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Resumo:

Nesse  trabalho  objetivou-se  compreender  as  emoções  vivenciadas  por  aqueles  sujeitos  que
declararam ter  um grande  sofrimento  emocional,  sendo  que  todos  foram diagnosticados  como
“doentes mentais”. Foram apresentadas sete trajetórias de vida,  abarcando pessoas de gêneros e
idades diferentes e que residiam em locais diversos, como uma casa, um hotel, um abrigo e uma
Residência Terapêutica. As emoções vivenciadas por esses sujeitos não se caracterizam como algo
da ordem da subjetividade, de uma dimensão interior. Ao contrário, essa subjetividade é encarnada
no próprio corpo, o qual não está isolado, mas está no mundo contínuo e inteiro.  As emoções
circulam no corpo que está continuamente se fazendo no mundo, prescindido uma cisão há muito
estabelecida entre corpo e mente, subjetivo e objetivo. Na base dessa cisão estão uma serie de outras
dicotomias, como natureza versus cultura, emoção versus razão etc. Considera-se que a emoção
ocorre a partir do embricamento do sujeito no próprio mundo, por isso que falar de emoções é
também falar de espacialidade. O ser é sempre ser-em-mundo, não podendo ser descolado desse.
Esse  mundo  envolve  não  apenas  as  relações  com outros  seres  vivos,  como  os  laços  afetivos
construídos ao decorrer da vida, mas também com os organismos não humanos, os objetos, cujas
trajetórias se cruzam com as do próprio sujeito. A trajetória de cada sujeito se faz continuamente no
próprio percurso, embora o passado possa colocar determinadas restrições ao futuro. As narrativas
apresentadas, acrescida da observação participante, demonstraram a presença de muitas emoções
ligadas  a  uma  ausência,  tais  como a  solidão,  a  esperança  e  a  saudade,  do  mesmo  modo,  tais
emoções dizem respeito a uma temporalidade, uma vez que muitos vivenciam a experiência de que
o  mesmo  dia  se  repete  continuamente.  Contudo,  foi  possível  observar  diversos  engajamentos,
principalmente nos locais de moradia, no sentido de recuperar certa autonomia ou alguns direitos há
muito perdidos, como o de ter um relacionamento amoroso ou de guardar os próprios documentos
civis. Nota-se que, apesar de muitos demonstrarem acreditar na impossibilidade de ter uma “vida
normal”,  havia um movimento contínuo, embora às vezes tímido, para a superação de algumas
dificuldades.
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