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 Revista Pathos é uma iniciativa independente de seus editores, com

publicações semestrais e que recebe textos em português nas áreas da saúde,

educação, assistência social e jurídica a partir de diferentes enfoques teóricos

e categorias profissionais. Ela surgiu do desejo de um grupo de profissionais

que atuam nessas redes, tendo como objetivo oferecer um espaço dedicado à

publicação sobre as práticas oriundas desses campos de atuação. Trata-se,

portanto, de um espaço que foi pensado para dar voz aos trabalhadores e

permitir o compartilhamento de suas reflexões sobre as experiências de seu

dia a dia de trabalho. O escopo desta revista é a produção de saberes sobre a

práxis e, desse modo, "práticas públicas" e "psicopatologia" implicam o

tencionamento das dimensões prático-teóricas, considerando aquilo que afeta

o campo de nossas práticas profissionais em seu dinamismo ético, clínico e

político.
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O (IM)POSSÍVEL DO
ENCONTRO DE 

“BOCAS VAZIAS”: 
considerações sobre a

incorporação a partir de 
um caso clínico de criança

Baixar artigo
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Desde a introjeção, considerada impossível, a passagem
decisiva à incorporação se efetua, pois, no momento em
que, não vindo as palavras da boca a preencher o vazio do
sujeito, este introduz no seu lugar um coisa imaginária.
(Abraham e Torok, 1995: 247)

 
 

1- O caso e os indícios do traumático
 

Edna foi encaminhada para tratamento psicológico pelo serviço de pediatria
de um posto de saúde. A ficha de acolhimento1 apresentava a seguinte anotação:
“Criança vomita por qualquer coisa com muita facilidade. Quando bebê sempre
vomitava. Atualmente o vômito tem a função de prender a mãe sempre junto a ela”.

O apelo dos pais girava em torno da contenção dos sintomas, dos quais o
vômito se destacava. Este era um problema a ser aplacado e sob a “ameaça”, do
médico que a acompanhava, de entrar com a prescrição de “calmante”, se no período
de seis meses Edna não melhorasse. Afirmação que deixava a mãe bastante
apreensiva e culpada.

Sabíamos estar diante de um desafio corriqueiro, nem por isso menos
desafiador na análise com criança, ou seja, o da urgência dos pais de se verem livre
do sintoma de seu filho, e o cuidado, bem como o tempo que precisamos para que
o sintoma revele o seu verdadeiro estatuto. Aspecto que em si apresenta uma
complexidade, e no caso de Edna, em particular, acrescenta-se a prematuridade
com a qual o vômito aparece na história clínica desta criança, fato insistentemente
apresentado pelos pais.

Quando bebê, a paciente era amamentada durante quarenta minutos à uma
hora e vomitava todas às vezes sendo colocada no peito logo em seguida para nova
amamentação, mantendo desta forma o peito sempre presente. Segundo os pais,
Edna “sugava forte o peito” e parecia querer “dormir no peito”.
 

• A mensagem: “mamãe não vai te abandonar”

A história da gestação desta criança foi marcada pelo medo da mãe em
relação à reação do seu pai frente a sua gravidez que foi escondida até a cerimônia
religiosa. Durante os nove meses de gestação a mãe conta ter vomitado
constantemente, bem como sempre “dizia para a barriga”: “mamãe não vai te
abandonar”. Mesmo depois que Edna nasceu sua mãe continuou repetindo esta
mensagem. A amamentação entra neste circuito, como um lugar privilegiado no
qual mãe e filha parece renovar a promessa da não separação.
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 No conjunto de elementos narcísicos, que estão presentes no jogo
de identificações estabelecido entre mãe e filha, está o “susto” da mãe frente à
recém- nascida. Na entrevista ela diz: “levei susto quando vi aquela coisa, aquele
bichinho, ela era muito feia, aqueles olhos grandes me olhando e ela miudinha”.
Vale ressaltar que a mãe rejeitou seu próprio corpo depois da gravidez, teve
depressão pós-parto e, dentro deste quadro, afirmou ter tido vontade de jogar Edna
pela janela, momento em que repetia que nunca iria abandonar a filha.

No que tange a relação transferencial, ressalto que me sentia mobilizada
frente aquela menina de olhos grandes sim, cabelos quase negros, pele clara, linda
(uma pequena Branca de Neve de cabelos longos?). Apresentava-se para as sessões
por vezes assustada, chorosa, mas na maioria idealmente feliz. Raramente faltava
e a resistência em entrar sem a mãe foi logo dissipada.

No entanto, numa sessão quando veio acompanhada do pai, por
motivo de doença da mãe, Edna insiste em não entrar, chorando, queria ficar em um
lugar que pudesse ver a chegada da mãe, ao mesmo tempo em que forçava o vômito
que não ocorreu. Esta necessidade de ter a mãe ao alcance dos seus olhos era
constantemente manifestada na exigência de sempre estar ao seu lado, não
aceitando que outra pessoa realizasse suas demandas como, por exemplo, exigia
que somente sua mãe a buscasse na escola.

Fato que nos remete a Freud, em “Inibição, Sintoma e Angústia” (1926
[1925]) no qual ressalta a possibilidade do sentir falta da mãe poder ser da ordem
do “perigo” ou do “traumático”. Para o autor a passagem da condição de perigo para
a traumática ocorre “se acontecer que a criança na época esteja sentido uma
necessidade que sua mãe seja a pessoa a satisfazer” (p. 165) sem abertura para
deslocamentos.

A situação traumática apontada por Freud, antecede a mensagem
truncada da mãe endereçada a Edna, mensagem portadora do “trauma essencial”
na perspectiva de Ferenczi, na medida em que se apresenta como “uma mensagem
paradoxal – porque denegadora – de seu próprio conteúdo, proveniente do adulto
e dirigida à criança.” A criança impossibilitada “de dar sentido simultaneamente ao
que lhe diz o adulto e a seus próprios sentimentos de ternura, medo ou ódio, se
veria obrigada a violentos movimentos de defesa, que mutilariam
irremediavelmente seu aparelho psíquico: eis aí o trauma essencial (...)”(Mezan
2002:156)

Moreno (2009) chama a atenção para os textos de Ferenczi, a partir
de 1928, nos quais se define o trauma como conseqüência de um choque intenso
capaz de despertar a pulsão de morte adormecida no organismo e de uma não
resposta adequada do objeto de confiança.  Perspectivas que situam o contexto em
que engendram as marcas indeléveis deixadas pela relação mãe e filha no processo
de constituição da vida psíquica de Edna, objeto da abordagem a seguir.
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2 - Endereçamento ao analista: um desenho e um enunciado
 
as manifestações das crianças (...) são atos que escrevem o texto
que cifra a leitura de sua relação com a alteridade, constituindo
sua realidade psíquica. (...) Suas manifestações estruturam-se
como uma linguagem que ordena ‘esse tão pouco de realidade
que é a nossa: essa do fantasma’, situando-se aquém da
imediaticidade de sentido a que se oferece e além do que, desta
cifragem, pode ser descrito. (Vorcaro: s/d, p. 65)

 
Diante da insistência da mãe de Edna em dar um lugar privilegiado para

o seu vômito, a paciente logo que entra para a sessão pega papel e duas das canetinhas,
uma azul e outra marrom, dentre outras que estavam a sua disposição e faz um desenho
(Fig 1), em seguida entrega para a analista e diz: “Toda vez que minha mãe dizer que
eu vomitei é isso que acontece” (E. Terceira sessão – 10/02/04)

No desenho de Edna, podemos observar uma figura maior em marrom (a mãe)
e uma figura menor com os contornos na cor azul, apresentando internamente dois
traços na cor marrom e uma esfera com dois pontos também na cor marrom, saindo
desta figura um emaranhado (vômito), volumoso e traçado na cor azul, a mesma do seu
contorno. Vale ressaltar que a figura que a representa, é menos elaborada que a figura
materna não sendo delineados os órgãos do sentido presentes nesta (olhos, nariz, boca
e mesmo o esboço das mãos).

 
 
 
 
 
 
 

 Imerso no enquadre da figuração que Edna dá para o acontecimento do vômito e
do seu dito “Toda vez que mamãe disser que eu vomitei é isso que acontece”, nos
vemos transportados para uma cena na qual o vômito é engendrado. Podemos destacar
desta cena quatro elementos - a mãe, a criança, o(s) objeto(s) aparente(s) no corpo da
criança, e o vômito -, representados com apenas duas cores, azul e marrom. Certos de
um mais além e um mais aquém de uma significação possível somos convocados, na
posição de analista, a decifrá-la mesmo que de forma parcial e preliminar.

A partir de dois elementos da cena - o vômito (cor azul) e o objeto no interior
do corpo (cor marrom) – podemos nos remeter ao campo da oralidade e mais
especificamente ao modo de relação de objeto que lhe é característico: a incorporação.
Vale ressaltar, como nos lembram Laplanche e Pontalis (2001) que “a incorporação não
se limita nem à atividade oral propriamente dita nem à fase oral, embora a oralidade
constitua o modelo de toda incorporação”. (p.239)

 

Figura 1
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A seguir privilegiamos um referencial teórico que visa permitir corroborar
ou não a possibilidade de estarmos diante de uma representação da fantasia de
incorporação. Situaremos primeiramente a introdução do termo incorporação por Freud,
em 1915, e em seguida apontaremos os desdobramentos do conceito de incorporação
na perspectiva do casal Abraham e Torok (1995).

 
3 - A incorporação: sob o domínio do princípio do prazer

 
Quando uma etapa puramente narcísica dá lugar à etapa objetal
(...) Se o objeto se torna a fonte de sensações prazerosas, instala-
se uma tendência motora que vai tentar trazer o objeto ao Eu,
incorporá-lo ao eu; então, neste caso, passamos a falar da
“atração” que o objeto promotor de prazer exerce sobre nós, e
dizemos que “amamos” o objeto. Inversamente, se o objeto for
fonte de desprazer, haverá uma tendência que se esforça por
aumentar a distância entre o objeto e o Eu e de seu afluxo de
estímulos. (Freud, 1915: 159)

 
A incorporação, reconhecida como a meta por excelência da pulsão oral,

é um termo introduzido por Freud em 1915, no momento em que elabora a noção de
fase oral. O termo nasce sob a égide da dualidade pulsional – pulsões sexuais e pulsões
de autoconservação – trazendo a junção da perspectiva do sexual e do alimentar. À luz
da última teoria das pulsões, na qual a pulsão de vida se opõe a pulsão de morte, a
incorporação passa a privilegiar a fusão entre libido e agressividade, o que leva Freud
a dizer que ocorre na fase oral da libido uma coincidência entre o “domínio amoroso
sobre o objeto” e o seu “aniquilamento”. Laplanche (2001).  A incorporação vinculada
ao prazer é vista como uma espécie de amor ambivalente, na medida em que é capaz
de coexistir com a própria aniquilação do objeto.

Nesta perspectiva, reportando ao texto freudiano “A pulsão e os destinos da
pulsão” de 1915, encontramos o uso do termo incorporação apresentando-se sob a égide
do princípio do prazer, constituindo-se em uma etapa preliminar do amor, uma “meta
sexual provisória”. O mundo externo é decomposto em uma parte prazerosa e um resto,
o qual Freud diz ser estranho ao sujeito, sendo a parte prazerosa objeto da incorporação

A incorporação na medida em que se encontra no âmbito da fantasia, se
apresenta com um compromisso de encobrir a realidade frustrante. Neste referencial a
fantasia, por definição diz da realização de um desejo, mais precisamente um desejo
inconsciente, que em sua origem tende a evocar e restabelecer a primeira vivência de
satisfação. Ressaltamos que para se falar em fantasia tem que se ter um grau de
desenvolvimento egóico, uma delimitação, mesmo que incipiente, entre o “eu” e “mundo
externo”. Laplanche e Pontalis [1967:210] apudh Fernandes (2006) diz que em
“psicanálise, o limite corporal é o protótipo de toda separação entre um interior e um
exterior; o processo de incorporação refere-se explicitamente a este envelope corporal”.
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  E acrescenta que o “termo ‘introjeção’ é mais amplo: já não é apenas o interior
do corpo que está em causa, mas o interior do aparelho psíquico, de uma instância, etc.”
(p. 209)

Esta distinção entre incorporação e introjeção não é clara na obra freudiana,
fazendo menção dos dois termos sem, na maioria das vezes, fazer uma delimitação
conceitual. Este será um ponto determinante no trabalho de Abrahman e Torok (1995)
para o qual chamaremos a atenção a seguir.
 

4 - Incorporação o impossível da introjeção: contribuições de Abraham e Torok
 

 
(...) a fantasia é essencialmente narcísica: mais do que
atentar contra o sujeito, ela tende a transformar o mundo
(Abraham e Torok, 1995: 244)
 
A fantasia de incorporação denuncia uma lacuna no
psiquismo, uma falta no lugar preciso em que a introjeção
deveria ter ocorrido (Abraham e Torok, 1995: 245).

 
As contribuições do casal Abraham e Torok (1995) nos remetem a uma

ampliação da concepção da incorporação na medida a concebem e promovem
desdobramentos se contrapondo ao conceito de introjeção forjado por Ferenczi.
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"A fatalidade da incorporação está
no indizível da perda, na

impossibilidade da narrativa, nas
palavras, cenas e lágrimas que

“foram postas em conserva”,
“engolidas”, boca cheia de palavras

que não puderam ser ditas, por 
serem inconfessáveis."
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Este conceito ferensciano difere do uso da concepção de introjeção, privilegiada
por Freud, por exemplo, em “Luto e Melancolia” (1917). Neste texto a internalização
de um objeto perdido e restaurado não promove o alargamento do eu 2 , ao passo que a
introjeção na perspectiva ferensciana é um processo constitutivo e promotor deste
alargamento. Aspecto que leva o eu a um movimento em direção aos objetos externos na
medida em que há uma extensão do interesse auto-erótico ao mundo, não havendo, portanto,
uma introversão da libido. Ressaltam também que “colocar para dentro” não diz apenas ao
corpo, estando em causa o interior do aparelho psíquico.

Para Abraham e Torok (1995) é a recusa em promover a introjeção que aciona a
fantasia de incorporação, assumindo como fantasia uma função “preservadora”,
“conservadora”, mantenedora do “status quo tópico”. A incorporação é uma recusa a se
fazer uma recomposição profunda do psiquismo frente uma perda, promovendo no seu
lugar uma “cura mágica”, num desvio ao trabalho árduo e doloroso do luto.  No final de um
parágrafo denso e esclarecedor os autores dizem que a incorporação é “recusar introduzir
em si a parte de si mesmo depositada no que está perdido, é recusar saber o verdadeiro
sentido da perda, aquele que faria com que, sabendo, fôssemos outro (...). (Abraham e Torok,
1995: 245).

Mas porque há uma recusa a introjeção? Porque diante de uma perda sofrida pelo
psiquismo, que antecede tanto a introjeção quanto a incorporação se escolhe um destino
e não o outro? Porque a fantasia de incorporação mascaradora e denegadora da realidade
vem fazer frente a um movimento de elaboração do sujeito? Sigamos com o casal Torok e
Abraham (1995) e o que dizem a este respeito.

 
 



Para estes autores a incorporação não é um destino fatal mesmo quando há uma
recusa do luto, uma negação da perda. A fatalidade da incorporação está no indizível da
perda, na impossibilidade da narrativa, nas palavras, cenas e lágrimas que “foram postas
em conserva”, “engolidas”, boca cheia de palavras que não puderam ser ditas, por serem
inconfessáveis. São momentos traumáticos negados na sua condição, produzindo perdas
narcísicas impossíveis de serem reconhecidas enquanto tal, que inviabilizam a introjeção
- a alteração no eu e seu alargamento -, dando como destino a incorporação. Destino
capaz de dar a ilusão de ter e manter o objeto, nos moldes ideais, “dando conta” da sua
perda, mas não da ferida narcísica que mantém o sujeito num eterno e impossível luto
dos ideais.

Abraham e Torok (1995) irão dizer que o que se recusa da realidade, o que
não pode ser dito, faz erguer uma cripta, um “sepultura secreta”, onde “repousa vivo o
correlato da perda”, onde repousa um segredo vergonhoso.  Para estes autores, do ponto
de vista metapsicológico, existe uma simetria entre a realidade do segredo e a realidade
do mundo exterior sendo que a negação de uma caminha lado a lado com a recusa da outra.

O segredo é a realidade e a própria realidade, “para nós analistas”, segundo
Abraham e Torok (1995) nasce da sua recusa

 
(...) para nós, analistas, falar de ‘realidade’ só se torna possível
pela própria recusa que, no paciente, a designa como tal. Mas,
nesse sentido, e apenas nesse sentido, a ‘realidade’ pode
pretender o título de conceito metapsicológico. Ela se define,
portanto, como o que é recusado, mascarado, denegado
enquanto – precisamente – ‘realidade’, como o que é, já que ele
não deve ser conhecido; numa palavra, ela se define como um
segredo. O conceito metapsicológico de Realidade remete, no
aparelho psíquico, ao lugar em que o segredo está escondido. (p.
238)

 
Esta recusa da realidade, este lugar do traumático denegado instaurador da

“doença do luto”, nos remete através das palavras de Penot, a possibilidade de um segredo
que antecede a história individual do sujeito. Penot (1992) no prólogo do seu livro “Figuras
da recusa” apresenta uma hipótese frente à constatação da eliminação do sujeito no
fenômeno da recusa, a de que: 

 
a problemática da rejeição da realidade, em suas diversas
modalidades clínicas, parece ter suas raízes na herança de uma
dificuldade em dar sentido, que se conjugaria ao passado anterior,
em ‘anterioridade’ a toda história individual. De sorte que o real
não seria apreensível por cada um, e não poderia representar
alguma coisa, senão através das primeiras figuras parentais, e do
‘discurso’ do qual estas são o suporte originário. (p. 9)
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Aspecto que Abraham e Torok, também corroboram situando a doença do luto
no âmbito das neuroses intergeracionais (MORENO, 2009).

O objeto amado e sua própria boca cheia de palavras que tiveram de ser
sepultadas define um encontro onde não há um garantia necessária da significação das
palavras, ou seja, não há palavras capazes de sustentar uma “boca vazia”.  Um encontro
de gerações, metaforizado pelo casal como o encontro de “bocas”, que desde o início
podem dar o destino da introjeção quanto ser seu obstáculo. A introjeção se dá pelo
encontro de “bocas vazias”, graças a :

 
 experiência do vazio da boca, duplicada por uma presença
materna. Esse vazio é inicialmente vivenciado como gritos e
choros, preenchimento adiado, depois como ocasião de apelo,
meio de fazer surgir a linguagem. Depois ainda, como
autopreenchimento fonatório, pela exploração linguo-palto-
glossal do vazio, em eco a sonoridade percebidas desde o
exterior e, finalmente, como substituição progressiva parcial das
satisfações da boca, cheia do objeto materno, pelas boca vazia
do mesmo objeto, mais cheia de palavras endereçadas ao sujeito.
A passagem da boca cheia de seio à boca cheia de palavras se
efetua por meio de experiência de boca vazia. (Abraham e Torok,
1995:. 246)

 
A história de Edna, diz do impossível da “experiência de boca vazia”, ela

traz para a análise: uma boca cheia de seio, uma boca cheia de palavras denegadoras da
realidade, uma possível edificação da realidade do segredo. Segredo que Edna anuncia
na sessão anterior na qual faz o desenho, objeto de nossa análise. A paciente diz ter um
segredo e “ameaça”: “Se eu te contar o meu segredo eu vou ter que te engolir”.

O referencial até aqui privilegiado nos permite corroborar a hipótese de
uma figuração da incorporação no desenho de Edna. Sua história que desde o início
assinala a precariedade da função materna no sentido de viabilizar o “encontro de bocas
vazias”, sendo marcada por um vinculo libidinal que só pode ser considerado à luz de
um mais além. Com a psicanálise sabemos que é o vínculo libidinal que irá constituir os
seres e não o contrário, portanto, a função libidinizadora da maternagem é constituinte
do sujeito psíquico, do corpo erógeno.

Dentre as três funções de pára-excitação apontada por Fernandes (2006) –
proteção, mediação e libidinização – a função libidinizadora “reprenta uma condição de
possibilidade para a fusão das pulsões. (p. 206). A função de para-excitação materna só
será “parcialmente” substituída pela sua introjeção. A impossibilidade de introjetar,
nesta linha de raciocínio, levaria a pensar na possibilidade da desfusão pulsional para
os que, no lugar da introjeção, encontram o caminho da incorporação.
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A fusão pulsional, ou a desfunsão pulsional, nos remete a situar a incorporação
em relação a última teoria das pulsões. Estaria a incorporação sob a égide da pulsão de
morte? Segundo Laplanche (2001) a incorporação, neste momento metapsicológico,
passa a privilegiar a fusão entre libido e agressividade. Mas o que dizer da fantasia de
incorporação ao vincular a pulsão de morte ao princípio do prazer? Considerando o
princípio do prazer como uma descarga de energia e evacuamento de toda tensão
desagradável, a pulsão de morte vincula a ele na medida em que se encontra a seu serviço,
tendo como horizonte o princípio do nirvana.

Este vinculo da pulsão de morte ao princípio do prazer, dá a incorporação
uma dimensão alienadora no processo de subjetivação pois, na medida em trata-se de
uma “espécie de amor capaz de coexistir com a eventual interrupção da existência própria
e autônoma do objeto”, ela oferece, no âmbito da onipotência, o ilusório domínio sob o
outro, formatando um contexto de impossibilidade para uma constituição subjetiva em
bases autônomas.

No fim é do desamparo que estamos falando, esta marca indelével da
condição humana que nos coloca numa relação de dependência com o outro enquanto
condição de sobrevivência. A presença inexorável do outro na constituição do corpo
erógeno é o que “equivale a dizer que é o investimento libidinal no corpo da criança,
realizado por esse outro maternal, que, ao tornar o corpo erógeno, permite ao sujeito o
acesso à simbolização”. (Fernandes, 2006) Nosso velho fort’da que nos diz que para
suportar o desprazer da ausência é preciso ter tido uma presença acolhedora, uma boca
cheia de palavras capazes de sustentar um movimento introjetivo.

Mas o que dizer do vômito? O que acontece com Edna toda vez que ela vomita?
O que o seu desenho pode nos dizer sobre isso? Estas perguntas ficaram em aberto,
faremos a seguir uma breve introdução.

 
Vômito: Breve introdução

A partir da perspectiva desenvolvida por Bleichman (1994), há evidências
de ser o vômito de Edna, desde suas primeiras manifestações, de ordem psíquica, na
medida em que se encontra comprometido com o inconsciente materno. Nos primeiros
momentos o vômito seria da ordem de um transtorno, pois não poderíamos falar de
instâncias constituídas e, portanto, da formação de compromisso característica do
sintoma. E no momento em que chega para análise, poderíamos dar ao vômito o estatuto
de sintoma?

Pergunta que merece desdobramentos importantes dentro do processo
de constituição subjetiva e que poderão ser objeto de futuros trabalhos. Porém, se
apropriarmos do que privilegiamos até aqui, ou seja, a possibilidade de estarmos diante
de uma fantasia de incorporação, a concepção de fantasia, na perspectiva freudiana,
pressupõe uma formação egoíca, mesmo que incipiente, neste caso o vômito apresentaria
como sintoma, este entendido como uma “formação do inconsciente, produto
transacional entre os sistemas psíquicos, efeito de uma não lograda satisfação pulsional”
(Bleichman 1994:10)
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Poderíamos também pensar no vômito de Edna, pela via da pulsão de morte
e do irrepresentável. Segundo Fernandes se constata:

 
(...) que a introdução da pulsão de morte, assim como os
avanços teóricos na compreensão do trauma, além de
conferirem à alteridade um papel estratégico no
gerenciamento pulsional, abrem todo um campo de
possibilidades para se pensar o irrepresentável no interior da
metapsicologia. Ora, admitindo a possibilidade de que nem
sempre o corpo biológico está vinculado a um sistema
significante, abre-se igualmente a possibilidade de pensarmos
certos sintomas presentes nos transtornos alimentares, tais
como a motricidade impulsiva, a impulsão bulímica e os
vômitos, como fruto de uma descarga, fruto de um excesso
que atravessando o aparelho psíquico não se organiza
necessariamente a partir da lógica da representação
(Fernandes, 2006: 179)

 
Mas o que apontamos acima é apenas uma sinalização para um próximo diálogo

entre a clínica e a teoria.
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NOTAS
1 Este acolhimento foi feito em um Posto de Saúde da Região Metropolitana de Belo

Horizonte em 26/05/03
2 Diferentemente de uma passagem em “Pulsões e Destino das Pulsões” (1915) na qual

Freud diz explicitamente estar usando o termo introjeção em bases ferenczianas: “(...) Na
medida em que os objetos externos oferecidos sejam fontes de prazer eles são recolhidos
pelo Eu, que os introjeta  em si (de acordo com a expressão de Ferenczi [1901], e invervsamente,
tudo aquilo que em seu próprio interior seja motivo de desprazer o Eu expele de si” (p. 158)
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SOBRE O PERCURSO COMO
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intervenção 
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A oportunidade de trabalhar, como docente, a temática do álcool e das outras
drogas, na perspectiva da Redução de Danos, no curso oferecido pela Escola Municipal
de Saúde (EMS) para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Enfermeiros da Atenção
Básica em Saúde do município de São Paulo, permitiu verdadeiras trocas de saberes
e experiências. Nesse sentido, vale ressaltar o método freiriano adotado pela escola,
centrado na problematização, na construção coletiva de conhecimentos e saberes e
na formulação de estratégias de ação, criando um espaço potencial para mudanças
de posição (ética, política e clínica) de alunos-trabalhadores e docentes-mediadores.

A experiência com o método na proposta do curso, inserido no âmbito da
Educação Permanente em Saúde (prevista pelo SUS), esteve para além de uma
transmissão meramente conceitual ou da aplicação vertical de uma política de saúde.
A estratégia adotada no âmbito do curso permitiu fomentar debates, reflexões críticas
e a produção coletiva de conhecimentos, mantendo o valor das tensões e os desafios
que permeiam o tema do álcool e das outras drogas.

O curso da EMS foi fundamentado em três eixos principais: a sala de aula e a
relação com e entre os alunos, a articulação com as escolas regionais de saúde, os
territórios e o espaço dedicado às trocas entre os docentes e a supervisão. Neste
momento, ao tomar uma distância do percurso, é possível dizer que foi justamente a
articulação desses três eixos que permitiu que o trabalho não somente pudesse
acontecer, mas que pudesse ser avaliado positivamente.
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Agente Comunitário de Saúde (ACS) durante visita a uma mulher em
situação de rua, grávida e usuária de drogas. São Paulo (SP), 2015.
Os ACSs foram um dos públicos-alvo do curso oferecido pela Escola
Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

 
Foto: Cristiane Guterres

 



A relação com e entre os alunos mostrou-se fundamental para a realização do
curso. Havia espaço de fala, escuta, acolhimento e encaminhamento das queixas
oriundas do dia a dia de trabalho. Assim, trabalhar a temática das drogas, trazer a
“novidade” da perspectiva da Redução de Danos, só foi possível na medida em que
esses temas estiveram sempre articulados com as questões trazidas pelos próprios
alunos-trabalhadores. Muitas vezes o discurso dos ACS e Enfermeiros era marcado
pela insuficiência ou impotência. Falas como: “mas eu só fiz isso” ou "eu só pude fazer
isso", eram geralmente marcadas pela sombra fantasmática da abstinência, da
internação e da tradicional expectativa na área da saúde em termos de um furor
curandis.

O “empoderamento”, como se diz atualmente, dos trabalhadores
mostrou-se fundamental para abordarmos o tema. Vale ressaltar, no entanto, que o
curso transcendeu para domínios distantes de sua proposta inicial. Esse é mais um
aspecto que pode ser visto como positivo nesse percurso. Foi fundamental poder tocar
no tema da insuficiência ou impotência sentida e vivida pelos trabalhadores, uma vez
que restringir-se a essa posição queixosa torna o dia a dia de trabalho mais difícil, pois
o trabalhador passa a se posicionar e a agir a partir de certas crenças permeadas pelo
ideário de que não fizeram ou não puderam fazer “nada”. Nesse mesmo sentido, foi
possível trabalharmos nas aulas o tema das recaídas do usuário de drogas: "mas ele
vai voltar pra boca!". Poder constatar que é justamente isso o que pode ser esperado,
aponta para uma subversão de certos discursos que visam exclusiva ou
primordialmente à abstinência, um mundo livre de drogas, um universo harmônico
ideal que traz como derradeiro, um impossível intransponível.

Na medida em que estamos em outro campo discursivo, contemplado pela
Redução de Danos - e dentro, portanto, da perspectiva da Reforma Psiquiátrica -, é
possível encararmos os fenômenos do uso, abuso e das dependências de drogas tal
como nos é apresentado por cada sujeito de maneira singular, isto é, para além do
nosso próprio desejo ou mesmo de uma vontade assentada sobre um universal
geralmente reforçado pela mídia e pelo discurso capitalista. Dizer que o "diferente"
disso (do usuário não se manter abstinente) é que pode ser diferente; construir um
saber em torno de que “se fosse fácil largar as drogas, elas não seriam um problema”,
é um percurso possível de ser realizado no âmbito de nossas reflexões éticas, políticas
e clínicas.

Nas aulas, pudemos trabalhar a distinção entre a postura e lógica manicomiais,
proibicionista e patologizante em comparação com a postura e lógica antimanicomiais,
da Redução de Danos, que permite incluir diferentes formas de ser e existir (dimensão
da singularidade subjetiva), daqueles que se situam fora de uma suposta “norma”
social. Também foi possivel avançar para o campo das políticas públicas existentes
no país, no Estado e no município, ressaltando a importância de uma construção
permanente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Como dizia Franco Basaglia, uma
desconstrução e construção permanentes para que não engessemos nossas práticas.
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Com o tempo, as discussões em sala de aula passaram a ser mais profundas
e inquietantes. Se, em num primeiro momento, falar em Redução de Danos era
"absurdo", como se estivéssemos “estimulando” o uso de drogas, em um segundo
momento, essa primeira impressão se mostrou insustentável. Era algo diferente, e
mesmo subversivo, uma vez que permite a inclusão da singularidade subjetiva em
meio a um discurso ainda hegemônico que visa justamente individualizar os
diferentes da norma, como dizia Michel Foucault. Assim, durante o percurso, foi
possível compreender a necessidade imperiosa de se atentar para o caso a caso e
enfrentar nossos próprios preconceitos, ao menos quando estamos diante do outro,
em nossa prática como profissionais da saúde.

A dispersão, isto é, nossa ida aos territórios, pôde mostrar que locais
geralmente permeados pelo tráfico de drogas se encontram marcados também pela
carência de serviços e oportunidades. Num desses locais, uma aluna pôde refletir,
lembrando-se da experiência do Rat Park (Ratolândia), em que os ratos em ambientes
carentes de outros estímulos que não o oferecimento de uma droga, é que se tornam
dependentes, enquanto que os ratos expostos a ambientes plenos de outros
estímulos, não se tornam dependentes. Assim, como enfatizou o neurocientista Carl
Hart, o que causa a dependência não é a droga em si mesma, mas o ambiente.
Aproximar o conteúdo teórico com o campo da prática, isto é, fomentar a práxis, foi
possível devido ao percurso nos territórios, no reconhecimento de seus impasses,
isto é, de suas carências e potencialidades.

O contato e a interlocução com pessoas que fazem a rede da RAPS
permitiram a aproximação dos próprios trabalhadores de seus territórios e fez
entender que a tal "rede" é feita de... pessoas. A articulação entre trabalhadores da
Atenção Básica e aqueles do campo da saúde mental, trouxe à tona a
corresponsabilização (trabalhadores das unidades, dos CAPS, dos serviços, usuários
e familiares);
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partilhando dificuldades (saindo daquele discurso de que “nós fazemos, mas o
CAPSnão” e vice-versa) e permitindo a reflexão sobre os alcances e os limites de
atuação da própria RAPS, ou seja, seus “nós”.

Foi também possível apreender que, quando o funcionalismo público ganha
as entranhas da subjetividade, por uma espécie de atravessamento perverso
entendido muitas vezes como "burocracia", encontramos o solo do desserviço
público. Neste desserviço, é possível localizarmos sintomas permeados por falas
esvaziadas, como se ali houvesse "ninguém". Talvez seja o caso de exercitarmos
uma espécie de "des-ser" daqueles que se deixam submeter a um certo discurso
cujo único objetivo é fazer com que nada funcione para que se mantenha toda uma
satisfação com a insatisfação.

A aposta desse percurso manteve-se como uma chama: fazer valer a aposta
naquilo que talvez seja o mais complexo: as relações entre sujeitos humanos. Em
outros termos, a constatação é que o SUS é feito de "pessoas". Talvez precisemos
nos lembrar ou relembrar disso. Precisamos do outro para fazer valer essa aposta
que é a do SUS, da RAPS e que, em outras palavras, define-se como prática de saúde
democrática.

Nesse percurso, sou grata às oportunidades de aprendizado e trocas que
encontrei com e ente os alunos, com as escolas regionais e os territórios e os bons
encontros com os docentes e a supervisão do curso. Foi a partir das trocas com
todas essas pessoas que fazem parte da rede, e que somos nós, que pude aprender
que precisamos desconstruir paradigmas e inventar novas construções.

 
Agradecimentos: Laura C. Santucci, Christiane Mery Costa, Ester F. Serff, 

Andréa Dias, Aline Godoy, Liandro Lindner, Luca Santoro, 
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INTRODUÇÃO
 
Inserção do Projeto
 
Este projeto será inserido em duas Unidades Básicas de Saúde: UBS Integral

Vera Cruz e UBS Horizonte Azul. Essas unidades são próximas em termos de sua
localização e possuem um perfil sócio-demográfico comum, por isso pôde-se articular
este projeto em conjunto com essas duas unidades. A área de abrangência das unidades
compreende seu início na Avenida dos Funcionários Públicos e se estende até a Rua
Albergate Capaceli.

O objetivo deste projeto é o de multiplicar os conhecimentos adquiridos no
curso de qualificação: “Prevenção e intervenção ao uso abusivo de substâncias
psicoativas”, realizado pela Escola Municipal de Saúde (Regional Sul), abrangendo a
política de Redução de Danos no contexto da Reforma Psiquiátrica para os profissionais
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Enfermeiros destas unidades.

 
Descrição das Unidades
 
A UBS Integral Vera Cruz (Parceria da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - com

a Organização Social de Saúde do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” -
CEJAM) está situada na Avenida dos Funcionários Públicos, 379, no bairro Jardim Vera
Cruz, em São Paulo-SP. Esta UBS funciona em horário ampliado, de segunda à sexta-
feira das sete às 19h e, aos sábados, das oito às 14h. A sede é um aproveitamento de
um espaço abandonado, de uma antiga fábrica. São seis equipes de Estratégia Saúde
da Família (ESF) que compõem a unidade, cada uma consiste de um Médico, uma
Enfermeira, dois Auxiliares de Enfermagem e seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Ao todo, o quadro de funcionários tem 196 profissionais entre Médicos, Pediatras,
Clínicos Gerais, Ginecologista, Enfermeira, Auxiliar e Técnico de Enfermagem,
Psicólogos, Dentistas, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Educador
Físico, Agentes Comunitários de Saúde, Orientadores de Público, Acompanhantes de
Idosos, entre outros. Os atendimentos oferecidos ao público são agendados ou são
realizados por demanda espontânea (sem agendamento prévio com Enfermeira, Clínico
Geral, Pediatra e Dentista).

A UBS Horizonte Azul está situada na Rua Albergate Capaceli, 2.100, no bairro
Jardim Horizonte Azul, em São Paulo-SP (também parceria da SMS com a Associação
Comunitária Monte Azul). O terreno é de uma antiga chácara, com espaço físico bem
aproveitado com horta e uma pequena praça do idoso. O horário de funcionamento
desta unidade é das sete às 18h e é composta por quatro equipes, contento em cada
equipe um Médico, uma Enfermeira, dois Auxiliares de Enfermagem e cinco Agentes
Comunitários de Saúde (ACS). A área administrativa é composta de oito Auxiliares
Técnicos Administrativos (ATA).

Na dispensação (farmácia) atuam um Farmacêutico e dois Técnicos de Farmácia.
A unidade recebe o apoio da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e é
composta por dois Terapeutas Ocupacionais, dois Fisioterapeutas, uma Educadora Física,
uma Psicóloga, uma Assistente Social, uma Nutricionista e uma Fonoaudióloga. A área
operacional é composta por um porteiro e dois auxiliares de serviços gerais.
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Ambas as unidades estão localizadas às margens da represa de Guarapiranga,

área de manancial constituído em sua maioria por invasão de terrenos, contendo muitas
vielas, habitações de alvenaria, de materiais reaproveitados, com saneamento básico
restrito a algumas residências onde se observa esgoto a céu aberto, ligações
clandestinas de água e luz. O transporte público é precário, reduzido e há difícil acesso
para sua grande movimentação, tendo como único acesso a estrada do M'Boi Mirim.

 
 

UBS Integral Vera Cruz

UBS Horizonte Azul



 
Objeto
 
Temos como objeto deste projeto os profissionais das unidades (UBS) em relação

à temática do uso, abuso e dependência química.
 
 
Objetivos
 
Sensibilizar profissionais das unidades independente do cargo que ocupam

para o acolhimento de pessoas envolvidas com o uso de drogas;
Trabalhar a política de Redução de Danos, como política que reconhece a

cidadania, a Reforma Psiquiátrica e os Direitos Humanos.
 
Justificativa
 
Ofertar: melhor atendimento, quebra de preconceitos, firmar vínculos e diminuir

as diferenças.
 
Características do Território
 
O território é composto por instituições públicas e privadas, contando com cinco

escolas públicas (uma de ensino médio e quatro de ensino fundamental), seis creches
(três públicas e três conveniadas) e três escolas de cursos profissionalizantes. Existem
ainda cinco Associações Amigos de Bairro.
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Características do Território
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Perfil dos Quintais – Casas de madeira materiais reaproveitados

Banheiro – Exemplo de banheiro na área de abrangência
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Acúmulo de Lixo – Quintal de moradora da área de abrangência

Armazenamento de água – A falta de água é constante na área

População
 
Há a predominância de jovens adultos, alto índice de gestação na adolescência,

doenças sexualmente transmissíveis (resultante de relações sexuais desprotegidas),
usuários de álcool e outras drogas não declarados e crianças em idade escolar fora da
escola. Igualmente, há grande número de trabalhadores informais (comércios, venda de
alimentos caseiros, bancas de frutas e verduras, bares com alta densidade de pontos de
venda de álcool, salão de beleza etc.). Existem cinco pessoas em situação de rua
declaradas.
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Índices de violência
 
Nesses territórios, são altos os índices de violência doméstica contra mulheres,

crianças e idosos e existem altos índices de homicídio.
 
O território e o consumo de drogas
 
Verifica-se grande número de pontos de vendas de drogas (em ruas, vielas, onde

são comuns vendas explícitas), tendo índices de violência nestas áreas, sendo que
algumas estão sobre o comando do tráfico de drogas. O consumo de drogas está presente
em lugares estratégicos, tais como: vielas, atrás de muros de escolas, pracinhas, chácaras
e “pancadões” (bailes funk) que são frequentes aos finais de semana.

 
Lazer
 
A única oportunidade de lazer gratuito é o CÉU Vila do SOL, no Jardim Vera Cruz,

que é aberto aos finais de semana para a prática de esportes, sessões de teatro, shows
esporádicos e recreação em piscinas que são grandes atrativos, porém, encontram-se,
no presente momento, em manutenção.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nó”
 
Há falta de adesão dos pacientes, falta de estrutura e posicionamento da rede.

A rede não consegue atender a demanda; reconhece-se a falta de comprometimento, a
postura ética, o conhecimento dos profissionais e o fluxo são deficientes.

Os pacientes são acolhidos e orientados sobre os serviços que podem procurar.
É realizado matriciamento com a equipe de saúde mental na UBS Integral Vera Cruz ou
com o NASF no caso da UBS Horizonte Azul. Mas estes não têm propostas especificas
para estes usuários. Nos casos de pacientes que chegam sintomáticos em razão do uso
agudo ou em abstinência, são encaminhados ao Médico.

Vista Geral do CEU Vila do Sol



Necessidades de saúde
 
Reconhece-se a necessidade de prevenção de doenças, promoção de saúde e

de cultura, lazer, alimentação, habitação, educação e saneamento básico, além do acesso
à informação.

 
Descrição das etapas do projeto
 
Acertar com a gerência a possibilidade de usar o horário da reunião técnica para

a sensibilização dos profissionais. A partir do aceite, estabelecer horários e quantidade
de encontros (seis encontros divididos em duas turmas) e, em seguida, aplicar o projeto
que visará sensibilizar os profissionais das unidades, independente do cargo que ocupam,
para o acolhimento de pessoas envolvidas com o uso de drogas e trabalhar a política de
Redução de Danos, como política que reconhece a cidadania, a Reforma Psiquiátrica e
os Direitos Humanos.

 
Pessoas envolvidas
 
-UBS Vera Cruz:
Cláudia Cantidio Alves
Lúcia Aparecida Alves Pereira
Valéria Souza Carreiras
 
-UBS Horizonte Azul:
Angelita Nogueira Rocha
Morgana Aparecida Fagundes
Valdirene Alves dos Santos Bibiano
 
Duração e Cronograma Previsto
 
12 meses entre sensibilização e implantação.
 
Materiais necessários para a execução do Projeto
 
Espaço disponível nas UBSs, Data Show, uma mesa, aproximadamente 30 cadeiras

por encontro, ventiladores e água.
 
Planejamento
 
Convidar as profissionais Terapeutas Ocupacionais e Psicólogas para auxílio e

esclarecimento de dúvidas. Os encontros acontecerão às quartas-feiras, na UBS Horizonte
Azul e às terças-feiras na UBS Vera Cruz das 14 às 16 horas. Um cartaz será colocado no
mural da administração da UBS no dia 04 de Junho de 2014, apresentando as datas,
conforme o quadro a seguir:
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Conteúdo Programático
15 e 16/07:
14:00 às 14:30 - Apresentação do projeto para as primeiras turmas.
14:35 às 15:30 – História da psiquiatria (antes e após Pinel), Saúde Mental

(conceito de loucura).
15:35 às 16:00 – Discussão com os envolvidos no encontro.
29 e 30/07:
Mesma programação com segundas turmas.
12 e 13/08:
Reencontro com primeiras turmas.
14:00 às 14:45 – Dependência química/aceitação da sociedade.
14:50 às 15:15 – Breve discussão.
15:20 às 16:00 – Introdução sobre a política de Redução de Danos (conceito,

pretensão do projeto e discussão).
26 e 27/08:
Mesma programação com segundas turmas.
09 e 10/09:
14:00 às 15:15- Sensibilização (Falar sobre os preconceitos, valores,

necessidades dos dependentes químicos), valorização das queixas, acolher visando
minimizar os danos sem julgamento e hostilização, efeitos das drogas, diferença entre
uso, abuso e dependência.

15:20 às 16:00 Discussão (“medo” de acolher).
23 e 24/09:
Mesma programação com segundas turmas.
Em 08/10/2014 haverá um encontro com os profissionais envolvidos na

elaboração do projeto para a avaliação dos encontros em suas respectivas unidades.
 
Considerações Finais
 
Com a implantação do projeto visa-se a melhoria da qualidade do atendimento

ao usuário ou dependente químico nas duas unidades de saúde, proporcionando um
acolhimento de qualidade baseado na sensibilização dos profissionais das UBS para o
atendimento de pessoas envolvidas com o uso de drogas e para o tema da política de
Redução de Danos que reconhece a cidadania, a Reforma Psiquiátrica e os Direitos
Humanos.

 

DATA                           HORA 
16/07/2014        Das 14 às 16 
30/07/2014        Das 14 às 16 
13/08/2014        Das 14 às 16 
27/08/2014        Das 14 às 16 
10/09/2014        Das 14 às 16 
24/09/2014        Das 14 às 16



PROJETO-PILOTO:
Desenvolvimento de
Equipe de Referência
como Facilitadora na
Mediação entre
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e Centros
de Atenção
Psicossocial (CAPS)
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Ana Maria Rodrigues Lisboa 
(UBS Jardim Coimbra)

Cristiane Marinho Costa Ueda 
(UBS Jardim Coimbra)

Eliane Nascimento Sousa 
(UBS Jardim Herculano)

Fernanda Rosana Sena de Brito 
(UBS Jardim Nakamura)

Janaina Aparecida Vitorino de Amorim 
(UBS Jardim Alto do Rivieira)

 Junia Marisa Brito 
(UBS Jardim Herculano)

Maria Varges Gomes 
(UBS Jardim Nakamura)

Maria Santana Alves Lopes 
(UBS Jardim Nakamura)

Simone Menezes 
(UBS Jardim Coimbra)

Talita Costa Silva Escolástico 
(UBS jardim Alto do Rivieira)

Telma Sousa Pereira 
(UBS jardim Alto do Rivieira)

 
 



Introdução
 

Este projeto parte de uma reflexão sobre a importância de haver uma equipe
multiprofissional no interior de cada Unidade Básica de Saúde (UBS), de modo a contemplar
as demandas de saúde mental nos territórios. Muitas vezes, os pacientes que trazem em
suas queixas demandas relacionadas ao sofrimento psíquico têm dificuldade de encontrar
o suporte necessário.

São inúmeras as razões das dificuldades com relação ao portador de
sofrimento psíquico, dentre elas podemos citar o excesso de trabalho, as inúmeras
demandas nas unidades de saúde, além dos preconceitos e o desconhecimento sobre as
formas de abordagem e cuidado para com pacientes nessas condições.

Tendo em vista a realidade do dia a dia das unidades e, a partir dessa
reflexão, este trabalho traz um projeto-piloto para a implantação de uma equipe de
referência em saúde mental (incluindo-se, nesse âmbito, o campo do álcool e das outras
drogas) nas UBS’s envolvidas neste projeto, fazendo a interlocução com os Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), bem como com as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF), Estratégia Saúde da Família (ESF), Centros de Convivência e Cooperativa
(CECCO), Hospitais Gerais e de Especialidades.

 
Descrição dos Territórios:
 

Compõem a execução deste projeto: UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim
Coimbra, UBS Alto do Rivieira e UBS Jardim Herculano.

 
UBS Jardim Nakamura:
 

A UBS Jardim Nakamura é administrada pela Organização Social de Saúde
(OSS) Centro de Estudos Doutor João Amorim (CEJAM). É uma UBS pequena, térrea, com
16 salas e uma garagem, situa-se à Rua Manoel Vitor de Jesus, número 811, Jardim
Nakamura; foi construída no bairro há cerca de 30 anos, composta por quatro equipes de
Estratégia da Saúde da Família (ESF), tendo 4.593 famílias cadastradas, uma população
adstrita de 15.464 habitantes, predominando a faixa etária de 20 a 39 anos com o total
de 5.770 (sendo 2.803 masculino e 2.967 feminino). Dentre as prioridades desta unidade,
temos: Hipertensos (1.758), Diabéticos (542), Crianças menores de um ano de idade (239),
Deficientes (187), Gestantes (161), Dependentes de Álcool (41) e quatro com Tuberculose
(dados retirados do Consolidado Geral da UBS em abril de 2014).

Cada equipe é composta por um Médico, um Enfermeiro, dois Auxiliares de
Enfermagem e seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Nesta UBS, temos atualmente
um total de 66 profissionais, sendo: 12 Auxiliares Técnicos Administrativos (ATAS), quatro
Médicos, quatro Enfermeiros, 24 ACS, um Segurança, um Gerente, um Encarregado
Administrativo, 12 Auxiliares de Enfermagem, dois Auxiliares Técnicos de Farmácia e dois
Auxiliares de Limpeza, um Dentista e dois auxiliares de Saúde Bucal.

Duas vezes por semana temos a presença da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF) com um Psicólogo, um Nutricionista, dois Assistentes Sociais, dois
Fisioterapeutas e um Educador Físico. O fluxo de atendimento desta UBS se caracteriza
por apresentar uma grande demanda, sendo que o perfil da área de atendimento é
predominante de jovens adultos pardos.
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Realizamos consultas médicas, de enfermagem e consultas compartilhadas
com os outros profissionais da equipe NASF. Os profissionais da UBS também realizam
Visitas Domiciliares (VD) e Grupos Educativos com Gestantes, Idosos, Crianças,
Adolescentes, Terapia Comunitária, Yoga, Pilates, Dor, Hipertensos, Diabéticos,
Orientação Alimentar, Benefícios (grupo realizado pela Assistente Social do NASF que
serve para orientar os clientes quantos aos benefícios do INSS, Bolsa Família entre
outros).

 
UBS Jardim Coimbra:
 

A UBS Jardim Coimbra foi fundada em 2002 e está situada na altura do
número 3.301 da estrada do M’Boi Mirim. A estrutura do prédio era de uma antiga
igreja evangélica que foi adaptada para o uso da UBS através de divisórias. A UBS é
composta de 26 salas, um refeitório, quatro banheiros sendo que dois são para
funcionários e dois para o público em geral, possui também um estacionamento (lateral
e frontal). No subsolo da unidade existem oito salas, um salão para reuniões e três
banheiros.

A unidade compreende os bairros do Jardim Coimbra, Jardim Imbe, Vila
Remo, Jardim Wanda, Jardim Vaz de Lima, Jardim Tangara, Jardim Ângela e Jardim
Guavírituba. Atende cerca de dez mil famílias, sendo sua equipe composta por: oito
Médicos, sendo uma Pediatra e uma Ginecologista, sete Enfermeiras, 17 Auxiliares de
Enfermagem, duas Auxiliares de Limpeza e um Segurança.

Faz parte da UBS uma equipe de NASF que é composta de: dois
Fisioterapeutas, uma Nutricionista, uma Psicóloga, duas Assistentes Sociais e uma
Educadora Física. A organização social de saúde parceira é o CEJAM que se encontra
no hospital M’Boi Mirim. De forma predominante, a população que mais acessa a
unidade é composta por idosos, que chegam aos atendimentos por demanda
espontânea ou por meio do agendamento de consultas. A maior parte da população
do território é composta de classe media baixa e baixa.

Na área de abrangência, há escolas estaduais, municipais e particulares,
a Casa Sofia, o SAICA (abrigo infantil), creches, igrejas católicas e evangélicas (que
apresentam projetos sociais para idosos, alcoólatras e para outras drogas), Associação
de Bairro, Clube da Turma (que tem acolhimento de crianças e adolescentes em horários
ociosos, fora período escolar, que oferece atividades físicas, culturais e intelectuais)
e tem as praças para o lazer.

O estado das ruas é razoável, há vielas e “escadões”; o transporte é
satisfatório (exceto na Avenida do M’Boi Mirim), havendo bases policiais com
seguranças de nível médio. Os comércios são amplos, há uma rede bancária,
saneamento básico e a habitação em geral é feita de alvenaria. A etnia é mista, com
formações intelectual e funcional diversas.

 



Há consumo de drogas nas vielas e nas escolas. Os pontos de venda de drogas
exigem certo respeito, pois, sem este cuidado, fica impossível a convivência na região
e o mútuo respeito. A grande maioria dos usuários de drogas é composta por homens
adultos, alguns estão em situações de rua e em condições de vulnerabilidade social.
O maior problema com relação a esta questão é que não temos permissão dos chefes
de biqueiras para que os usuários se aproximem das ações sociais. As consequências
destes usos abusivos de drogas são a tuberculose e as doenças sexualmente
transmissíveis.

 
UBS Alto do Rivieira:
 

A unidade básica de saúde (UBS) Alto da Riviera é uma adaptação de
um antigo comércio localizado no centro do bairro Alto da Riviera na Avenida Professor
Mário Mazagão nº 194. Inaugurada em 2002, inicialmente com o projeto QUALIS das
Irmãs Hospitaleiras (pioneiras na atenção básica na região de M’Boi Mirim).

A unidade Alto da Riviera é considerada uma UBS grande. Possui vinte
salas (de atendimento, espera e vivência comum dos funcionários e também
administração), totalizando 68 funcionários distribuídos nas seguintes categorias:
cinco Médicos, cinco Enfermeiros, dez auxiliares de enfermagem, 25 Agentes
Comunitários de Saúde, oito Auxiliares Técnicos Administrativos, dois Dentistas, dois
Auxiliares de Saúde Bucal, duas Auxiliares de limpeza, um Segurança, um Supervisor
Técnico Administrativo, um Nutricionista, uma Fonoaudióloga, uma Psicóloga, um
Assistente Social, um Educador físico e um Gerente. Dentre estes consideramos as
equipes de ESF, NASF e Saúde Bucal.
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Trabalhamos sob a gestão direta de OSS CEJAM (Organização Social
Centro de Estudos e Pesquisa Drº João Amorim, com cinco equipes de estratégia
saúde da família, ESF). Nossa população está em torno de 17.000 pessoas, por volta
de 3.500 famílias.

São realizados grupos temáticos em nossa unidade de forma regular e
sistemática: Planejamento familiar (oferta quinzenal), Grupo de gestantes (oferta
quinzenal), Resultado e orientações de exames realizados (oferta semanalmente),
Grupo de dor (oferta semanalmente), De bem com a balança (oferta semanalmente),
Hiperdia (semanalmente), Grupo de crianças (oferta semanalmente), Oficina de
linguagem (oferta semanalmente), Oficina de artesanato (quinzenal), Atividade
esportiva (meninos de 10 a 14 anos), futebol (oferta semanalmente) e Terapia
Comunitária (oferta mensal).

O Fluxo de Atendimento acontece em sua grande maioria, em cerca
de 80% dos atendimentos via demanda espontânea, triagem auxiliar de
enfermagem e enfermeiro para identificação de necessidade momentânea e
posterior avaliação médica ou acolhimento de orientação.

O território é composto de escolas estaduais e municipais, creches, ETEC,
CEU, Associação de Adolescentes, praças existem, porém nem sempre cuidadas/
conservadas, ruas com muitos morros, buracos (principalmente nas avenidas
principais), calçadas irregulares. Em algumas ruas existem lixões, não há base fixa
de polícia, apenas rondas escolares. Há saneamento básico em 100% das moradias.
Existem moradias irregulares (sem posse formal do território/ invasão).
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"O maior problema 
com relação a esta
questão é que não
temos permissão 

dos chefes de 
biqueiras  para 

que os usuários se
aproximem das 

ações sociais."



A maior parte da população é formada por mulheres jovens, com maior
predominância de pessoas pardas e negras. Boa parte tem como ocupação ou trabalho
serviços como auxiliar de serviços gerais, auxiliares administrativos, cuidadoras de lares
(domésticas), ou mesmo “do lar”. O índice de desemprego ou desocupação é grande,
porém encontramos também profissionais de nível superior de diferentes áreas de
atuação.

Quanto ao território e o consumo de drogas: observa-se diariamente em
vias públicas o uso de drogas. Não existe por parte do usuário qualquer interesse em não
demonstrar o uso. Há predominância dos usuários de sexo masculino. Não há uma faixa
etária altamente relevante, assim, conseguimos observar crianças, adolescentes e adultos
(jovens e mais velhos).

Não existem casos de situação de rua, observamos que pessoas com
estrutura familiar e financeira estão cada vez mais frequentes nas rodas de uso. O maior
“nó” para o atendimento dessas pessoas está no próprio “pré-conceito” do profissional
de saúde, que muitas vezes realiza julgamentos pejorativos e não realiza escuta
qualificada ao caso para identificar outros fatores de risco do paciente, e até mesmo os
fatores causais do uso e/ou abuso de drogas. Atualmente a unidade acolhe este público
através de demanda espontânea, consultas.

 
UBS Jardim Herculano:
 

A UBS/Estratégia da Família Jardim Herculano está situada na Rua Ignácio
Limas, 11, no bairro Jardim Herculano, com horário de funcionamento das sete às 19
horas, com uma população de 6.846 pessoas cadastradas e foi inaugurada em 1985.

Contém uma recepção, quatro salas de espera, oito consultórios de
atendimento, sala de vacina, sala de curativo, sala de medicação, de coleta de Papanicolau,
de coleta de exames laboratoriais/inalação, farmácia, sala de esterilização/expurgo, de
vigilância em saúde, de agentes de saúde, sala de gerência, de administração, um
consultório de odontologia, copa, oito banheiros, sendo um para deficientes, dois em
consultórios, três para pacientes e dois para funcionários.

O quadro de funcionários é composto por um Pediatra, um Psiquiatra, um
Terapeuta Ocupacional, uma Psicóloga, dois Médicos da Estratégia da Saúde da Família,
um Clínico Geral, três Enfermeiros, doze Auxiliares de Enfermagem, doze Agentes de
Saúde, dois Técnicos de Farmácia, um Encarregado Administrativo, dez Auxiliares
Administrativos, quatro Dentistas, quatro Auxiliares de Saúde Bucal, dois Seguranças
Patrimoniais, dois Auxiliares de Serviços Gerais e um Gerente.

A gestão é feita também pela Organização Social de Saúde CEJAM. A unidade
possui duas equipes de Estratégia de Saúde da Família. As prioridades são: Hipertensos
(963), Diabéticos (335), Gestantes (41), Crianças até cinco anos (1.488), Tuberculose (02)
e Deficientes (70).  A unidade possui grupos educativos como: saúde da mulher, saúde
do homem, saúde do idoso, Hiperdia (hipertensos e diabéticos), exames alterados, exames
normais, grupo de gestantes e planejamento familiar.

 
   PATHOS  / V. 03, n.02, 2016    39



  PATHOS  / V. 03, n.02, 2016    40

 O fluxo de atendimento é feito através
de marcação de consultas, reserva técnicas e
demanda espontânea.

A unidade foi construída para ser
uma Unidade Básica de Saúde e, até hoje,
continua com a proposta de uma UBS, porém,
foi incorporada à Estratégia da Saúde da Família.
O território é dividido em duas equipes. Existem
duas escolas estaduais, dois de centro de
convivência de adolescentes, uma igreja
Católica, o parque Herculano, um parque
ecológico, há uma praça, uma delegacia (100°
DP), um terminal de ônibus (do Jardim
Herculano) e um de lotação (Jardim Rivieira),
um hospital referência em saúde mental (Nossa
Senhora do Caminho), o CAPS infantil, CAPS AD
(álcool e drogas), um abrigo chamado Raio de
Sol, três creches e áreas de manancial. Existem
três condomínios, sendo um deles fechado. As
ruas são, na maioria, bem pavimentadas, bem
iluminadas, mas também existem os becos e as
vielas sem asfalto, com esgoto a céu aberto, lixo
nas vias e iluminação precária. Grande parte das
moradias é construída legalmente com planta
regularizada pela Prefeitura.

A maioria da população é composta
por idosos, crianças, adultos jovens, e
adolescentes, brancos e pardos, havendo
diversas profissões e ocupações. No território
há um ponto de venda de drogas e vários locais
de uso, inclusive próximo de escolas. O
consumo é na maioria de adultos jovens e
adolescentes, homens e mulheres. O maior “nó”
encontrado está na própria unidade, pois são
poucos os funcionários que estão treinados e
capacitados para o atendimento dessa
demanda. A unidade acolhe esses pacientes na
demanda espontânea, em consultas médicas,
visitas domiciliares e faz encaminhamentos
para os centros de referência (CAPS, hospital
geral etc.).
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Projeto-Piloto
 
Objetivos

O objetivo a ser atingido com
este projeto será o de monitorar o
acompanhamento dos pacientes de Saúde
Mental e qualificar novas Equipes da
Estratégia Saúde da Família.

 
Justificativas

Fortalecer as Equipes de
Estratégia Saúde da Família e estreitar
vínculos com as Redes de Apoio da Saúde
mental. Acompanhar, identificar e controlar
as necessidades de cada cliente, assim a
equipe terá melhores condições de
alcançar sua adesão, pois o paciente
mantém um vínculo diferenciado com as
equipes das UBS’s.

 
Método
Inicialmente, apresentaremos a

proposta para a gerência das UBS´s
envolvidas neste projeto-piloto. A seguir,
será fundamental que a gerência contate a
Organização Social de Saúde CEJAM, para
a apresentação, autorização e adequação
da agenda, de modo que possamos articular
o projeto nesses níveis: gerência das UBS´s
envolvidas no projeto e organização
parceira.

A apresentação inicial do projeto à
gerência das unidades também será
relevante para a devida articulação com os
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
pertencentes aos territórios de
abrangência deste projeto-piloto, na
medida em que estes equipamentos serão
o nosso ponto de apoio para a realização
da proposta em cada uma das unidades.

 
 
 

As gerências das UBS’s farão
contato com cada um dos CAPS de nossa
referência, informando do início do projeto-
piloto, ou seja, da implantação das equipes
de referência em saúde mental (incluindo-
se casos relacionados ao uso, abuso e
dependência de álcool e outras drogas e
pacientes acometidos por diferentes
formas de sofrimento psíquico, pacientes
psiquiátricos, adulto e infantil) nas UBS’s
referenciadas. Dessa forma, será articulado:
gerência das UBS´s envolvidas no projeto,
organização parceira e CAPS´s do território
de abrangência deste projeto-piloto.

Encaminharemos aos gerentes dos
CAPS’s do território as informações sobre a
existência destas equipes de referência em
saúde mental nas UBS´s, junto com os
nomes de cada integrante dessas equipes,
reforçando-se o contato inicial realizado
pelos gerentes das unidades.

O projeto-piloto terá início em
junho e terminará em dezembro de 2014,
totalizando seis meses de implantação e
avaliação da proposta. Em junho, haverá as
seguintes atividades: aprovação das
gerências, contatos estabelecidos com
CEJAM e CAPS´s e informação/
interlocução/adequação com os demais
profissionais das UBS´s sobre a
implantação do projeto.

Faremos esta apresentação do
projeto para os demais profissionais das
unidades na primeira Reunião de
Treinamento Interno (TRI) de junho de
2014. Será importante informá-los de que
não se trata de uma atribuição permanente,
mas sim de um processo que será
experimental.
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Iremos implantar as equipes de referência em um específico período
(matutino ou vespertino) em apenas um dia da semana (de segunda a sexta-feira),
que será definido a partir da organização de cada unidade (por exemplo: sexta-feira,
no período matutino, na UBS Jardim Herculano). Neste dia específico, a equipe de
referência em saúde mental irá se dedicar ao trabalho de acolhimento, o
oferecimento do devido cuidado (escuta qualificada) e articular os
encaminhamentos necessários para pacientes de saúde mental.

Pessoas envolvidas neste projeto: Maria Varges Gomes (Enfermeira
UBS Jardim Nakamura), Maria Santana Alves Lopes (ACS - UBS Jardim Nakamura),
Fernanda Rosana Sena de Brito (ACS - UBS Jardim Nakamura), Simone Menezes
(enfermeira UBS Jardim Coimbra), Cristiane Marinho Costa Ueda (ACS - UBS Jardim
Coimbra), Ana Maria Rodrigues Lisboa (ACS - UBS Jardim Coimbra), Talita Costa Silva
Escolástico (Enfermeira UBS Jardim Alto da Riviera), Janaina Aparecida Vitorino de
Amorim (ACS - UBS Jardim Alto da Riviera), Telma Sousa Pereira (ACS - UBS Jardim
Alto da Riviera), Eliane Nascimento Sousa (Enfermeira UBS Jardim Herculano), Thais
Regina dos Santos (ACS - UBS Jardim Herculano), um médico e um auxiliar de
enfermagem (de cada UBS) a definir.

Os materiais que serão necessários para a execução do nosso projeto
são: consultório, mesa, cadeira, materiais de escritório, balança, aparelhos
hospitalares, materiais para grupos educativos, lanches e passe social (se
necessário).

Almejamos estabelecer e/ou consolidar, por meio da implantação
dessas equipes de referência em saúde mental nas UBS’s, as parcerias com OSS,
NASF, CECCO, Céus, Escolas Municipais e Estaduais, Igrejas, equipes de NASF, ESF,
Hospitais Gerais e de Especialidades, para a contribuição da realização do projeto-
piloto, tendo como articulador central os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
do território.

Faremos a divulgação dessas equipes de referência através de
convites, reuniões de equipe, acolhimento, consultas, visitas domiciliares, grupos
educativos, reuniões de TRI, rádio comunitária, jornal do bairro e InforJam (Jornal
do CEJAM). A proposta é a de oferecer uma escuta qualificada para identificar a
necessidade prioritária de cada paciente, seja ela uma consulta multiprofissional,
ao engajamento em grupos terapêuticos e educativos, além de encaminhamentos
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 "Com este projeto,
pretendemos suprir as
necessidades apresentadas
pela população no sentido do
cuidado com pacientes de
Saúde Mental, incluindo as
consequências oriundas do
uso, abuso e dependência de
substâncias psicoativas. "



Cronograma:
 
• Atenderemos esta demanda, inicialmente, em um período de um

dia por semana.
• Na primeira reunião de TRI das UBS’s envolvidas neste trabalho,

passaremos as informações necessárias sobre o projeto-piloto aos demais
funcionários.

• Data de início do projeto: junho de 2014
• Implantação do projeto: de junho de 2014 a dezembro de 2014.
• Avaliação do projeto: dezembro de 2014.
 
Considerações Finais
 

Com este projeto, pretendemos suprir as necessidades apresentadas
pela população no sentido do cuidado com pacientes de Saúde Mental, incluindo
as consequências oriundas do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas.

Desejamos atingir, com este Projeto-Piloto (que terá um começo, um
meio e um fim), acolher e oferecer o devido cuidado (escuta qualificada), além de
articular os encaminhamentos necessários e monitorar o acompanhamento dos
pacientes de saúde mental das UBS’s.

Buscamos atingir um número maior de paciente que não se
identificam com outros equipamentos da rede, tendo em vista que o paciente possui
um vínculo maior com a equipe de Estratégia Saúde da Família.

A avaliação dos pacientes será feita a cada mês pela equipe de
referência em Saúde Mental. O monitoramento será realizado através de visitas
domiciliares, grupos e consultas, tanto da equipe de Saúde Mental quanto da equipe
Estratégia Saúde de Família.
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As manifestações em favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff que
ocorreram nos anos de 2015 e 2016 traziam o discurso da ética na política e o combate à
corrupção como mote para a reivindicação. No presente texto, abordaremos o tema da ética,
da estética e da moral para apresentar uma análise do movimento político atual pela ideia
de estética da existência.

 
Ética, estética e prática de si
 
A palavra ética tem um sentido que vai além da ideia de honestidade, como

comumente é empregada. Acompanhados dos ensinamentos de Michel Foucault (1984),
façamos uma breve viagem para Grécia Antiga do período Socrático. Os gregos dessa época
não entendiam o homem como um indivíduo, da forma que é concebido hoje em dia. O
homem antigo era, antes de tudo, um cidadão da pólis (cidade). A palavra ético vem de
ethos, que significa o ser em si. Cabe um adendo etimológico: no grego há a diferença entre
éthos (costume, uso, maneira de proceder, portanto, exterior) e êthos (morada habitual,
toca, maneira de ser, portanto, interior). Como aqui não faremos diferenciação entre o que
se é e aquilo que se mostra ser, ficaremos com a palavra ethos, que prescinde da ideia de
diferenciação do eu em interior e exterior. Ético, para os gregos, então, seria aquele cidadão
que poderia ser seguido em sua conduta justamente por ser quem ele é, e se todos os outros
cidadãos fossem como ele a pólis certamente seria um lugar melhor para se viver. Essa é
a ideia central da ética. Nesse sentido, a ética não pode ser tomada pela moral, definida
como um sistema de regras e leis sociais introjetadas de modo que passam a ser o crivo de
julgamento pessoal a respeito do mundo. Uma conduta ética, ao contrário, pode ser
duramente atacada pela moral, e isso vemos acontecer com frequência. Um exemplo de
fácil acesso pode ser encontrado na prática de certa moral cristã favorecer a perseguição
de não cristãos, de homossexuais e outras pessoas que “não são de Deus”. Tal perseguição
levaria à construção de um ambiente inóspito a se viver, caso todos os cidadãos resolvessem
assim agir. O que vai em caminho contrário à ideia de ética aqui apresentada.

O exercício da ética, diferentemente da moral, implica numa constante disputa de
poder consigo mesmo em nome de uma prática de si. Cada um de nós está em constante
construção de si. Neste caminho, a ética é a morada do imprevisto. Certo e errado não estão
pré-estabelecidos. São, antes, definidos por uma análise de contexto. Uma análise que irá
informar se tal ação se mostra digna, se é realizada apenas em benefício próprio, ou se é a
melhor que se poderia ter para o momento. Como está em constante construção, a existência
é, então, tomada por sua dimensão estética. Estética diz respeito à beleza, e estética da
existência é a beleza que não é do corpo, mas sim da alma, dos valores subjetivos, da maneira
de se conduzir na vida. Para os gregos, a estética do corpo não estava desvinculada da
estética da existência: uma pessoa só poderia ser considerada bela se seu modo de ser
pudesse ser considerado belo, e só o poderia ser se fizesse o bem para a pólis. Desse modo,
os éticos são aqueles que possuem uma beleza existencial que pode ser apreciada, tomada
como referência, exemplo, e seguida por todos os outros. Não à toa a palavra ética está
contida dentro da palavra estética.
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Organizada desse modo, tais concepções à cerca da existência levava os gregos
a viverem a vida e se construírem no mundo como se fossem uma obra de arte em constante
construção, cabendo a cada um a responsabilidade e a “arte” nessa construção de si.

Trata-se da construção que supõe a relação de poder consigo mesmo, não
necessariamente seguindo padrões previamente determinados, mas sim uma constante
análise do contexto no qual cada um se encontra para poder tomar uma decisão que esteja
afinada com objetivos que se quer. Uma tomada de decisão que considere o desejo, mas
que não se curve a ele como um servo submisso, e sim o tome a partir de uma complexa
análise da situação presente em sua articulação com os valores que construiu durante sua
vida e expectativas que tem diante do futuro. Implica, antes de tudo, pensar em: “que
sujeito eu quero ser?”, “como eu gostaria que as pessoas me reconhecessem no futuro?”,
“eu sentirei orgulho de mim agindo desse modo?”, “estarei em paz comigo mesmo?”,
“essa decisão está de acordo com isso que quero ser e com o modo como quero ser
reconhecido na sociedade?”. Trata-se de perguntas nada simples de serem respondidas
e que encontram-se condensadas no famoso aforismo grego “conhece-te a ti mesmo!”.

Todos somos mutáveis em nossa condição de sujeitos. Hoje somos regidos por
um conjunto de regras e valores, mas no momento seguinte podemos mudar nossas
crenças e nos reconstruir diferente do que éramos antes. Ao contrário do que se possa
imaginar, não há mal na mutabilidade do ser. O que seria considerado ruim é a falha ou a
ausência do processo de exercício de poder consigo mesmo, o não exercício da ética. Os
gregos consideravam viril aquele que conseguia agir na contramão do exercício impulsivo
dos desejos. O ético deveria ser viril e, desse modo, ter o domínio sobre suas paixões
(pathos). O grau de virilidade, um tipo de poder associado à sexualidade e à masculinidade,
era medida a partir do domínio sobre as próprias paixões; era a característica que
representava o quão forte, confiável e ético um homem pode ser. No período do qual
estamos tratando, somente os homens eram considerados cidadãos, e somente os homens
livres (não escravos) poderiam governar a pólis. Os gregos viviam o que muitos chamam
de “democracia direta”, onde todos os cidadãos tinham o poder de se pronunciarem em
relação ao que pensavam ser as melhores políticas para a pólis. Os cidadãos considerados
éticos, contudo, eram os que tinham maior poder na pólis, os mais influentes, o que diziam
era tomado de uma forma diferente daqueles que não eram considerados éticos.

A prática de si como estética da existência, condução ética e virilidade diante das
próprias paixões, não está desvinculada da ideia de liberdade. Para os gregos, ser livre
era ter o poder de governar a si mesmo, de conseguir controlar as próprias vontades.
Somente um homem que tivesse pleno domínio sobre suas paixões teria condições de
governar a pólis. Pois, assim, poderia governar tendo em vista o melhor a todos os cidadãos,
e não para favorecer o exercício de suas vontades. O homem que não tinha pleno domínio
sobre suas paixões não era considerado homem livre, e sim um homem aprisionado ao
que há de mais primitivo no humano. O exercício pleno das vontades era “mal visto”, a
pessoa passava a ser menosprezada e tida como um prisioneiro de si, um escravo dos
próprios desejos. O exercício pleno da ética é a prática de liberdade (FOUCAULT, 2004).
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Poder político, virilidade, e beleza caminhavam de mãos dadas na Grécia
antiga. Todas essas características estavam pautadas na ética, na relação de poder
consigo mesmo, ao mesmo tempo em que eram essas três características, quando
bem desenvolvidas, que definiam um cidadão como ético, que poderia ser seguido
pelo que é, e ser considerado verdadeiramente livre.

 
Autoridade moral na política
 
O Professor Pablo Ortellado, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da

USP, compreende que o Brasil vive hoje uma “guerra cultural” por meio de uma
moralização do debate político, tal qual os Estados Unidos viveram no final da década
de 1980 (ORTELLADO, 2014). Em suas palavras:

 
Costuma-se atribuir a James Hunter a precisa identificação
do fenômeno e a difusão do termo “guerras culturais” para
se referir ao processo pelo qual temas como o direito dos
homossexuais, a legalização do aborto, o controle de armas
e a legalização das drogas passaram a ganhar proeminência
no debate político americano no final dos anos 1980, opondo
“conservadores” a “progressistas”. Para ele, essa nova
polarização dividia o espectro político de outra maneira,
opondo ortodoxos ou conservadores, de um lado, e
progressistas, de outro. Os conservadores se definiriam por
um “compromisso com uma autoridade moral externa
definida e transcendente”, e os progressistas, por uma
autoridade moral “caracterizada pelo espírito da era
moderna, um espírito de racionalismo e subjetivismo”.
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Num influente livro de 1996, o linguista George Lakoff
concordou com Hunt que o novo antagonismo que se via nos
Estados Unidos opunha visões de mundo baseadas em
concepções da autoridade moral, mas definiu essa oposição
de maneira um pouco diferente. Apoiado na teoria da
centralidade das metáforas para a formação dos conceitos,
ele notou que as guerras culturais se assentavam no
confronto de duas metáforas familiares para a sociedade,
isto é, os dois discursos olhavam para a sociedade como uma
grande família: uma família com pai rigoroso e uma família
com pai carinhoso – e, para cada visão da sociedade como
família, esse pai metafórico imporia uma ordem moral. Assim,
na perspectiva conservadora, teríamos uma ordem moral
punitiva e disciplinar e, na progressista, uma ordem
compreensiva. (p.01)
 

A partir desses pontos de vista, o professor assinala que as questões acerca das
discussões políticas hoje no Brasil se dão em torno do que se deve fazer diante do “erro”
das pessoas. Como, por exemplo, no caso do aborto, o feto não tem importância para
nenhum dos lados na discussão. O que importa é se a política será punitiva com a mulher,
que terá de criar um filho mesmo acreditando não ser sua hora de ser mãe, ou será
compreensiva com ela. Quem defende o feto em razão de ser favorável à vida, comumente
é a favor da pena de morte e de punições severas. Do mesmo modo, quem é contra a pena
de morte tende a defender a desproibição do aborto e a morte do feto. Se pensarmos
pela lógica da questão moral, ou mesmo na lógica das metáforas, a incoerência se desfaz,
pois a discussão não se pauta no valor da vida. O que está em jogo é uma disputa por um
Estado mais severo e punitivo, de um lado, e, de outro, um Estado compreensivo e que
aposte na reabilitação, na capacidade de desenvolvimento humano dos cidadãos.
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Desde o pós-guerra, o discurso liberal tinha assumido a forma
de um discurso de moderação e bom senso ao qual só podiam
aspirar aqueles que tomavam os fundamentos da sociedade
atual como pressuposto e tratavam as questões sociais e
econômicas como prosaicos problemas de administração. Após
as guerras culturais, ele retomou um caráter de ódio e desprezo
de classe que trata os trabalhadores como indolentes que
merecem ser punidos com a pobreza pela falta de
industriosidade, capacidade de poupança e
empreendedorismo. Pelos mesmos motivos, toda ação social
do Estado é vista por esse discurso como complacência
socialista com a incompetência e o comodismo. (ORTELLADO,
2014. p.01)
 

Ortellado finaliza seu texto dizendo caber àqueles que defendem os Direitos
Humanos o dever de continuar fazendo a defesa dentro da guerra do discurso moral,
porém jogando pelas próprias regras, e não as do ódio, da intolerância e do desprezo
de classe, que são as regras adotadas pelos conservadores. Essas regras ainda não estão
claras e nem bem orientadas para o grupo “da esquerda”, o que o leva a concluir que
os “conservadores” saíram na frente da “guerra cultural” e que restaria aos
“progressistas” o ônus do ajuste para que tenham mais chances de vitória.

 
Estética das manifestações
 
Com as concepções abordadas até aqui, recebi um convite através de uma das

redes sociais da qual faço parte para um debate na Escola de Comunicações e Artes da
USP sobre as manifestações que ocorreram recentemente. Infelizmente, não pude
assistir ao debate nem presencialmente e nem pela transmissão on-line, mas, mesmo
assim, o tema me despertou algumas reflexões. Adianto não saber se os debatedores
foram na mesma direção. A chamada para o evento tinha a seguinte apresentação:

 
A dramaturga e roteirista Michelle Ferreira e o professor e
pesquisador em Artes Cênicas Ferdinando Martins (ECA e TUSP)
debatem como a adesão ao golpe por parte expressiva da classe
média deve ser compreendida também por uma identidade de
classe, pelo desejo estético de pertencimento a um ideal de
elite, que opõe o "petralha maltrapilho" ao "coxinha
arrumadinho". (ECA PELA DEMOCRACIA, 2016. p.01)
 

O argumento de que o estereótipo do “coxinha arrumadinho” responde a um
ideal de elite é de difícil contestação. É o homem branco de classe média que conseguiu
tudo o que tem pela virtude do esforço próprio, sem precisar da ajuda do Estado, que
venceu na vida por mérito único e exclusivo de sua própria pessoa (como se isso
realmente fosse possível). Do outro lado, o “petralha maltrapilho” figura tudo aquilo
que é condenável: é o pobre, favelado, sujo, negro, fedido, suado, que vive às custas
do Bolsa Família, vagabundo, maconheiro, e por aí vai. A polarização produzida,
sobretudo pelos meios de comunicação e as redes sociais, possibilitou a construção
dessas duas figuras emblemáticas e estereotipadas.
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Por mais que as pesquisas mostrassem (Artigo Datafolha, 2015) que o perfil do
público dos dois grupos era bastante similar, salvo no que diz respeito à questão
financeira, sendo “coxinhas” bem mais ricos, segundo declaração própria, o estereótipo
pegou.

É sensível que esfera significativa da sociedade passou a se interessar por política
e a participar da mesma por meio das redes sociais. Em nossa jovem democracia, tal
parte da população se viu com voz e força para seu discurso pelo meio on-line das redes.
O funcionamento das redes ocorre por meio de algoritmos que formam “bolhas políticas”
(Artigo Estadão, 2016), onde o mesmo discurso circula em grupos que compartilham e
“curtem” as mesmas coisas. O contato com o diferente é minimizado, quando não é
impossibilitado, pelo funcionamento dos algoritmos. O resultado verificado é o
estreitamento entre posicionar-se politicamente e pertencer a um grupo. Sempre
posicionar-se politicamente é pertencer a um grupo, contudo, as redes on-line, ao
eliminarem o diferente, maximizam a homogeneização de discursos e os diferentes
passam a ser expulsos, bloqueados ou massacrados nesses grupos. Chegamos ao ponto
em que pertencer a um grupo político é pertencer ao discurso produzido pelos seus
membros. Do mesmo modo, simpatizar com determinado discurso levaria alguém a se
associar, mesmo que de maneira involuntária, a um grupo político. A identidade política
vai se moldando, para aqueles que “não se envolviam em política”, pelos seus interesses
diante da vida, seus comportamentos e valores. Os grupos políticos vão se constituindo,
assim, a partir da aspiração estética diante da vida.

Comparada à Grécia Antiga, o discurso sobre a estética que constitui a cultura
ocidental supervaloriza a beleza material (do corpo, dos objetos, do que se tem) de forma
apartada da imaterial (a existência em si, os valores, a história de cada um). Esta, muitas
vezes, encontra-se subjulgada a lugar periférico. As pessoas são incentivadas a
investirem caro em cirurgias, academias e suplementos alimentares, roupas e sapatos
de marca, perfumes, tudo para se colocarem belas aos olhos dos outros. A compra do
carro mais caro que se pode pagar e manter é naturalizado como conduta acertada, mas
o mesmo não vale para o investimento que visa a transformação para se tornarem pessoas
melhores no mundo. Quando o assunto é investir em cultura, conhecimento ou
aprimoramento de si, é comum as pessoas julgarem os custos elevados demais, e apenas
em situações de exceção os altos custos são tomados como sinônimo de status. O custo
de uma cirurgia para colocar silicone nos seios é o equivalente a dois anos de psicoterapia,
por exemplo. Contudo, ouvimos dizer com frequência que “psicoterapia é caro” e que
cirurgia para enxerto de silicone “é possível, pois os médicos parcelam no cartão”. Diante
das frustrações ou dificuldades amorosas, a análise quase nunca é pensada como primeira
das opções para o aprimoramento de si, para se tornar uma pessoa mais interessante
para si e para o mundo. 
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É comum, nesses casos, as pessoas irem às compras, “repaginar o visual”,
começar a academia, fazer uma cirurgia, trocar de carro, enfim... Somente depois de
muitas desilusões é possível que se comece a pensar em procurar um espaço onde
uma reflexão orientada para uma análise do que se é seja levado em consideração.
A própria idéia de virilidade hoje é muito distinta daquela que se tinha na Grécia
Antiga. Hoje o ideal de homem viril ocidental, o poderoso, é aquele que consegue
exercer em plenitude os seus desejos; que consegue apontar em uma festa a mulher
que deseja e conquistá-la; o “bom de cama”; o milionário que compra a tudo e a todos;
que não precisa ser cuidadoso com os sentimentos das pessoas, podendo prescindir
do afeto delas. Uma concepção de virilidade completamente oposta à que vimos
vigorar no período socrático.

Quando Ortellado afirma terem os “conservadores” saído na frente, acredito
que não seja apenas por conta de terem alinhado bem o discurso moral que veiculam,
mas, sobretudo, de alinhá-lo a uma estética da existência que vai ao encontro desses
valores estéticos. Há uma guerra que tem se travado no campo da identidade estética,
de tal modo que posicionar-se a favor do impeachment tornou-se, para muitos, uma
questão de posicionar-se ao lado daqueles que compartilham dos mesmos valores
diante da vida. Não à toa as “manifestações-de-domingo” mostravam, como nunca
antes em outros tipos de manifestações, esses valores: uma moça faz um ensaio
sensual em meio à manifestação (exaltação do corpo); senhoras com jóias, bijuterias
finas, champanhe e roupas de grife (ostentação em sua forma mais clássica); casais
com suas babás e seus bebês (o ideal da família burguesa moderna, onde a mensagem
que podemos apreender é “tenho filhos e fico somente com a parte boa da relação
com eles, você também pode, é só se esforçar”); as “selfies” registravam o momento
para que pudesse ser compartilhado com todos nas redes sociais, mesmo nos grupos
que não eram para falar de política, pois não se tratava de política. De fato, parecia
mais uma congregação daqueles que partilhavam dos mesmos valores estéticos.

O conteúdo, as idéias, o que essas pessoas sabiam ou deixavam de saber
sobre política, pouco importava. Vários canais de mídia alternativa mostraram o quão
rasos eram os argumentos políticos quando os manifestantes de verde-e-amarelo
davam entrevistas. Diziam estarem se manifestando contra a corrupção, contra o PT
e a favor do impeachment. Tirando as ideias absurdas de bolivarianismo, ditadura
comunista e perda da democracia, os argumentos que não eram completamente
descolados da realidade não aprofundavam o porquê de quererem as mudanças
reivindicadas. Não importava o que seria feito após a queda da presidenta, por
exemplo. Ninguém sabia responder a essa questão, e ainda hoje, data da escritura
deste artigo, também não sabem. Estão, hoje, como meros telespectadores do
espetáculo. Investimentos milionários realizados em campanha para convocar as
pessoas para as manifestações mostram o quanto era necessário parecer bonito.
Vídeos dentro dos padrões publicitários foram produzidos por empresas de áudio
visual para tanto (Vide o link: Seu Tube, 2016). 
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Nossa hipótese é de que foi montado, não necessariamente previamente
desenhado, mas sim por meio de agenciamento dos acontecimentos, um ambiente
onde o que importava era estar junto, lado a lado com meu semelhante. E juntos
estavam defendendo esses valores que lá mostravam. Juntos estavam construindo
e reforçando uma identidade de classe, se identificando com ela, e se opondo
àquilo tudo que é diferente. Era a oportunidade de se reconhecer como classe
média ascendente e de negar a possibilidade de ser reconhecido como pobre,
maltrapilho, vagabundo, perdedor. O discurso da oposição à corrupção vem selar
uma sensação de apaziguamento com os valores da moral cristã. Desse modo, os
outros são corruptos. Os outros é que defendem a corrupção. E apenas os outros!
Desse modo é justo serem massacrados. Numa lógica de reality show, como se
estivessem no “Big Brother Brasil”, os meios de comunicação em massa fazem
acreditar que foram os cidadãos, os de verde-e-amarelo, que resolveram tirar a
presidenta. É o momento máximo de consagração da superioridade arrogada desde
o início.

Esteticamente falando, enquanto estão juntos se manifestando o sujeito
ideal torna-se aquele com o qual todos podem se identificar e (por que não?) se
reconhecer. Ele é politizado, viril, branco, ético, limpinho, cheiroso e bem arrumado,
rico, mas trabalhador, empreendedor, conseguiu tudo o que tem com esforço
próprio, por sua capacidade de poupança, possui escolaridade de nível superior,
está do lado da polícia, da Lei, é justo e defensor de seu país. O ideal de beleza
existencial a ser buscado. Mais do que uma adesão ao discurso político, podemos
verificar uma adesão a certa estética da existência, a qual foi cooptada pelo discurso
contra o Partido dos Trabalhadores, contra a corrupção e em favor do impeachment.

Utilizando o mote do Professor Pablo Ortellado reafirmo, de fato os
“conservadores” saíram na frente. Resta aos “esquerdistas” travar a disputa
também no campo da estética da existência. Nesse sentido, desconstruir os
estereótipos criados será um passo fundamental para o início dessa batalha. Porém,
travar a luta no campo da estética implica em disputar espaço no que diz respeito
a valores e estilos de vida, concepções e formas de se viver.  Sempre é tempo de
se buscar a substituição do pensamento moral pelo pensamento ético, fazendo
saber que neste segundo há o valor imensurável da liberdade. Quem age pelo
pensamento moral não age com autonomia, e sim com heteronomia, onde o outro
é quem determina o que é certo e errado, e não o sujeito em si, por uma análise
de contexto. O pensamento ético é mais difícil de ser construído que o moral, pois
este já vem pronto. Mas justamente por ser mais difícil, a ética cabe apenas aos
que possuem mais virtudes. Aos outros, resta o triste destino de serem guiados.
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Secundaristas dão uma lição de democracia, fazendo frente à
proposta de fechamento das escolas no estado de São Paulo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Vídeo: Rap“Mãe, Pai! Tô na ocupação e só pra tu saber eu luto pela educação!”
 
 
Os secundaristas mandaram um recado ao governo de São Paulo: Não à precarização

do ensino! Pelo direito constitucional ao ensino público e gratuito! Pelo direito de resistência
contra abusos de poder! Não às decisões hierárquicas antidemocráticas do governo estadual!

 
 

     SEÇÃO
             CONJUNTURA

http://www.youtube.com/watch?v=ceN4UwW-jos
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Ato - “Psicanalistas pela sustentação e apoio incondicional à
democracia no Brasil” - ocorrido no dia 7 de abril de 2016, no
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
-Pelo respeito ao resultado de eleições livres e justas e contra atalhos indiretos

para se chegar ao poder
 -Pela apuração equânime, igualitária e sem demora dos crimes de corrupção

cometidos contra o patrimônio público, envolvendo membros dos três poderes da república,
de todos os partidos políticos e de gestões passadas e presentes

 -Pelo controle e punição de excessos que ofendam à Constituição e ao Estado
Democrático de Direito cometidos pelas polícias e pelos operadores do direito,
nacionalmente e em todos os níveis

 -Contra a distribuição e manutenção de concessões de rádio e TV a grupos que
ferem  a ética jornalística em nome de interesses partidários, privados e corporativos.

 -Contra as pautas retrógradas da câmara dos deputados, alavancadas pelas forças
que hoje apoiam o impeachment e que incluem:

 •      tentativas de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo, bem como da Constituição Federal

•      grave ameaça aos direitos reprodutivos das mulheres, das famílias, ao direito
de manifestação,direitos trabalhistas e demais direitos sociais

•      obstaculização da demarcação das terras indígenas e ampla concessão ao
agronegócio

•      ameaça flagrante ao Estado laico, com a tentativa de se conceder às igrejas
influência direta sobre o STF

 -Contra a condução do processo de impeachment da presidente da república,
realizada pelo deputado federal Eduardo Cunha, atualmente investigado pelo Ministério
Público Federal e sobre o qual pairam suspeitas gravíssimas de ilícitos e ações
antirrepublicanas.

 -Contra o atual processo de impeachment que se encaminha sem que nenhuma
comprovação de crime de responsabilidade, cometido pela atual presidente da república,
tenha sido levada a termo.

 
Link: https://psicanalisedemocraciabrasil.wordpress.com/ato/

 



Estamos ligados!
 

Ameaça de desmonte do Sistema Único de Saúde
 
 
 
 
 
 
 
O SUS PEDE SOCORRO! Diversos equipamentos da saúde do município de

São Paulo realizam “AbraSUS”. Entidades representativas, servidores, intelectuais
e usuários manifestam repúdio às declarações do Ministro da Saúde, Ricardo Barros,
que colocou em “xeque” a universalidade do sistema.

 
Link:https://www.abrasco.org.br/site/2016/05/inaceitavel/

 
 

 
 
 
 
 

Estamos ligados!
 

Ameaça às políticas de saúde mental no país
 

Estão “por um fio” as conquistas da Reforma Psiquiátrica e Políticas sobre
Drogas pela retomada do discurso da “Guerra às Drogas” do atual Ministro do
Desenvolvimento Social, Osmar Terra.
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http://www.cartacapital.com.br/politica/osmar-terra-e-o-retrocesso-na-
politica-de-drogas
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Foto: Cristiano Rodineli de Alm

eida/ acervo pessoal
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