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A discussão a qual nos propomos visa elucidar no campo da saúde mental, as 
condições de possibilidade de emergência de modos singulares de existência de sujeitos   
com transtornos mentais graves. Para tanto partimos da problematização das formas que 
constituem o próprio domínio de conhecimento em que se insere a saúde mental e que 
produz seu olhar à luz da perspectiva social dos estudos cognitivos. Nesse sentido nossa 
discussão opera também em um plano epistemológico, onde a produção de 
conhecimento é dependente da rede sócio-cultural que o caracteriza em dado momento.  
Em um plano teórico, a forma como se produz conhecimento sobre a expressão dos   
sujeitos e seu modo de estar no mundo, convive com uma pluralidade de formulações 
teóricas e clínicas que co-habitam tal cenário. Cabe ressaltar que essa produção expressa 
por determinados pressupostos contemplam regimes que constituem seus domínios e 
produzem a todo o momento relações individuais e coletivas circunscritas em 
perspectivas de mundo. Nesse agenciamento as ciências cognitivas compõem um rico 
contexto de análise, visto que têm produzido ao longo de décadas um amplo espectro de 
interesses científicos (Dupuy, 1996). A diversidade de disciplinas que se ocupam desse 
campo de conhecimento sobre o saber humano, pouco tem se perguntado pelo próprio 
modo de constituição de seu conhecimento. Resultando que dessas produções científicas 
de domínios tão diversos a elaboração de modelos explicativos fazem função de 
enunciados universalmente aceitos, naturalizando uma epistemologia constituída na 
modernidade marcada pelo paradigma representacionista. Os processos cognitivos com 
os quais algumas correntes da psicologia e das neurociências tem se ocupado, por 
exemplo, partem particularmente da premissa sobre o modo de constituição da 
experiência humana, centrada em um mundo e um sujeito cognocente pré-existentes. 
Estas composições deslizam por diversos reducionismos, como o do centramento na 
argumentação ora biológica ora somente fenomenológica, descartando as singularidades 
que insistem em emergir. Assim as regularidades dos processos cognitivos servem de 
parâmetro ao incremento das bases epistemológicas que delas se ocupam. Com uma 
extensa constituição da qual é composta o campo de conhecimento das ciências 
cognitivas, não cabe aqui aprofundarmos tal questão. Apenas apresentarmos um 
panorama mais amplo de como vem se constituído tal campo, a fim de propormos a 
partir de então a emergência de estudos da cognição que possibilitem pensar a si e ao 
mundo por outra via. A perspectiva cognitiva a qual temos buscado trabalhar preconiza 
a recolocação do próprio problema que a funda. O entendimento da cognição neste 
sentido marca um paradigma diferenciado daquele que define a cognição através de leis 
e princípios invariantes anteriores ao próprio processo do conhecer (Kastrup, 2008). A 
pergunta pelo próprio modo de conhecer produz um giro ontológico sobre o 
entendimento dos processos cognitivos. Segundo (Passos, 2008) o confronto atual é 



com o problema da criação, o qual se produz a partir de uma abordagem ecológica da 
cognição. Esta ecologia constitui-se como um espaço de agenciamento (Maraschin & 
Axt, 2000), onde podem ser produzidos ou conservados modos de conhecer. Estas 
relações compõem uma concepção de cognição em que participam sujeitos, instituições 
e tecnologias em uma rede de interações estabelecidas a cada novo encontro. Esta via é 
um sistema heterogêneo e aberto. Tal formulação redimensiona o problema da 
cognição, constituindo a partir de então novas possibilidades de existência. Nesta nova 
perspectiva Virgínia Kastrup (1999, 2004, 2008), tem voltado suas pesquisas sobre os 
estudos da cognição e de produção de subjetividade para o tema da invenção, no qual 
define a invenção como a potência que a cognição tem de diferir de si mesma (Kastrup, 
2003). Neste sentido a autora convida a pensar o problema da cognição fora da via que 
problematiza o sujeito e o mundo como termos de partida, propondo pensar que tanto 
um como o outro se constituem como produtos a partir do processo instaurado na ação 
do conhecer. Esta proposição instaura um posicionamento ético que orienta e produz 
ações concretas, abrindo espaço para a criação de diferença, ou seja, aquilo que possa 
diferir do padrão recognitivo no qual estamos imersos.  

Tal discussão justifica o foco cognitivo que é dado a esse trabalho sobre a 
produção de vídeo de um coletivo em um serviço de saúde mental. Por que em uma 
proposta de cuidado e também de pesquisa-intervenção em saúde o olhar recai sobre a 
cognição?  Diferente da oferta da psicologia clínica tradicional implicada com a 
investigação da história pessoal do sujeito e norteada por um referencial nosológico, 
trazer à discussão a concepção de cognição que trabalhamos traz uma pista inicial 
apontando para novos modos de constituição da experiência subjetiva ao apresentar uma 
dimensão inventiva da cognição. Retomando a operação de uma cognição inventiva que 
não é a de reconhecimento, mas sim a da invenção de problemas, contribui com a 
construção da emergência da singularidade no momento em que a cognição hesita e se 
desestabiliza, ou seja, no momento em que os esquemas recognitivos falham, sendo, 
portanto um ponto de bifurcação, podendo abrir-se para o presente. Neste ponto de 
desestabilização, a invenção ganha o sentido positivo de problematização, podendo a 
bifurcação seguir o caminho da transformação, da invenção. Levando em consideração 
que este processo opera em uma ecologia cognitiva, a dimensão da tecnologia a qual 
determinado contexto está imerso modifica a ação concreta e a dimensão subjetiva de 
determinada experiência.  

Na análise de Maraschin e Axt (1998), as autoras indicam que em um 
pensamento ecológico da cognição a principal operação é a tentativa de superação das 
dicotomias (interioridade/exterioridade, sujeito/objeto, organismo/meio), e de modos 
divergentes de conceituar o sujeito e a própria mente em oposição às linhas teóricas 
fundantes da psicologia. Esses atravessamentos co-habitam o universo sócio-cultural em 
que o território dos serviços substitutivos se encontra. Em relação a este tensionamento 
Palombini (2007) ao analisar a constituição das cidades indica que o fenômeno 
contemporâneo no qual nos encontramos é o de uma sociedade em que coexistem os 
modos de funcionamento da vida coletiva tradicional e o da individualidade moderna. 
Na constituição desses territórios a implementação dos princípios da Reforma 
Psiquiátrica no Brasil aparece a partir da oferta dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), como possibilidade de constituir dispositivos para a produção de práticas 
terapêuticas a caminho da reinserção social e simbólica dos usuários dos serviços. Neste 
sentido leva-se em consideração a fragilidade dos laços sociais e a forma particular 
destes sujeitos experimentarem um mundo, em movimentos de difícil compartilhamento 
muitas vezes inomináveis e que restringem e limitam a sua vida como em suas relações 
sociais, lazer, moradia e trabalho. Nesse contexto a proposta de constituição dos CAPS 



posiciona-se se em meio ao território cumprindo um papel de ancoragem no qual o 
sujeito busca acolhimento a sua demanda. A busca por uma escuta singular encontra no 
tensionamento da realidade social uma relação de conhecimento unidirecional e 
objetivante, onde aquele que sofre é destituído de sua legitimidade. Esse enredamento 
captura de tal forma o sujeito em modos de subjetivação que operam “naturalmente”, 
conduzindo à aceitação da doença e incorporando as especificidades de determinado 
sintoma (deslocando-o da legitimidade de seu saber). Ora, a contribuição das ciências 
cognitivas representacionistas neste sentido, reforça a possibilidade de verificação do 
processo saúde-doença. Seja por meio da internação psiquiátrica, seja pela conduta 
medicamentosa, que busca promover o alívio do sofrimento e da crise.  A legitimidade e 
a hierarquia de um saber científico e técnico sobre um saber sintomático daquele que 
sofre e busca um lugar prevalece como sendo aquele que é instrumentalmente 
“habilitado” a dizer do outro. Em um momento de crise, no delírio, por exemplo, a 
mínima elaboração simbólica possível em determinado momento passa a ser contida e 
decompõe-se o material no qual o sujeito que sofre se conecta a uma realidade 
simbólica. O modo de atuação que o conjunto de disciplinas que compõe o cuidado em 
saúde mental tem ofertado na realidade dos serviços apresenta-se ainda bastante 
fragmentado em suas especificidades, na busca de compor um olhar “integral sobre o 
sujeito”. Porém o que ocorre é uma compartimentalização dos saberes que embora 
possam buscar pela oferta de cuidado e promoção de saúde atravessam seus saberes em 
direção ao sujeito, em uma relação unidirecional. É evidente que a participação do 
sujeito é importante neste processo, mas no sentido de relatar seu sofrimento, como em 
uma técnica de confissão e de exame em que necessita exteriorizar suas perturbações 
mentais. A escuta é assim movida pela confissão do individuo em sofrimento, visando 
(re) estabelecer sua condição de normalidade. Esse trabalho é dirigido e intencional, 
pressupondo o que é ser normal e saudável. Aquele que por um motivo ou outro se 
encontra incapacitado de pertencer a uma rede com tais pressupostos, está invalidado 
em seu processo cognitivo, estando, portanto atrelado à sua doença, sob o estigma de 
incapaz e doente. Nesta perspectiva não há a coexistência de mais de um modo de vida, 
ou seja, aquele que uma vez necessitou buscar auxílio no circuito psiquiátrico é 
deslocado dos outros papéis os quais exercera socialmente.  Este olhar sob o indivíduo 
diminui incrivelmente a possibilidade de convívio social e de retomada de uma posição 
de cidadania. O saber incorporado, opera de forma a que a noção de indivíduo lhe 
confira responsabilidade por suas limitações e angustias. Não é possível compreender a 
insatisfação como processo problemático do próprio modo de viver, antes sim é sujeito 
a condenação e ao exame de tecnologias de análise de seu comportamento, e ao 
apagamento de seu desejo. Essa concepção de sujeito e de processo saúde-doença, 
ganha outra conotação se tomada na perspectiva inventiva. Não se trata de propor novos 
modos de viver que rompam com o discurso instituído. Antes pelo contrário é compor 
um olhar que possa problematizar o que já está consolidado, transformando-o pela 
própria relação estabelecida. A vida assim é tomada como constituída pela colocação de 
problemas, onde os quais são parte do processo do viver, visto que não buscam a 
solução permanente de suas questões e sim a (re) apresentação de novos problemas. A 
esse propósito, o papel das instituições, das tecnologias e de tudo o mais que possa 
compor o socius não é isento de intencionalidade. É composto por regimes de verdade 
que regem os modos de subjetivação.  

Nessa perspectiva propomos problematizar o uso de tecnologias videográficas 
no campo da saúde mental e como seu uso pode vir a se constituir em um dispositivo de 
exercício de uma cognição inventiva. O compartilhamento de uma experiência 
videográfica, desde o momento de sua concepção, filmagem, edição e posterior exibição 
amplia a construção coletiva em redes de conversações que esgarçam a noção de sujeito 



e de doença. Esta tem sido uma das propostas no exercício do fazer da Oficina de 
Imagens realizada no CAPS Cais Mental Centro na Cidade de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. Neste contexto em uma perspectiva de cognição inventiva, situamos a 
questão da imagem videográfica como dispositivo de produção de sentido 
potencialmente expressivo e que desdobra em múltiplas experiências um modo singular 
de vida. Assim movimentos híbridos são possibilitados pelos recursos tecnológicos da 
imagem, articulando diferentes percepções que se encontram virtualmente inscritas na 
superfície da imagem, embaralhando as concepções de realidade. A primeira pista é o 
caráter híbrido da imagem: de um lado a imagem em movimento é vista como uma 
espécie de atualização de uma determinada ação realizada na realidade. Este modo de 
concepção da imagem, caminha em uma perspectiva recognitiva, e que não pode ser 
descartada em nossa reflexão, visto que a linguagem produzida pela imagem compõe 
uma pluralidade de posições em uma rede sócio-cultural. Porém este não é o único 
modo de conceber a imagem videográfica. O modo o qual propomos discutir aqui 
contempla a possibilidade de criação, de ficção por meio da composição da imagem e 
da linguagem videográfica enquanto dispositivo tecnológico que compõe a via 
informacional e ecológica da cognição. A utilização de tecnologia videográfica no 
trabalho com sujeitos em sofrimento psíquico, apresenta a possibilidade de experienciar 
através da imagem em movimento, do som..., pontos de desestabilização, que racham a 
(re) cognição e recompõe novos arranjos existenciais. É essa brecha na direção de um 
acoplamento em uma rede heterogênea homem-tecnologia videográfica que constitui o 
objeto deste estudo. Neste movimento de estranhamento torna-se possível o encontro 
com a alteridade. 

Na interface sujeito/linguagem videográfica enquanto rede de interações 
lingüísticas a posição de autoria aparece por meio da constituição de uma zona comum 
aos participantes da oficina. Rede de conversações são modos de vida de constante 
cooperação e coordenação comportamental apreendidas na linguagem e num fluir de 
interações recorrentes, constituindo um sistema de coordenações consensuais de 
conduta de coordenações consensuais de conduta (MATURANA & VARELA, 2002). 
Sob o pano de fundo do fenômeno biológico da linguagem apresentado por Maturana & 
Varela, é que a linguagem videográfica pode ser compreendida como recurso de um 
modo de operar recursivo da linguagem. Ao assistirem sua própria produção 
videográfica os sujeitos reconhecem aquele que filma, como por exemplo, no caso em 
que uma tomada de filmagem aparece bastante tremida, em função de mãos que tem 
dificuldade em sustentar a filmadora de forma firme. Esse “tremido” é visto pelo grupo 
como um estilo, ao identificar o colega pela forma de filmagem. Aparece aí uma 
posição de autoria, onde o sujeito passa a ser reconhecido em uma rede de conversações 
ampliada. Assim o sujeito não é mais apenas aquele cujas mãos tremem 
insistentemente, agora é também aquele que é conhecido por um estilo próprio de filmar 
reconhecido em um grupo.  A produção videográfica como exercício de uma cognição 
inventiva coloca em cena os discursos que atravessam os sujeitos, como que em um 
efeito de relevo, desloca a doença para um segundo plano e centraliza seu foco em outra 
forma de existência. Coutinho (1996), afirma a capacidade de criação e de improvisação 
mental possibilitada pelo recurso videográfico, uma vez que o sujeito que dela se utiliza 
cria mundos para si mesmo e a outrem, a quem possa compartilhar as sensações 
experimentadas na experiência. Pensamos que as experiências de produção  
videográfica marcam a singularidade e autoria do sujeito que a ela se acopla ampliando 
uma rede de conversações, ao fixar a obra de sua criação na superfície da imagem 
(Coutinho, 1996, p.3). A composição visual que dá forma virtual à imagem é o que dela 
salta tomando de sobressalto aquela que a vê. A imagem é assim integrada ao circuito 
cognitivo vinculada ao processo do conhecer, não como produto final e acabado, mas 



como passagem de uma operação a outra, na constituição de uma inscrição em sua 
superfície. De elaboração mental a superfície imagética um objeto se materializa. Ele é 
atualizado, como que um corte, que marca a imagem e passa a participar do plano do 
real. Captar imagens do plano do real e inscrevê-las no plano virtual da linguagem 
visual apresenta a especificidade da tecnologia audiovisual como propulsora da 
possibilidade de produção e experimentação coletiva.  A imagem é sempre ela mesma 
parcialidade.  À medida que a edição processualiza e codifica em linguagem visual o 
conteúdo produzido como experiência intelectual individual ou coletiva, a imagem 
passa a existir, ela é. Não é cópia fiel e apreendida da realidade, é ela também realidade, 
individuação outra, que não aquela produzida nas idéias. Produto de um processo e 
acontecimento, evento, enunciado dela mesma. A potência da imagem visual habita um 
plano pré-individual, que é heterogêneo e anterior a todo processo de constituição, uma 
vez que é a própria constituição da diferença e do movimento.  Coutinho (1996) sugere 
que a tecnologia da imagem difere do olhar de um indivíduo humano, que fisicamente 
não se converte no olhar de outrem.  A propósito desta possibilidade de quebra de 
unidade visual, no plano simbólico, cada sujeito processa experiências únicas e 
intransponíveis, no caso daquele que sofre essa experiência individualiza em si mesmo a 
possibilidade de ser acessada coletivamente. A imagem videográfica neste sentido 
confere um, modo de compartilhamento de linguagem no plano das singularidades. É 
importante assinalar que a escolha da tomada do conceito de imagem videográfica 
contempla sua composição em duas vias – a imagem enquanto produto e enquanto 
processo (Dubois, 2004; Parente, 1996). 

Como ilustração, lembramos o belo trabalho desenvolvido por Nise da Silveira 
junto a sujeitos com transtornos mentais graves e a utilização de imagens em oficinas 
terapêuticas, que chama a atenção pela capacidade expressiva até então não possível 
daqueles sujeitos, por meio de outras experimentações. Nesse sentido estamos tomando 
a imagem como processo de criação, que inscreve-se em uma superfície. 
Diferentemente do que acontece nas oficinas de imagem de criação videográfica do Cais 
Mental, as oficinas propostas por Nise, trabalham com outros dispositivos tecnológicos 
como papel, canetas, telas, tintas. Nise (s/d) ao analisar o papel dessa oficinas observa 
quão raras são as verbalizações dos sujeitos com transtornos mentais graves , ao se 
referir que ao fracassar a palavra na impossibilidade de acesso à expressão suportada 
pela linguagem semântica, surge a possibilidade de outras formações de linguagem que 
dão acesso àquele que busca expressar sua singularidade.  Também Kastrup (2008), ao 
se referir a oficinas com imagens videográficas afirma que na ausência da palavra o 
sujeito constrói sua singularidade e produção de sentido ao trazer ao plano de uma 
realidade aquilo que lhe habita.  O desenrolar da oficina possibilita que os usuários re-
signifiquem suas vivências pessoais ao trabalhar com as imagens. Nesse sentido a 
introdução do vídeo nas oficinas de imagem do CAPS Cais Mental confere visibilidade 
a questões outrora tomadas como naturais na vida dos usuários daquele serviço, 
problematizando a construção do real, como no caso da narrativa de um usuário em 
crise envolto por seu delírio. Analisar os efeitos da tecnologia no campo da saúde 
mental tensiona temas circunscritos até hoje somente no universo da loucura. Temas 
como a relação com a imagem do outro, com a alteridade passam a tomar corpo na 
imagem videográfica, deslocando a existência de sujeitos doentes para uma posição de 
autoria perante a ampliação de redes sociais. O registro do vídeo, em todo seu processo 
de criação lança luz sobre as diferenças enquanto legítimas. Esse diferente que não é 
diferente em relação ao si mesmo confere um caráter de passagem a imagem. Essa 
dimensão dinâmica dada à imagem videográfica é percebida pelo seu caráter de 
experimentação, viva em operatividade e ação. É desse encontro com a “realidade” da 
imagem que o invisível toma relevo. Aquilo que até então esteve imanente, toma corpo 



na imagem em experiências que não cessam de se atualizar. A utilização do vídeo e da 
imagem videográfica é propositiva de novas produções de subjetividade. Onde o dentro 
e o fora são o efeito das forças que interseccionam a vida. Desta forma, pensar o 
sofrimento enquanto produção do agenciamento de inúmeros fatores humanos, técnicos 
e sociais possibilita o convívio com a alteridade, onde a afirmação do “outro” enquanto 
diferença é o próprio deslocamento de si, transcendendo a rigidez do olhar que resiste 
ao ver apenas uma possibilidade de experimentação do mundo. 
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