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Escrever é uma questão de devir, sempre 
inacabada, sempre em vias de fazer-se, e 

que extravasa qualquer matéria vivível 
ou vivida. É um processo, ou seja, uma 

passagem de Vida que atravessa o vivível 
e o vivido. 

Gilles Deleuze 

 



 

 

Resumo 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo cartografar uma experiência vivida 
durante o período de prática da residência integrada multiprofissional em saúde 
coletiva, referente a um processo de transição de uma moradora de um 
hospital psiquiátrico para um serviço de residencial terapêutico. O processo de 
transição de um espaço a outro se torna um analisador da clinica e da saúde 
mental. Evidenciando as forças instituídas e instituintes, apostando que tal 
mudança de moradia não se dá apenas de uma espaço físico, mas 
principalmente de estabelecer outras relações. Apresenta essa travessia 
através dos pressupostos do acompanhamento terapêutico para 
problematozaar o que mobiliza e sustenta o trabalho clínico que se produz num 
fazer cartográfico. O desafio em trabalhar com saúde e com subjetividades é 
que não existem receitas prontas, elas são produzidas/inventadas no plano da 
experimentação. Essa narrativa é um testemunhal de meu próprio movimento 
de conhecer que se deu nos fluxos e nos processos de produção de vida, 
nesse acompanhamento de uma mudança. As práticas em saúde mental que 
são possíveis a partir de uma clinica cartográfica, busca evidenciar as sutilezas 
da vida e assim estar sensível a mudanças – que às vezes são vistas como 
pequenas, mas que podem produzir subjetividades mais autônomas - 
valorizando todos os movimentos em busca de produção de vida. 
 

Palavras- chaves: saúde mental- residenciais terapêuticos- processo de 
transição- clínica cartográfica. 
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1. Introdução 

 

A persistente existência dos manicômios com seu já evidente 

esgotamento faz com que a coexistência de dois modelos de atenção se torne 

exposto ao estremo. Um baseado na tutela, segregação, homogeneização das 

subjetividades; outro no cuidado, cidadania, na singularização.  A presença do 

hospital psiquiátrico deixa evidente um presente que se aposta que vire 

passado.    

O processo de transição de um espaço a outro se torna um analisador 

da clínica e da saúde mental.  Necessário, portanto para reafirmar a 

possibilidade de vida destas pessoas em sociedade e mostrar que as ditas 

melhorias - de ações “humanizantes” - destas instituições fechadas não fazem 

sumir o processo de alienação.   

 Pretendo, portanto, cartografar os caminhos percorridos de um 

acompanhamento de transição de uma moradora de um manicômio para um 

residencial terapêutico. Evidenciando as forças instituídas e instituintes, 

apostando que tal mudança de moradia não se dá apenas de uma espaço 

físico, mas principalmente de estabelecer outras relações com a cidade, com 

as pessoas, com as instituições.  

  Este trabalho pretende fazer um passeio cartográfico de um 

acompanhamento de uma transição de uma moradora do hospital psiquiátrico a 

uma residencial terapêutico, apostando que tal mudança possibilita uma nova 

posição com as relações. Percorrei pelos afetos produzidos nesses encontros. 

Apesar do processo de reforma psiquiátrica brasileira estar em processo 

há mais de 20 anos enquanto movimento social e com a criação de serviços 

territoriais, ainda se convive com a necessidade de trabalho de 

desinstitucionalização de pessoas moradoras dos hospitais psiquiátricos.  

Não obstante, esse processo de desconstrução do isolamento e 

asilamento dos moradores destes hospitais não se tornou tarefa fácil, 

apresentando, ainda, muitos entraves e falta de investimento político de gestão 

e das práticas cotidianas dos trabalhadores.   



 

 

 Neste sentido, os acontecimentos vivenciados durante a experiência de 

Joana1, na sua passagem de longa morada do Hospital Psiquiátrico para o 

Serviço Residencial Terapêutico, ajudam a pensar e analisar este contexto de 

impasses, conflitos, tensões e desafios. 

 

 

2.Andanças, mudanças e travessias   

 

Andar e pensar um pouco, 
Que só sei pensar andando. 
Três passos, e minhas pernas 
Já estão pensando. 

A onde vão dar estes passos? 
Acima, abaixo? 
Além? Ou acaso 
Se desfazem ao mínimo vento 
Sem deixar nenhum traço? 

Paulo Leminski 

 
 

Saio com Joana do manicômio para a cidade. O desconhecimento dos 

ritmos da cidade era tão grande que me fez pensar que Joana nesses seus 

quase 30 anos de confinamento pouco saiu do hospital. No entanto, aquela 

Joana parada e quieta que era vista pelo pátio do manicômio deu lugar a uma 

Joana que se maravilhava e ao mesmo tempo se assustava com tudo.  

Caminhamos e conversamos um dia inteiro. Dia marcado por 

acontecimentos e intensidades que foram produzindo mudanças em Joana e 

também em mim. Porém, a potência desse encontro também está no fato que 

esse dia-acontecimento faz parte do histórico processo de desconstrução do 

manicômio – não só àquele circunscrito ao hospital, mas de outras relações 

que se estabelece na circulação pela cidade.  E, foi diante destas constatações 

que resolvi que essa experiência deveria ser registrada.  

          No início de minha trajetória de formação na residência multiprofissional, 

escolho como campo de prática um Serviço Residencial Terapêutico. 

Inicialmente procurei me aproximar da rotina do serviço para poder construir 

                                                 
1
  Os nomes utilizados neste trabalhos são fictícios.  



 

 

um plano de ação neste local. Em uma das primeiras reuniões que participei 

houve várias demandas aos diversos residentes que ali estavam, por parte dos 

cuidadores do serviço. Em uma delas me senti especialmente convocada: 

acompanhar uma moradora de um hospital psiquiátrico com o objetivo de 

construir sua possível transição para o serviço residencial. Na ocasião não 

conhecia a referida moradora, a Joana. Mas, conhecia a unidade em que ela 

morava e também os profissionais que ali trabalhavam o que, acreditamos, 

poderia ser um facilitador neste processo.  

Fomos então, eu e Marta (cuidadora que será referencia para Joana no 

SRT), ao referido hospital psiquiátrico para, então, propor à Joana o início do 

acompanhamento. Joana conversa apenas com Marta, diz que ali circula muita 

gente que vem e depois nunca mais aparece, não queria ninguém novo. Estava 

se referendo a mim. Fiquei pensando quantas pessoas, nesses 27 anos de 

instituição, já passaram pela vida de Joana. Perguntamos se poríamos voltar 

na próxima semana para planejarmos a sua transição. Joana pede para que 

esse encontro seja apenas no próximo mês. Marta e eu concordamos e 

retornamos a encontrá-la no mês seguinte. 

 A primeira proposta de saída o hospital, com Joana, tinha como objetivo 

tarefas como poder ir ao banco a fim de abrir sua conta e poder comprar 

utensílios que Joana fosse precisar para levar à sua nova casa (tais como 

vestuário, objetos pessoais de higiene, lençóis, toalhas, etc.). Mas a questão 

que se colocava nesse momento era como isso seria feito? Houve diferentes 

indicativos: foi sugerido que alguém escolhesse e comprasse tudo para ela, o 

que seria apenas um ato burocrático e impositivo porém apostávamos que 

pudesse ser de uma forma que fizesse sentido a ela. Mas como fazer? Onde 

ir? Que caminho percorrer?  

Diante de tantas novidades, caminhos onde Joana nunca havia passado, 

como fazer um convite que respeitasse seus desejos? Muitas vezes, este 

convite partia de mim e se colocava para Joana como um desafio, pois fazia 

acionar seus medos e ansiedades.  

           Combinamos de ir ao centro da cidade para fazermos compras de 

utensílios que ela levaria para sua nova casa. Precisávamos para isso, pegar 

um ônibus. Joana, surpreendentemente aceitou pegar o ônibus. Surpresa, pois 

Joana falava sempre em fazer tudo isso caminhando, já que passa mal quando 



 

 

andava em algum meio de transporte. Ao entrar no ônibus Joana quis ficar 

perto da porta, em pé, pegando vento. No meio do trajeto resolveu descer do 

ônibus, pois não estava se sentindo bem, com tosse e enjôo. Esperamos ali, o 

tempo necessário até Joana se recuperar. Lembrei que próximo da localidade 

onde estávamos havia algumas lojas onde poderiam ser feitas suas compras e 

que poderia chegar até elas caminhando embora uma caminhada longa. 

Perguntei a Joana se ela ainda gostaria de fazer as compras ou preferiria voltar 

para o hospital.  Aceitou fazer as compras, uma vez que iríamos caminhando - 

o que referia que gostava muito - e, assim, poderia resolveria tudo naquele dia. 

        Essas pequenas escolhas e construção conjunta de alternativas para os 

problemas que vão se apresentando é o que efetiva um processo de 

desinstitucionalização. Como nos aponta Rotelli (2001) essa transformação vai 

se dando a partir da retomada de pequenos e simples gestos que a instituição 

hospitalar acaba por capturar, tais como restabelecer a capacidade de escolha, 

o direito e capacidade de uso de objetos pessoais, direito de uso da palavra, de 

produzir relações não tutelares, espaços e objetos de interlocução, 

restabelecer a relação do individuo com o próprio corpo. 

Joana não demonstrava interesse em comprar nada, principalmente de 

vestuário. Apesar de não ter muito conhecimento no uso do dinheiro, Joana 

sempre fazia comentários de “achar tudo muito caro”. Não demonstrava 

necessidade de nenhum item. Talvez por já ter vivido na rua com poucos ou 

nenhum pertence, ou ainda pelo “costume” de “não escolha” vivido no período 

de institucionalização. De forma que, acabava sempre remetendo ao outro a 

possibilidade e decisão de escolha sempre iniciando uma frase com “Tu é que 

sabe!” – tanto para decidir a senha do banco quanto às cores do seu lençol. 

Era preciso o tempo para permitir emergir e ganhar espaço a sua vontade de 

escolha. Como ressalta Bichara e Palmieri (2007),  

Habituados a rotina hospitalar- a hora do banho, a hora do remédio, 
a hora do café, a hora de acordar, de dormir, a comida obrigatória do 
refeitório- que massifica e despersonaliza para muito de nosso 
pacientes o grande desfio foi readquirir habilidades básicas e antigos 
prazeres que causariam espanto a qualquer cidadão comum (p. 234) 

 Sair às ruas - como essa passagem vivida com Joana - coloca a cada 

novo passo um novo desafio e a possibilidade de novas escolhas. O que 

coloca em evidência uma outra exigência de temporalidade, que não aquela 



 

 

vivida dentro da instituição asilar. Pois como observa Palombini (2004) dentro 

do hospital não se é habito pelo tempo, não há marcas que o registrem, é um 

tempo parado, congelado.  

 Para Foucault (apud Maciel, 2007) o controle do tempo faz parte da 

sociedade disciplinar e de sua forma de expressão de poder: controlar o tempo, 

imprimir um ritmo à subjetividade, eliminar o intervalo temporal existente entre 

o momento de agir, subtraindo do indivíduo a indeterminação indispensável 

para que ele possa agir criativamente (p.55).  

Chega o dia em que Joana iria fazer a mudança para morada, ela me vê 

e diz que não quer ir nesse dia. Joana diz que não quer ir e que precisa de um 

tempo. Digo que tudo bem e que podemos esperar por esse tempo. Pensava 

que Joana ia então me dizer que seria daqui a um mês ou um tempo maior, 

como costumava dizer. Mas Joana me surpreende dizendo que pode ser no dia 

seguinte. Depois de combinarmos que então ficaria para amanhã Joana diz 

que não quer mais conversar e que nos veríamos no outro dia. Não sabia se o 

“amanhã” se tornaria “depois de amanhã” ou “daqui um mês”, mas apostei na 

palavra de Joana. 

Maciel (2007) esclarece que em toda escolha necessita de tempo. Um 

intervalo de tempo situado entre a recepção do movimento e sua resposta. 

Esse intervalo será apresentado como subjetividade, ou seja, a subjetividade é, 

em um primeiro aspecto, intervalo de movimento entre percepção e ação. 

 

 Nele [no intervalo de tempo] também assistimos à gestação de um 
novo desejo, como também à emergência das nossas livres 
decisões. Nele, enfim, intuímos a atividade da criação quando, na 
pausa indispensável que exige o pensar, vemos emergir, com ritmo 
próprio, uma idéia nova, uma idéia tempo que será desenvolvida em 
uma atividade criativa. 
Em Bergson, tempo é criação, alteração, mudança, gestação do 
novo a partir do presente. (MACIEL, 2007 p.57) 
 
 

 Ao cartografar a experiência desse acompanhamento com Joana, 

percebe-se a existência de espaços-tempos percorridos que possibilitaram 

ruptura com o tempo congelado do manicômio. Foi através do engendramento 

dos encontros e dos jogos de forças que fomos nos deparando durante esse 

caminhar que as linhas de fugas foram se produzindo. Respeitar o tempo 

subjetivo e fazer acontecer as rupturas, requer disponibilidade de mudança dos 



 

 

modos de fazer do acompanhado, do acompanhante, das instituições, 

conforme nos ajuda a problematizar Palombini et al (2004),  

Seria preciso libertar o tempo do controle (...). Seria preciso deixar o 
tempo jorrar e, com ele, a possibilidade de algo surgir, o momento de 
decidir e de fazer. Entretanto, não temos tempo nem paciência para 
aguardarmos esses momentos. Gostaríamos das coisas ordenadas, 
do futuro já antevisto no presente, do trabalho dirigido a um fim. 
Encontramos premidos, também, pelas urgências do cotidiano, pelos 
prazos, ultimatos que agora cercam o psicótico à mercê desse tempo 
que antes os muros do hospital faziam represar. (p. 39) 
 

           Ação de muita complexidade como diz Lancetti (2007), pois no 

atravessamento do território geográfico com o território existencial somos 

obrigados a fabricar mundos. 

          Joana estava programada para passar dois dias no residencial, enquanto 

período de experiência. Quando chegou, foi recebida por Margarida que já 

residia naquela casa. Habitualmente, Margarida não gostava muito de receber 

pessoas. No entanto, no encontro com Joana mostrou-se bastante acolhedora 

fazendo café para recebê-la.  

          Passar do hospital, para a rua e agora para uma nova casa que já 

abrigava outros moradores, impele à Joana não só a responder à uma outra 

velocidade temporal e a outra organização espacial, mas também a poder 

contratuar com o de outros moradores. Como afirma Ana Pitta (2001), 

experiências concretas e complexas dos ritmos domésticos e afetivos, de uso 

de objetos e dos fatos da vida diária, não mais centrada numa diretriz massiva 

de cuidado, mas justamente ao contrário, centrado nas demandas singulares 

de cada um.  

          Quando chego ao residencial, no final da semana, Joana já falava em 

não querer mais voltar para o hospital. Margarida contou-me que na noite que 

Joana passara lá, pediu que ficasse uma luz acesa, pois costumava dormir 

assim no hospital. Margarida diz ter respeitado o desejo de Joana, tendo 

acendido a luz, mas apagado assim que percebeu que Joana dormia.  

          Essa passagem, com outras que se seguiram, ajudam a perceber a 

mudança dos modos de relacionar e de habitar um lugar que estava sendo 

experienciado por Joana. Pois como ressalta Saraceno  

 

O habitar tem a ver com um grau sempre mais evoluído de 
“propriedade” (mas não somente material) do espaço no qual se 
vive, um grau de contratualidade elevado em relação à organização 



 

 

material e simbólica dos espaços e dos objetos, à sua divisão afetiva 
com outros. (apud  BICHARA e PALMIERI, 2007, p. 234) 
 
 

            Na semana seguinte quando retorno ao hospital para fazer a mudança 

definitiva de Joana, não a encontro. Para minha surpresa o motorista do 

residencial havia chegado antes e Joana já a tinha levado.  

            Vou então ao morada para encontrar Joana. Ela me diz que eu não 

apareci lá e que estava me esperando. Explico a Joana que houve um mal 

entendido e que estive lá, mas que ela já tinha saído com o motorista.  Joana 

se mostra feliz pela nova moradia.  

  Começo, então, a apresentar o entorno do morada para Joana. Convido 

Joel, outro morador do morada para apresentar um supermercado que há na 

frente do morada, Maria pergunta se pode ir junto. Fomos então com Joana ao 

hipermercado que fica em frente ao residencial. Joel começa a apresentar tudo 

para Joana, desde onde fica o caixa automático onde retiram o beneficio do de 

“Volta para casa”, onde compram cigarros, onde compram café. Joana diz ter 

se sentia tonta com tanta informação, disse que estava com dor de cabeça e 

apenas queria comprar um pão e retornar. 

        Com o passar do tempo, aquela Joana dócil, que não incomodava e se 

mostrava adaptada à apatia do hospício, passou a se mostrar uma pessoa que 

se incomodava e passou a desejar novos acontecimentos.   

        Joana estava me dizendo que estava cansada de passar todos os dias no 

residencial e que não agüentava passar todo fim de semana com Margarida. 

          Aproxima-se o fim de semana e Joana esta planejando um passeio à um 

parque municipal. Fala que se gostar de lá talvez não volte para o residencial, 

pois a relação com Margarida tem estado difícil. Conversamos sobre 

alternativas para lidar com esse problema, como outras possibilidades de 

moradia e de como podemos tornar o convívio com Margarida mais suportável, 

como por exemplo, ir para um quarto sozinha.  

          Em face desses questionamentos, percebe-se que Joana passa a viver 

situações e conflitos que não são mais restritos à sua condição de “paciente”. 

Questionar o cotidiano, a rotina, as relações, o desejo de mudança são 

próprios do viver em sociedade que é possível apenas a partir de uma vida não 



 

 

tutelada. E nesse momento, o habitar é justamente o dispositivo que tem 

permitido à Joana esse processo de construção.  

Cada solução de moradia tem uma marca singular, que fortalece e a 
torna única. Cada solução de moradia retém em si sua própria 
criação. E, mais importante, para criar é necessário de-formar muitas 
imagens e habilmente introduzir nessa realidade outras 
configurações. (PERRONE, 2007, p. 88) 

 
       Poder acompanhar Joana nesse processo, assim como em outros 

possíveis acompanhamentos, de forma que seja possível essa (de)formação e 

criação de novas realidades exige um fazer clínico atento a não se tornar 

tutelar.  

        Nesse trabalho falo então de uma clínica tal como Lancetti (2007) 

denomina de peripatética: no sentido se sair do setting tradicional e poder se 

por a caminhar, uma clínica em movimento que pode ser chamada de  

cartográfica. 

          Falo de um acompanhamento que se dá entre o manicômio e um 

residencial terapêutico. Nem num lugar, nem em noutro, mas justamente no 

entre que os fazem presentes. De um processo de transição onde o mais 

importante não é onde se vai chegar, mas a própria potência da travessia.  

          Uma clínica que, segundo Lancetti (2007) é cheia de paradoxos e 

impasses, clausuras e aberturas inéditas. Onde o fazer do terapeuta 

peripatético é fazer conexões e/ou articulações entre o território geográfico e o 

território existencial, buscando planos de consistência para os desejos de seu 

acompanhado.  

          Nesse sentido, pensar no que pode esse atravessamento-travessia do 

acompanhamento terapêutico é poder problematizar o que mobiliza e sustenta 

o trabalho clínico que se produz.  

 

 

3. Construção do profissional de saúde mental: cartografia  
 

 

As mudanças produzidas no campo da saúde nas últimas décadas têm 

produzido novos paradigmas de atenção à saúde que tem demandando 

profissionais que não respondam apenas às formas padrões de intervenção. 

Mas sim, profissionais que estejam preparados para atuar em situações que 



 

 

escapem a rotina prescrita. Esse novo modo de trabalhar exiges espaços de 

criação/ invenção do próprio fazer. Tendo, é claro, alguns norteadores como a 

noção de cuidado, cidadania, autonomia e produção de subjetividade.  

Como evidenciam Barros e Kastrup (2009) esse novo fazer, enquanto 

um fazer que é cartográfico, não se apreende pela predominância da 

informação, mas pela possibilidade de se estar aberto ao encontro com o outro: 

o outro Joana, o outro cidade, o outro manicômio, o outro residencial 

terapêutico, o outro residente em formação. Durante os encontros que vivi com 

Joana foram se apresentado questões que, sabia, não encontraria respostas 

em manuais de psicologia e/ou saúde mental. Mas, como transformar a 

desestabilização produzida por essas questões em potencia criadora?  

O trabalho realizado junto a Joana, que se reconhece como de 

acompanhamento terapêutico é justamente um fazer em que se propõe, a partir 

da escuta desse(s) outro(s), estabelecer novos modos de se fazer cuidado em 

saúde e saúde mental.  

Mas o modo como se constitui o trabalho do acompanhamento 

terapêutico, contribui justamente para problematizarmos a clínica enquanto 

prática que se propõe a ser um dispositivo de transformação. Transformação do 

espaço, da relação, da clínica. O acompanhamento terapêutico pode ser 

descrito como uma clínica em ato, onde o setting é a cidade: a rua, a praça, a 

casa, o bar. Uma clínica em que a palavra e também o corpo, os gestos, as 

atitudes contam (PALOMBINI, 2004, p. 78).  

O acompanhamento terapêutico promove uma ruptura com as 

cristalizações dos sujeitos, seja do acompanhado ou do acompanhante, rompe 

com o lugar identitário do ser trabalhador do hospício ou do ser psicótico. 

(CABRAL, 2005). 

A saída para cidade faz um deslocamento na postura dos profissionais 

que não é mais possível manter uma atitude padrão e controlada em que 

supostamente as quadro paredes davam um certo contorno.   

Esse novo modo de cuidar e produzir saúde por meio do 

acompanhamento terapêutico através do cruzamento dos territórios 

geográficos e dos territórios existencial, dizem de um modo de fazer 

cartográfico. Considero relevante evocar Deleuze e Parnet (1998) a respeito do 

vem a ser o procedimento cartográfico. Segundo Deleuze e Parnet, a 



 

 

cartografia é o estudo das três linhas que constituem indivíduos e grupos, são 

elas: linhas molares, linhas moleculares e linhas de fuga. É um processo 

provisório e inacabado, cujo registro escrito constitui-se como uma espécie de 

congelamento possível, uma vez que a pausa reflexiva coincide com a 

continuidade dos movimentos das linhas de forças presentes no campo 

cartografado. 

Ao cartografar, tenta-se desnaturalizar a produção de verdades 

produzidas pelo senso comum e pelo cogito cartesiano, que criam realidades 

inquestionáveis, fixas, com bases identitárias. Busca-se trazer de volta o 

sensível, as paixões, a parcialidade, isolados quando se busca o conhecimento 

por métodos da ciência moderna e cartesiana pela formação da opinião 

generalizante. O cartógrafo não se propõe neutro, ele produz a geografia ao 

mesmo tempo em que se modifica com este desenhar. Faz um testemunhal de 

seu próprio movimento de conhecer. Questiona o modo como normalmente é 

construído o conhecimento, como se produzem verdades que estabelecem 

relações de poder/saber dominantes, levando, portanto, em conta múltiplos 

saberes existentes. 

Assim, o profissional não está em conhecer o indivíduo somente na sua 

história pregressa, mas acompanhar os fluxos do seu processo de produção de 

vida.   

Uma intervenção, é por conseguinte, única, irrepetível e instantânea. 

Põe em análise a perda do sentido de algumas práticas, que aprisionam a 

possibilidade de produzir vida e os movimentos que, ao mesmo tempo, podem 

(ou podem vir a) se transformar em outros sentidos, possibilidades de outras 

práticas inventivas que potencializem essa produção de vida.   

O que está em jogo, visto da perspectiva da singularidade, é a abertura 

de lugares que possam romper com os sentidos conhecidos. Construir uma 

prática do reinventar-se. Estar a serviço da produção e potencialização de vida 

singular. Na aposta que o profissional de saúde possa trabalhar como 

cartógrafo, na processualidade de elaboração de cartografias e de constituição 

de territórios, embarcando nas linhas de fuga, enfrentando os impasses de 

sentido e para eles inventando saídas, a cada vez que se apresentam. (Rolnik, 

2006, p. 74) 



 

 

          Nesse sentido, toda experiência clínica é uma experiência das afecções 

da existência ou com isso que se produz a partir de nossa posição no mundo, 

como corpo em encontro com outros corpos que assim se afetam de modo 

alegre ou triste (Passos e Barros, 2004). 

No trabalho com saúde os resultados não podem ser estabelecidos em 

bases na cura de um corpo doente, deve ser evidenciado pelas sutilezas da 

vida e assim o profissional de saúde deve estar sensível a tais mudanças, às 

vezes podendo ser chamadas de pequena, mas que podem produzir 

subjetividades mais autônomas, valorizando todos os movimentos em busca de 

produção de vida. 

Para produzir saúde mental deve-se priorizar a produção de cuidados no 

lugar da produção de procedimentos técnicos. Valorizar as potencialidades do 

sujeito, suas capacidades reprimidas de saber sobre si, de cuidar-se, de ser 

cidadão.   

O desafio em trabalhar com saúde e com subjetividades é que não 

existem receitas prontas, elas são produzidas/inventadas no plano da 

experimentação. Fonseca e Kirst (2004) nos dão uma pista quando colocam 

que o que conta nessa travessia são os espaços que se possa vir a fazer 

rizoma. O que conta é uma concepção que não nos envie a representação e 

uma volta ao passado. A abertura para novos devires em sincronia com as 

diversas tonalidades que vai adquirindo em função dos territórios que habita, 

sempre pronto para novas produções(p.309). 

 É a partir dos espaços abertos pelas questões e tensiomentos que 

permite o espaço de criação-aprendizagem na produção de cuidado em saúde 

mental. Há sempre um processo complexo de continuidade/ruptura para que 

possa ocorrer uma aprendizagem significativa. O processo de ruptura instaura-

se a partir do surgimento de novos desafios, os quais deverão ser trabalhados 

pela análise crítica, levando o aprendiz a ultrapassar as suas vivências – 

conceitos prévios, sínteses anteriores e outros –, tensão que acaba por 

possibilitar a ampliação de suas possibilidades de conhecimento (Mitre et al, 

2008). 

 

(...) as abordagens pedagógicas progressivas de ensino- 
aprendizagem vêm sendo construídas e implicam formar 
profissionais como sujeitos sociais com competências éticas, 



 

 

políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, 
responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da 
sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de 
incertezas e complexidades.(Mitre et al, 2008, p. 2136)  

 
 
4.Residencial terapêutico e a Reforma Psiquiátrica 
 

 

Joana permaneceu no Hospital Psiquiátrico por quase 30 anos. Sua 

primeira internação se deu em 1983, sua passagem foi marcada por silêncio, o 

registro de sua passagem se resumiu a dois prontuários, sendo que o primeiro 

não se sabe onde esta.  

Não se tem o registro de como Joana foi parar no manicômio, consta 

que era procedente de uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, 

de família de agricultores. Pelo que ela conta era uma andarilha que se perdeu 

e acabou no hospital.  

Nessa mesma década que Joana foi institucionalizada inicia, a nível 

nacional as primeiras inquietações dos profissionais, usuários e familiares com 

a atenção dada à saúde mental, organizando-se então enquanto movimento 

social e construindo o lema “por uma sociedade sem manicômios”.  

As transformações políticas com a redemocratização do país gerou 

impacto na saúde o que se consolidou então o Movimento da Reforma 

Sanitária, com a participação de diversos atores da sociedade buscando 

rediscutir o modelo de atenção a saúde. A VIII Conferência Nacional de Saúde, 

1986, rediscutiu e ampliou o conceito de saúde, essa então como direito de 

cidadania e dever do Estado.  Essas deliberações que serviram como base 

para a constituição de 1988 e para a Lei Orgânica da Saúde (Leis 8080/90 e 

8142/90) que institui o SUS (Sistema Único de Saúde).  

Com o conceito de saúde ampliado, essas transformações também 

ocorreram na saúde mental, que vinha se constituído em uma sistema de 

saúde integralizado e universal.  

Além das mudanças técnicas o Brasil teve um amplo movimento social 

de defesa dos direitos humanos e de cidadania, assim como restauração do 

vínculo social do portador de sofrimento psíquico. Este movimento, conhecido 

como Movimento da Luta Antimanicomial, está em prol da construção de 

cidadania cujo técnico, usuário e familiar, participantes deste, buscam fazer 



 

 

circular no tecido social as indagações e impasses que suscitam no convívio 

com a loucura. 

Em 1992 Joana passa por sua última internação, após esse ano Joana 

permaneceu, sem “fugas” no manicômio até poder ir para o residencial neste 

ano. Joana ficou então moradora de uma unidade de “crônicos” do Hospital 

Psiquiátrico, que durantes estes anos apenas foi transferida de unidade sempre 

por pedidos dela. No Brasil, em 1992, foi realizado em Brasília um encontro 

visando discutir os objetivos, princípios e estratégias da reforma psiquiátrica. 

Reunindo 1200 pessoas entre políticos, profissionais e, como uma conquista de 

participação, contou com usuários e 500 delegados eleitos em conferências 

anteriores. Mostrando assim, uma mobilização nacional enorme, contando com 

a participação de muitos estados do país (Desviat, 2002). No Rio Grande do 

Sul neste ano foi aprovada a legislação da Reforma Psiquiátrica (Lei no 

9.716/1992) é mais antiga do que a nível nacional.  

Tornando evidente as desvantagens das grandes instituições com 

retirada do convívio em comunidade e perda de laços afetivos e sociais um 

processo que não conseguia atingir o objetivo de atenção aos portadores de 

sofrimento psíquico. Em 1993 foi aprovado no Rio Grande do Sul, pela 

Comissão de Saúde Mental do Estado o projeto que visava a desconstrução do 

Hospital Psiquiátrico integrando diversos setores como: saúde, educação, 

habitação, justiça, cultura Este projeto teve sua implementação  como projeto 

prioritário de governo em 1999. (MONTEIRO et al, 2001).  

O objetivo deste projeto é: “Redução de clientela de longa 

permanência do Hospital Psiquiátrico, visando sua progressiva extinção; 

Incentivo a autonomia e vivência subjetiva do portador de transtorno mental e 

Promoção de qualidade de vida a esta população institucionalizada”.  

(MONTERO et al, 2001).  

Dentro deste projeto como um dos pontos para sua concretização, foi 

realizada assembléias com os moradores do hospital onde foram discutidos os 

medos, desejos e expectativas de morar fora do hospital. Há registros de que 

Joana em 2002 participou destas reuniões, ela demonstrava interesse, tendo 

compreensão do processo de saída e referia vontade de sair do hospital. 

Porém, falava de inseguranças e medos quanto a alimentação e a segurança. 

Ainda como registro deste mesmo ano “Joana deverá continuar a ser 



 

 

estimulada a participar do projeto, uma vez que parece demonstrar autonomia 

suficiente para cuidados consigo e resgate de sua cidadania.” Neste ano 

começam movimentos de resgate de cidadania de Joana, como a confecção da 

carteira de identidade e CPF e encaminhamentos para receber o beneficio de 

prestação continuada.  

O papel dos profissionais de saúde constitui-se em promover esta 
travessia, do hospital psiquiátrico para outros contextos, incitando o 
descongelamento de subjetividades, utilizando o paradigma ético e 
estético, na busca de uma reorganização da identidade, para 
apropriação do espaço de morar, onde o cotidiano é permeado pelo 
desejo, pela participação e pela escolha, buscando uma efetiva 
transformação social. (Monteiro et al, 2001p.139).  

 

Nesse processo é que foi pensado a construção do residencial 

terapêutico em Porto Alegre e outro na região metropolitana.  

Esses movimentos no Estado do RS estava de acordo com os a nível 

nacional que instituiu em 2001 a lei nacional de RP. O decreto-lei 3657/l989, de 

autoria do então deputado Paulo Delgado (PT-MG), com o intuito de pôr fim à 

legislação de l934, que embora elaborada em 1989 só foi promulgada em 

2001, ficou denominada como a lei da Reforma Psiquiátrica. Esta lei (no 10.216) 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, que visa 

extinguir progressivamente os hospitais psiquiátricos e substituí-los por uma 

rede de atenção a saúde mental e regula a internação compulsória. Esta foi 

inspirada na Lei l80, da reforma psiquiátrica italiana que demonstrou forte 

poder de mobilização social, política e cultural, valorizando os direitos de 

cidadania do portador de sofrimento psíquico, oferecendo-lhes soluções 

alternativas de tratamento na comunidade. Também prevê a 

desinstitucionalização de pessoas que acabaram virando moradoras dos 

manicômios: 

Art. 5° O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se 
caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente 
de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto 
de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial 
assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e 
supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 
assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

 

A desinstitucionalização é um processo social complexo, que deve 

envolver todos os atores sociais, visando modificar a forma de organização das 



 

 

instituições e organizações psiquiátricas, criando estruturas que venham 

substituí-las. Isto requer a construção de uma nova política para a saúde 

mental no país. Barros (2002), comenta que a desinstitucionalização da loucura 

é aquela que se verificará através do desmonte dos aparelhos que lhes dá 

sustentação e que podem ser traduzidos pela luta contra a violência, a 

desmistificação dos preceitos do hospital psiquiátrico e a criação de serviços 

com uma lógica diferente da exclusão e da opressão.  

O que se pretende desinstitucionalizar é a lógica manicomial, baseado 

nas relações hierárquicas de poder, na segregação, na doença, na 

incapacidade. Para isso não basta criar outras formas de intervenção, embora 

possa ser um dispositivo importante.  

Uma das estratégias da reforma psiquiátrica para que se posso ter 

uma sociedade sem manicômios, porém de forma responsável àqueles que 

estiveram anos em reclusão e perderam seus laços afetivos e sociais é a 

implementação dos residenciais terapêuticos e do programa “de volta para 

casa”.  

 O surgimento de residenciais terapêuticos se dá com o movimento 

antipsiquiátrico na Europa na década de 60. No Brasil as primeiras 

experiências se deram na década de 90 embora a legislação foi aprovada em 

2000. (Portaria nº 106) Lei federal 10216/2001- Veta a internação de longas 

permanência de pacientes em instituições asilares. 

As Residências Terapêuticas foram instituídas pela Portaria/GM nº 106 

de fevereiro de 2000 e são parte integrante da Política de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. Esses dispositivos, inseridos no âmbito do Sistema Único 

de Saúde/SUS, são centrais no processo de desinstitucionalização e 

reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos.  

Os residenciais terapêuticos são moradias e como tal deve estar como 

uma dos pontos da rede. A atenção aos moradores, assim como qualquer outra 

pessoa inserida na comunidade, deve estar articulada com a rede de serviços, 

seja da saúde como de outros setores como: assistência, cultura, educação.  

Para que essas pessoas pudessem ter uma auxilio também financeiro foi 

instituído o o Programa de Volta Para Casa, que tem como definição do 

Ministério da Saúde ser “um programa de reintegração social de pessoas 

acometidas de transtornos mentais, egressas de longas internações, segundo 



 

 

critérios definidos na Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, que tem como 

parte integrante o pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial”.  

Frente a complexidade das demandas de inclusão de pessoas 

institucionalizadas é fundamental a idéia de rede, pois só uma organização que 

articule diversos equipamentos da cidade, e não apenas de saúde, pode 

garantir a promoção de autonomia e cidadania destas pessoas. 

A atenção a saúde básica deve estar nas unidades básicas e nos ESF 

(Estratégia Saúde da Família) de referência para o território que tais 

residenciais terapêuticos estiverem inseridos.   

Ferreira (2003) aponta que as residências mais que um abrigo é um 

estimulo para a vida, ela deve estar em relação de rede a cidade, onde tanto os 

moradores como a equipe podem ser úteis para o bairro, estabelecendo trocas 

criando uma relação dentro e fora das casas.  

Para além das leis da reforma psiquiátrica, que estabelece formas 

substitutivas aos manicômios, há a necessidade de uma mudança de 

paradigma da loucura. Esta é uma diferença importante no momento atual da 

desinstitucionalização, pois, segundo Tenório (2002), as reformas psiquiátricas 

existem desde o surgimento da psiquiatria. Mas, a bandeira reformista hoje 

pretende mais que um novo modelo assistencial uma nova visão diante da 

loucura. 

 

 

5. Transição: Aberturas possíveis nas instituições  
 
 
          Conforme os registros encontrados no prontuário hospitalar de Joana, já 

se sabia de seu desejo manifesto em sair do hospital e ir morar no residencial, 

desde o ano de 2002. No entanto, não há registros do que fora feito em relação 

a isso até então.  

          Sabe-se que, historicamente, o processo de saída de antigos moradores 

dos hospitais psiquiátricos envolve conflito de interesses políticos, que se tem 

tentado abrandar através de instituição de programas e legislações da Política 

Nacional de Saúde Mental, tais como os Serviços Residenciais Terapêuticos e 

o benefício do Programa de Volta pra Casa. Porém, para além das construções 



 

 

macropolíticas é no micropolítico das ações cotidianas que essas ações se 

dão. Conforme avalia Palombini (2010)  

Essa política, malgrado as conjunturas que lhe são ora mais, ora 
menos adversas, tem-se sustentado do esforço de cada um dos que 
por ela militam, sejam gestores, trabalhadores ou usuários dos 
serviços de saúde mental, que vêem como inaceitáveis as condições 
de isolamento em que foi concebida nos seus primórdios, e perdurou 
durante séculos, uma terapêutica da loucura. (p. 312) 

 

 

         No hospital em que Joana residia não foi diferente. Apesar dos pedidos - 

ditos e escritos - de Joana, sua saída daquela instituição passa a ser tornar 

realidade possível quando ouvida e investida pelos trabalhadores do 

residencial. Fez-se necessário que os cuidadores do SRT se deslocassem até 

o hospital para trabalhar sua transição.   

        A saída de Joana do hospital nunca foi um fato que mereceu muita 

importância por parte da equipe responsável por sua unidade. Afinal, Joana 

parecia muito bem adaptada ao modo de vida daquele local. Tanto que, já há 

algum tempo, passou a cooperar com as rotinas e organização da instituição. 

Ou seja, Joana não se fazia presente, não apresentava demandas de cuidado, 

mantendo-se no silêncio da “docilidade”.  

          Batista, Zwarg e Moraes (2001) avaliando o processo de 

desospitalização no Brasil, demonstram que as permanências dentro das 

instituições totais são, muitas vezes, atravessadas por questões sociais.  Os 

pacientes permanecem nesses locais simplesmente por não terem para onde ir 

e não mais por necessidades de intervenções clínicas de saúde que justifiquem 

a sua internação. 

          Durante o mês que combinamos de retornar para encontrar Joana 

fizemos algumas coisas necessárias para tornar a sua transição possível, tais 

como: negociação com os moradores da casa onde Joana possivelmente iria 

morar e com a moradora que dividiria o quarto com ela; andamento de 

questões burocráticas tais como a documentação necessária para abertura da 

conta para receber o beneficio “De Volta para Casa”; autorização do hospital 

para liberação de Joana.  

          Quando retornamos, no mês seguinte, ela nos recebe com fala “Achei 

que vocês nem iam voltar”. E esse é o primeiro momento que Joana me inclui 



 

 

na sua fala. Digo a ela que voltamos e que estávamos dispostas a ajudá-la na 

mudança. Montamos um plano de datas para realizar alguns passos 

importantes.  

         Neste dia, além de planejarmos sua ida ao banco e de fazermos algumas 

compras, combinamos que Joana passaria uma noite no residencial para 

avaliar se sentiria bem. Concorda, mas pergunta se quando fora ao residencial 

não poderia ser definitivo. Diz que estar no hospital é ruim e que não gostaria 

de sair e ter que voltar. Joana já havia estado uma vez no residencial, porém 

ela passou muito mal no trajeto de carro ate lá, e não gostaria de repetir a 

sensação. 

          Apesar de ser rotineiro esse “período de adaptação” dos moradores para 

avaliar como se dão as relações na casa entre outras coisas, tento negociar 

com hospital de Joana já permanecer no residencial. Porém me comunicam 

que para isso é necessário o documento de alta e que isto não deveria ser 

burlado, uma vez que outros processos de transição já estavam sendo 

barrados, deveríamos segui as combinações estabelecidas para não haver 

problemas.  

          Retorno, então, para conversar com Joana explicando-lhe que ela terá 

que retornar ao hospital e que sua ida na próxima quarta ela viria então de 

mudança definitiva ao morada, ela reclama, pois diz que no carro ela passa 

muito mal que é longe e que, então, preferiria ficar ali. Conversamos que é 

importante para ela experimentar e poder definir se realmente quer mora lá. 

          Retorno no outro dia e Joana já esta a minha espera, vestida com uma 

roupa não marcada pelo hospital. Combinamos de eu vir na primeira hora da 

manhã, porém tive que ir a diversos setores do hospital para conseguir acessar 

a sua documentação, que era necessária para abertura da sua conta no banco. 

Algo que demorou mais que o esperado, pois um setor me mandava a outro, e 

a outro. Suas identificações estavam perdidas nos departamentos burocráticos 

da instituição e sua história desaparecida na ausência de escritos e no sumiço 

do seu primeiro prontuário. Percebo uma falta de preocupação em reunir, 

registrar, guardar os documentos e a histórias de seus internos.  

          Quando finalmente iríamos sair, recebi da enfermeira da unidade uma 

lista de itens a serem comprados para Joana. Fez questão de mencionar que 

se Joana não conseguisse pegar o ônibus e compras suas, poderia eu fazer 



 

 

isso por ela. Ponderei com a enfermeira que se não fosse possível fazer isso 

naquele momento, isso seria feito aos poucos, à medida que fosse possível 

para ela.  Pois, esse processo era o que iria possibilitar a ela o empoderamento 

e a autonomia da escolha.  

         Nesse momento fica nítido o vício que marca as instituições totais de se 

responsabilizarem pela escolha, pelo fazer e dirigir a vida de seus internos. 

Muitas vezes, é claro, por entenderem serem estas as suas responsabilidades 

sociais.  

 Vou então conversar com as técnicas de enfermagem da unidade, que 

estão preocupadas com a saída de Joana da instituição. Dizem que ela não 

quer ir mais e acha que a estamos forçando para essa mudança. Pergunto se 

elas sabem como foi os dias que ela passou no residencial, se sabem o motivo 

pelo qual ela não quer ir novamente lá. Conversamos sobre as dificuldades 

vividas durantes os processos de mudanças da vida de cada um. 

         Elas não sabiam que Joana ao estar lá não queria retornar ao São Pedro 

e que ela não queria retornar naquele momento, por medo de passar mal no 

transporte. Converso sobre como é viver num residencial, sobre as 

possibilidades que Joana pode ter e das novas responsabilidades que ela 

assumira com seu cuidado e com o cuidado da casa.  

          Elas se preocupam com a circulação de Joana e que ela possa “fugir”. 

Retomo que a ida de Joana para o residencial parte do seu próprio desejo e 

respeitado seu tempo para mudança. Além do que o residencial é um espaço 

aberto, podendo ela sair e não precisando fugir.  

           Durante a conversa, a equipe consegue deslocar Joana de seu lugar de 

doente e incapaz quando uma das técnicas de enfermagem passa a relatar 

dificuldades vividas por ela e seu marido quando resolveram se mudar de 

moradia. Elas conseguem perceber que o que estava sendo posto em questão 

são dificuldades de mudança inerente a qualquer sujeito. Digo que Joana irá 

apenas se mudar e que, se desejar, poderá recebê-las como visitas em sua 

nova casa.  

          Conseqüentemente comprova que só são possíveis outras formas de 

intervenções quando existe vontade política, atribuição de recursos de acordo 

com a importância relativa da saúde mental e capacidade técnica para 

implementar as reformas necessárias.  



 

 

6. Considerações Finais  

 

A grandeza do homem consiste em que ele é 
uma ponte e não um fim; o que nos pode agradar no 
homem é ele ser transição e queda. 

     Friedrich Nietzsche 

 

 

Não tentei nesse trabalho elaborar uma escrita de como realizar uma 

transição de moradores do manicômio para um residencial terapêutico. Fiz, no 

entanto, um registro do percurso que percorri nesse fazer através dos 

encontros-acontecimentos e das afetações que reverberaram nessas 

andanças.  Um processo de transição onde o mais importante não é onde se 

vai chegar, mas sim como já havia evidenciado nesse texto, a própria potência 

da travessia.  

Essa escrita atravessou o vivido, porém é provisória e inacabada, pois 

segue produzindo sentido e aquilo que reverberou segue produzindo 

mudanças. É apenas um recorte dessa experiência, pois não seria possível 

apresenta - lá em sua totalidade.  

Nesse itinerário cartográfico aprendi com a experimentação, com o 

própio fazer. Essa narrativa é um testemunhal de meu próprio movimento de 

conhecer que se deu nos fluxos e nos processos de produção de vida, nesse 

acompanhamento de uma mudança não apenas no morar de Joana, mas nas 

relações que ela pode ir estabelecendo com os outros.   

E a potencia desses acontecimentos apesar de ser difícil transformá-las 

em palavras, faz-se muito importante registrar, pois  faz parte de uma processo 

histórico de desconstrução do manicômio e construção de outras relações que 

se estabelecem fora dele.   

As práticas em saúde mental que são possíveis a partir de uma clinica 

cartográfica, busca evidenciar as sutilezas da vida e assim estar sensível a 

mudanças – que às vezes são vistas como pequenas, mas que podem produzir 

subjetividades mais autônomas - valorizando todos os movimentos em busca 

de produção de vida. 

  Nessa nova moradia de Joana ela teve muitas vivências, caminhou por 

muitos lugares antes desconhecidos, conheceu pessoas, lugares e deste modo 

novas paisagens se apresentaram a ela.  Para que estas vivências fossem 



 

 

possíveis, foi necessário mudanças seja na macropolítica com a proposta de 

desinstitucionalização e a lei da reforma, seja na micropolítica que se fez no dia 

a dia dessa nova moradia, como os moradores, vizinhos, cuidadores.  

 A cuidadora referência de Joana foi também imprescindível para a que 

ela pudesse constituir aquele espaço enquanto sua moradia, facilitando à 

Joana poder habitar aquela casa enquanto sua. Foi necessário significar esta 

mudança, auxiliar para a existência de pertencimento àquele lugar. 

 Joana esta aprendendo a lidar com dinheiro, a andar de ônibus, coisas 

corriqueiras que para ela foi uma grande mudança que ativou muitos desejos: 

como de realizar passeios, ter um quarto só para ela e o de morar em outro 

lugar “mais sossegado”, como ela diz. 

 Pode agora mostrar seus desejos e incômodos. Joana não quer 

aprender a cozinhar, mas ajuda na limpeza, se incomoda com outros 

moradores e então produz idéias de mudança de casa e de passeios para sair 

um pouco daquele “lugar tumultuado”. 

As travessias de Joana continuam. E essa é a diferencia de viver em um 

espaço congelado como o manicômio e em um lugar possível de sempre estar 

em travessias.  
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