecer não localizável, que invade e se instaura nesse entre que não é mais nem 
hóspede-paciente, nem hóspede-equipe. Inquietação que conecta as individualidades 
separadas e esquadrinhadas da disciplina, ou melhor, conecta a pré-individualidade que 
nos compõe, substância infinita que insiste em existir. Aragon (2007) afirma que o que 
surge nesse encontro - esse plano de potência que emerge - não é individual, não está 
mais no plano daquele corpo. Algo se passa nesse entre, como um acontecer sem 
proprietário. O corpo aqui abre-se para este impessoal que o compõe, que o habita, e se 
deixa questionar e afetar. 

Mas tal questionamento dos corpos no limite de sua dissolução e adoecimento, 
não é o de um filho-estrangeiro que questiona a autoridade da lei, das regras de 
hospitalidade (DERRIDA, 2003). Mas sim o estrangeiro que questiona o próprio ser 
estrangeiro, a própria questão que lhe é feita quando chega. Corpos que pervertem a lei 
da hospitalidade e fazem com que algo de estrangeiro seja acolhido, ou invadido na 
própria casa do hospedeiro. Hospitalidade absoluta que perverte as leis da hospitalidade 
e deixa vir o estrangeiro bárbaro, excluído, que sua língua não fala. Acolhimento 
incondicional que nada impõe a quem chega, nada lhe questiona, nada exige de 
reciprocidade. Rompe-se com o contrato de hospitalidade, apagam-se duplamente a 
questão que é feita ao estrangeiro e seu nome. Este não mais pode ser chamado 
paciente, já que como agente se apresenta ao colocar em questão esse próprio contrato.  



Hospitalidade absoluta que exige transgredir as leis da hospitalidade por direito, 
próprio paradoxo da hospitalidade presente no hospital. A própria hospitalidade torna-se 
hostilidade, mas a hospitalidade absoluta também seria destruidora se nenhuma 
hospitalidade por contrato houvesse. Sabemos que um hospital não sobreviveria a uma 
abertura radical aos encontros, se suas portas escancarasse ao estrangeiro. Mas também 
ele se apresenta - com seu contrato de apacientamento - como própria condição que 
exige uma transgressão.  

A hospitalidade absoluta, esse deixar-se afetar, é entrar em contato com a 
expressão do que há de incorporal nesses corpos e de impensável nesses pensamentos. 
Adoecimento e morte que possibilitam produção de sentidos, expressão, segundo o 
sentido em Deleuze (2007). Corpo em expressão que afirma a própria existência e tira o 
lugar do hospital enquanto diagnosticador, significador. Mas o que se expressa aqui? 
Impessoalidade, devir, sentidos que insistem em se expressar, produzindo disjunção, 
mas ao mesmo tempo articulação corpo-alma. Imanência de uma vida, que não mais se 
configura como a vida, daquele paciente, aquela identidade, mas sim como o plano de 
Uma Vida do qual fala Deleuze (2002). Neutro, pura vida que aparece nesse próprio 
limite entre morte e vida. Nesse campo da vida e da morte, adoecimento e saúde, temos 
a possibilidade de entrar em contato com essa vida nua, despida de significações, com o 
próprio devir, potência que constitui essa uma vida. O adoecimento não tem dono, nem 
criador, mas é sim uma produção de um plano comum, processo que se produz no 
encontro de corpos. 

Conceber o corpo como um corpo-alma, imanente a uma substância infinita que 
existe nos modos de seus atributos, é considerar a dimensão comum e pré-individual do 
que lhe acontece, do que nele se expressa. É exatamente por ser a essência do corpo a 
potência de afetar e ser afetado que ele se expressa, afetando e sendo afetado por outros 
corpos, de forma a poder cada vez mais ter bons encontros potencializadores. 
Adoecimento que não é mais somente desapropriação de si mesmo, alienação, quando o 
corpo se vê escravo das paixões tristes, passivo. Mas sim adoecimento como potência 
de expressão. Corpos que não cabem mais em seu leito, em seu número ou patologia. 

Tomamos aqui então a pergunta de Espinosa como um questionamento nosso: O 
que pode o corpo no hospital? É neste corpo que se conecta com a saúde, que traz essa 
possibilidade de receber o impessoal, que se coloca a questão sobre a potência do corpo. 
Questão também sobre o que faz fissura, o que quebra com esse lugar de dureza no 
hospital, que potências são essas que acionam pequenas desterritorializações e 
produzem pensamento. Pensamento e corpo juntam-se para fazer questão. Se 
consideramos que o pensamento é o que integra ação e pensamento, devemos conceber 
também que o corpo que se expressa, pensa, questiona e em seu adoecer, problematiza. 
Lapoujade (2002) fala desse corpo que não aguenta mais, e não mais responde aos 
agentes externos da disciplina. Não suporta as formas impostas de fora e as que 
passaram para dentro, como os assujeitamentos e a interiorização da alma. Corpo que 
passa então a manifestar outro tipo de potência própria ao corpo, expressão como 
resistência. No hospital, também há corpos que resistem. Alguns por não responderem 
aos tratamentos ditos sabedores, desafiando os conhecimentos da medicina. Outros por 
resistirem à forma paciente exigida pelo hospedeiro, em agentes transformando-se ao 
agenciar e fazer circular afectos.  

6. Ética da vida, ética do corpo 

Considerar a potência do corpo, que em sua fragilidade problematiza, é assim 
afirmar uma ética do corpo e da clínica. A opção aqui é da não recusa ao sofrimento, 
sem entretanto enaltecê-lo. Deixar-se atravessar pela expressão que pede passagem, 



pelas potencialidades pré-individuais, fazer-se corpo de passagem. Ética do corpo e 
também da clínica que busca, inspirada em Espinosa, a ampliação da potência do ser, 
que é potência de afetar e ser afetado.  

Assim, é nos encontros que nos potencializamos, mas também nos assujeitamos. 
Então, como nesses encontros de corpos não estar ao mero acaso dos encontros e 
entregues a este outro? Como nos potencializarmos nesse encontro, quando os 
encontros que marcam o hospital são esses de desapropriação da própria potência? Para 
Espinosa, é somente experimentando, é no corpo que podemos saber quais são os 
corpos que compõe e decompõe com o nosso. Não há um Bem trascendente. Logo, 
devemos sempre ser prudentes e cuidadosos nessa abertura ao estrangeiro, já que esta 
também tangencia a morte e a própria dissolução. 

A partir de uma abertura cuidadosa para nos deixarmos afetar, podemos 
conhecer os encontros que nos expandem, fortalecendo essas paixões alegres que nos 
potencializam, e enfraquecendo as paixões tristes. Assim, mais potentes nos 
apropriamos da nossa potência de agir e de conhecer e podemos produzir um 
conhecimento, pensamento para expandirmos nossa potência ao máximo. 
Conhecimento que se dá a partir do corpo e no corpo, articulando corpo-alma. 

A ética do corpo é também uma ética da vida, de expansão da vida enquanto 
potência, e não vida biológica funcional. Ética da vida que passa a inspirar uma clínica 
que deve aproximar-se do corpo e fazer-se corpo de passagem a fim de também 
potencializar a vida. Busca por uma clínica que produza pensamento, mas não este que é 
abstrato e descolado do corpo, e sim através da experimentação, do encontro com esses 
corpos que habitam o hospital. Junção de corpo e alma que abra para a produção de 
sentidos, e não simplesmente os imponha como um modo de vida a ser seguido.  
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