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Resumo: A partir da realização de uma etnografia com as pessoas em situação de

pacientes psiquiátricos, proponho-me a problematizar as políticas públicas em saúde

mental  através  da  descrição  de  situações  que  permitem  questionar  dispositivos

específicos de ordem e moralidade assentados tanto nas novas políticas quanto no

modelo  de  funcionamento  tradicional  ainda imperante  em hospitais  psiquiátricos.

Deste modo, o interesse é priorizar as perspectivas daqueles que estão no hospital

psiquiátrico  em condição de pacientes  frente  aos rearranjos  institucionais.  Neste

paper, privilegiarei a narrativa de uma interna do hospital psiquiátrico, não como um

estudo de caso,  mas como um meio de expor relações institucionais a partir  de

agenciamentos subjetivos singulares. Em mais de cinco décadas de internamento,

através  dela  se  estende  uma  série  de  pessoas,  voluntários  e  profissionais.  Ao

acompanhá-la nas mudanças dos seus locais de moradia por motivos institucionais,

estamos acompanhando também a própria instituição e a singularidade de um corpo

1 Artigo apresentado no XI RAM no Grupo de Trabalho Agenciamentos sociais e políticas públicas
de saúde: cruzando e confrontando perspectivas, coordenado por Sonia Maluf e Érica Silva, na
sessão O fazer etnográfico e suas potencialidades: experiências sociais e políticas públicas
no contexto da saúde mental. Este artigo é decorrente de minha dissertação intitulada Terceira
Margem do Hospital Psiquiátrico: Ética, Etnografia e Alteridade (Saretta, 2015).
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em uma instituição-total provocando linhas de fuga em um ambiente normatizador. Desse

modo, atento a processos subjetivos inusitados potencialmente capazes de problematizar

os modelos dominantes de codificação, os quais poderiam ser desconsiderados em nome

da autoridade de saberes especializados no campo da política pública em saúde mental,

esta  abordagem  visa  multiplicar  o  tecido  político  ao  evidenciar  processos  de

singularização por parte de usuários e moradores de um hospital-que-foi-hospício.

Palavras-chave:  agenciamentos  subjetivos,  desinstitucionalização,  micropolítica,

etnografia em hospital psiquiátrico.

Eu  reencontrei  Aurora  no  pátio  do  Hospital  Psiquiátrico  São  Pedro  (HPSP),

localizado em Porto Alegre, onde fiz pesquisa durante minha graduação e mestrado em

antropologia social. Ela estava em uma cadeira de rodas e vestia uma calça roxa, da

mesma cor da maquiagem de sua pálpebra. Prometi que iria visitá-la e o residente em

saúde mental que a carregava me alertou que ela estava em uma unidade de morada

nova, pois haviam sido inaugurados dois Serviços de Residenciais Terapêuticos, que são

residenciais voltados a egressos de longa internação em hospitais psiquiátricos,  e, por

isso, fundiram-se duas unidades de morada do próprio HPSP em uma apenas, havendo

uma readequação de seus moradores. Este era um dos efeitos práticos que aparecia em

meu campo de  pesquisa  da  Reforma Psiquiátrica  Brasileira,  a  qual  propõe  um novo

modelo de atendimento à saúde mental através da  desinstitucionalização dos hospitais

psiquiátricos. A partir de mudanças como esta, houve uma reorganização das unidades de

morada  do  hospital  e  o  assunto  veio  a  se  integrar  em  conversas  cotidianas,  onde

destacava-se um projeto do então governador de transferir todos os moradores do HPSP

até  o  final  do  seu  mandato  em  2014  em  cumprimento  de  uma  promessa  de  sua

campanha. Os rumores sobre o futuro deste hospital psiquiátrico são muito antigos, mas

os efeitos concretos reativavam questões sobre o seu futuro imediato. 

Quando fui realizar a visita prometida à Aurora em sua nova unidade de morada,

ela me olhou e disse: “da Oficina!” e então me pediu para levá-la à Oficina de Criatividade,

local  onde a conheci  e  onde há um ateliê  cuja  sua principal  atividade é a pintura.  A

senhora que estava sentada no sofá ao seu lado aproveitou para participar do diálogo me

explicando com quantos pontos de tricô se fazia uma meia e reclamando que não se

podia mais utilizar as agulhas na nova unidade, proibição que teria o objetivo de evitar

possíveis brigas. Tentando encontrar uma solução, perguntei-lhe se não queria ir fazer

tricô na Oficina e ela me disse que não: diferentemente de Aurora, ela preferia fazer as



atividades  ali  mesmo  porque  gostava  de  acompanhar  o  movimento  das  demais

moradoras do local. 

Semanas depois,  cheguei  à Oficina e soube que Aurora caíra ao bater em um

móvel na nova unidade, possivelmente em função do estranhamento espacial. Seu olho

estava roxo e havia alguns pontos no supercílio. Vi-a pintando, elogiei o quadro e ela me

pediu uma sandália argumentando que “esse sapato é ruim, faz a gente cair”. Digo que

vou pensar, quem sabe para o Natal. Ela me olha: “pra semana que vem?”. “Acho que pro

fim do ano”, lhe respondo. “Pra quinta?”, ela insiste. 

Na outra vez que a encontrei ela não pediu nada, apenas lamentou-se enquanto

pintava: “eu não gosto de camiseta branca, gosto de roxa”. Percebi que sua camiseta

bege possuía a estampa com o nome de sua nova unidade de morada. Uma pessoa me

contou que ela tinha um espaço do armário para si, mas que provavelmente no novo local

não o tivesse mais e teria que usar o “uniforme”, isto é, roupas não exclusivas onde há

estampado o nome da unidade. Em função dos seus constantes pedidos, o psicólogo que

fazia  residência  através  de  um atendimento  terapêutico  com ela  conseguiu  que  uma

voluntária lhe fizesse dois vestidos. Mostraram-lhe tecidos e perguntaram o seu modelo

preferido.  “Bem colorido!”,  ela  respondeu,  e  pediu  também uma sandália.  Tiraram as

medidas principais de seu corpo com uma fita métrica e foram embora. Logo em seguida,

ela me disse: “ai, me esqueci, não perguntei o nome dela”, referindo-se à costureira que

iria presenteá-la. Brinquei dizendo-lhe que havia diminuído os meus “presentes”, já que

outra pessoa lhe daria coisas que ela havia me pedido. Depois de alguns segundos de

silêncio, ela me disse: “o  Seu Mário vai  me trazer a sandália...”.  Ela repetiu o pedido

mantendo o seu antes de meu nome, como jamais havia feito, e eu percebia que havia

um sorriso cúmplice ao fazer o pedido. 

Nesta  época,  Aurora  começou a  frequentar  a  Oficina  duas vezes por  semana.

Realizar  o  trajeto  de sua unidade de morada até lá  é  trabalhoso e não há nenhuma

pessoa  que  seja  encarregada  institucionalmente  de  fazê-lo.  Durante  seu  período  de

residência, Pedro disponibilizou-se a fazer este translado. Ele contou-me que na última

transferência de moradores para os Serviços de Residenciais Terapêuticos, ela teria sido

uma  das  habilitadas  a  sair,  mas  que  não  fora  indicada,  motivo  que  ele  atribui

provavelmente às relações afetivas que ela produz dentro da instituição. Embora Aurora

não  tenha  saído,  uma auxiliar  de  enfermagem que  tinha  longo  contato  com ela  fora

transferida para um novo residencial. 

Em seu plano de atendimento terapêutico, Pedro buscou estabelecer uma rede

institucional  dentro  do  hospital  que  viabilizasse  a  possibilidade  dela  ir  à  Oficina  de



Criatividade diariamente.  Não conseguiu.  No entanto,  através dos pedidos de Aurora,

funcionários e/ou diferentes estagiários acabavam se mobilizando para buscá-la mesmo

quando isto não competia às suas atividades. Pedro chama a atenção dizendo que muitas

vezes funcionários da unidade de morada achavam mais plausível dar-lhe algumas tintas

de modo que não precisasse do deslocamento – solução similar à proposta feita a outro

participante, já falecido, na medida que foi envelhecendo e tendo maiores dificuldades de

locomoção. Mas Aurora insistia por ir ao espaço: considerando-se que ela tem mais de

meio século de internação neste hospital psiquiátrico e a Oficina de Criatividade tem a

metade deste tempo de existência, esta relação foi construída por e com ela própria, não

só com a pintura, mas com o conjunto de relações que ela constrói a partir das tintas. 

Muitas  vezes  eu  priorizava  ir  ao  hospital  psiquiátrico  em horários  que  poderia

conciliar  buscando-a  ou  aproveitava  minha  presença  na  Oficina  para  ir  realizar  o

translado.  Este  convívio  pessoal  foi  se  impondo  em  uma  experiência  capaz  de

problematizar  a  própria  instituição,  os  processos  de  subjetivação  e  a  capacidade

antropológica de produção conceitual em uma relação de alteridade não tradicional. Em

uma destas vezes, resolvi buscá-la em um dia não previsto para ela ir até lá e a encontrei

sentada no banco em frente à sua nova unidade de morada: “Eu tava com raiva do Pedro

que ele não veio me buscar pra Oficina. Vai lá dentro e pega uma cadeira de rodas pra

me levar pra Oficina!”. Eu esperava que ela me cobrasse alguns pedidos ao me ver, como

um relógio,  a  sandália  ou  “uma caneca alouçada de asa larga”,  mas,  nesse caso,  a

prioridade foi outra. Ao sair da unidade de morada, havia uma subida cujo chão era de

paralelepípedos e a roda trancava. Era preciso desviar dos trechos cujas pedras eram

mais  irregulares  e  Aurora  ia  apontando  o  caminho:  “por  aqui  não,  por  ali,  por  ali”.

Enquanto andávamos, ela reclamava que o residente não teria ido buscá-la: “tô muito

triste, muito triste com o Pedro”. Disse-lhe que ele havia ido ontem e iria no dia seguinte,

pois ia sempre nas segundas e quartas. “Quarta-feira eu sei!”, ela respondeu enfática. 

Aurora vestia uma blusa roxa da mesma cor que suas unhas estavam pintadas. Ela

me pediu um calção,  porque estava muito  quente.  Resolvi  dobrar as mangas de sua

camiseta e percebi que ela estava com um relógio novo no pulso, presente de viagem de

Pedro. Seguimos o caminho e eu perguntei se ela ia rezar em uma capela pela qual

passamos, que parecia ser uma antiga igreja. “Eu tenho minha casa, lá em Santo Ângelo”

e a descreveu. Eu havia percebido que ela sempre se referia à “unidade” quando falava

de seu local de moradia, e nunca havia a chamado de casa. Seguimos o caminho e já na

Oficina, alguém abriu um pacote de bala, deu uma para mim, outra para um estagiário e

outra para Aurora, que pegou com sua mão e a colocou na boca. Mais tarde, chegou uma



estagiária e ofereceu balas  tic-tac para as pessoas. Aurora abriu a mão, recebeu uma,

mas logo devolveu: “eu não gosto dessas, faz mal”. Eu insisti dizendo que era boa, mas

ela respondeu: “Não tá parecendo bala! Não tá parecendo bala!”. O formato desta bala é

similar a uma cápsula e ela não o quis. 

Quando a levei de volta à sua unidade de morada, casualmente era o horário da

distribuição dos medicamentos. Uma funcionária de jaleco branco estava atrás de uma

grade fazendo chamada dos nomes em voz alta  e  dando um pequeno copinho com

remédios dentro. Aguardei um pouco para perguntar sobre os vestidos de Aurora que a

costureira lhe havia prometido e tive de ajudá-la a tomar seus remédios, pois ela estava

sentada na cadeira de rodas e o espaço da mesa e das grades havia sido projetado para

que a pessoa que fosse receber a medicação estivesse em pé. 

Perguntei  pelos vestidos a uma funcionária,  que ficou pensando onde os havia

colocado e disse que iria ver isso depois. Esperamos. Quando ela os encontrou, abri o

primeiro deles,  que era estampado com flores coloridas: “Mas que coisa mais linda!”.

Mostrei os demais e Aurora repetiu o elogio: “Que coisa mais linda! É pra mim também?”.

Ela me pediu que eu os colocasse na sua bolsa e, supondo que seria para evitar que

fossem misturados aos uniformes, assim o fiz e parti. 

Certo dia acabei indo buscá-la, embora já estivesse no meio da manhã, o que faria

ela ficar menos tempo do que o habitual para não perder o horário que servem almoço em

sua unidade de morada.  Percebendo os seus lábios corados nesse dia,  perguntei-lhe

sobre a maquiagem e ela me contou que uma funcionária, a qual chamou pelo próprio

nome, havia lhe passado batom e colocado perfume. No caminho, ela viu um monte de

pedras grandes e retangulares que estavam escoradas em uma parede para um futuro

calçamento e começou a me explicar: “tem que fazer uma calçada larga com pedra de

laje pra ficar bom de carregar de cadeira de rodas”, apontando à região que a calçada

deveria  ser  construída.  As  pedras,  entretanto,  foram  utilizadas  na  reforma  de  outro

calçamento que servia de acesso a um setor administrativo do hospital psiquiátrico. Ao

chegar à Oficina, ela olhou para um estagiário e, após gritar seu nome, questionou-lhe: “tu

não me buscou. O Mário me buscou. Tu não tem ido lá pro meu lado?”. Sorrimos e ele

explicou-se, o que demandou uma promessa para outro dia. Ao fim da manhã, eu disse a

ela que teríamos que ir. “Quero demorar mais”, me disse. Quando insisti em levá-la, ela

me acusou: “Tu que tá com pressa, tu que tá com pressa!”. “Eu não quero que a gente

chegue tarde e tu perca o almoço da unidade”, respondi, mas ela reiterou: queria demorar

mais. Disse-lhe que caso eu não a levasse a tempo do almoço não me deixariam trazê-la

outro dia. Imediatamente ela aceitou o argumento me repreendendo: “Tu tem que vir mais



cedo!”.

 Em função das obras de reforma de um dos pavilhões do prédio principal tombado

pelo patrimônio histórico, a rua estava ocupada com máquinas para reforma e tivemos

que desviar pelo gramado e enfrentar o meio-fio que não é adaptado para cadeirante.

Seguimos com as rodas trancando no paralelepípedo. Aurora começou a gritar: “Ai, ai”.

Parei a cadeira de rodas e perguntei se estava doendo. “Não tá doendo nada, tá ruim de

carregar!”,  gritou ela. Ela continuou gritando os “ais”. Parei novamente e, deduzindo o

motivo, ela gritou: “Não tá doendo nada!”. Seguimos e dois funcionários de uma empresa

de  limpeza  terceirizada  passavam  por  perto  e  ajudaram-me  a  carregá-la.  Viramos  a

cadeira de rodas de costas e eles pegaram na parte da frente da cadeira enquanto eu a

segurei por trás. Como se fosse uma maca, não precisamos mais do contato com o chão

para chegarmos à unidade.

Levei Aurora diretamente ao refeitório. Percebi que haviam mudado a disposição

dos bancos e não tinha mais nenhum banco escorado na parede, local onde ela pedira

para sentar da outra vez. Ela sentou então em uma cadeira e pediu que eu lhe alcançasse

o almoço. Sugeri-lhe sentar junto à mesa, pois ela segurava o prato com uma mão que

tremia muito, respingando um pouco de feijão. Ela me disse: “não dá, o banco vira”. Os

bancos acoplados à mesa facilitavam no momento da limpeza, pois se poderia removê-los

do chão todos juntos, entretanto, por serem versáteis na mobilidade, não tinham onde

escorar as costas. O outro banco disponível era um banco longo de madeira, no qual, se

alguém sentasse em uma ponta, dependia da manutenção do peso de outra pessoa na

outra para não haver risco dele virar, conforme uma moradora me advertiu na outra vez

que eu havia levado Aurora lá.

As  mudanças  institucionais  começaram a  ter  efeitos  mais  visíveis  e  o  assunto

começou a tomar o cotidiano das pessoas com as quais eu convivia no HPSP. Assim, um

dia que cheguei à Oficina de Criatividade, Aurora me disse: “Me leva pra morar contigo!”.

Pedro interviu, sorrindo: “Vai ter que entrar na fila, porque ela me pediu primeiro. Hoje ela

tá que tá, chegou me perguntando se eu não tinha pena dela morar lá [na unidade]”,

contou-me. Quando perguntei a ela onde estava a fotografia com o quadro que eu havia

lhe dado outro dia, ela me explicou que queria um “retrato” de corpo inteiro, e não apenas

o rosto, como eu havia feito. Levei em uma moldura uma imagem ampliada de Aurora

sorridente, mas ela me explicou como queria a outra imagem: “um retrato pra ver meus

pés, minhas mãos, minhas juntas”. Risos –  meus e de estagiários que estavam presentes

no ambiente nesse momento. Ela complementou: “Tira um retrato pra colocar na parede

da casa do meu pai pra ele lembrar do meu jeito”. Silêncio. Assim, através de alguns



pedidos e comentários, ela desenvolve relações afetivas, como com a estagiária para a

qual lhe contou um sonho íntimo que teve, causando muitos risos no ambiente, de modo

que  ela  mesmo,  divertindo-se,  comentou  atribuindo  nomes  próprios  que  omitirei:  tal

pessoa “morre de dar risada” e a outra “fica séria”, disse ela com sagacidade.  

Meses depois, Aurora caiu enquanto tomava banho, fraturou o maxilar e teve que

passar por uma cirurgia no Hospital Pronto-Socorro da cidade. Quando fui acompanhar

sua recuperação já na enfermaria do HPSP, ela já tinha ido para uma nova unidade de

morada: não mais a que ela vivia, mas outra, plana, sem escadas, dedicada a pacientes

que necessitam mais atenção da equipe de enfermagem. Procurando a nova unidade, em

meio às belas flores rosas de uma paineira que contrasta com a ausência de cores vivas

nas paredes externas do HPSP, percebi que o caminho exige cuidado, pois as pétalas no

chão,  próximas  a  pequenas  poças  d’águas  da  chuva  do  dia  anterior,  mostravam-se

escorregadias. 

Encontrei Aurora, que ao me ver grita meu nome e me diz: “Uma sandalinha, do

tamanho do meu pé, xadrez...”. Eu estava surpreso por percebê-la alegre; ela, surpresa

por me ver naquele ambiente. “Essa aqui é a tua casa?”, ela me perguntou. “Não, essa é

a tua casa!”, respondi provocativamente. “A minha casa?”, interrogou-se. Percebi que sua

mão estava suja de lápis de cor e a auxiliar de enfermagem me disse que ela estava

pintando ali na sala de recreação daquela unidade de morada, porque não havia acesso

para fazer um translado de cadeira de rodas à Oficina. Neste local,  não havia tintas,

apenas lápis de cor. Logo volto a ouvir o pedido de uma bolsinha: “Marrom, eu adoro

marrom, que nem o daquela bancada...”. Ela pede também um sapato “daquele, xadrez,

bem colorido”, apontando para os pés de uma interna. Aurora tinha em seu pé o mesmo

modelo, só que de cor branca. 

Na mesma sala de recreação encontrei-a sozinha outro dia, desenhando com giz

de cera. Ao me ver,  pediu: “Mário,  me leva na Dolores...  Vê uma cadeira que não tá

estragada”. Dolores é uma funcionária da Oficina de Criatividade, a qual lhe teria buscado

um dia nessa nova unidade com o auxílio de um carro, visto que sem um veículo seria

quase impossível realizar o translado devido à falta de acessibilidade desta unidade aos

outros ambientes do hospital. Esta unidade Aurora dizia que era um hospital, porque os

pacientes usavam fraudas geriátricas. Eu lhe expliquei que não poderia ir naquele dia e

que havia ido visita-la porque estava com saudades. “Eu dou risada de saudade de ti”, ela

me respondeu. A partir de falas como esta, ela vai comprometendo-nos cada vez mais

com suas atividades e formando um grupo informal de atenção em torno de si. Nesta sala

de recreação, ela desenha com giz de cera e aponta para o papagaio e para a árvore que



enfeitam a parede do local, próximo a diversas fotos festivas de outros moradores. Vejo

que o quadro que eu lhe dei com a foto do seu rosto está ali naquela sala – alguém o

levou nas mudanças de unidade, pois a imagem claramente indicava o pertencimento.

“Procura uma cadeira nova pra levar eu pra lá na Oficina. Hoje! Hoje! Hoje!”. Expliquei-lhe

novamente que não podia. Ela me disse então para olhar os desenhos que havia feito nos

últimos dias. Olhando um a um, em um deles resolvi assumir novamente uma provocação

que eu via o residente fazendo e que era incomum para mim, pois não era parte dos laços

que  nós  compartilhávamos  juntos.  “Essa  casa  é  tua?”,  perguntei.  “É  tua!”,  ela  me

respondeu olhando-me e rindo junto comigo. Passo a outra folha e apenas pergunto: “E

essa árvore?”. “É tua”, ela responde com um riso contido. Riso que me deixava em dúvida

sobre sua espontaneidade ou sagacidade. Riso que fazia eu rir de mim mesmo.  

Outro dia, ela me pediu um sapato e eu lhe disse que seu sapato escuro era novo e

bonito.  Pouco  tempo  depois,  voltou  o  pedido,  mas  adjetivado:  “um  sapato  colorido,

xadrez”. Ao ouvir seus pedidos, que rememoram anos de convivência que tenho com ela,

chama-me a atenção que ela estava em uma sala bem cuidada, em uma unidade de

morada que possuía um bonito aquário, uma televisão grande, funcionárias simpáticas,

mas vestia  blusa cinza com o nome desta unidade.  Seu vistoso relógio dourado não

estava mais no seu pulso: havia se perdido na troca de unidade. Seus vestidos coloridos

também. Mas Aurora seguia ali pedindo coisas, recompondo suas perdas e cores. 

Outro dia a encontrei na Oficina de Criatividade vestida com um moletom verde, bem

maior que seu corpo, que possuía estampado um nome de unidade de morada que eu

não conhecia,  o  que me fez  descobrir  que ela  havia  mudado  novamente.  Dentre  os

motivos, estava o melhor acesso à Oficina. Era a quarta unidade para a qual Aurora ia no

curto período de aproximadamente um ano. Motivada pelos rearranjos institucionais da

implementação da Reforma Psiquiátrica seria somente uma mudança, mas como efeito

do tombo e com sua dificuldade de subir escadas ou de caminhar trechos longos, outras

mudanças foram acontecendo. A materialidade do hospital psiquiátrico ia impondo novas

articulações. 

 “Tu tá feliz nessa unidade, Aurora?”, perguntei-lhe, mas ela foi direto ao ponto: “Tô

triste, triste... Ansiada, atormentada, atormentada, pensando no copo de asa larga e na

bolsa”. Perguntei-lhe provocativamente: “Como tá a casa nova?”. “Casa nova?”. “Tu não

mudou de unidade? A nova unidade!”, expliquei. “Tá bem, tá bem”. Eu lhe disse então:

“fiquei feliz em te ver aqui de novo!”. Ela: “Tu fica feliz e contente em me ver na Oficina?

Eu fico contente de vir na esquina da Oficina”. É comum que façamos uma afirmação e

Aurora a utilize para fazer uma pergunta,  mas percebi  enquanto conversávamos que,



quando ela não estava a fim de dar prosseguimento, mudava de assunto. Assim como

quando lhe perguntei  “Tu tá  bem aqui,  Aurora?” e ela me respondeu:  “e minha bolsa

marrom?”. Percebi  isto  recentemente,  o que veio ao encontro do tipo de diálogo que

encontrei  transcrito  nos  diários  de  campo.  Seus  pedidos  são  muitos:  poucas  vezes

atendidos, muitas reivindicados. 

Na  unidade  para  a  qual  ela  fora  transferida  por  último,  foi  definido  o  dia  que

certamente haveria alguém da Oficina comprometido para buscá-la.  Para a equipe da

unidade, havia o intuito de que com datas pré-estabelecidas Aurora não perturbasse os

funcionários porque queria ir para lá e também para que não se frustrasse por não ter

ninguém disponível para conduzi-la. Ao descer a rampa que liga a porta da unidade à

calçada em um dia que fui buscá-la, Aurora começou a cantar em voz alta. Este cantar,

que não é um pedido e que não parece se dar em função de mim, parece-me parte da

produção  existencial  singular  em  meio  a  expressão  de  um  corpo  submetido  a

procedimentos institucionais serializados no hospital-que-foi-hospício. Sinto ali a relação

de afeto: não comigo, mas com a Oficina de Criatividade.

Na Oficina, um morador me perguntou: “Teu nome?”. Geralmente, a sequência de

perguntas é a mesma: “Teu nome? De quê? É da Oficina? Onde tu mora? É pra cá ou pra

lá?”. Estas perguntas são ouvidas e respondidas diariamente. Por vezes, eu invertia a

pergunta  antecipadamente  e  ele  quem  me  dava  as  informações  sobre  seu  nome  e

sobrenome. Entretanto, depois de muitos anos, uma estagiária nova desenvolveu uma

relação afetiva muito forte com ele e seus assuntos foram mudando para repertórios mais

variados, como o clima, as cores, a sua saúde e o nome de outras pessoas. A estagiária

teria  lhe ajudado um dia no trajeto da Oficina até sua unidade de morada e ele  dito

“obrigado, tu é muito importante pra mim”. A partir disso, ela ficou emocionada e passou a

explorar outros temas, outras perguntas sobre sua vida, informações que ela resolveu

conferir  nos  prontuários.  E,  conforme ela  disse,  “se  ninguém perguntasse,  ele  não ia

dizer!”. Dessa vez, quando perguntou meu nome, resolvi perguntá-lo também antes de

responder:  “Qual  o  meu  nome?”.  “Mário”.  Ele  sabia,  mas  continuava  a  perguntar

desenvolvendo esta relação.

Estar atento a este tipo de relação, como por exemplo a relação de Aurora com as

cores, pode ser mais pertinente para compreender como ela percebe a instituição do que

perguntas pretensamente objetivas, tais como perguntar se ela está se sentindo bem ou

se está gostando da unidade de morada. Nem todas as relações, sobretudo ali, podem

ser desenvolvidas a partir  do diálogo direcionado. Parece-me que é justamente nesse



sentido que se revela a pertinência etnográfica – na capacidade de ser afetado 2 (Favret-

Saada, 2005) e extrair dessa relação uma expressão de mundo. É o dia a dia que fala

desse  lugar,  tão  indiferente  a  quem  quiser  buscar  respostas  tão  rápidas  quanto  um

preenchimento de fichas de prontuários. Relações como estas são propiciadas a partir de

um contato prolongado ou de um novo encontro afetivo e a capacidade de surpreender

ocorre em novas relações de afeto de velhas relações de convívio, como um dia que vi na

Oficina de Criatividade uma estagiária se aproximou de um interno e passou a mão no

seu braço fazendo-lhe carinho. Ele deu-lhe a outra mão. Vi-o sorrindo pela primeira vez

após  anos,  um  riso  muito  carinhoso  naquele  rosto  constantemente  com  olhos  bem

vermelhos e assustados. Em seguida, ele se levantou, sentou em outro banco e ela disse

em voz alta:  “gosta de carinho,  mas só um pouquinho...”.  Disse a ela que eu estava

surpreso, pois jamais o havia visto assim: ela também. Uma funcionária me disse que

quando o conheceu na sua unidade de morada ele parecia tão impotente, quase sempre

estabelecendo uma relação a partir do horário e do ato de tomar o remédio, mas que ela

mesma se surpreendeu de vê-lo um dia na Oficina estendendo a mão para que outra

pessoa lhe cumprimentasse. “Ele que fez o gesto!”, ela salientou com surpresa.

Em um dos dias que eu havia ido à Oficina de Criatividade, eu estava indo embora

de  volta  para  casa  e  cumprimentei  uma  moradora  sentada  no  pátio,  que  me

cumprimentou e me pediu cigarro. Disse-lhe que não tinha e começamos a conversar até

que chegou uma estagiária da Oficina e a cumprimentou pelo nome, pois a conhecia da

época que realizara um estágio em sua unidade de morada.  A moradora começou a

passar sua mão na pele da estagiária elogiando-a por ser “lisinha, lisinha”. Conversamos

um pouco e segui com a estagiária em direção à saída hospital. Comentei que até aquele

dia esta moradora jamais havia conversado comigo, a despeito de algumas tentativas de

eu puxar assunto quando a via sentada no pátio. Ela comentou comigo: “parece que no

início eles são duros e depois vão amolecendo. Aquela mesmo que vem vindo ali... No

início ela nem cumprimentava, mas depois a gente vai convivendo, vai indo nas unidades

e ela é um doce”. A moradora que a estagiária se referia encontrou uma funcionária da

Oficina  no  pátio  em nossa  frente  e  passou  a  caminhar  com a  mão  no  ombro  dela,

conversando, até a porta de saída do hospital. Depois retornou em nossa direção, dei-lhe

“oi”, mas ela sequer mudou de expressão e seguimos minha conversa com a estagiária

como se nada tivesse acontecido – não era a primeira e não seria a última vez que uma

voz  seria  indiferente  naquele  espaço:  tanto  em relação a  tentativas  de cumprimentar

2 A concepção de que o empreendimento etnográfico é decorrente da capacidade de ser afetado através
da ocupação de um lugar no qual intensidades específicas ligadas a ele são experimentadas, conforme
a concepção de Jeane Favret-Saada (2005), parece a concepção etnográfica mais compatível com o
propósito desta pesquisa. 



quanto a diversas vezes que estes moradores usaram sua voz sem que algum ouvinte se

mobilizasse em função deste som.

A percepção da estagiária parece similar à percepção de Sol, uma participante do

Ateliê de Artes que frequenta a Oficina de Criatividade e que teve internações hospitalares

temporárias no HPSP, sem jamais ter estado na condição de moradora. Ela escreveu um

texto  apresentando  as  pessoas  (“os  colegas”,  conforme  ela  os  chama)  que  havia

conhecido nos últimos anos naquele ambiente. Destaco um trecho abaixo: 

Olha ali atrás de ti, mas seja discreto. Aquela que vem lá é uma de minhas colegas
mais brabas e estouradas da instituição. Lhes confesso que às vezes me pego
com medo dela, pois eu nunca sei quando ela vai agir como furacão e arrasar tudo
e todos que encontrar pela frente. Mas com o tempo já consigo me aproximar dela
e saber quando devo ou não puxar algum assunto. (...) Mas calma aí, seu moço,
não precisa ter  medo dela,  não.  Confia em mim! Com o passar do tempo,  se
tiveres tempo de conhecer ela um pouquinho, você verá que por trás daquela
carranca, sustentado por um musculoso corpo, se você se mostrar compreensível
ou apenas um simples ouvinte, descobrirá um ser meigo e sensível e inteligente. 

*

Uma  questão  que  se  coloca  a  partir  das  breves  descrições  etnográficas

apresentadas aqui se refere a quem realiza o juízo e à qual maioria moral que intervém

nas relações. Através da narrativa na qual Aurora aparece com protagonismo, interessa-

me não um estudo de caso, mas as relações institucionais aqui visibilizadas a partir de

uma  produção  subjetiva  singular.  A  descrição  resultante  revela  diversos  lugares  do

hospital-que-foi-hospício: Aurora morava em uma unidade de morada, que foi fechada no

processo de desinstitucionalização resultante da Reforma Psiquiátrica  e  foi  reformada

para alocar setores administrativos. Ela então foi morar em outra, um pouco mais distante

em relação à Oficina de Criatividade e passou a utilizar-se inevitavelmente de cadeira de

rodas para realizar o translado. Lá houve um tombo e depois outro, mais danoso, que

necessitou cirurgia no hospital de pronto-socorro da cidade e recuperação na enfermaria

do próprio HPSP. Após a recuperação, os coordenadores de sua antiga unidade julgaram-

na demasiado dependente  de auxílio  para  o tamanho da equipe disponível  e  para  a

estrutura  física  da  unidade  que  possuía  um  lance  de  escadas  para  acessar  aos

dormitórios.  Assim,  ela  foi  transferida  para  uma  unidade  de  morada  que  não  possui

escadas, a qual comporta pacientes com maiores dependências de auxílio físico. Lá ela

dizia não ser uma unidade, mas um hospital, pois a maioria dos internos usava frauda.

Este ambiente era isolado e o acesso dela à Oficina necessitava de um veículo, um dos

motivos  pelos  quais  a  transferiram  para  outra  unidade,  mais  perto  da  Oficina  de

Criatividade, mas cujo trajeto não dispensava de se enfrentar paralelepípedos e calçadas

irregulares. No novo ambiente, a exequibilidade de atender a demanda da própria Aurora



tornou-se  um  problema  estrutural:  tanto  em  relação  à  organização  da  Oficina  para

viabilizar funcionários que a acompanhassem no trajeto, quanto à possibilidade de frustrar

suas  expectativas  de  ir  diariamente  a  este  local  e,  em  função  disso,  atrapalhar  o

funcionamento cotidiano da própria unidade com seus insistentes pedidos. 

Este breve resumo pode indicar deslocamentos institucionais,  mas através dele

não  se  tem  acesso  às  produções  subjetivas  cuja  breve  descrição  etnográfica  tentou

abarcar. Se fui bem sucedido, poderemos perceber que ao acompanhar Aurora estamos

acompanhando também a própria instituição: a cor roxa de sua pálpebra combinando com

sua roupa não foi mais referenciada porque não foi mais vista. Por algumas vezes, suas

roupas eram uniformes da sua nova morada,  mas aos poucos tendia a haver  algum

vestido  ou acessório  colorido,  resultado de negociações afetivas  com funcionários  de

diversos ambientes, ganhando presentes e chamando as pessoas pelos seus próprios

nomes  (motivo  que  a  fez  se  lamentar  porque  esquecera  de  perguntar  o  nome  da

costureira que lhe prometera os vestidos). Acompanhar as cores de Aurora é de algum

modo acompanhar a singularidade de um corpo em uma instituição-total (Goffman, 1996)

provocando linhas de fuga (Deleuze e Guattari, 1995)3 em um ambiente normatizador. Em

mais de cinco décadas de internamento, através dela se estende uma série de pessoas,

voluntários e profissionais. 

Outras situações de diferentes moradores que não tive espaço de referi-las aqui

permitem  destacar  a  diversidade  dos  modos  de  produção  de  existência  a  partir  da

instituição que são desconsiderados quando maiorias morais assumem, através de um

conhecimento especializado, a capacidade de definição da realidade sobre as melhores

maneiras de tratamentos sem considerar a especificidade dos sujeitos envolvidos.  Há

efeitos ontológicos em jogo. Nos efeitos ontológicos, a antropologia é parte ativa. Torna-se

oportuno então que estes efeitos possam ser parte da multiplicação do tecido político,

como no caso de uma disputa institucional acerca do futuro do hospital.

 E é a este respeito que é pertinente se referir a um engajamento cosmopolítico

(Stengers, 2002), pois a etnografia parece forçar a pensar acerca de como os diferentes

componentes que envolvem o futuro da instituição são valorizados. É nesse sentido que

“trata-se  de  colocar  a  questão  mais  incerta,  mais  complicada,  pois  isto  que  permite

simplificar  pode silenciar  o  conhecimento  que poderia,  ou  deveria,  contar”.  (Stengers,

2002, p.29-30, tradução minha). Nesse sentido, o efeito etnográfico força a pensar acerca

das restrições dos posicionamentos em jogo, acerca do que pode ser levado em conta.

3 É  importante  que  a  relevância  analítica  se  dá  devido  as  linhas  de  fuga  serem,  conceitualmente,
primeiras (mesmo que primeiro não seja cronológico) a uma relação de força. Deste modo, não podem
ser  compreendida  como  uma  resposta  direta  a  outra  força,  mas  sim  como  movimentos  de
descodificação (Deleuze e Guattari , 1995; Deleuze, 1996).



Assim como a Reforma Psiquiátrica possibilitou criar uma nova relação não apenas com

os internos de hospitais  psiquiátricos,  mas também com a própria  noção de loucura,

parece-me  que  o  efeito  colateral  dessa  etnografia  é  apontar  ao  risco  das  opções

prováveis poderem restringir um possível que não pode ser expresso em medidas de uma

disputa especializada. 

Desse modo, não busco aqui estabelecer a posição de um bom juízo; mas sim há

uma tentativa radical de um engajamento com o possível, o qual possa ser levado em

conta, a partir  de afecções advindas da pesquisa.  Há uma tentativa de buscar não a

alternativa para o futuro do hospital,  mas a sustentação de uma precaução acerca da

necessidade de não se desconsiderar modos de existência que não se exprimem através

de uma narrativa capaz de ser medida pelos padrões de como o problema foi formulado.

Até  onde  estaríamos  dispostos  a  produzir  questionamentos  aos  nossos  modelos  de

inteligibilidades  dominantes?  E  se,  por  exemplo,  ex-moradores  tiverem  vontade  de

usufruir  do espaço do antigo hospício,  qual  concepção moral  poderia  restringi-los em

função de pretender proporcionar meios de vida mais autônomos ou libertários? Qual a

relevância de demandas, como as de Aurora, de atividades que não são consideradas

como essenciais ou prioritárias do ponto de vista médico ou administrativo?

Estas  questões  parecem  evidenciar  que  esta  etnografia  não  se  restringe  à

organização institucional, pois se refere, sobretudo, a operações que podem ser ocultadas

pelo  uso de categorias que não se  detém nos problemas que elas poderiam colocar

através de outras articulações possíveis. Poderíamos estender os problemas ordinários

do hospital psiquiátrico aqui descritos para outros níveis, como projetos de urbanização

ou de uso de procedimentos científicos que reivindicam a destituição de valores políticos

em  nome  da  objetividade.  Desse  modo,  parece  que  o  caso  limítrofe  de  analisar  a

instituição psiquiátrica a partir das pessoas que estão na situação de pacientes (as quais

são mais legitimamente destituídas de qualquer capacidade relevante de problematizar

decisões  que  afetam  diretamente  suas  vidas  cotidianas  em  nome  de  saberes

especializados  portadores  de  soluções  que  se  pretendem  mais  adequadas)  permite

aumentar a sensibilidade a novos tipos de problematização nos quais a pretensão de

neutralidade  ou  mesmo  do  bom  juízo  constitui-se  em  um  operador  que  restringe  a

extensão  ou  a  emergência  de  novas  sensibilidades,  de  sistemas  de  percepções

diferenciados e invisíveis – por isso também impossíveis – ao sistema de significação

dominante.

Houve  a  pretensão  analítica  de  que  os  casos  descritos  nessa  etnografia  não

fossem apenas ilustrações ou estudos de caso que mostrassem experiências particulares,



mas  sim  parte  da  construção  de  uma  problemática  interligada  aos  problemas

micropolíticos sobre como lidar com a multiplicidade subjetiva. Assim, o que me parece

estar em jogo nos problemas envolvidos na pesquisa é a própria relação antropológica

com a alteridade (mais do que especificamente com a loucura) e com a autoridade (isto é,

com a posição de emitir juízo, mais do que especificamente com a cura). 
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