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Mas já que se há de escrever,
que ao menos não se esmaguem com palavras

as entrelinhas
Clarice Lispector

Relendo Clarice, encontro um jeito de expressar o
desafio de escrever a apresentação de um dossiê
sobre Saúde Mental. Como não esmagar com as
palavras as entrelinhas? Como apresentar três textos
densos e provocativos sem aprisionar o que deles
escapa? Sim, porque certamente não são os
conceitos que trazem, as histórias que contam, o que
há ali de mais importante, mas é o que neles vibra.

Pois é assim que gostaria de apresentá-los – pela
vibração, pelo que emana de luz, calor, vermelho, das
entrelinhas, em cada texto. Em tempos que alguns
querem cinza porque prometidos de uma monótona
´sanidade´, em tempos nos quais presunçosas
sinapses são controladas (pretensamente), há um
jorro vermelho, de cor intensa, que escapa.

Assim, em São Paulo, Santos, Campinas, Natal –
mas poderíamos acrescentar muitos outros
municípios, serviços, trabalhadores, usuários... –
acompanhamos o movimento da ´Reforma
Psiquiátrica no Brasil´, que rompe, mas também
captura, avança em conquistas cidadãs e se acomoda
a um lugar já instituído de (e para) ser, que resiste se
(re)criando.

Precisamos contar histórias, todas aquelas que
nos comovem porque o olho brilha. O olho não deixa
mentir – conta de olho conta sorrindo que pode, agora,
se olhar. Antes, era o manicômio e, lá, só se era
olhado. Olhado, vigiado, controlado, contido.

Não nos iludamos, entretanto, porque, para que
esse manicômio desapareça, é necessário que
muitos muros caiam. Como nos alertam Alverga &
Dimenstein, em artigo que compõe o dossiê “A
Reforma Psiquiátrica e os desafios na
desinstitucionalização da loucura”, é preciso conjurar
os ´desejos de manicômio´ que perpassam o socius,
ousar na quebra da identificação nosológica que
insiste na acolhida (e produção de demanda
reprimida) dos usuários, mais na construção dos
projetos terapêuticos, mais no desmonte das barreiras
em prol da construção de cidades subjetivas a serem
permanentemente (re)singularizadas. Os autores
chamam a atenção para a importância de se
problematizar não apenas a velocidade na
implementação da política de saúde mental em curso,
mas para sua direção.

Sobre este ponto é o artigo de Elizabeth Lima, “Por
uma arte menor: ressonâncias entre arte, clínica e
loucura na contemporaneidade”, que nos ajuda a

seguir pelos (des)caminhos da clínica. É na
vizinhança, no estar ao lado, que a direção se faz. Beth
toma as obras-de-arte produzidas pelos internos dos
hospitais psiquiátricos e aposta na ´beleza e força
que, do lugar que ocupam hoje na cultura, questionam
e fazem estremecer as bases de uma lógica
manicomial e um modo de ver a loucura, a doença, a
diferença´. Destaca os múltiplos agenciamentos que
permitiram (permitem) que a vida continue a pulsar.
Vibração, portanto, que, na arte, na clínica,
experimentamos como limiares de passagem.
Direção que nos argúi todo o tempo para o que vai se
manicomializando em nossos fazeres extra-muros.

Não nos enganemos, entretanto, de modo que a
crítica, necessária, ao que pode nos capturar em
experiências que queremos desmanicomializadoras,
se confunda, como querem nos fazer crer, com
restauração/industrialização dos leitos/hospitais
psiquiátricos. O que conquistamos no campo da
saúde mental no Brasil, confirmado por Conferências
Nacionais e Internacionais, pela lei Federal 10.216 de
abril de 2001 – que provê assistência às pessoas
com transtornos mentais dispondo, sobretudo, sobre
os “seus direitos” –. constitui patrimônio público a ser
preservado e melhorado.

Neste sentido, o artigo de Luzio & L´Abbate, “A
Reforma Psiquiátrica brasileira: aspectos históricos e
técnico-assistenciais das experiências de São Paulo,
Santos e Campinas”, traz-nos a potente história de
enfrentamentos, invenções, rupturas com velhos
modelos de cuidado, ousadia de, em tempos
neoliberais, avançar num projeto de política pública de
saúde que incluísse a loucura como experiência. Esta
é a história de uma política que se fez a partir de/com
as experiências, como mostram as autoras. Esta é
uma política que veio para fazer vibrar, vermelho, cores
e luz... e, porque feita destas partes, possível de se
reinventar e manter o brilho dos olhos que olham para
além de uma `lucidez perigosa`.

Estou por assim dizer
vendo claramente o vazio.

E nem entendo aquilo que entendo:
pois estou infinitamente maior que eu mesma,

e não me alcanço.
Além do que: que faço dessa lucidez?

Sei também que esta minha lucidez
pode-se tornar o inferno humano

- já me aconteceu antes.
Clarice Lispector

Regina Benevides,
Departamento de Psicologia, Universidade Federal

Fluminense, Rio de Janeiro
<rebenevi@terra.com.br >
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But since you have to write,
make sure that at least you  do not crush
what is  “between-the-lines with words

Clarice Lispector

Re-reading Clarice I find the way of expressing the
challenge of writing the introduction to a file on Mental
Health. How can I avoid crushing what is ‘between the
lines’ with words? How do I introduce three dense and
provocative texts without imprisoning what escapes
from them? Yes, because what is most important in
them is certainly not the concepts they bring us, or the
stories they tell, but what vibrates in them.

That is precisely how I would like to present them –
for their vibration, for the light that emanates from them,
the warmth, the red, the ‘between the lines’ in each text.
In times which some people want to be gray because
they are promised by a monotonous ‘sanity’, in times in
which presumptuous synapses are controlled
(pretentiously), here there is a splash of red, of intense
colors, that escapes.

That is what it is like in São Paulo, Santos,
Campinas, Natal, but we could add many other cities,
services, workers, users... we accompany the
movement of ´Psychiatric Reform in Brazil´ which
breaks, but also captures, advances with its citizen
victories and settles in a place that is already instituted
to be (and for being), which resists by (re) creating
itself.

We need to tell stories, all those that move us,
because the eyes shine. The eyes don’t let you lie – the
tale of the eye smilingly says that now you can look.
Before, it was the lunatic asylum and there you were
only looked at. Looked at, spied on, controlled,
contained.

Let us have no illusion, however, because for this
lunatic asylum to disappear many walls need to come
down. As Alverga & Dimenstein warn us in their article,
which forms part of the file, “Psychiatric Reform and the
challenges of the de-institutionalization of madness”
we need to conjure up the ´lunatic asylum desires´  that
glide past the socius, dare, when breaking the
nosological identification that insists on welcoming
(and producing the repressed demand of)  the users,
more in the construction of therapeutic projects, more
in knocking down the barriers to construct subjective
cities to be permanently (re)singularized. The authors
draw our attention to the importance of expressing the
problem of not only the speed of the present
implementation of the mental health policy, but also its
direction.

On this point it is Elizabeth Lima’s article “For a
lesser art: resonances between art, clinical medicine

and madness in contemporary life”, which helps us
follow the (non)paths of clinical medicine. Closeness,
the being alongside,  is the direction that is indicated.
Beth takes the works of art produced by the inmates of
psychiatric hospitals and bets on the ´beauty and
strength that, from the place they today occupy in
culture, question and shake to the core the bases of
lunatic asylum logic and a way of seeing madness, the
illness and the difference´. She highlights the multiple
agencies that allowed (allow) life to continue pulsating.
Vibration, therefore, which in art and in clinical
medicine, we experience as thresholds. A direction that
bends us the whole time towards what is being turned
into a lunatic asylum in our extramural tasks.

Let us not be deceived, however, that the necessary
criticism, of what can capture us in experiences that we
want to be non-lunatic-asylum-making, gets confused,
as they want to make us believe, with restoration/
industrialization of beds/psychiatric hospitals. What we
have conquered in the field of mental health in Brazil,
as confirmed by national and international conferences
and by Federal law 10.216 of April, 2001, that provides
assistance to people with mental disturbances, by
outlining, above all, “their rights”, is public property to
be preserved and improved upon.

In this sense the article by Luzio & L´Abbate, “
Brazilian Psychiatric Reform: historical and techno-
assistential aspects of the experiences of São Paulo,
Santos and Campinas”, brings us the powerful story of
confrontations, inventions, ruptures with old care
models, the boldness  of, in neo-liberal times, moving
forward with a public health policy project that includes
madness as experience. This is the story of a policy
that is made from and with experiences, as the authors
show. This is a policy that came to make us vibrate, red,
colors and light...and because it is made of these parts
it is possible to reinvent and maintain the shine in the
eyes that look beyond a `dangerous lucidity`.

I am, to put it like that,
seeing the void clearly.

And I don’t even understand what I understand:
Because I am infinitely greater than myself,

And I cannot reach me.
Furthermore: what do I do with this lucidity?

I also now that my lucidity
might become a human hell

- it has happened to me before.
Clarice Lispector

Regina Benevides,
Departamento de Psicologia, Universidade Federal

Fluminense, Rio de Janeiro
<rebenevi@terra.com.br >
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