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A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, 

Mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de 

força existem nos encantos de um sabiá. 

Quem calcula muita informação perde o 

condão de adivinhar: divinare. 

Os sabiás divinam. 

Manoel de Barros (2013). 
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RESUMO 

OLIVEIRA, Ingrid Bergma da Silva. Artesania do cuidado: reverberações do 
corpo, do tempo e da experiencia estética na Terapia Ocupacional. 150f. Tese 
(Doutorado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
PUC / SP, São Paulo, 2016. 
 

A experiência estética, do corpo e do tempo são temas vitais, porque além de 

operarem marcas, forjam um território existencial, que tem relação com a 

possibilidade de se criar resistência por meio de ações micropolíticas diante de 

espaços cada dia mais homogeneizados. Localizo-me no campo da Terapia 

Ocupacional em saúde mental, territórios em que habito e de onde falo acerca da 

relação entre a loucura e o cuidado. Movida por afetos e por experiências pessoais 

em uma qualidade diferenciada de tempo, com uma relação muito particular com o 

corpo e com a experiência estética, me vi autorizada a discutir, nesses tempos de 

institucionalização da Reforma Psiquiátrica, um modo outro de trabalhar, de cuidar, 

no qual os dispositivos terapêuticos são afetados por ressonâncias pessoais, pela 

experiência existencial de quem os propõe. As demandas e reflexões oriundas do 

acompanhamento realizado com usuários atendidos em um CAPS na cidade de 

Belém/PA, bem como a prática docente, ajudaram a discutir a experiência estética 

do tempo e do corpo na relação com o cuidado em saúde mental. Para dar conta 

dos alinhavos nesse percurso, foi importante adotar uma postura cartográfica na 

tese. É possível observar que essa cartografia é permeada de práticas que passam 

pela não fixação diagnóstica, pela importância de um tempo sutil e espaço formativo 

na atenção psicossocial, pela inclusão de elementos culturais nas práticas de 

cuidado, pela escuta atenciosa das histórias pessoais dos usuários, pela ênfase na 

aproximação de corpos, pela intensidade das ações entre os sujeitos como 

combustível vincular e pelo aumento da potência de agir e tudo que ela imprime de 

mudança de atitude diante do tratamento, elementos que compõem o que nomeio de 

cuidado artesanal. 

 

Palavras-Chave: Cuidado, Terapia Ocupacional, Saúde Mental, Cartografia. 

 



 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, Ingrid Bergma da Silva. Handmade Care: body reverberations, time 
and aesthetic experience in Occupational Therapy. 150f. PhD Thesis. (PhD in 
Clinical Psychology) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC / SP, São 
Paulo, 2016. 
 
 
The aesthetic experience, of the body and of the time are vital issues because aside 

from operating brands, forge an existential territory, which is related to the possibility 

of create resistance through micropolitical actions on spaces increasingly 

homogenized. Find me in the field of Occupational Therapy in mental health, areas in 

which I live and where I speak about the relationship between madness and care. 

Motivated by affection and personal experiences in a time differentiated quality, with 

a very special relationship with the body and the aesthetic experience, i found myself 

authorized to discuss in such institutionalization times the Psychiatric Reform, 

another working mode, to care in which therapeutic devices are affected for personal 

resonances, existential experiences of who offer them. The demands and 

observations from the monitoring conducted with users attending in a CAPS in the 

city of Belém / PA, as well as teaching practice, helped to discuss the aesthetic 

experience of time and body in relation to mental health care. To account for basting 

this path, it was important to adopt a cartographic approach in the thesis. It’s possible 

to observe that this cartography is permeated by practices that go through non-

diagnostic setting, the importance of a subtle time and training space in psychosocial 

care, the inclusion of cultural elements in care practices, by an attentive listening to 

the personal stories of users, the emphasis in the approach of bodies, the intensity of 

actions between subjects as fuel bind and increased power of acting and everything 

it prints of attitude change before the treatment, elements that make up what 

nominate handmade care. 

 

Keywords: Care, Occupational Therapy, Mental Health, Cartography. 



 

RÉSUMÉ 

OLIVEIRA, Ingrid Bergma da Silva. Soin Artisanal: réverbérations du corps, le 
temps et l'expérience esthétique en ergothérapie. 150f. Thèse (Doctorat em 
Psychologie Clinique) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC / SP, 
Sao Paulo, 2016. 

 

L'expérience esthétique, le corps et le temps sont des thèmes vitaux, car ils opèrent 

des marques, en plus ils forgent un territoire existentiel, qui est lié à la possibilité de 

créer une résistance à travers des actions micro politiques dans les espaces de plus 

en plus homogènes. Je me trouve dans le domaine de l'Ergothérapie en santé 

mentale, un territoire dans lequel, j’habite et d’où je parle à propos de la relation 

entre la folie et le soin. Poussé par les émotions et expériences personnelles, dans 

une qualité différenciée de temps, avec un rapport très spécial entre le corps et 

l'expérience esthétique, je me suis retrouvé autorisée à discuter, en ces moments 

d'institutionnalisation de la Réforme Psychiatrique, un autre mode de travailler, de 

soigner, dans lequel les dispositifs thérapeutiques sont touchés par les résonances 

personnelles, par l'expérience existentielle de la personne qui les proposent. Les 

demandes et les réflexions provenant de l'accompagnement mené auprès des 

usagers qui fréquentent un CAPS dans la ville de Belém / PA, ainsi que la pratique 

de l'enseignement, ont contribué à discuter l'expérience esthétique du temps et du 

corps en ce que concerne le soin en santé mentale. Pour tenir le fils de notre 

parcours, il a été important d'adopter une approche cartographique dans la thèse, 

donc, il est possible d’observer que cette cartographie est imprégnée des pratiques 

qui passent par la non-fixation diagnostique, par l'importance d'un temps subtil et de 

l'espace de formatif en soins psychosociaux, par l'inclusion d'éléments culturels dans 

les pratiques de soin, par une écoute attentive des histoires personnelles des 

usagers, par l'accent sur le rapprochement des corps, par l'intensité des actions 

entre sujets comme combustible engagé et par l’augmentation de la puissance d'agir 

et tout ce qu'imprime changement d'attitudes vers le traitement. Alors, aux éléments 

qui composent cette cartographie, je les appelle soin artisanal. 

 

Mots-clés : Soin, Ergothérapie, Santé mentale, Cartographie. 
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Corpar diante da angústia 
Atravessar nevoeiros 

Derreter a dor na fluidez de um poema 
Corpar com o mundo 

E fugir da ordem 
Ser e perceber 

Sentir e dizer 
E fugir do caos 

Encorpar, engordar 
E fugir do padrão 

Dizer sim e dizer não 
E fugir da razão 

. . . 
Os trajetos se fazem num agregado de tempo-espaço. 

Contra a correnteza, nado. 
Mas,  

invento cais, 
invento paisagens acolhedoras num tempo de delicadeza, 

para repousar, 
para diluir medos sem me diluir, 

para desatar nós sem me desatar. 
E o corpo segue dizendo verdades que a boca receia pronunciar. 

Mas boca não é corpo também? É! 
Mas diz respeito a outro governo de emoções... 

E andando devagar, 
sinto mais meus pés no chão.... 

 

Narrativas Corporais 
Ingrid Bergma Oliveira 

 

(PRODUZIDO COMO TEXTO BABA EM UM G.O DA SUELY ROLNIK EM 2013). 
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PARTE I 

REVERBERAÇÃO DE AFETAÇÕES E TERRITÓRIOS EXISTENCIAIS 

Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem 
tentou, sabe. Perigo de mexer no que está oculto — e 
o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes 
submersas em profundidades do mar. Para escrever 
tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que 
existo intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente 
perigoso: dele arranco sangue. Sou um escritor que 
tem medo da cilada das palavras: as palavras que 
digo escondem outras — quais? Talvez as diga. 
Escrever é uma pedra lançada no poço fundo.  

(Um sopro de vida - Clarice Lispector). 

 

Nasci no mês de abril, no ano final da década de 70. Aos três meses de 

vida fui com meus pais de Belém/PA, minha cidade natal, para a Aldeia Kumarumã 

situada em uma área de várzea sobre uma ilha à margem esquerda do rio Uaça, na 

divisa entre o Brasil e a Guiana Francesa.  

A cidade brasileira mais próxima dessa aldeia é Oiapoque, no estado do 

Amapá, conhecida por demarcar onde começa o Brasil. A distância entre Oiapoque 

e Kumarumã pode ser expressa de uma maneira bem amazônica de demarcar 

tempo-espaço: 10 horas de barco, do tipo voadeira. 

Em Kumarumã, vivem até hoje os índios da tribo Galibi - Marworno ou 

Galibi do Uaça, como também são conhecidos. Foi entre eles que passei meus 

primeiros 3 anos de vida. 

Quando nasci, meu pai já completava oito anos de trabalho indigenista na 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), e minha mãe três anos na mesma instituição.  

Entre os 5 e os 11 anos, vivemos muitas mudanças de rotina e de 

endereço, e sistematicamente saímos da vida imersa na floresta para o contexto 

urbano. Nesse novo cenário de vida, segui com interesse e fascínio por um mundo 

em que as diferenças dialogavam. 

Mesmo vivendo a adolescência fora da aldeia, ainda me mantinha 

próximo daquele universo, uma vez que meus pais continuavam trabalhando como 
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indigenistas, o que me oportunizou visitar outras tribos e viver entre artesanatos, 

livros e lembranças das tribos com as quais vivemos. 

*  *  * 

A experiência no universo indígena imprimiu uma qualidade outra em 

minha experimentação do tempo, na qual o chronos escapa, e também do corpo, em 

sua presença e vitalidade genuína, e ainda na experiência estética. 

Evoco a Suely Rolnik (2012), para dizer que a experiência estética diz de 

como as forças do mundo afetam um corpo, é a experiência da produção encarnada, 

dos processos de construção e autoafirmação. Neste sentido, seu rigor expressa a 

criação que imprime marcas, potências estéticas de sentir, como máquinas 

autopoiéticas. 

A experiência estética, do corpo e do tempo são temas vitais, porque 

além de operarem marcas, forjam um território existencial. 

Sabemos que território é uma palavra polissêmica que para alguns 

autores, não define uma lógica fechada em uma área geográfica, já que está aquém 

e além disso, representando a apropriação de uma parcela espacial por um 

indivíduo ou uma coletividade, mas sendo constituído, fundamentalmente, pelas 

pessoas que nele habitam em suas relações, com seus conflitos, interesses, amigos, 

vizinhos, família, instituições e seus cenários, compondo um espaço de laços sociais 

(BRASIL, 2004).  

Félix Guattari (1985) vê o território ligado a uma ordem de subjetivação1 

individual e coletiva que funciona em uma relação intrínseca com a subjetividade2 

que o delimita.  

                                            
1 Subjetivação pode ser pensada enquanto processo de constituição do sujeito e encontra-se, para a 

Esquizoanálise, em um ponto variável segundo o campo de nossas relações com os outros e o 
mundo ou enquanto dobras de múltiplas relações que, não são unívocas, ou seja, não admitem uma 
interpretação única. A subjetivação trata mais de um processo do que de um ponto de partida, e 
também das relações de forças de sentidos em que nos tecemos em sociedade e mundo, e que, 
nos escapam, esboçando assim outras experiências de sentido ou simplesmente caotizando as já 
formadas (CASSIANO; FURLAN, 2013). 

2 A ideia em torno da Subjetividade virou um clichê na atualidade, como aquilo que aparentemente 
não precisa de explicação ou que se explica de forma generalista. Entretanto, existem várias 
maneiras de se definir subjetividade e o que propomos é pensá-la como fruto do que se vive em 
sociedade. Foucault referiu que subjetividade é um produto social, embora vivamos como se fosse 
da interioridade da nossa alma. Subjetividade é concebida por Deleuze e Guattari (1999) como um 
sistema aberto e pulsátil que se constitui em movimento contínuo na medida em que se conecta 
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No livro “Caosmose” Guattari (2012) afirma que subjetividade é, de fato, 

plural, polifônica e que representa um conjunto de condições que torna possível que 

instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território 

existencial autorreferenciado. 

Tanto Gilles Deleuze quanto Félix Guattari, filósofos franceses que 

discutem temas no âmbito da subjetividade, pensam o território enquanto uma 

construção transitória, na qual há um vetor de saída, ou seja, de desterritorialização, 

e ao mesmo tempo um esforço para se reterritorializar em outra parte. 

Para estes filósofos, os territórios se constituem por procedimentos 

expressivos ao mesmo tempo em que são produzidas ou selecionadas as 

qualidades expressivas que os compõem, incluindo formas que emergem do caos 

criando composições, configurações e sentidos (LIMA; YASUI, 2014).  

Desta maneira, falar em forjar um território existencial tem a ver com a 

possibilidade de criar resistência diante de espaços cada dia mais homogeneizados, 

por meio de ações micropolíticas3.  

Guattari (1992) discorre sobre território existencial, enquanto uma 

localização espaço-temporal em constante processo de criação, sendo, portanto, um 

ambiente vivo que é essencialmente processo de expressão e está sempre sujeito a 

modificações, desvios e recriações de si mesmo, uma vez que se constitui na 

relação com outros territórios em movimento. Guattari afirma ainda que as 

possibilidades de transformação desses territórios se dão por modos de relação, 

logo, entrar em um território existencial já é modificá-lo, fazendo parte dele, pois ele 

é esta expressividade sempre provisória que a tudo capta, sensível e determinante 

na constituição de seus personagens.  

                                                                                                                                        
com a multiplicidade de fatores que compõe a realidade. Essa multiplicidade de fatores é 
denominada por Guattari (1993), como equipamentos coletivos de subjetivação ou componentes de 
subjetivação. Torre e Amarante (2001) situam subjetividade enquanto produto das redes da história, 
sendo sempre coletiva, cuja produção funciona forjando modos de existência que modelam 
maneiras de sentir e pensar. Parpinelli e Souza (2005, p. 408) referem que, “ao invés de pensar um 
sujeito de contornos limitados e fechado em si, a partir do qual a subjetividade brota, melhor seria 
pensar no cruzamento de múltiplos componentes de subjetivação que se ligam e religam e acabam 
influenciando a constituição da subjetividade”. 

3Micropolítica é um conceito desenvolvido por Guattari, o qual se refere às práticas que tem como 
efeito um modo de posicionamento de natureza insubordinada, disparado por repercussões de 
subjetivação (GUATTARI; ROLNIK, 2005). 
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O que faz um território ser pensado enquanto território existencial é, 

então, um sentido e uma expressividade que definem sua dimensão processual e 

qualitativa, nunca pertencentes a seus agentes, sempre na relação, onde se 

engedram continuamente formas expressivas e estéticas (ALVAREZ; PASSOS, 

2009). 

Assim, cabe situar que me localizo no campo da Terapia Ocupacional em 

saúde mental, territórios em que habito e de onde falo acerca da relação entre a 

loucura e o cuidado.  

Movida por afetos e por experiências pessoais em uma qualidade 

diferenciada de tempo, com uma relação muito particular com o corpo e com a 

experiência estética, me vi autorizada a discutir, nesses tempos de 

institucionalização da Reforma Psiquiátrica, um modo outro de trabalhar, de cuidar, 

no qual os dispositivos terapêuticos são afetados por ressonâncias pessoais, pela 

experiência existencial de quem os propõem.  

Busquei na pesquisadora Élida Lima inspiração na tentativa de definir 

meu problema. Ela diz:  

[...] estás autorizado, a ti é dado um fio, és agora costureiro. Permito que 
escrevas. Afirmo tua escrita [...] São as articulações que se aprende a 
fazer. É o envolvimento com o assunto tratado. É como um enigma. Um 
amuleto. Uma possibilidade. Atos. Maneiras de entrar no mundo. As 
ressonâncias pessoais. As posições assumidas. És tu o pesquisador. 
[...] Ora te pões na obra, ora não te pões [...] (LIMA, 2013, p. 93-94) 
(Ênfase nossa).  

Diante desta perspectiva, segui tecendo essa tese, ora me pondo na obra 

com minhas lembranças, minhas histórias, parte das tais ressonâncias, ora me 

retirando e invocando outros entes para tecer. 

Escolher a graduação em Terapia Ocupacional veio do desejo de lidar 

com pessoas que necessitassem de cuidados sensíveis, o que consistiria em uma 

atenção mais longa e detalhada junto ao outro, que embora seja difícil e custosa, se 

faz distinta e humanizada.  

Um desejo adicional se fez presente e pulsante nessa escolha, que era o 

de seguir uma profissão em que o entendimento do terapêutico e de seus métodos 

fosse flexível o suficiente para que pudesse utilizar os recursos de minha história, 

corpo, vida. Tal qual nessa tese. 
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O campo da Saúde Mental se presentificou logo após a formatura e, 

passados 13 anos trabalhando nesta área, tenho problematizado este espaço de 

diferença, já que o louco é um diferente que gera muitas interrogações, desconforto, 

intimidação, receio e medo, inclusive para quem já trabalha com a loucura há algum 

tempo.  

Desse lugar de cuidado, emergiram questões que foram sinalizando 

territórios a serem percorridos nessa cartografia. Uma delas aponta para certa 

superficialidade das “ações terapêuticas” em alguns casos demarcada pela falta de 

empenho e acolhimento com o sofrimento do outro: de um lado, desejo de cuidado, 

de olhar, acolhida, do outro, intervenções frágeis.  

Será que o cuidado aos usuários4 delirantes não comporta uma escuta e 

um acolhimento de fato abrangentes? Qual qualidade de cuidado as equipes estão 

dispostas a oferecer diante da loucura e suas demandas? Até que ponto os 

terapeutas se permitem envolver intensamente no ato de cuidar? Com quais táticas5, 

estratégias, dispositivos, afetos e afecções6 intervêm? 

O caminho que encontrei para buscar direções que saíssem do raso, para 

não operar dentro da superficialidade nos espaços de atenção psicossocial e ao 

mesmo tempo percorrer trajetórias desviantes e intentar perguntas transgressoras, 

foi o das práticas corporais e contra a lógica da produção e venda. 

Esta lógica perpassa por algumas “ações terapêuticas”, as quais se 

mostram empobrecidas por suas proposições capitalistas, reféns do comércio 

desqualificante e indutivas, nas quais o desejo do sujeito não é respeitado e o que 

                                            
4 Refiro-me ao longo da tese a usuários quando mencionar aqueles que são usuários dos serviços 

aos quais me reporto. Nos CAPS, geralmente a equipe psicossocial não utiliza os termos paciente 
ou cliente, mas sim usuário para designar aqueles que são atendidos nestes centros psicossociais. 

5 Utilizo tática e estratégia com definições distintas, segundo propõe Michel de Certeau (CERTEAU, 
2014). Apresento as diferenças em discussão no item III desta tese. 

6 Afecção é o estado de um corpo sofrendo a ação de outro corpo, uma modificação corporal, efeito 
de um corpo sobre outro, mistura de corpos, encontro de corpos, consiste na faculdade receptiva 
que revela seu modo próprio de receber e transformar impressões. A afecção é representativa, pois 
representa um corpo. O afeto não é representativo. Essa transição de um estado (do corpo afetado) 
a outro é denominada afeto, em outras palavras é “[...] a variação contínua da força de existir de 
alguém, na medida em que essa variação é determinada pelas ideias que ele tem” (DELEUZE, 
1978, n.p.), “[...] variações contínuas de potência que vão de um de um estado a outro [...]” 
(DELEUZE, 2011, p. 178). O afeto representa a variação entre os estados do corpo e delimita a 
interpretação psíquica de uma afecção (FILHO, 2006), ou ainda o efeito das afecções sobre a 
vontade de potência (ROLNIK, 2012).  
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importa é produzir movido pela expectativa de certa “qualidade” que garanta a venda 

do produto. 

 Mesmo que pareça óbvio, essa desconsideração do desejo alheio em 

algumas propostas, e o quanto isso é apenas “pretensamente terapêutico”, em um 

momento, me deparei com o técnico7 de um CAPS que me falou que todos os 

troncos de árvores são marrons e que ao induzir o usuário a pintá-lo de marrom 

estaria “trazendo-o para a realidade”, o que lhe parecia terapêutico.  

Minha resposta a essa asserção foi convidá-lo a visitar o quintal do CAPS, 

onde com seus próprios olhos poderia ver que nem todos os troncos eram marrons, 

muitos eram verde-musgo, outros alaranjados, outros acinzentados e que outras 

formas de intervenção não-indutivas poderiam ser utilizadas para “trazer o sujeito 

para a realidade” (caso este fosse seu objetivo), deixando o usuário livre para 

produzir com as cores e formatos que desejasse, uma vez que acolher os diferentes 

olhares e desejos mostrava-se mais significativo, pelo menos na composição que eu 

construíra sobre um cuidado abrangente e potencializador de afetos. 

Sobre este fato, cabe a afirmação de Galvanese (2010), que destaca o 

“mito da atividade terapêutica”, o qual naturaliza a ligação entre atividade e 

terapeuticidade, quando muitas vezes é a técnica que define os objetivos e 

procedimentos a serem adotados durante as atividades, sem compromisso com os 

contextos e necessidades da vida dos sujeitos envolvidos nas mesmas. 

Parece-me evidente a diferença entre querer “ensinar” um usuário a pintar 

a gravura de uma copa de árvore de verde com o tronco marrom – porque senão “o 

pano de prato não vende” – de realizar uma atividade de dança numa relação 

integrada com o espaço e em um tempo relaxado, com os pés descalços, onde não 

existe o certo ou o errado, mas o junto, um fazer compartilhado. 

Mas, obviamente que as práticas corporais por si só não garantem um 

cuidado diferenciado, entretanto, quando elas pulsam implicadas com o 

comprometimento de quem as propõe, com ênfase na garantia de escuta e de 

                                            
7 Na rotina psicossocial, chamamos de técnico aos funcionários de CAPS que tem alguma formação 

de nível superior, agregando também, na maioria das vezes, o papel de técnico de referência para 
alguns usuários. 
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formação de vínculo entre os participantes, isso pode proporcionar uma ação 

integradora, amplificadora de potências.  

Então, como compor essa cena de vínculo, comprometimento e escuta? E 

como sustentá-la por longo tempo? Como sustentar um acompanhamento que se 

faça enquanto aumento da potência de agir do usuário? Como produzir na 

intensidade de vida e não na apatia? 

Uma forma de sustentação seria o debruçar do terapeuta sobre esse 

fazer, dedicar-se a experimentar, pesquisar, compor em uma processualidade 

contínua, construindo parcerias e reforçando as experiências vitais. 

As pesquisadoras Moema Schmidt e Ana Cristina Figueiredo, em um 

artigo publicado em 2009, propuseram-se a questionar “como sustentar o 

acompanhamento no CAPS?” (SCHMIDT; FIGUEIREDO, 2009). Sobre essa 

questão, apontaram respostas que ultrapassam o binômio medicar-tratar. Dentre 

outras coisas, recomendam a valorização do lugar simbólico em relação ao lugar 

físico do CAPS e um trabalho próximo aos sujeitos e criador de vínculo que lhes 

garanta ampliação das referências de cuidado. 

As autoras afirmam ainda que sentir-se cuidado é, acima de tudo, ter um 

“lugar” frente ao outro que o trata acolhendo e protegendo a partir de uma relação de 

confiança. Enfatizam a importância das equipes obterem supervisão clínica que as 

auxilie, pois esse tipo de suporte, quando eficientemente desenvolvido, enlaça a 

equipe, além de convocá-la à responsabilidade no trabalho cotidiano, propiciando 

troca de experiências e informações, bem como auxiliando a elaboração de táticas, 

ações e acompanhamento referenciado.  

Os benefícios advindos da supervisão, todavia, só acontecem quando há 

continuidade nesta estratégia e quando o supervisor mergulha nas questões que 

figuram no cotidiano das equipes. Infelizmente, nos últimos nove anos de meu 

trabalho nos CAPS do Pará, essa iniciativa ocorreu apenas em um semestre e de 

forma descontinuada. 

Ao costurar à pesquisa essas questões pulsantes e minhas experiências 

existenciais, implico-as na definição do problema, passando pela escolha do método 

e pela palpitação da minha tese, isto é, de que é pela afetação das experiências 

existenciais que o terapeuta opera um cuidado. 
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A partir de minhas afetações e também de minhas inquietações, concebi 

o que chamo de cuidado artesanal ou artesania do cuidar. Esse cuidado foi tecido 

em uma processualidade que só foi possível me atravessar, por meio do que a 

experiência estética, do corpo e do tempo, a partir do convívio no ambiente indígena, 

imprimiu em minha relação com a loucura, e que só me foi posto por meio das 

experimentações corporais com usuários das instituições de atenção à saúde mental 

nas quais trabalhei. 

O que eu quero dizer afinal? As experimentações corporais na saúde 

mental foram os canais por onde teci um cuidado artesanal. Antes ou em paralelo, 

as outras práticas no campo da saúde mental não me permitiram fazer tais 

conexões. 

Quando timidamente iniciei um grupo semanal de relaxamento em uma 

clínica psiquiátrica particular, na qual atendia grupos que apresentavam certa 

multiplicidade de demandas, percebi que aquela experiência destacou-se como a 

ação de potência mais afetiva e produtiva naquele lugar, o que serviu de motivação 

para investir nesse tipo de tática terapêutica.  

Aos poucos, fui somando às técnicas de relaxamento, experimentações 

outras com automassagem, alongamento, massagem de extremidades e, por vezes, 

coligando a atividades expressivas com materiais como argila e tinta. Após essa 

experiência, trabalhei em uma instituição pública que atendia exclusivamente 

dependentes químicos, onde dei continuidade à proposta do relaxamento a qual 

agreguei outros recursos, ampliando as possibilidades para o trabalho junto a essa 

nova clientela. 

Nesta instituição, mantinha um grupo que denominei de “grupo de 

trabalho corporal”, no qual contava com a parceria de uma psicóloga com 

experiência em técnicas Reichianas e da Bioenergética. Juntas, começamos a incluir 

no grupo as Danças Circulares Sagradas, técnicas respiratórias e algumas 

atividades que seguimos aprimorando como circuitos sensoriais, vibração de 

palavras, trabalho com máscaras e outros. Ao mesmo tempo, continuava a busca 

por novas experimentações. 

No final de 2008, após dois anos com este grupo voltado a dependentes 

químicos, fui transferida para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Renascer, 
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situado na cidade de Belém, Estado do Pará, norte do Brasil, onde retomei o “grupo 

de trabalho corporal” e segui intensificando as práticas por meio da associação com 

outros recursos. 

Os encontros grupais no CAPS Renascer aconteciam uma vez por 

semana e contavam frequentemente com o auxílio de estagiários voluntários 

oriundos de cursos de graduação em Terapia Ocupacional e de uma técnica de 

enfermagem do próprio CAPS.  

Este foi o primeiro grupo naquele Centro a trabalhar com práticas 

corporais múltiplas, já que as experiências anteriormente desenvolvidas ali eram 

mais específicas, como grupo de alongamento, de relaxamento e atividade física. 

O trabalho nos CAPS é fundamentado no modelo psicossocial, uma vez 

que eles são os principais dispositivos articuladores da rede de atenção à saúde 

mental e representam o espaço substitutivo aos manicômios a partir da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. 

Nestes serviços psicossociais, o atendimento não diz respeito 

exclusivamente ao momento de crise, mas da continuidade da vida do usuário na 

busca por aquilo que podemos chamar de reabilitação psicossocial, a qual enfoca a 

construção ou reconstrução de uma relação do usuário com seus direitos de 

cidadania, bem como o exercício progressivo desses direitos, a possibilidade de vê-

los reconhecidos e a capacidade de praticá-los (ZERBETTO; PEREIRA, 2005). 

Paralela a essa prática no Sistema Único de Saúde (SUS), a experiência 

docente me ajudou a pensar no/para o grupo, uma vez que, ao lecionar a disciplina 

denominada “Atividade e Recursos Terapêuticos”, experimentei com os alunos da 

graduação em Terapia Ocupacional da Universidade Estadual do Pará vivências e 

discussões que me fizeram ampliar as possibilidades na clínica que eu alimentava 

naquele momento.  

Ao referir-me à clínica, nessa tese, a situo no pensamento de Favoreto 

(2006), que a concebe como algo que se explica no cuidado ou na resposta ao 

sofrimento e às incertezas advindos de processos que impõem limites à capacidade 

de andar pela vida. Ou ainda como o que funciona libertando a vida do que a sufoca 

(ROLNIK, 2003). 
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Outro território que me preencheu de acontecimentos que jogaram luz na 

escrita, no corpo e na ideia de cuidado foi o trabalho no grupo de Biodiversidade 

Subjetiva, iniciado em 2012, no Laboratório do Processo Formativo da filósofa e 

terapeuta Regina Favre. 

As demandas e reflexões oriundas do acompanhamento realizado com os 

usuários que frequentaram o grupo de trabalho corporal entre os anos de 2010 e 

2012, bem como a prática docente, me ajudaram a discutir a experiência estética, do 

tempo e do corpo na relação com o cuidado em saúde mental, mas sem perder de 

vista as conexões estabelecidas com as práticas corporais vivenciadas nos grupos 

terapêuticos que conduzi anteriormente a esse momento e também com minhas 

incursões pessoais em distintos territórios. 

A partir desta espécie de itinerário, resumidamente mencionado até aqui, 

as seguintes questões de pesquisa foram se compondo: Como práticas em saúde 

mental podem operar para o convívio e o fortalecimento de vínculo em certa 

lógica de cuidado, de modo que não percam de vista as ressonâncias pessoais 

ou experiências existenciais de quem as efetiva? Como sustentar uma força 

operante que não desvincula a vida do terapeuta de seus modos de produzir 

cuidado? E como se mostra o território de um cuidado que não objetiva tratar, 

mas aumentar a potência de agir dos sujeitos? 

Busquei revelações para esses questionamentos a partir de registros nos 

cadernos de grupo acumulados ao longo dos anos, que para lembrar uma poesia de 

Manoel de Barros, chamo aqui de “cadernos de andarilha”. A cartografia lançou-me 

às cenas extraídas dos registros do grupo que dispararam discussões que 

culminaram na organização de uma forma de pensar o cuidado que denomino 

artesanal. 

Para dar conta de tantos alinhavos nesse percurso, foi importante adotar 

uma postura cartográfica na pesquisa, visto que na cartografia conta o caminho no 

qual o cartógrafo se afetou, e são os deslocamentos, as aberturas e clausuras que 

vão definindo esse percurso. Rolnik (2011) esclarece que a cartografia é um 

desenho que se move, uma composição que acompanha mudanças, sejam elas de 

fluxo ou de vida. Por isso, cabe ao pesquisador, enquanto cartógrafo, captar forças e 

dar-lhes visibilidade. 
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A cartografia apresenta o desafio de realizar uma reversão do sentido 

tradicional do método, sem objetivar metas prefixadas, sem o intuito de ser aplicada, 

mas para ser experimentada e assumida como atitude. Todavia, o fato de não ser 

fixa, não quer dizer que não tenha rigor, mas este é ressignificado. O rigor do 

caminho, sua precisão, está mais próximo dos movimentos da vida, e nada é 

tomado como exatidão, mas como compromisso e interesse, como implicação junto 

à realidade (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012). 

Ao cartografar, submergi no funcionamento do universo pesquisado, 

participando da realidade vivenciada, de forma que cartografei falas, gestos, olhares 

e outras afecções e afetos, a fim de traçar rotas irregulares, ocupando-me do 

traçado das forças atuantes, implicando em um modo de caminhar e também de 

fazer funcionar.  

Rolnik (2011, p. 66) acentua essa submersão quando refere que o 

cartógrafo “deixa seu corpo vibrar em todas as frequências possíveis e fica 

inventando posições a partir das quais essas vibrações encontrem sons, canais de 

passagem, carona para a existencialização”. Cartografar, portanto, seria a 

composição de uma paisagem aberta em conexão com toda a sua extensão, flexível 

e suscetível a constantes modificações. 

Ao longo desta tese, será possível observar que a cartografia que 

conduzo é permeada de práticas que funcionaram como plataformas de lançamento 

de discussões e que passaram pela não fixação diagnóstica, pela importância de um 

tempo sutil e espaço formativo na atenção psicossocial, pela inclusão de elementos 

culturais nas práticas de cuidado, pela escuta atenciosa das histórias pessoais dos 

usuários, pela ênfase na aproximação de corpos, pela intensidade das ações entre 

os sujeitos como combustível vincular, e pelo aumento da potência de agir e tudo 

que ele imprime de mudança de atitude diante do tratamento, elementos que 

compõem o que nomeio de cuidado artesanal. 

Os registros fotográficos e excertos contidos na tese abrangem 14 

participantes do grupo de trabalho corporal. A obtenção dos dados se deu por meio 

dos registros nos cadernos de andarilha, registros fotográficos e de áudio com 

proposta aprovada pelo Comitê de Ética da PUC/SP. 



25 

 

Os registros de áudio, fotográficos e nos cadernos, foram realizados à 

época do funcionamento do grupo sem a intenção de produção acadêmica, mas 

como parte de pesquisa de prática e de sistematização do acompanhamento do 

grupo terapêutico. As cenas narradas na tese foram selecionadas dos cadernos de 

andarilha, seguindo como critério de escolha aquelas com maior volume de registro 

e as que apontavam conexões com os temas levantados por autores que “me 

emprestaram candeeiros”.  

As cenas apresentadas ao longo da tese em forma de narrativas 

destacadas em itálico, embora extraídas dos cadernos de andarilha, em alguns 

momentos foram acrescidas de excertos de falas de sujeitos registradas em áudio. 

Outros relatos aglutinados a alguns capítulos contam as experiências existenciais da 

cartógrafa e foram escritos ao longo da produção desta tese. 

O relato cartográfico está dividido em quatro partes: a Parte I, intitulada 

“Reverberação de afetações e territórios existenciais”, introduz o trabalho e nela 

costuro parte de minha trajetória pessoal, clínica e acadêmica que contribuíram para 

delinear o interesse pelo objeto de estudo. 

A Parte II, cujo título é “Tecer um porvir marcado pela experiência 

estética, do corpo e do tempo”, está dividida em oito plataformas de discussão 

que desenham elementos da constelação do cuidado artesanal: 2.1 A vida às vezes 

transborda pelos poros, que trata do saber-do-corpo em contraposição a uma 

fixação diagnóstica; 2.2 Paisagens acolhedoras em um tempo de sutilezas: por 

uma poética do cuidado, que aborda a composição de um cuidado imbricado em 

uma experiência de tempo e espaço próprios, em que figuram acolhimento e atitude 

ético-poética; 2.3 Composições híbridas narram surpresas cotidianas que se 

presentificam no CAPS, que apresenta experiências cotidianas com dança e outros 

elementos no campo do inusitado no ambiente psicossocial; 2.4 O (re)contar da 

vida por entre máscaras, corpos e histórias, que explora a proposta de um 

trabalho com máscaras voltado à escuta das histórias pessoais dos usuários; 2.5 

Memórias afetivas e potências de conexão costurando a cena terapêutica, que 

trata de práticas de cuidado em conexão com a aproximação de corpos; 2.6 Uma 

didática das invenções, que discorre acerca de um olhar estrangeiro sobre o 

cotidiano a partir de experimentações sensoriais; 2.7 A iminência do aumento da 

potência de agir, que discute a saúde como aumento da potência de agir por meio 
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de experimentações que alimentam a intensidade do viver; 2.8 Um banho de ervas 

e de pertencimento, que trata da presença de elementos culturais nos dispositivos 

de cuidado. 

Já na Parte III, intitulada: “Alinhavos, sombras e moinhos”, desenrola-

se a discussão sobre os elementos da constelação do cuidado artesanal 

apresentados na Parte II e a transversalização das ações, enfocando a costura de 

ideias, desafios e energia inventiva, sendo dividida em dois temas de discussão: 3.1 

Compondo dispositivos de cuidado: cenas de um itinerário terapêutico 

ocupacional; 3.2 Artesania do cuidado: cartografia de um processo metamorfósico. 

Por fim, a Parte IV, intitulada Tessituras finais, traça as considerações 

finais da tese.  
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PARTE II 

TECER UM PORVIR8 MARCADO PELA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA, DO CORPO E 

DO TEMPO 

 

Nesta segunda parte da tese, trato de possibilidades cotidianas que 

esboçam o desenrolar de um acontecimento marcado pela contaminação do vivido, 

e esta se deu pelo contato com o mundo, na construção de aberturas ao acaso, de 

experimentações de autonomia no coletivo, em encontros que puderam promover 

experiências que denotaram processos de criação. 

A experiência estética reside na aptidão destes processos de criação em 

tecerem como fontes existenciais, como espécies de máquinas autopoiéticas, certa 

força inventiva, transpondo esquemas pré-estabelecidos do viver. 

A experiência estética, do corpo e do tempo, permeou todo o 

acontecimento do cotidiano que trago à tona, transversalizando os dispositivos e 

imprimindo marcas que se descortinaram à medida que os sujeitos se permitiram 

uma maior entrega nas relações. 

Essa experiência estética que contemplamos se apresenta conforme 

convocamos o olhar por meio de uma força investigativa que se situa na relação, no 

modo como observamos e denominamos o mundo, o que nos atravessa e a maneira 

como as forças do mundo afetam nosso corpo. Ela não diz respeito aos sinais ou 

símbolos, nem à possibilidade interpretativa dos mesmos, mas da instauração de 

uma nova potência de escuta, de acolhimento, de produção de sentido. 

Mecca e Castro (2009) discorrem sobre a experiência estética, 

relacionando-a a uma dimensão existencial da vida das pessoas, podendo ser 

fomentada por meio do contato com qualquer objeto ou fenômeno. As autoras 

afirmam que tal experiência evoca forças vivas que constituem a subjetividade, 

conectando sensorialmente o sujeito ao entorno, o que o localizaria em um cenário 

estético intersubjetivo e, paralelamente, o lançaria a outro espaço-tempo que 

                                            
8 Neste caso utilizado no sentido do desenrolar de um acontecimento. 
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desmancha formas costumeiras de lidar com as situações cotidianas, inventando 

novos modos de ser, fertilizados por um processo de singularização. 

O corpo, o tempo e a experiência estética foram vivenciados de forma 

transversalizada, em uma lógica convocada da experiência existencial da cartógrafa, 

dialogada com a dos participantes do grupo, sempre sob a força de uma história 

pautada na potência inventiva da relação, aquela que dá lugar a processos de 

invenção de si e do mundo. 

E como qualificar os encontros cotidianos de abertura às experiências 

estéticas? Qualificando a intensidade de vida que neles interage? Acolhendo ao 

mesmo tempo as contingências do caótico e as vias de expansão existencial? Que 

potência sustentaria essa experiência? A Suely Rolnik (1997, p. 26) chama essa 

potencialidade de vibrátil, “que faz com que o olho seja tocado pela força do que vê”.  

2.1 A vida às vezes transborda pelos poros 

Os loucos são como  
beija-flores:  

nunca pousam, 
ficam a dois metros do chão 

(Arthur Bispo do Rosário). 

 

Em uma sala apertada do CAPS, em mais uma tarde quente, como era de 

se esperar em Belém, tentamos não nos incomodar tanto com o suor e a sede 

constante. A maioria das pessoas chega quase simultaneamente, e mais calor se 

instala no ambiente. Começamos o trabalho caminhando pela sala em passos 

lentos, mas firmes, alongando a musculatura e nos cumprimentando 

espontaneamente para, em seguida, iniciar a proposta para aquele dia. Quatorze 

pessoas, entre usuários do CAPS, estagiários e técnicos se “ajustam” ao espaço 

inadequado. Se não fosse pelas conversas movidas a risadas, o ambiente nos faria 

correr dali. Lemos o “Poema Preso”, escrito pela filósofa Viviane Mosé por sugestão 

minha. Um dos usuários faz a leitura: 
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A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. 
Abscessos, tumores, nódulos, pedras… 
São palavras calcificadas, poemas sem vazão. 
Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre… 
Poderiam um dia ter sido poema, mas não… 
Pessoas adoecem da razão, de gostar de palavra presa. 
Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. 
Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. 
Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. 
Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. 
Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. 
Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. 
E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo 
Com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. 
Você pode arrancar poema com alicate de cutícula, com pente, com uma agulha. 
Você pode arrancar poema com pomada de basilicão, com massagem, 
hidratação. 
Mas não use bisturi quase nunca, 
Em caso de poemas difíceis use a dança. 
A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. 
Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. 
São os poemas-corte, os poemas-peito, os poemas-olhos, 
Os poemas-sexo, os poemas-cílio… 
Atualmente, ando gostando dos pensamentos-chão. 
Pensamento-chão é grama e nasce do pé, 
É poema de pé no chão, 
É poema de gente normal, de gente simples, 
Gente de Espírito Santo. 
Eu venho de Espírito Santo. 
Eu sou do Espírito Santo, eu trago a Vitória do Espírito Santo. 
Santo é um espírito capaz de operar o milagre sobre si mesmo.  
(Ênfase nossa) 

 

Foto 1 - Em grupo 

 
Fonte: Arquivo de práticas 
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Após a leitura do poema, alguns usuários espontaneamente pediram a 

palavra. As falas traziam um desdobramento do poema, que se deu por acharem 

que adoeceram da razão, das palavras presas, não ditas, por tudo que “engoliram” 

durante anos e que agora “vomitavam” em forma de sofrimento mental. Um dos 

usuários disse: “Se pensasse nisso antes, se soltasse meus poemas, quem sabe 

nem estaria aqui hoje”. 

Poema preso, loucura, doença mental, devaneio, sofrimento mental, 

maluquice, doidice, sofrimento psíquico, transtorno mental... Várias nomenclaturas, 

algumas delas termos convencionais de uma ciência nosológica; outras, termos 

usuais do senso comum, mas todas voltadas para uma mesma questão que suscita 

olhares plurais e que encontra-se alojada em um lugar historicamente ocupado por 

outras manifestações em séculos anteriores. 

Cabe lembrar Guattari que ao ser questionado sobre o que era doença 

mental, respondeu que esta não poderia ser definida sob um único aspecto, já que 

envolve dimensões pessoais, econômicas, sexuais, conjugais, familiares, de 

trabalho, personalidade, modo de vida, de ordem moral, estética e religiosa. Ela é 

alguma coisa que se agencia no conjunto desses níveis, mesmo que só o que 

apareça seja um sintoma no corpo (GUATTARI; ROLNIK, 2005). 

As dimensões envolvidas no acontecimento da loucura são mais 

abrangentes e enigmáticas do que podemos supor, além disso, requerem ações que 

vão ao alcance do sujeito no seu limite e que não dependem de nomenclaturas para 

que se façam compreender, já que, por vezes, estas apenas atrapalham. 

Pelbart (1993, p. 105), por sua vez, entende loucura como “[...] uma 

dimensão essencial de nossa cultura: a estranheza, a ameaça, a alteridade radical, 

tudo aquilo que uma civilização enxerga como o seu limite, o seu contrário, o seu 

outro, o seu além”. 

Esse olhar sobre a loucura como o limite de uma civilização, talvez ajude 

a compreender o porquê da relação do homem ao longo da história ser tão 

complexa com este fenômeno. 

Bachelard compreendia o devaneio como função de um sonhar ativo, 

vivificador, sem nenhum sentido divagativo. A imaginação poética, em sua 
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concepção, seria uma modalidade de devaneio que representa a expressão poética 

sobre o que se sonha e vive (PRADO et al., 2012). 

Percebemos que os olhares sobre a loucura ao longo da história da 

humanidade já foram tomados por sentimentos diversos. Em alguns momentos 

entendida como fuga, como excesso, causando respeito ou compaixão. Outrora, 

temida, rejeitada, excluída, resultando em temor ou desqualificação.  

Mário Pedrosa (1951, p. 196), conhecido crítico de arte, ao se deparar 

com internos de um hospital psiquiátrico os chamou de “homens que não 

conseguem contemplar o mundo sem estremecer, comovidos”, especialmente 

aqueles que produziam o que chamava de arte bruta, em que se cria sem a intenção 

da produção artística, como nos ateliês propostos por Nise da Silveira, psiquiatra 

que se recusou a usar eletrochoque, trabalhando com ateliês artísticos no espaço 

hospitalar na década de 40.  

A arte, universo por onde transita a poesia, tem uma vinculação, uma 

nascente com o que se pode chamar de “não-razão” ou da errância do nexo, do 

muitas vezes indizível, das afecções despertando em nós afetos que, se 

expandidos, fazem-nos ter respostas refinadas diante da dor e do sofrimento, 

possibilitando que se apreenda o mundo ao nosso redor em sua profundidade pela 

lógica do saber-do-corpo. 

O saber-do-corpo circunscreve uma maneira de perceber o mundo como 

forma e apreender o mundo como campo de forças. A apreensão das forças do 

mundo e de seus efeitos sobre os nossos corpos corresponde a um saber de 

percepção de nossas diferenças, um saber de avaliação dos afetos. Rolnik fala do 

saber-do-corpo como uma vibração híbrida entre o homem e um ponto de 

interrogação, que considera os sentidos, a atenção e as intensidades (ROLNIK, 

2012, 2013). 

Borges (2015) contextualiza que o termo utilizado por Rolnik aponta certa 

capacidade afetável do corpo em sua relação com o mundo, algo que precipita 

novos devires9. 

                                            
9 Devir não é semelhança, é da ordem da aliança, é um “entre” heterogêneos, o encontro ou a relação 

de dois termos heterogêneos que se "desterritorializam" mutuamente, não é imitar algo ou alguém, 
nem identificar-se com ele, é fenômeno de dupla captura. Desejar é passar por devires, não se 
abandona o que se é para devir outra coisa, mas outra forma de viver e de sentir assombra ou se 
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O saber-do-corpo, diferente do eu identitário, envolve-se na dimensão dos 

ritmos singulares do existir; como um portal pelo qual podemos acessar as memórias 

dos afetos que toda palavra contém; as forças das formas e a experiência da 

duração que só pode ser apreendida pelo movimento dos corpos (BORGES, 2015). 

O corpo-que-sabe é aquele que sabe dos efeitos do outro na textura e 

consistência de si. Além disso, descreve outra capacidade, outra potência do corpo 

que consiste em ser vulnerável ao outro como uma presença viva, como um campo 

de forças que me afeta, que produz efeitos e cria uma espécie de espaço de 

alteridade em mim, a partir dos quais vou me reinventar, me ver exigido a uma 

reinvenção (ROLNIK, 2013). 

Rolnik (2014) acrescenta que nossa cultura “antropofalocêntrica” apagou 

a capacidade receptiva do corpo, reduzindo a chance de se afetar com as forças do 

mundo. Este saber-do-corpo seria a via pela qual poderíamos acessar extratos de 

abertura, escapando de modelizações opressoras. O corpo-que-sabe é como a 

nossa principal bússola, é o principal instrumento que temos como vivos, então 

batalhar pela ativação dessa capacidade é o foco principal de uma luta micropolítica. 

Entrar em contato com ações de cuidado que privilegiem o saber-do-

corpo, em síntese, produz algo para além do tratar, deflagra escapes e ações que 

ampliam as chances de nos afetarmos com as forças do mundo. 

Proporcionar que a vida seja marcada pela experiência estética, nessa 

relação com o saber-do-corpo, permite emergir afetações onde para muitos parece 

não existir nada, por vezes ajuda cada um, ou um, a inventar a seu modo, seu 

percurso poético de estar no mundo, de viver e dar sentido à vida. 

Após a leitura do poema e de uma breve conversa em que se falou sobre 

as percepções acerca do texto, cada um fez um desenho “cru” de seu próprio corpo 

em tamanho real. Chamo-os de “crus” por serem feitos sem grandes recursos 

plásticos como tinta ou colagem. Nesse desenho, deveriam sinalizar da forma que 

achassem melhor e dentro do contorno de seus corpos, onde estariam seus poemas 
                                                                                                                                        

envolve na nossa e a "faz fugir". Devires são investidos de alteridades em relação ao modelo de 
identificação majoritária (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Nas palavras de Deleuze e Guattari (1997, 
p. 64):“Devir é partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das 
funções que se preenche, para extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento 
e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos 
tornarmos, e através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é processo do desejo”.   
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presos, se nos pulsos, se no tórax, se na cabeça e etc. Depois de terem finalizado 

os desenhos, passamos a trabalhar em cima de cada desenho, um a um. O desenho 

era colado na parede e intervíamos sobre o mesmo. Nossas intervenções eram no 

sentido de “liberar poemas”, um trabalho de “soltura” que realizamos coletivamente. 

Se o desenho tinha marcas na cabeça ou escritos como “dor no peito”, por exemplo, 

o grupo, ao intervir, poderia escolher desenhar, escrever, pintar ou fazer algo que 

soltasse aquela “dor endurecida”. Assim, para dores de cabeça foram desenhados, 

pintados e/ou escrito: carinho, cafuné, compressa de chá de camomila, massagem, 

banho demorado, flores, sorriso. Para insônia, foram indicados: cafuné, banho 

quente, leite morno, coceira nas costas, massagem nos pés. Para tristeza, foram 

indicados passeios, oração, alongamento, ser leve, usar roupas coloridas e assim 

por diante. 

 

Foto 2 - Antes e Depois da soltura A. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 



34 

 

Foto 3 - Antes e Depois da soltura B. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

 Após intervirmos em cada desenho, pausamos para conversar sobre 

toda a ação. Alguns usuários relataram que sentiram como se a intervenção tivesse 

acontecido sobre os seus próprios corpos encarnados, mas sem que fosse algo 

invasivo. Uma senhora que tinha feito seu desenho corporal muito triste, olhos 

baixos, boca sem sorriso, pouca cor, disse que se assustou ao ver que após a 

intervenção do grupo havia batom em seus lábios, que estes haviam sido refeitos 

em forma de sorriso, que colocaram uma flor em seu cabelo etc. A partir dos relatos 

iniciais, focamos nossos diálogos sobre as ações que poderíamos realizar na 

“soltura” de nossos poemas presos. 

Naquele momento do grupo, intervir no distanciamento do próprio corpo 

foi a forma encontrada para que o trabalho acontecesse com certa suavidade. 

Começamos com as palavras escritas, antes mesmo das ditas. Veio o poema, 

vieram os desenhos, as escritas nos corpos desenhados, e depois os diálogos. 

Sennett (2009, p. 111) traz uma reflexão interessante ao destacar que 

“[...] o que somos capazes de dizer em palavras pode ser mais limitado que aquilo 

que fazemos com as coisas. O trabalho artesanal cria um mundo de habilidade e 

conhecimento que talvez não esteja ao alcance da capacidade verbal humana 

explicar [...]”. 

Durante o encontro, o grupo mostrou-se mais receptivo a intervir sobre o 

corpo-desenho do que falar sobre a experiência ou sobre o poema. Foi necessário 
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certo manejo para que pudessem compartilhar o que o trabalho artesanal do grupo 

havia suscitado em cada um. 

 Quando finalmente conseguiram expressar em palavras, a maioria situou 

essa “soltura de poemas presos” no campo relacional, social e cultural. Ninguém 

falou em remédios alopáticos, mas em remédios de alma, assim por eles intitulado. 

Esses abrangeriam desde acordar cedo e fazer uma caminhada, a ouvir música, ir à 

Igreja, ligar para os amigos, usar palavras doces, dormir bem ou até mesmo seguir 

seu tratamento no CAPS. 

Os olhares sobre os outros se fizeram marcantes, e essa provocação 

significou um despertar para muitos. A experimentação funcionou como uma poesia 

do cotidiano, conduzida em bordas macias, cuja maciez se presentificou na interface 

com os outros. Superfícies macias que acolheram e produziram um modo de 

cuidado delicado que transbordou pelos poros. Um cuidado manejado pela 

suavidade que operou para garantir que não excedêssemos os limites que os 

sujeitos suportariam naquele momento, fato que implicou na intervenção 

permanecer focada no corpo-desenho. 

 

Foto 4 - Desenho do corpo 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Percebe-se que o sujeito em sofrimento mental não deseja um 

diagnóstico, mas sentir-se inspirado, sentir-se cuidado, respeitado em seus direitos. 
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Entretanto, algumas práticas “arcaicas” se mantêm ativas no Brasil, ainda que haja 

uma ruptura com o paradigma asilar, contemplada, mesmo que não plenamente, 

pela atual Política Nacional de Saúde Mental.  

A ampliação do número de CAPS, a disponibilidade de medicamentos 

com menos efeitos colaterais e de maior qualidade, um acolhimento mais adequado 

nos momentos de crise – o que inclui espaços apropriados com a expansão dos 

CAPS do tipo III – , bem como a capacitação de equipes, o suporte para visitas e 

cuidados domiciliares, a educação e a sensibilização da população para diminuir 

preconceitos e procura tardia por tratamento são algumas questões que podem ser 

apontadas em uma observação crítica sucinta com relação às necessidades de 

melhoria da Política Nacional de Saúde Mental, mostrando-nos que ainda há muito 

trabalho a ser construído em prol de uma ampliação do cuidado e dos direitos dos 

usuários, para além da não-fixação diagnóstica. 

Na prática psicossocial, muitas forças reativas10 se impõem em um 

trabalho de “prender poemas” e patologizar. É real a dificuldade dos profissionais de 

saúde em abandonar o olhar psiquiatrizante, em pensar a saúde mental de forma 

desruptiva, sem criar novos modelos de submissão do outro ou deixar de olhar o 

sujeito pela lente incapacitante do reducionista paradigma manicomial, mesmo que 

em novos cenários. 

É importante destacar, que durante o período em que coordenava o 

grupo, do qual saíram os registros das cenas tratadas nesta tese, frequentemente 

usuários eram inscritos por seus técnicos de referência11e outros saíam do grupo por 

alta, mudança de plano terapêutico, não identificação com o grupo etc. Dessa forma, 

o contexto do grupo variava sistematicamente e o fluxo de entrada e saída era 

contínuo, característica dos grupos abertos (BALLARIN, 2003). Nesse contexto, não 

fazia parte de minha rotina ler o diagnóstico dos participantes do grupo em seus 

prontuários.  

                                            
10Forças reativas submetem o corpo a uma organização moral, deixando-o passivo para operar 

metamorfoses sobre si, triste e distante do aspecto ativo da existência (FERREIRA, 2010). Aquilo 
que exclui ou apequena nosso esforço e empreendimento (FILHO, 2006).  

11Técnico de referência é o técnico do CAPS que ao realizar o acolhimento de um usuário no serviço, 
fica responsável por construir seu projeto terapêutico e por acompanhá-lo semanalmente no Grupo 
de Referência Técnica (GRT) que coordena. 
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Souza e Santos (2008, p. 92) pensam que:  

quando um profissional tem conhecimento do diagnóstico de um sujeito, 
com frequência tende a reduzi-lo ou a reduzir sua experiência, justificando 
atitudes e aspectos de sua personalidade, sem que tenha algo a mais a 
descobrir ou a fazer por ele.  

Esta é uma opção de trabalho que fiz, na qual busquei concentrar atenção 

e investimento nas necessidades que se apresentavam, nas demandas manifestas 

explicitamente ou não, e na relação, que na artesania aqui apresentada, está acima 

de qualquer fixação diagnóstica ou rotulagem.  

Souza e Santos (2008) reforçam que a produção de cuidado na 

atualidade resulta de histórias, saberes e práticas, inseridas em um processo social 

dinâmico que gera sentidos múltiplos. Entretanto, a Saúde Mental atual ainda está 

visivelmente atrelada ao contexto Moderno, cujas premissas enfatizam o 

conhecimento sistemático e objetivo das patologias psiquiátricas, situação que 

favorece o uso imperativo da Classificação Internacional de Doenças (CID), do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (DSM) ou qualquer outro 

instrumento descritivo generalista. 

Pearce (1996, p.176) alerta que “[...] dizer como algo se chama não é 

simplesmente nomeá-lo ou falar sobre isso: é num sentido real, convocá-lo a ser 

como foi nomeado”. Deste modo, identificar ou convocar esse diagnóstico assume 

relação de semelhança. 

Os estagiários que auxiliavam o grupo, muitos oriundos de práticas que 

valorizavam o caráter patologizante, questionavam os diagnósticos e recebiam como 

resposta que ali outras informações eram prioritárias, e aos poucos iam substituindo 

a curiosidade propedêutica por um olhar em que figuravam subjetividades. Sobre 

este modo de proceder, Lima (2004, p. 45) salienta que:  

[...]se o terapeuta não é capaz de olhar, mas apenas de ver, estará apto 
somente a fornecer diagnósticos para determinadas situações e, a partir 
deles, propor [...] não será capaz de entrar num espaço de troca com seu 
usuário [...]. 

Grandesso (apud SOUZA; SANTOS, 2008, p. 92) esclarece que a postura 

de não saber o diagnóstico não significa não saber nada, mas reconhecer-se como 

tendo um saber sem acesso privilegiado a pretensas verdades, visto que este é “[...] 
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de caráter provisório, que deve ser desafiado por outros saberes, inclusive, o do 

cliente, o único especialista em sua própria experiência”. 

Este caráter provisório fica evidente ao pesquisarmos em prontuários, já 

que encontramos inúmeros diagnósticos para um mesmo usuário ao longo de um 

período de acompanhamento. Isso se deve, em parte, ao fato de o sofrimento 

mental não ser fixo, ademais, a estabilidade de um quadro é tarefa árdua, bem como 

um diagnóstico depende da avaliação do médico assistente naquele momento, o 

que acontece acolhendo as variáveis que envolvem o conhecimento humano e a 

complexidade dos casos. Cabe lembrar Nise da Silveira quando ressalta que: 

[...] a Psiquiatria, na sua atitude face ao doente, invalida sumariamente os 
que não se adaptam às normas sociais vigentes, sem investigar os motivos 
que os levaram àquela atitude – problemas afetivos, familiares, econômicos. 
Apressam-se [...] a rotulá-los e [...] será quase impossível escapar [...] 
(SILVEIRA, 1992, p. 15) (Ênfase nossa).  

Nise sustentava que o tratamento não deveria objetivar levar o sujeito a 

viver dentro de padrões convencionais de ajustamento, usados pelos chamados 

“normais”. Essa discussão se aplica também aos diagnósticos, uma vez que nem 

sempre cabem à realidade apresentada pelo caso. Na prática psicossocial, 

costumamos dizer que quando nada cabe, o CID F29 (psicose não-orgânica, não 

especificada) é utilizado, apenas para justificar que o usuário apresente um 

diagnóstico. 

Ainda nessa lógica de inquietação, Deleuze e Guattari (2011a, p.184) 

tecem uma interessante proposição: “já não sabemos se é ao processo que 

devemos denominar loucura, sendo a doença tão somente seu disfarce ou 

caricatura, ou se é a doença, a única loucura de que o processo nos deveria curar”. 

O entendimento, que nos escapa acerca dos fatores relacionados a 

causas e prognósticos do sofrimento mental, amplifica sua complexidade, ao mesmo 

tempo em que nos obriga a problematizar e repensar as práticas assistenciais, 

desde que reconheçamos que limitar ao campo da saúde a tarefa de cuidar e dar 

suporte reduz as possibilidades de responder às demandas dessa clientela:   

 [...] o campo da saúde mental como intrinsecamente multidimensional, 
interdisciplinar, interprofissional e intersetorial, e como componente 
fundamental da integralidade do cuidado social e da saúde em geral, trata-
se de um campo que se insere no campo da saúde e ao mesmo tempo o 
transcende, com interfaces importantes e necessárias reciprocamente entre 
ele e os campos dos direitos humanos, assistência social, educação, justiça, 
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trabalho e economia solidária, habitação, cultura, lazer e esportes etc. 
(BRASIL, 2011, p.15). 

Essa ideia aglutinadora com relação à saúde mental foi apontada no 

relatório final da última Conferência Nacional de Saúde Mental (BRASIL, 2011), 

ocorrida em 2010, e vem sendo impulsionada pelos dados estatísticos crescentes 

quanto ao número de atendimento de adoecimentos mentais, pelo reconhecimento 

de alguns autores da incapacidade de um único campo de saber dar conta da 

loucura, assim como, pela falta de políticas resolutivas que respondam às demandas 

que se impõem, mas também, e principalmente, pelas ações interdisciplinares e 

intersetoriais que foram realizadas na última década, as quais apontam para a 

necessidade de uma leitura amplificada acerca do que comporia uma assistência 

qualificada nesse campo de intervenção. 

Os CAPS, dispositivos de administração direta em parte dos Estados 

brasileiros e ligados a Organizações Sociais (O.S) em outros, são os de maior 

abrangência na assistência em saúde mental, apresentando-se nesse cenário como 

locais onde deve ser enfatizado um atendimento singularizado, buscando-se um 

tratamento humanizado e contextualizado com a realidade única de cada usuário e 

área de abrangência. 

Sob a ótica da reforma psiquiátrica, que culminou nesses dispositivos de 

assistência, a Saúde Mental implica em um paradigma diferenciado, englobando o 

conjunto de ações para promovê-la e mantê-la, considerando as dimensões 

psicológicas e sociais e os fatores psicossociais que determinam saúde e doença 

sob esta ótica (SARACENO, 2001).  

Para o entendimento do sofrimento mental sob esta nova cosmologia, foi 

necessário o auxílio cooperativo entre diferentes áreas de conhecimento para além 

da Psiquiatria, como a Psicologia, a Filosofia, a Antropologia, a Terapia Ocupacional, 

a Enfermagem Psiquiátrica, retirando-se a exclusividade do saber médico, o que 

direcionou a lente da saúde para o diálogo com outros atores (AMARANTE, 2000). 

Rotelli (1990) enfatiza que a desinstitucionalização da loucura passa pela 

formação e capacitação continuada dos trabalhadores, bem como pela implantação 

de novos modelos organizacionais participativos e/ou autogestivos. 
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 Assim, nessa realidade de atenção ao sujeito em sofrimento mental, 

destaca-se o importante papel de ações transversalistas, que podem 

instrumentalizar as equipes com uma amplidão de recursos disponíveis, sendo eles 

situados no campo das artes plásticas, da música, da literatura, da dança, das artes 

do corpo, da filosofia, dos saberes populares e outros. 

Segundo Souza (2000), a transversalidade aponta para a interpenetração 

e para o entrelaçamento imanente à rede social. Nesse caminho, as relações de 

transversalidade dizem respeito à possibilidade do atravessamento de saberes que 

não convergem para a disciplina que representam, mas tendem à 

interdisciplinaridade e /ou transdisciplinaridade entre esses saberes, algo que, de 

certa forma, representa o movimento das ações que se busca constituir no cotidiano 

dos CAPS. 

Quando essa interpenetração e esse entrelaçamento se instauram, outro 

tempo de atenção se apresenta, um tempo em que as respostas lançam-se para 

longe de um imediatismo, culminando em um cuidado diferenciado, inserido em uma 

leitura e experimentação do real que transborda a tessitura de um porvir marcado 

pela experiência estética. 

2.2 Paisagens acolhedoras em um tempo de sutilezas: por uma poética do cuidado  

Eu parei de lutar contra o tempo, 
ando exercendo instantes, 

acho que ganhei presença. 
(Pensamento Chão - Viviane Mosé). 

 

A vida mergulhada no cotidiano indígena não era motivo de tensão ou 

dúvidas, muito menos angústia para mim. Aquela vida que me foi apresentada era 

lenta, serena, natural, sem exigências, sem glamour, sem excessos. Era uma vida 

sem limites, sem bordas, que amalgamava o dentro e o fora, onde o contato com a 

natureza e sua exuberância, somado aos modos de vida dos índios, me afetavam de 

maneira a tornar minha experiência naquele lugar quase mágica. 

*  *  * 

Tanto o tempo quanto o espaço exercem influências distintas sobre as 

pessoas de acordo com suas expectativas, medos e o momento singular que 
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vivenciam as situações cotidianas. No campo terapêutico, essa influência se 

amplifica, podendo dificultar ou facilitar processos. Na saúde mental, essa 

importância parece ser ainda mais intensa nas práticas, sendo interessante pensá-la 

pautada na construção do que chamo de paisagens acolhedoras, inseridas em um 

tempo de sutilezas. 

A mágica apontada no relato cartográfico conta a experiência do 

tempo/espaço/corpo naquela paisagem indígena. O tempo vivido na aldeia era um 

tempo de sutilezas, tal qual o do Kairós, que diz de um momento indeterminado no 

tempo em que algo especial acontece.  

Compactuo com Pelbart (1993), quando ele reforça a ideia de que é 

frequente olhar para a loucura associando-a a um colapso na experiência do tempo, 

refletindo-se, para alguns, em um passado que não passa, um futuro que não advém 

e um presente que se constitui em uma temporalidade vivida como um fato, não 

como um ultrapassamento.  

A prática com os usuários no CAPS possibilitou a experimentação de um 

tempo instituído, construído, em que se envolveram terapeuta, sujeito e grupo em 

uma temporalidade da ordem da sutileza que se contrapôs a do colapso, mas que 

ao mesmo tempo a acolheu. 

Essa temporalidade experienciada encontra ressonância naquilo que 

Denise Sant’Anna (2001) tratou como sutileza em seu livro “Corpos de passagem: 

ensaios sobre a subjetividade contemporânea”. Sutileza é enfatizada pela autora 

como algo que se aprende, sendo o gesto sutil, em geral, potente justamente porque 

sua força não se explica de uma só vez, para longe de um instantâneo, nem como 

se tratasse do último, ou melhor, gesto. Gestos sutis costumam ser delicados e 

fortes, palavras sutis discretas e espessas, além de provocarem outras palavras, 

outras histórias, personagens e corpos. A sutileza, assim como a delicadeza, é fértil, 

elas gestam falas e atos (SANT’ANNA, 2001). 

Sujeitos em sofrimento mental podem parecer pouco sutis nas palavras, 

quando nos deparamos com taquilalias, bradilalias, afasias, coprolalias, ecolalias, 

verborragias; nos gestos, quando nos vemos diante de embotamentos, quadros de 

agitação psicomotora, ansiedade, euforia, automatismo ou esterotipias. Porém, se 

vivenciarem sutilezas em seu dia-a-dia, estes sujeitos podem imprimir sutileza em 
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seus atos e em seus modos de viver o tempo e o cotidiano? Ou repensar e refazer 

ações no campo do sutil?  

[...] A partir do colapso psicótico, por exemplo, é possível repensar aspectos 
de nossa temporalidade, de nosso modo de vivenciar a história, de nossas 
evidências lógicas, das visibilidades incontestes, consensos políticos etc 
(PELBART, 1993, p. 12). 

Nesse sentido, o tempo de sutileza é tal qual o “instante propício”, “o 

momento oportuno”, o quando, uma ruptura significativa com a estruturação 

temporal do khronos, da pressa e da pressão. 

E o que há de potente na experimentação de um tempo sutil? 

Essa experimentação se agencia no modo de estar de cada um, ao 

mesmo tempo em que move o grupo. É o delicado jeito que cada pessoa interage 

com as outras, oportunamente encontrando espaço para apresentar seu ritmo e 

reconhecer o ritmo do outro, mas acima de tudo, compondo um estar em conjunto 

que é sutil porque acolhe e acata o outro ao mesmo tempo em que se apresenta. 

Safra (2005) enfatiza que ao se investigar o modo como diferentes 

pessoas concebem a passagem e a produção do tempo, compreendemos a maneira 

como essas pessoas concebem suas existências, seus mundos e a relação com os 

outros. 

A busca por construir paisagens acolhedoras e tempos de sutileza na 

atenção em saúde mental repousa na escolha ética e poética de se construir um 

cuidado. Ao retratar a prática enquanto processo ético e poético, consideramos a 

ética em sua relação com o quanto a vida, que se expõe a nossa escuta, permite-se 

passagem, permiti-se fluir, cabendo aos terapeutas sustentá-la em seu movimento 

de expansão, implicando em um compromisso com os deslocamentos que a própria 

vida faz na busca por vias de afirmação criativa. Diz respeito, ainda, a um rigor com 

que escutamos as diferenças que se fazem em nós e a afirmação do devir a partir 

dessas diferenças (ROLNIK, 2011, 1993; FREI, 2012).  

O terapeuta, por meio de uma escuta cuidadosa, pode promover o 

aprofundamento da elaboração que o sujeito faz a respeito das experiências 

vividas? Se por esse canal compreender as vias de afirmação criativa que tomam os 
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sujeitos de movimentos de expansão, atuando como forças ativas12 que se impõem 

a fazer passagem para a vida de cada um, é possível que o aprofundamento 

aconteça. 

O ato poético, por sua vez, pode apresentar-se imbricado ao cuidar, ao 

fazer, aos gestos da cotidianidade. A poética se insere desde a forma de conduzir 

proposições, até a leitura que se tem dos sujeitos e grupos. Em tempos desprovidos 

de poesia, para além de uma aproximação do campo literário ou plástico, esse fazer 

funciona também como uma linha de fuga13. 

Uma escuta e uma produção poética, portanto, pertenceriam ao campo da 

não exclusão, da produção que trilha certo caminho do “não ser” ao “ser”, que 

acolhe a ambivalência, revelação paradoxal que mostra uma prática capaz de abrir-

se para o caótico, para o desorganizado, para o obscuro, para o incerto, para o 

imprevisível e o indefinido. 

Logatti (2010) afirma que a postura poética na clínica se sustenta no não 

saber e, assim, suporta o misterioso idioma pessoal de cada cliente. Para Bachelard 

(1996), a poética compõe uma possibilidade para o ser humano, enquanto relação 

viva consigo e com os outros, de um modo peculiar de se expressar, pelo qual 

significamos e criamos nossa capacidade de sonhar, fazendo da linguagem poética 

a expressão mais cristalina de como o humano é tocado pelo mundo. 

Para acolher e criar ambiência, é interessante mover-se pela poética, 

colocar-se na mesma paisagem onde o sujeito possa transbordar seus gestos. Criar 

uma ambiência, termo forjado pelo pesquisador Arthur Hyppólito de Moura (2002), 

sugere propiciar um meio facilitador de atividades humanas, o que diz respeito “[...] 

                                            
12 Forças ativas dizem respeito àquelas forças que figuram enquanto aberturas para 

experimentações, que operam mudanças e também expansão da vontade de potência (FERREIRA, 
2010). 

13 A linha de fuga é uma desterritorialização, ou seja, o movimento de deixar o território, como uma 
emancipação de certa dominação, um corte na territorialização ou seu enfrentamento. É uma saída, 
mas não se trata de fugir para fora de, mas de fazer fugir. A linha é um signo que engloba o tempo 
de uma clínica da existência (ZOURABICHVILI, 2004). São rupturas que desfazem o eu com suas 
relações estabelecidas, entregando-o à pura experimentação do devir, ainda que 
momentaneamente. São linhas ativas, imprevisíveis, que muitas vezes precisam ser inventadas, 
sem modelo de orientação (CASSIANO; FURLAN, 2013). 
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tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito 

se sinta em casa” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 323). 

A tese da Ambiência considera a importância de fatores relacionais na 

configuração do meio ambiente dos espaços de saúde mental, bem como a 

influência destes no agravamento ou melhora da problemática de usuários 

acompanhados nestes serviços. Os efeitos daquilo que se passa no ambiente de 

cuidado devem ser objeto de atenção especial, já que a qualidade das relações ou 

inserções oferece características próprias à determinada ambiência. Esta configura, 

portanto, um espaço organizado e não apenas um meio físico, mas estético, 

emocional, especialmente preparado para o exercício de atividades humanas 

(MOURA, 2002). 

Logo, a paisagem não corresponde, nessa perspectiva, a uma 

configuração espacial restritiva, mas à composição desta com seus elementos, que 

envolve as pessoas que dela fazem parte. Milton Santos (1985) nos fala que uma 

paisagem já é uma produção. 

 Acompanhando essa lógica, Leal (2005, p. 20) reconhece que “[...] o 

cenário terapêutico ocupacional é sempre um contexto, nunca um lugar. Tudo ou 

quase tudo é criado. Se precisamos pendurar, criamos um prego [...]”. 

Nesse contexto, a paisagem acolhedora é operada em um meio 

relacional, construindo um território que envolve conexões que produzem 

continuamente sentidos e experiências em circunstâncias distintas. 

A ideia de território, tratada aqui, não designa um lugar geográfico no qual as 

ações se desenrolam. O território não existe antes, não é o “onde” as ações e 

expressões ocorrem, mas estas que fazem o território, que é um plano que não pré-

existe aos procedimentos expressivos (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Nesse aspecto, construir uma paisagem acolhedora é mostrar-se disponível 

ao outro com suas emoções, é proporcionar a sensação de que naquele espaço-

tempo, pode-se dizer, fazer, calar, sorrir, estar, sem ser alvo de a priori, tirando de 

cena a fala “doutoral”. Ratificando essa ideia, Leal (2005, p. 28) acrescenta que: 
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Se um espaço significativo se configura como ruptura com um espaço que 
não encerra significação, aquilo que no seu interior se realiza, se celebra, 
marca também uma ruptura com a duração temporal, já que não é o tempo 
corriqueiro que agora representa, mas trata-se de um tempo cuja vivência 
esta marcada pela realização de eventos que encerram significação: tempo 
no qual o paciente se reverte, recupera-se e se reconcilia com outras 
experiências temporais, quer da dimensão passada ou futura. 

Acolher é, então, algo que fazemos colocando o corpo todo a esse 

serviço, pois o olhar acolhe, os braços acolhem, o vestuário acolhe, a postura 

corporal acolhe e até a forma corporal acolhe. Digo isso, porque em muitos 

momentos no grupo de trabalho corporal que acompanhei, após voltar de licença 

maternidade, o fato de estar acima do peso, me conectou aos usuários de uma 

maneira que ainda não tinha experimentado.  

Eles me acolhiam e me viam como igual, éramos a Gorda e os Loucos, 

sujeitos minoritários14, alvo de olhares críticos, questionados nos “porquês”. Por que 

essa moça engordou tanto? Por que esse homem ficou louco? Por que não se 

controla? Por que não fecha a boca? E desprovidos de poder ou reconhecimento, 

fora dos padrões, como iguais, sentíamo-nos mutuamente acolhidos, o que 

aproximava corpos e diálogos.  

Viver como sujeito minoritário, não dominante, por vezes, culmina em 

adaptar-se para sobreviver em um mundo cuja lógica é excluir as diferenças e 

harmonizar a sociedade, para restabelecer um “equilíbrio” que é pautado no 

silenciamento e na negação do outro, bem como na opressão e desconsideração de 

direitos daqueles que não estão enquadrados.  

Nos espaços de cuidado, muitas vezes determinados profissionais 

sustentam essa lógica perversa, uma vez que mantém relações verticalizadas que 

não legitimam os direitos dos usuários, além de não assumirem compromisso efetivo 

com as práticas que implementam. Nessa condição, dificilmente refletem 

criticamente sobre implicações psicossociais que a condição minoritária, por si só, 

suscita naqueles que estão sob seus cuidados. 

                                            
14 Sujeitos minoritários são aqueles que não possuem reconhecimento, não é da relação com 

quantidade, mas de ocupar um lugar minoritário em uma sociedade, no sentido de estar desprovido 
de poder, incapaz de normatizar, fora do padrão hegemônico, não reconhecido pela ideologia 
dominante, aqueles que ocupam lugar do dissenso, sem reconhecimento de méritos (SODRÉ, 
2005). 
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A aproximação entre esta cartógrafa e os usuários, facilitada pela 

condição minoritária de ambos, encontra ressonância no fato de que estar acima do 

peso e, portanto, confinada ao grupo daqueles que não estão adequados aos 

padrões de belezas impostos pela mídia, pela sociedade, pressupõe ausência de 

poder e muitas vezes impossibilidade ao exercício de cidadania, nem tampouco o 

direito de estar fora dos padrões estéticos vigentes. 

O que nos aproximava era além do desconforto da condição, a tentativa 

de sermos submetidos a um enquadre, de ocuparmos o lugar de não dominância e 

sofrermos o preconceito e a discriminação que tais condições acarretam, com as 

distintas diferenças de intensidade e abrangência, obviamente.  

Como este encontro se fez potente?  

Os devires menores, da fragilidade, ao se desinvestirem de estabilidade, 

instauram equilíbrios precários, harmonias provisórias, saúdes variantes e, portanto, 

mostram-se mais propícios à experimentação, ao exercício de criação, na permissão 

de inventar formas de exercer a potência da vida (INFORSATO, 2005). 

Nessa proximidade, os usuários contavam-me histórias sobre não 

estarem tomando os remédios prescritos no CAPS, sobre cirurgias espirituais as 

quais haviam se submetidos sem contar a mais ninguém, sobre pensamentos 

suicidas e homicidas, alucinações negadas aos médicos que os assistiam. Por outro 

lado, eu, como gorda, contava sobre decepções com chás verdes, sobre dietas que 

fazia e, assim, mantinha o canal aberto para ouvir confissões que, por muitas vezes, 

me permitiram ajudá-los nas crises, assim como a conduzir intervenções de forma 

mais direcionada. Regina Favre sintetiza essa relação:  

a clínica é isso, trabalhar junto para atualizar a sua forma, a narrativa de si e 
seus modos vinculares, presentificando-se e promovendo sustentação de 
presença no campo corpante junto com seu paciente (FAVRE, 2012, n.p. ). 

Sustentar a presença no campo corpante inicia na “preparação de si”, 

compondo-se em um comportamento de certa forma polido, o que ajuda a 

compreender que o outro não está ali para ser invadido, tomado subitamente ou 

submetido a sensações desnecessárias, passando pela preparação do ambiente 

terapêutico, pela observação das necessidades na composição da paisagem, 

levando em conta ao que se destina, incluindo-se aí a escolha dos recursos e a 

forma de orientar as propostas terapêuticas (SANT’ANNA, 2001).  
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Na saúde pública, é importante preservar canais fora das normas 

institucionais, a partir de intervenções extramuros, o que nos ajuda a lutar contra as 

forças reativas que desejam uma adaptação uniformizante não só dos usuários, mas 

também das equipes, pois sempre haverá “[...] de um lado agenciamentos 

potencialmente produtivos de um possível singular e de outro, agenciamentos 

sociais, equipamentos coletivos que esperam certa adaptação normalizadora” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 336). 

Pelbart (1993, p. 23) fala de se intensificar as diferenciações de 

abordagem e de atendimento, “recusar a homogeneização sutil, mas despótica em 

que incorremos às vezes, sem querer, nos dispositivos que montamos quando os 

subordinamos a um modelo único ou a uma dimensão predominante”.  

Partindo do princípio de que o CAPS deve ser um lugar transitório e não 

outra forma de manicômio, uma vez que a loucura não existe apenas naquele 

espaço terapêutico, o que afirma que é preciso pensá-la nessa amplitude, visto que 

“não podemos circunscrever um lugar para a loucura, construir um lugar onde só ali 

ela seja autorizada a existir; estaríamos dessa forma, reproduzindo a ideia e a 

prática do manicômio, ao mesmo tempo em que, tentando destituir a loucura de toda 

a sua força disruptiva” (LIMA, 1997, p. 31).  

A importância de abrir uma conexão com o fora levou algumas práticas do 

grupo para paisagens externas ao CAPS, não de forma sistemática, mas em 

momentos distintos, saímos para trabalhar no espaço da Universidade Estadual do 

Pará, em uma sala de práticas corporais que contava com recursos mais 

apropriados que o CAPS, com amplo espaço, colchonetes grandes, espelhos etc. 

Também fomos ao Bosque Municipal Rodrigues Alves, onde conseguimos realizar 

diversas experiências sensoriais e de dança em uma atmosfera imersa na natureza. 

Durante essas ações extramuros, foi perceptível a resistência de alguns 

usuários que boicotaram a saída do espaço instituído para o cuidado, seja por receio 

de julgamento, por não se autorizarem a transitar fora da linha protetiva dos espaços 

de assistência, seja por outras razões as quais ainda não me foi possível acessar, 

entretanto, para aqueles que mergulharam no fora, as ações culminaram na abertura 

de horizontes de possibilidades de circulação nos espaços públicos e de 

ressignificação do estar doente, o que se fez como ensaio de ruptura e de expansão 

de fronteiras. 



48 

 

2.3 Composições híbridas narram as surpresas cotidianas que se presentificam no 
CAPS 

Como se fora brincadeira de roda, memória 
Jogo do trabalho na dança das mãos, macias 
O suor dos corpos na canção da vida, história 

O suor da vida no calor de irmãos, magia... 
(Redescobrir - Luiz Gonzaga Junior). 

 

Ao revisitar memórias e experiências com danças, distintos espaço-

tempos se apresentam, desde os primeiros ensaios de movimentação ritmada na 

infância junto aos índios, passando pelas rodas de Danças Circulares Sagradas 

(DCS) durante uma formação específica, adentrando em momentos em que dancei 

com alunos, profissionais de saúde, usuários de serviços diversos, até o céu azulado 

de um dia frio em que me deparei com ex-moradores do Hospital Psiquiátrico do 

Juquery, em São Paulo, com traços de dificuldades forjadas nos anos de reclusão, 

mas imbuídos de um olhar curioso e uma disponibilidade ímpar para dançar. 

O trabalho com as DCS foi tornando-se figura nas minhas lembranças e 

práticas na saúde mental por oferecer-se enquanto ferramenta do possível, uma vez 

que, por mais restrições de material, espaço e disponibilidade com que me 

deparasse nas instituições de cuidado, essas danças apresentavam-se sempre 

como uma possibilidade, trazendo importante potência de ação em uma espécie de 

acontecimento-ponte, na compreensão do corpo dançante enquanto lugar do 

acontecimento de si e como processador ambiental (CASTRO et al., 2011). 

As DCS ou simplesmente Danças Circulares originaram-se das danças 

primitivas e ganharam repercussão a partir da experiência do coreógrafo e bailarino 

alemão Bernhard Wosien, na Comunidade de Findhorn, situada ao norte da Escócia. 

Wosien percebeu ao participar de rodas de danças folclóricas dos povos, que elas 

concentravam grande inspiração, dinamismo e vitalidade, fatores que o motivaram a 

pesquisar esse universo no qual as danças, que sobreviveram as mais diversas 

mudanças linguísticas, geográficas e religiosas, são, antes de tudo, veículos de 

sabedoria dos povos. 

Posteriormente, Wosien elaborou uma coletânea dessas danças com 

seus passos, suas crenças, mitos, símbolos coletivos, gestos interpretativos e 
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expressivos, histórias sobre suas origens, contextos em que eram dançadas etc., e a 

partir de então, foram disseminadas pelo mundo (WOSIEN, 2000). 

Nelas, o fato de todos ocuparem o mesmo lugar de dançantes torna 

possível um exercício de relação horizontalizada, semelhante à maneira como 

acredito que os CAPS devem estruturar suas ações, pois é importante dar voz aos 

usuários, seja por meio de Assembleias, Conselhos Gestores, seja pelo não uso de 

jalecos e outros símbolos que remontam às relações de poder que se estabelecem 

nos espaços de cuidado. Essas ações, dentre muitas outras, convergem para uma 

maior aproximação entre terapeutas e usuários, opondo-se à verticalidade e à 

hierarquização nos serviços. 

Souza e Santos (2008) afirmam que dar voz aos usuários perpassa por 

valorizar sua fala no fazer cotidiano e representa ferramenta efetiva de mudança no 

cuidado, posto que pressupõe uma relação que aumenta a habilidade do usuário de 

argumentar e circular em sua rede social. 

Dar voz aos usuários, portanto, não se refere simplesmente a ouvi-los, 

mas dar espaço para quem frequentemente cala diante de suposta “autoridade 

clínica”, diante da rigidez dos serviços que tradicionalmente não permitiam ao 

usuário se expressar e se fazer protagonista. Logo, as Assembleias e os Conselhos 

Gestores se convertem em oportunidades a essa manifestação potencializadora. 

Mas a escuta, nesse processo, encontra-se demarcada no campo da 

intersubjetividade, portanto, nem sem sempre é efetiva. 

Por conseguinte, dançar em roda no CAPS significa uma possibilidade de 

ampliar as trocas afetivas, dar voz aos sujeitos ao somar as múltiplas histórias 

contidas em cada corpo individualizado para compor um ritmo pulsante produtor de 

vida, para além da soma das partes, vibrando como um só corpo que se 

metamorfoseia durante o processo de cada encontro. 

O trabalho com as danças e a devolutiva que a roda proporciona 

mostraram-se singulares nas experimentações no CAPS, não obstante, o contato 

entre os dançantes se fez, na maior parte das vezes, não somente pelas mãos 

dadas, mas também pelo olhar, já que todos se viam na horizontalidade da roda. 

Esse contato interativo também se deu pelo respeito e acolhimento ao movimento de 

cada um e pelo cuidado de não invadir o espaço alheio causando desconforto. Deste 
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modo, olhar, tocar, perceber e perceber-se, nesse contexto, vinculou a prática a uma 

densificação da experiência. 

No trabalho com as DCS, o terapeuta agrega o papel de focalizador, 

aquele que explica como é a dança, fala sobre sua origem, situação típica da cultura 

em que é dançada, se é contemporânea ou coreografada, além de ensinar os 

passos e ritmos que a compõem, servindo de referência ao grupo com o qual 

compartilha a experiência. O focalizador ensina e introduz a dança, dança junto, de 

mãos dadas, energia circulando, acertando e errando os passos, pois o ideal não é 

fazer certo, mas fazer junto. 

Como um contador de histórias, o terapeuta começa o trabalho com a 

criação da chegança, prepara o clima, a paisagem para a dança acontecer em um 

tempo sutil, que é do grupo. 

Moldar essa paisagem dançante requer criar ambiência, iniciada antes da 

dança e que se mantém durante todo o encontro grupal. O terapeuta direciona a 

orientação adequada das etapas da proposta, acolhe e coopera com o grupo, 

escolhendo criteriosamente os recursos e os adaptando à realidade social e de 

saúde dos participantes; atento aos atropelos e desatenção que possam se 

manifestar a fim de preservar a qualidade da interação ao longo das 

experimentações. 

No CAPS em que aconteceram as vivências tratadas nesta tese, os bons 

encontros15 foram presentes em cada roda que nos propusemos a dançar com o 

grupo, em suas diversas composições. 

As experiências com as DCS, muitas vezes, aconteciam em uma sala em 

que o espaço restrito e o calor sufocante, somados a outras questões operacionais 

burocráticas, não atrapalharam a dinâmica das práticas. Pelo contrário, a frequência 

e o envolvimento dos usuários do grupo apontavam que apesar das condições 

desfavoráveis, o estar consigo e com o outro, em práticas como a dança, atribuía 

sentido à proposta e ao processo grupal, que a cada dia desenvolvia-se enquanto 

importante canal para o compartilhamento de experiências. 

                                            
15 Faço referência aos bons encontros de inspiração Spinozista, os quais são encontros investidos de 

vontade de potência, que aumentam nossa força de existir, nossa potência de vida (DELEUZE, 
1992). 
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Um usuário do serviço, que frequentava o grupo há seis meses, 

verbalizou que as danças o incomodavam, mas que ele não resistia a elas. Ele 

relatou que por ser evangélico não se sentia à vontade para dançar, pois via aquele 

ato como pecaminoso. Entretanto, como o grupo dançava junto geralmente na 

disposição de roda, ele acreditava que essa disposição dos dançantes minimizava 

suas preocupações com a prática, o que lhe permitia envolver-se. Mas não era 

apenas por isso. 

O desconforto que a aproximação dos corpos proporcionava ao usuário 

que se via sob forte influência religiosa – diretriz que apenas reconhece a dança 

quando ela é associada à adoração, por isso, durante muito tempo ela se manteve 

fora do contexto das Igrejas –, dissolvia-se por meio da potência que resultava das 

relações estabelecidas nas práticas com dança no grupo. 

Talvez uma das paisagens onde essas danças aconteciam, exerceu 

especial influência nessa sensação de bem-estar com relação à prática, já que no 

CAPS havia um quintal espaçoso e arborizado, com destacadas castanheiras e 

outras árvores frutíferas, onde nos refugiávamos para dançar sempre que possível.  

Por ocasião dos festejos do Dia Mundial de Saúde Mental, fizemos uma 

grande roda no quintal com usuários, técnicos do serviço e familiares. No 

fechamento desse encontro festivo, dançamos “Te ofereço paz”, uma dança circular 

contemporânea em que o sentido de oferta é muito presente. No dia anterior ao 

encontro, havíamos nos deparado com um dos muros laterais do CAPS repleto de 

Alpínias, flores tipicamente tropicais. Colhemos, limpamos e ornamentamos com 

fitas de seda aproximadamente 30 flores para a oferta da dança final. Estávamos 

ritualizando coisas do ambiente para constituir lugar. 
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Foto 5 - Alpínias do CAPS. 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No dia da celebração, tínhamos uma roda cheia de usuários, técnicos e 

familiares com suas motivações e dificuldades manifestando-se o tempo todo. 

Forças ativas e reativas em confronto permanente nos desafiavam. 

Alguns imprevistos surgiram e improvisos se fizeram necessários diante 

das dificuldades que extravasaram do encontro dos corpos, mas a experiência foi 

preservada. Embaixo de castanheiras, em nosso quintal do CAPS, dançamos juntos 

e misturados, levantando poeira do chão, com uma ou outra brisa para nos refrescar 

enquanto éramos nutridos pelos afetos. 

Finalizamos a celebração com a oferta das flores colhidas em nosso 

quintal. Cada um pôde levar para casa um pouco do que viveu, do próprio CAPS e 

de nós, simbolizado pelas flores. Esta foi uma opção que fiz: misturar materiais, 

imagens ou mesmo objetos extraídos do cotidiano aos trabalhos com as DCS, às 

vezes se configurando em uma maneira de coligar práticas corporais a trabalhos 

manuais. 

No grupo, as danças também eram muitas vezes associadas a técnicas 

de massagem, relaxamento, experimentações lúdicas, teatrais e ações que 

promoviam autocuidados, dentre outras.  

Em uma ocasião na qual recebemos usuários do mesmo serviço, mas de 

atividades terapêuticas diversas para compor um encontro do grupo de trabalho 

corporal, contamos com uma dançante que apresentava uma deficiência física e 

usava uma muleta. Ela foi prontamente acolhida na dança e demonstrou entusiasmo 

ao perceber que, sim, poderia dançar. É óbvio que uma investida como essa requer 
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alguns ajustes na escolha das danças, mas a riqueza de envolver sujeitos com 

limitações e possibilidades diversas em um encontro em que podem “dialogar”, 

resulta em uma experiência de aprendizagem única para todos os envolvidos. 

Dessa forma, as experiências com as DCS, enquanto táticas do 

dispositivo cuidado artesanal, subscreveram a emancipação dos dançantes de 

funcionamentos “esperados” para a dança, em um território que se constituiu pelo 

dançar junto e pelo fazer com o outro, o que enriqueceu a experiência e sustentou 

as singularidades, além de criar possibilidades de, naqueles encontros, se produzir 

diferenças, devires de cada um. 

A ideia da clínica ampliada, tão enfatizada na Saúde Mental, é justamente 

a de centralizar as operacionalizações dos dispositivos de saúde, como os CAPS, 

nos sujeitos inseridos em seus territórios e envoltos em suas redes sociais, 

considerando antes de tudo a doença como parte da existência e não como centro 

ou totalidade dela (CASTRO et al., 2011). 

Essa tentativa de dar suporte às demandas em torno da loucura nas 

possibilidades que a experiência estética imprime, escava saídas por onde escorre 

poética. Muitas vezes, uma poética bruta, não lapidada, outras vezes bruxa, 

enigmática, que confronta com elementos do bicho que habita em nós e que é morte 

e vida entrelaçadas naquilo que rasga como loucura. Lygia Clark nos provocou 

quando disse: 

Quantos seres sou eu para buscar sempre do outro ser que me habita as 
realidades das contradições? Quantas alegrias e dores meu corpo se 
abrindo como uma gigantesca couve-flor ofereceu ao outro ser que está 
secreto dentro de meu eu? Dentro de minha barriga mora um pássaro, 
dentro do meu peito, um leão. Esse passeia pra lá e pra cá 
incessantemente. A ave grasna, esperneia e é sacrificada. O ovo continua a 
envolvê-la, como mortalha, mas já é o começo do outro pássaro que nasce 
imediatamente após a morte. Nem chega a haver intervalo. É o festim da 
vida e da morte entrelaçadas (CLARK apud ROLNIK, 1996, p. 1). 

Quando Lygia Clark propõe esses questionamentos, ela nos provoca a 

pensar em nosso corpo-bicho, corpo pulsátil, vibrátil, corpo-ovo do qual germinam 

intensidades desconhecidas, gestadas no tempo de fluxos que se fazem e desfazem 

continuamente, quando um corpo morre e outro nasce ou renasce. 

Rolnik nos ajuda a compreender que o bicho, que segundo Clark, 

esperneia, é o desassossego que nos convoca a habitá-lo, é esse “entre” de nós, 
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que não é dentro nem fora, nem verdade, nem fantasia, mas o espaço “entre”, onde 

a loucura, por vezes, aloja-se e que obriga o esgarçamento da vida (ROLNIK, 1996). 

Conviver com a loucura cotidianamente nos serviços de saúde mental 

está sempre no lugar do imprevisto, pois é como acompanhar o ajustar e desajustar 

de “placas tectônicas” sobre o “magma” do enlouquecimento, o que requer dar conta 

de contornar abalos sísmicos e diminuir tensões.  

Esse é o óbvio nessa área, o naturalizado, e escutar esse óbvio, 

interessar-se por ele, e propor caminhos, pode nos ajudar a sair do desassossego 

ou nele sustentar-nos, exorcizando os “fantasmas” a fim de reativar a potência vital 

desejante, de modo a devolver aos usuários o poder de criação, fugindo assim da 

mesmice engendrada pelas barreiras que os “fantasmas” lhes impõem.  

Mecca e Castro (2008) apontam que o cotidiano se constitui como uma 

processualidade que dá contorno a nossas experiências, mas que quando não se 

encontra em constante transformação, estagna a vida em uma sucessão de mesmos 

acontecimentos.  

O corpo vibrátil16 é habitado por “fantasmas”, que o assombram e tendem 

a dominar a relação do corpo com o mundo, interceptando a afetação da potência 

poética. Os “fantasmas” nada mais são que assombros do passado, medos que vêm 

dos mesmos acontecimentos que repetidamente nos sufocam, em que tudo é 

esperado, sem espaço para imprevistos ou ajustes (ROLNIK, 2005) 

Ora, o que são as atividades na concepção da Terapia Ocupacional, que 

não aquilo que visa oferecer possibilidades de algo novo perante a mesmice? (LIMA, 

1997). Esse novo pode vir de uma nascente generosamente tomada pelo campo do 

imprevisível e do improviso, embora, o improviso pareça para muitos, sinal de certa 

ineficiência, a eficiência excessiva, todavia, vem se apresentando como um sintoma 

contemporâneo. 

Em aula sobre Deligny, o filósofo Peter Pelbart (2013b) trouxe certa 

discussão acerca da ideia de tentativa enquanto algo que não é projeto e, tampouco, 

é método, e que tem sua fragilidade, sua precariedade, sua recusa natural em fixar 

                                            
16 O corpo vibrátil envolve os corpos no encontro, em seu poder de afetar e serem afetados, atrair e 

repelir (ROLNIK, 2011). 
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objetivos muito determinados. É também um conjunto de táticas de esquiva de tudo 

que amarra. Pelbart seguiu afirmando que a tentativa é como uma jangada, pedaços 

de madeira ligados de maneira solta, de tal forma que nas turbulências do mar, a 

água entre nos vãos e a jangada se mantenha firme. A frouxidão entre os pedaços 

de madeira é, sobretudo, o que a faz possível sustentar a jangada. 

A frouxidão que sustenta e que se esquiva do que engessa não deixa de 

ter suas limitações, já que pode prender a si mesma. Luiz Gonzaga Leal (2005, p.20) 

destaca que “todo ato de terapeutizar parece habitar as regiões brumosas entre a 

indeterminação e a incerteza”. 

Então como preservar a natureza da tentativa que esquive sua própria 

institucionalização? 

Talvez adensando certo modo de cuidar, onde territórios se forjam para 

que haja um desvio, oportunizando que iniciativas apareçam para instalar diferença, 

ainda que em um mínimo gesto. 

De tudo, as experiências com as DCS no cotidiano do CAPS, em meio às 

incertezas, tentativas, frouxidões e improvisos, reafirmaram que aquele não era 

lugar da doença mental, mas da saúde mental, onde o relevo é a vida, e o transtorno 

é apenas parte da existência.  

Para Rotelli (1990), o manicômio era o lugar zero da troca (QUARENTEI, 

1999). Nesse sentido, as composições híbridas com a dança, mostraram-se o 

contrário disso, configurando paisagens potenciais de troca. 

As provocações que propusemos com as danças passaram pela vida e 

morte de corpos, pela gestão de fluxos, ajuste de placas, contorno de abalos, mas 

permitindo ficar a processualidade incessante, a potência vital que tudo agita no 

corpo e na história de cada um. 

Suavizar o enleio do desassossego, respirar nesse espaço “entre” tão 

claustrofóbico por onde a loucura se enfia quando a vida coagula e o futuro crispa, 

por vezes permanece no campo da tentativa. Embora, o que importe, antes de mais 

nada, seja introduzir esta tentativa de ativar a potência do desejo. 

Assim, as experiências com as DCS se fizeram enquanto tentativas no 

desenrolar de um acontecimento marcado de presença e vitalidade.  
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Deleuze postulou uma concepção de vida ou vitalidade, enfatizando que 

esta não se refere à multiplicidade de formas, mas àquelas, entre essas formas, em 

que a vida se quer a si mesma (ZEPPINI, 2010; ZOURABICHVILI, 2004). É possível 

dizer, então, que as danças marcaram não uma possibilidade qualquer de viver, mas 

um viver em que houve desejo pela vitalidade, pelo fazer, pelo construir, no qual a 

vida fluiu e não se estagnou. Em suma, em que houve aumento da vontade de 

potência17.  

No contexto em que “não se pode absolutamente ter certeza de que 

determinada intervenção terá determinado efeito” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 

252), o papel do terapeuta é justamente o de aproveitar ou criar circunstâncias 

favoráveis para lidar tanto com o caos, quanto com a tentativa e o imprevisto. 

E se muitas vezes não sabemos o que fazer, é porque não nos limitamos 

a fazer o que nos resta. O que há a ser feito vem sempre junto com um processo de 

trabalho e de reflexões, de exercício da crítica e, sobretudo, de tentativas (PRATA, 

2004). 

A flexibilidade das práticas corporais, em que as presenças e as 

interações ao serem metabolizadas, ativam todos os sentidos para a troca, ajuda no 

funcionamento em uma espécie de metáfora constelativa que se presentifica 

enquanto campo de força, enquanto convite, forma não linear que se espalha sobre 

o tempo e o espaço, trazendo a vida para o movimento, para o fluxo, possibilitado 

pelos intercâmbios que muitas vezes só se instauram no campo do possível por 

meio de uma poética interventiva maleável e sem script. 

A mistura intensiva que a roda de dança proporcionou, levou todos a 

batalharam por seus espaços, compartilharam suas histórias, cederam e 

                                            
17 Na filosofia, a vontade de potência é a capacidade que a vontade tem de efetivar-se, diz respeito às 

forças em sua procura por expansão. Nietzsche argumenta que o homem não pode e não quer 
apenas conservar-se ou adaptar-se para sobreviver, só um homem doente desejaria isso; Ele quer 
expandir-se, criar valores, dar sentidos próprios. Isto significa ser ativo no mundo, criar suas 
próprias condições de potência. É um efetivar-se no encontro com outras forças. Para Nietzsche, a 
vontade não está fora do mundo, ela se dá na relação, ou seja, é múltipla e se mostra como 
efetivação real. O que significaria uma vontade de potência maior? Seria aquela em que o corpo 
vibrátil pode respirar mais e a capacidade de absorção das forças é maior sem correr o risco de 
desagregação. E o que é uma vontade de potência pequena? É um corpo vibrátil muito debilitado 
por absoluta incapacidade psíquica de absorção de um número maior de forças, de poder lidar com 
isso recriando a realidade. Isso não é estável, porque em alguns momentos estamos com vontade 
de potência alta; e em outros, baixa (PELBART, 2013b; ROLNIK, 2012). 
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demandaram, afastando-se de qualquer estereótipo de passividade, desmotivação 

ou vitimização que pudesse pairar sobre eles. 

Territórios híbridos se compuseram para fazer frente à inércia, ao 

distanciamento e à tristeza, propondo desdobramentos exploratórios.  

Em meio ao sofrer e adoecer, a saúde e/ou a vontade de potência 

puderam vir à tona, narradas em experiências de criação, expansão e 

disponibilidade às ofertas, em que o simples pôde irrigar afetivamente algo que 

estava adormecido. Já as intensidades experimentadas nos encontros compuseram 

um plano de consistência, em que afetos tomaram corpo, delineando um território, 

no qual todos puderam se situar no acontecimento.  

Quando habitamos a forma, a anatomia da presença, temos contato com o 
pulso que preenche essa forma. O pulso não é só uma constatação mental. 
O pulso é o ritmo digital do presente captado na operação de presentificar-
se (FAVRE, 2012, n.p.).  

Em síntese, a experiência com as DCS tornou-se uma possibilidade de 

ativação do corpo vibrátil18 dos usuários por meio da mobilização de afetos no 

contato entre si. Essa constelação de afetos pôde modificar a realidade corpórea de 

cada um, em um ciclo de vida e morte, composição e recomposição. Escutar esse 

corpo vibrátil, acolher suas mutações em meio ao desassossego, possibilitou afirmar 

a vida e construir novas paisagens existenciais com todas as suas implicações. 

2.4 O (re) contar da vida por entre máscaras, corpos e histórias 

Nunca ninguém escreveu ou pintou, 
esculpiu, modelou, construiu, inventou, a 
não ser para sair realmente do inferno 

 (ARTAUD apud LEAL, 2005, p. 47). 

 

                                            
18 O corpo vibrátil envolve os corpos no encontro, em seu poder de afetar e serem afetados, atrair e 

repelir (ROLNIK, 2011). 



58 

 

Foto 6 - As máscaras secando na janela. 

 

Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Iniciamos a proposta com a distribuição da coletânea “O segundo rosto: a 

magia expressiva das máscaras”, de Luis Raúl Lépori (LÉPORI, 2008), para 

observação do grupo e conversa sobre as múltiplas possibilidades de construção de 

máscaras e as características culturais que elas podem expressar, sem perder de 

vista que podem existir distinções entre as máscaras no ambiente cênico, nos rituais 

de uma sociedade e nos processos terapêuticos. 

O intuito era aproximar os usuários de possibilidades plásticas das 

máscaras a partir de fotografias variadas e suas histórias presentes na coleção, para 

que estimulassem os sujeitos a deixar vir suas próprias histórias em um dado 

momento da proposta. 

Após, iniciamos a construção das máscaras em duplas. A técnica utilizada 

consistia em aplicar hidratante sobre a face e, em seguida, colocar uma primeira 

camada de tiras de papel que foram recortadas aleatoriamente com as mãos. A 

primeira camada ficava colada à pele pela ação do hidratante no papel. Depois, mais 

5 camadas de papel eram afixadas com cola branca, uma sobre a outra. O efeito 

deixa a máscara com o formato do rosto de cada sujeito. Após os dois usuários de 

cada dupla confeccionarem suas máscaras, as mesmas ficaram secando durante 

uma semana. 
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Foto 7 - Confeccionando máscaras em dupla. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Na segunda semana, realizamos o trabalho em que cada usuário se 

deteve em decorar sua própria máscara.  A concentração de cada um, bem como o 

empenho em trabalhar com o material oferecido foram marcantes. Na decoração, 

foram utilizadas miçangas, tintas, brilhos, lã, flores de fuxico, fitas de cetim, renda, 

lantejoulas, pedras, arame etc. 

 

Foto 8 - Decorando as máscaras. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 
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A decoração incluiu o refino do acabamento de cada máscara, ajuste da 

forma dos olhos, queixo, correção de algum desnível ou engano na etapa anterior, 

definição de contornos, reforço de papel em algumas partes da máscara, além da 

pintura e ornamentação. Todos pareceram muito envolvidos nessa etapa que exigiu 

concentração e disponibilidade. 

Nesta segunda fase, muita força ativa se fez presente no grupo e não se 

percebia nenhum estado tensional. As conversas entre os usuários eram voltadas ao 

que construíam, e eles estavam intensamente envolvidos com a produção de suas 

máscaras. 

 

Foto 9 - Máscaras prontas. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

  

Para Artaud (apud ROUBINE, 1987, p. 66), “as dez mil e uma expressões 

do rosto, congeladas em máscaras, podem ser discriminadas e catalogadas para 

participar direta e simbolicamente desta linguagem concreta [...] e isto nada tem a 

ver com sua utilização psicológica particular”. 

Godoy (2003), de forma diferente de Artaud, trata de uma função 

terapêutica das máscaras em um entendimento que lhe situa enquanto comunicação 

metafórica, objeto expressivo e facilitador de insights e possibilidade de encontrar 

novas soluções para antigos conflitos. 
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Na perspectiva terapêutica ocupacional que norteou esta prática, a 

proposta do trabalho com as máscaras ocorreu para além delas, uma vez que juntos 

foram construídos um corpo e uma história. 

Um dos focos desta vivência foi o ato de sair de pedaços de papel 

aparentemente sem utilidade para construir algo concreto, que demandou três 

semanas de investimento e que resultou em uma produção inesperada, não 

antecipadamente anunciada, nem quanto à máscara, nem quanto à história. 

O diálogo estabelecido sem pressa entre a confecção, a decoração e a 

construção da história, por si só sugeriu espera, contemplação; e a escuta de 

múltiplas vozes que refinadas se alojaram em uma “persona”. 

 

Foto 10 - Máscaras decoradas. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 
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Foto 11 - Decorando a máscara 

 

Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Foto 12 - Decorando concentrado. 

 

Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Na terceira etapa, uma semana após a conclusão da etapa anterior, foi 

proposto que junto com a máscara fosse colocado um corpo cru, criado do contorno 
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do próprio corpo de cada usuário, e nesse corpo, cada um escrevesse uma história 

para aquilo que não era mais “apenas” uma máscara, mas que seria uma 

personagem.  

 

Foto 13 - Contemplando a personagem 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Inicialmente, com pouca confiança em suas próprias capacidades de 

escrita, verbalizando falta de criatividade e de ideias, todos foram estimulados a 

olhar a personagem, que cuidadosamente fixamos de pé na parede, e ver o que ela 

podia lhes “dizer”.  

Aos poucos, todos atenderam à proposta e foram se soltando, 

conversando, olhando, planejando, pausando e, por fim, construíram as histórias/ 

estórias detalhadas a seguir.  
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Foto 14 - Escrevendo as histórias no corpo. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Que histórias estariam inscritas/escritas naqueles corpos? O que 

escaparia para o papel? O que se permitiriam compartilhar? Que modos 

encontrariam para dar contar de dizer e ao mesmo tempo proteger histórias que 

estavam ali a se apresentar? 

Ao contá-las, a seguir, trato diretamente dos usuários do grupo e estes 

serão identificados de forma a preservar suas identidades; para isso, utilizo termos 

das etnias Apalaí e Galibi para nomeá-los. 

 

História 1 

 

“Era uma menina muito feliz até que um dia ela encontrou um 

rapaz [por] que[m] se apaixonou e ali começou a viver sua vida 

com ele, até que um dia ele começou a mostrar quem ele é e 

foi destruindo esse amor, que se acabou. E hoje ela é uma 

pessoa muito triste, mas logo vai voltar a ser feliz. Se Deus 

quiser”. 
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A história descrita é de Itu19 que passava por problemas conjugais 

persistentes, os quais lhe desestimulavam a seguir o tratamento e buscar melhora. 

 

Foto 15 - Personagem de Itu sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Itu protagonizou e compartilhou muitas narrativas no grupo, bem como se 

mantinha paradoxalmente distante, com dificuldade em fortalecer o vínculo com os 

outros usuários, apresentando uma tristeza que parecia, em alguns momentos, lhe 

tirar as forças necessárias para seguir. 

 

História 2 

 

“Era um amigo do sorriso torto, sem pescoço, que 

gostava de carnaval e muita alegria, pois colocou o 

botox e apaixonou-se pela nega maluca da comunidade, 

mas ela já amava alguém e ele foi para terapia e ficou 

novamente feliz por encontrar a Itu. Programou um baile 

de máscaras na terapia”. 

                                            
19Itu significa “floresta” na língua Apalaí. 
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A história anterior foi escrita por Tukussipan20, que já havia 

experimentado trabalhos com máscaras, encenações e outras vivências com 

diversos recursos artísticos fora e antes de iniciar o acompanhamento no CAPS. 

Apresentava conflitos com sua mãe e também questões no campo da sexualidade. 

 

Foto 16 - Personagem de Tukussipan sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Tukussipan era engraçado, espontâneo, carinhoso, falante, preocupado 

com os demais, adorava ser desafiado, mesmo que às vezes isso o deixasse 

inseguro. 

 

 

 

                                            
20 Tukussipan significa “casa/ maloca” na língua Apalaí. 
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História 3 

 

“Era uma vez um garoto que foi com sua família passear na 

praia e ele conheceu uma sereia no mar, e com o passar dos 

tempos se tornaram grandes amigos. O garoto teve um dia 

uma ideia de construir uma máscara para sua amiga sereia 

com o nome, colocando o nome de sua amiga na máscara, o 

nome era “Coração do Oceano”, e ela ficou muito feliz com a 

homenagem. E o garoto cresceu e sentiu algo diferente pela 

sua amiga sereia, algo especial, e descobriu que sentia amor 

e não amizade pela sua amiga sereia. Ele guardou esse amor 

platônico por muitos e muitos anos, até que não aguentou 

mais de tanto amor e resolveu se declarar para sua amada e 

amiga sereia. No dia que ele se declarou a sua amiga sereia 

também resolveu expressar todo o seu amor por seu amado 

amigo. E eles de declararam um para o outro e foram felizes 

para sempre”.  

 

“Foi. Foi tudo invenção. Tem a ver comigo, porque assim... eu 

já vi filmes assim, que tem essas coisas”(Fala do usuário sobre 

sua história). 
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Foto 17 - Personagem de Kapu sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas 

 

Kapu21, que escreveu a história de amor pela sereia, apresentava-se 

tímido, quase sempre em companhia da genitora com idade avançada. Fez uma 

crise com surto psicótico após sinalizar piora, principalmente ao circular no ambiente 

religioso que frequentava com familiares. 

Kapu era calado, um pouco desconfiado, mas ao mesmo tempo se 

permitia carinhoso e estabelecia vínculo com certa facilidade, além de manter-se 

atento a tudo. Aparentava ser tímido, mas quando solicitado em ocasiões de 

experimentações cênicas, por exemplo, não se negava a participar, demonstrando 

nesses momentos tranquilidade, a qual referia como resultado de suas 

experimentações no espaço religioso. 

 

 
                                            
21 Kapu significa “céu” na língua Galibi. 
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História 4 

 

“Era uma vez... uma menina que vivia muito só. Todo o dia ia 

até um bosque perto de sua casa ouvir o canto dos pássaros e 

sentir a brisa em seu rosto. Um belo dia a triste menina foi até 

o bosque, como de costume, e acabou tropeçando em uma 

máscara encantada, e logo pensou que sempre sentiu 

vontade de voar e o desejou. Quando colocou a máscara em 

seu rosto, não teve mais controle em seus pés, começou a 

correr bem rápido, depois mais rápido, que estava quase 

saindo do chão. Eram suas asas enormes. Então a menina 

tinha se transformado em um lindo pássaro. E todos os dias o 

lindo pássaro voava entre as nuvens brancas, podia observar o 

entardecer, e à noite a lua era sua melhor amiga. E aquela 

menina solitária deixou de existir para sempre”. 

 

Konopo22 referiu que havia deixado seu coração falar ao construir a 

história acima. Inicialmente, estava bem resistente em finalizar a proposta, atitude 

repetida em outras ocasiões. 

 

                                            
22 Konopo significa “chuva” na língua Apalaí. 
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Foto 18 - Personagem de Konopo sendo construída. 

 
 Fonte: Arquivo de práticas 

 

Konopo era queixosa, demonstrava extrema necessidade de atenção, 

humor flutuante, às vezes insegura, surpreendia-se com tudo que fazia e queria ficar 

com tudo que construía (máscaras, textos, desenho etc.), demonstrando importar-se 

com o que produzia, com os demais usuários e com os acontecimentos referentes 

ao grupo. Levou um CD com músicas de danças circulares para dançar em casa 

com suas crianças, a quem contava sobre as vivências que compartilhávamos no 

CAPS. 

 

História 5 

 

“Esta moça conheceu um rapaz, e se apaixonou pelo jeito 

dele, como ele era, e como ficou. Mas ela se decepcionou, 

mesmo assim ela se casou com ele. Ela foi muito feliz, até 

hoje ela vive com ele. Está é a história de uma moça 

decepcionada”. 
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A História de Tuna23 retrata uma decepção amorosa. Ela acompanhava o 

esposo em tratamento no CAPS, que estava presente no momento da atividade. Ele 

nada referiu sobre a atividade e não quis compartilhar a história construída com os 

demais participantes. 

 

Foto 19 - Personagem de Tuna sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas 

 

Tuna era generosa, tinha uma alegria vibrante, esperançosa, fez bem ao 

grupo e dele se beneficiou. Quando o marido recebeu alta melhorada, perguntou-me 

se eu também lhe dava alta do grupo. 

 

História 6 

 

“Era uma vez uma menina que se chamava Luíza. Ela era 

muito feliz. Estudava e gostava muito de brincar e se divertir. O 

que ela não sabia é que tinha uma mãe muito infeliz. Mas 

                                            
23 Tuna significa “rio” na língua Galibi. 
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mesmo assim a mãe tentava disfarçar a sua infelicidade 

para Luíza. Ela tem só quatro anos”.  

 

Foto 20 - Personagem de Ekuru sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas 

 

Ekuru24, autora da história acima, tinha na época, uma filha de 4 anos. Ao 

ler sua história, chorou bastante, disse que a história era sobre ela e sua filha, a 

quem referiu ser o único motivo que a fazia viver. 

Ekuru era triste, parecia não se autorizar, não se permitir ficar feliz. 

Gostava de contato corporal, quando ria ficava com uma expressão muito 

contagiante, mas sempre privilegiava as queixas e tinha dificuldade em fazer vínculo 

no grupo. Durante alguns meses desistia do grupo e depois retornava disposta a 

participar efetivamente, mas logo em seguida o ciclo se repetia. 

 

                                            
24 Ekuru significa “flor” na língua Apalaí. 
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História 7 

 

 

“Era uma vez uma mocinha muito bonita, que gostava muito de 

se produzir, e passear e estudar. Certo dia ela saiu para 

passear com seus amigos e perdeu a sua sandália de cristal. 

Ela amava esse sapato, procurou e não encontrou. Ela ficou 

muito triste. Em um belo dia, um rapaz bonito encontrou uma 

sandália de cristal e ficou admirado com a sandália. Ele 

procurou a dona por muito tempo e não encontrou. E 

finalmente estava a moça e uma praia e os dois se 

encontraram e se apaixonaram. E viveram felizes para 

sempre”. 

 

A princesa da história é Utuku25, que perdeu seu “príncipe” assassinado 

em uma guerra entre bandidos e, desde então, se mantinha em um ciclo de 

melhora-piora dentro do CAPS. 

 

                                            
25 Utuku significa “pombo” na língua Apalaí. 



74 

 

Foto 21 - Personagem de Utuku sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas 

 

Utuku muitas vezes era triste, apática, com uma voz bem infantil, mas 

mantinha-se disponível a tudo que era proposto. Fez vínculo com os usuários do 

grupo e muitas vezes se emocionava nas falas ao término das atividades. 

 

História 8 

 

“Está é a máscara que colocamos em nossa face, para 

fugirmos de nossos problemas. Representa as nossas 

dificuldades, tristezas e angústias. Mas ao enfrentarmos, 

procurando o tratamento e buscando melhorar no CAPS, A 

MÁSCARA CAI!!!”.  

 

Thimune26 teve dificuldade em se envolver na proposta desde a primeira 

etapa, apesar de estar em um momento singular do tratamento, em fase de pré-alta, 

                                            
26 Thimune significa “criança grande” na língua Galibi. 
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por isso, talvez, iniciara um processo interno de desligamento do grupo e do CAPS 

que prejudicava seu investimento de interesse nas práticas realizadas naquele 

período. “A máscara cai” foi o que Thimune escreveu, e a doença estava 

desencarnando dela. 

 

Foto 22 - Personagem de Thimune sendo construída. 

 
Fonte: Arquivo de práticas 

 

Thimune era forte, calma, disposta, disponível, interagia bem com todos. 

Apresentava-se sempre cuidadosa com as palavras, com os gestos, um cuidado 

delicado de interagir com os demais. 

A partir dos relatos e fotografias, é possível perceber que cada usuário 

respondeu de maneira diferenciada às etapas de construção, ornamentação das 

máscaras e produção da história e da personagem. Buchbinder (1996, p. 151) diz 

que: 

[...] a máscara se insere em uma corrente terapêutica que considera, como 
recurso terapêutico, não somente a palavra, mas também o corpo, a 
dramatização, o expressivo e o jogo. Não de modo caótico, mas dentro de 
uma compreensão e de uma estratégia. Compreensão e estratégia, não 
como entes imutáveis, mas como elementos que se modificam e se 
enriquecem no verdor da prática. 
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Alguns usuários investiram mais intensamente nas etapas iniciais e 

demonstrarem certa resistência na última etapa, outros não investiram tanto na 

confecção ou ornamentação, mas mobilizaram-se muito na construção da história e 

finalização da personagem. 

Entretanto, a etapa da escrita da história se mostrou a de maior 

resistência por parte dos usuários, talvez porque “a dor só vira palavra escrita depois 

de respirar dentro de cada um como pesadelo” (BRUM, 2013, p. 15-16). 

A produção da personagem, o fazer artesanal desde o corte das tiras de 

papel até a organização e escrita das histórias, foi regada por intensidades captadas 

no sutil, configurando o que considero o primeiro ponto dessa proposta: o fazer, que 

possibilitou o desenvolvimento de um processo próprio de criação a cada 

participante do grupo, sem fixação em modelos ou imitações, ao contrário, dando 

voz às expressões individuais, independente dos materiais ou linguagem utilizada. 

O segundo ponto foi a apreciação sensível das diferentes linguagens 

evocadas em cada parte da personagem construída, momento em que houve troca 

de experiências entre os sujeitos a partir da observação do que foi produzido. O 

momento da apreciação do que cada um fez, propiciou a conexão do sujeito com 

sua própria produção e também conexão com a produção dos outros participantes. 

O terceiro momento foi possibilitar a contextualização da produção, dando 

acesso ao conhecimento acerca da vida do sujeito que produziu, acessando também 

os “comos” de sua criação, sem intimidá-lo com os “porquês”, enfatizando-se a 

leitura das histórias e observação da personagem produzida. 

Contextualizar, nesse sentido, não se resumiu a reportar fatos passados, 

mas registrar a experiência estética e a percepção de quem produziu diante dos 

acontecimentos do hoje, do ontem e do amanhã. 

Enfatizamos em toda essa experimentação não a produção do objeto, 

mas a produção de acontecimentos, ações, experiências, encontros, buscando por 

meio da experiência estética, sensibilizar o olhar para o mundo, para os modos de 

se relacionar, de sentir os problemas, as dores e angústias.  

Favre (2012, n.p.) afirma que “acontecimento é o estado de coisas em 

seus devires, ambientes dentro de ambientes, onde o corpo, em seu também devir, 

está imerso como parte do mesmo em seu ato de existir”. 
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Em nenhum momento pensamos em olhar para a produção como algo 

com valor de sintoma. A potência desse trabalho esteve no compor com o outro, 

trabalhar em um projeto como em uma gestação daquilo que, nesse caso, levou três 

semanas.  

Mário Pedrosa (1949) há algumas décadas, em seu livro “Arte, 

necessidade vital”, já defendia a ideia de que a arte não soava mais como um 

fenômeno estranho ou extraordinário e que, por isso, sua ação catalizadora se fazia 

imperceptível, enfatizando que ela agia sobre os homens, inclusive enquanto 

elemento decisivo para sua formação. 

Pedrosa também postulou que o objetivo principal do contato e produção 

de obras no campo das artes não é a construção destas, mas o que o sujeito agrega 

com tais atividades a sua personalidade, que, para o mesmo autor, perpassa pelo 

desenvolvimento harmônico dos sentidos, o despertar de certa sensibilidade, bem 

como o equilíbrio internos das emoções. 

A partir do que se cria firma-se “[...] em cada um de nós, um melhor 

aparelho de apreensão e recepção, antenas sensoriais mais aguçadas, e 

transmissores, à nossa disposição, mais precisos e controlados [...]” (PEDROSA, 

1949, p. 222), o que resulta em enriquecimento proveniente de um contato delicado 

e sutil conosco, com as coisas, os outros seres e o mundo.  

As experiências que dão língua27 aos afetos que pedem passagem, 

afirmam-se enquanto mergulhos na intensidade do tempo por meio de linguagens 

diversas, as quais são disponibilizadas aos sujeitos e apresentam-se enquanto 

vozes reminiscentes, mas metabolizadas, resultando em vestígios que escorrem no 

momento em que o sujeito se entrega a uma prática. 

É emergente o uso de várias linguagens na produção de cuidado, 

inventando-se novos vocabulários para compreender os sujeitos como seres plurais, 

sociais e dotados de potencialidades, principalmente na saúde mental (SOUZA; 

SANTOS, 2008). 

                                            
27

“Dar língua” é explorar as possibilidades compositivas relacionadas às crenças e aos discursos 
contidos nos diferentes tipos de linguagem que perpassam o sujeito. “Dar língua” amplifica o que o 
“dar voz” restringe. A língua carrega outros signos que a voz não comporta. Portanto, aqui não nos 
referimos ao sentido de “dar voz”, de criar espaços de expressão verbal, mas de permitir que outra 
estrutura articulatória se forme. 
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O que afeta e desperta o corpo vibrátil, funcionando como fator de a 

(fe)tivaçao pode ser: 

[...] um passeio solitário, um poema, uma música, um filme, um cheiro ou 
um gosto... Pode ser a escrita, a dança, um alucinógeno, um encontro 
amoroso – ou, ao contrário, um desencontro...[...] o que lhe permite habitar 
o ilocalizável, aguçando sua sensibilidade à latitude ambiente (ROLNIK, 
2011, p. 39).  

Em relação ao excerto acima, tal latitude, nada mais é do que o conjunto 

de afetos, que preenche os sujeitos a cada momento, em seu estado intensivo da 

potência de seus corpos de afetar e ser afetado, e também se apresenta na escuta 

atenciosa dos idiomas pessoais de cada um. Sobre este aspecto, Safra (2006, p. 36) 

afirma que: 

O idioma pessoal [...] é derivado do modo singular de uma pessoa, a partir 
do qual ela tem uma maneira peculiar de interpretar a existência e de 
emprestar às palavras, imagens e atos, uma semântica existencial pessoal. 

O contar e o recontar da vida se dão por diferentes canais de 

comunicação e não apenas pelo discurso. Isso também concerne ao idioma pessoal 

do sujeito proposto por Safra, ao qual a escuta terapêutica se faz vinculada à 

medida que busca compreender os modos de expressão destes diferentes idiomas 

pessoais. 

2.5 Memórias afetivas e potências de conexão costurando a cena terapêutica 

Qualquer amor já é um pouquinho de 
saúde, um descanso na loucura 

(Grande sertão: veredas - João Guimarães Rosa). 
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Foto 23 – Movimento e aquecimento 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Nossas gargalhadas e cantorias faziam muito barulho no CAPS inteiro, 

mas um barulhinho bom, um trabalho de soltura de poemas que se construía a cada 

dia. A tessitura das relações, que se iniciavam e se fortificavam a cada encontro, 

amplificava as possibilidades de cada vivência que se propunha. Quanto mais se 

entendiam, mais se cuidavam e entregavam-se às propostas, chegando com sede 

para ver o que aconteceria. Isso exigia cada vez mais potência, sentido, significado, 

movimento. Essa espontaneidade do grupo me fez costurar a o que eu já pensava 

para um grupo como aquele, um tecido de histórias, permeado por encontros, 

acontecimentos e cenas de valor humano único. 
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Foto 24 - Sorrisos no aquecimento 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Foto 25 - Encenações 

 

Fonte: Arquivo de práticas. 
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Foto 26 – Mexendo o corpo 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

A prática que propus buscava levar o usuário a entrar em contato com o 

cuidado tanto por si, quanto pelo outro, e por extensão pela vida. O que mais 

importava era instaurar movimentos de apreço ao viver, o que poderia afastar 

gradativamente os perigos tão frequentes na saúde mental, de que a dor e o 

sofrimento sejam maiores do que a vontade de viver e que o suicídio apareça, nesse 

sentido, como uma opção resolutiva. 

O cuidado com a existência própria e dos outros passa a ser orientado pelo 
desejo de reorganização de relações sociais, caracterizadas pela 
multiplicidade de forças e recursos acrescidos do aumento na apreciação 
dos diferentes modos de ser sujeito (NORONHA, 2005, p. 5). 

A ideia de saúde que perpassa pelo cuidado com a própria existência, 

também pode ser entendida como “alegria, como encontro, como existir para o 

outro, como esperança, como paz (ausência dos ‘tormentos do pensamento’), como 

partilha, como descoberta de talentos possíveis” (LEONARDI; PEDRÃO, 2012, p. 

172). 

Nessa perspectiva, a alegria, o existir para o outro, significa ter saúde. E 

partilhar histórias de superação, que refletiram em sensação de paz, significou um 

movimento coletivo em busca de saúde e cuidado afirmados pela potência de 

conexão do grupo. 
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Foto 27 - Encenando o sonho e o perdão (A) 

 

Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Foto 28 - Encenando o sonho e o perdão (B) 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

As fotos na sequência acima demonstram o exato momento de um 

encontro que trouxe paz, um abraço que foi corporificado depois de sonhado... 

 

Naquela tarde a proposta era primeiramente compartilhar histórias 

pessoais de superação.  
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Divididos em dois subgrupos, cada um pôde relatar alguma situação de 

sua vida em que reconheceu um momento de superação. Surgiram falas sobre pais, 

mães, casamentos, preconceitos e os mais variados campos, em que cada um pôde 

contar sobre o que viveu, como viveu, o que sentiu, como superou, quando superou 

etc. Exploramos as narrativas para que cada um pudesse perceber em si e nos 

outros fissuras de possibilidades.  

Após ouvirmos atentamente as diversas histórias, cada subgrupo foi 

orientado a escolher apenas uma para livre encenação e dessa forma compartilhá-la 

com aqueles do outro subgrupo que ainda não a haviam escutado. Começamos pela 

história do encontro apresentado nas fotos 27 e 28: 

Itu havia perdido o irmão em um acidente de trabalho há alguns anos e, 

na época, estava brigada com ele por questões banais, do dia-a-dia, sem grande 

relevância. Quando recebeu a notícia da morte súbita dele, sentiu angústia e culpa 

que lhe acompanharam por anos. Seus pensamentos eram sempre direcionados ao 

fato de que muitas palavras não ditas ficaram com ela e que jamais poderia se 

despedir e se desculpar com o irmão. 

Anos se passaram e o sentimento de angústia continuava, até que uma 

noite, como outra qualquer, ela sonhou com o irmão. No sonho, ele estava sentado 

nos pés de uma grande árvore no quintal da casa dos pais e Itu, quando o via, 

aproximava-se com saudade, o abraçava e tinha o abraço retribuído. Ela pôde 

conversar com ele, pedir as desculpas que a atormentavam, despedir-se e ouvi-lo 

dizer que estava bem, que a perdoava e que a briga entre eles não tinha significado 

nada demais. 

Após o sonho, ela referiu ter acordado com o coração leve, e isso a fez 

compartilhar esse relato como representativo de um momento de superação em sua 

vida, conseguindo afastar a angústia pela perda do irmão após o perdão recebido no 

sonho.  

Na encenação junto ao grupo, outro usuário, Tukussipan, fez o papel de 

seu irmão e ela lhe pediu desculpas e lhe disse palavras de saudade, encenando 

como no sonho.  

O rememorar da situação levou todos a se emocionarem. Ao término do 

grupo, perguntei a Itu se “reviver” a situação tinha lhe feito mal, e ela respondeu que 
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saiu do sonho para a realidade e se “concretizou” tanto a conversa quanto o abraço, 

sem mal estar, mas com satisfação. 

A outra história de superação escolhida teve relação direta com a 

presença do usuário no CAPS. 

Mure relatou sua história e praticamente encenou em monólogo o que lhe 

aconteceu. Ele relatou a dor de se ver observado, motivo de risos, perseguições, 

preconceito e maus-tratos ocasionados pelos sintomas psicóticos que apresentou 

quando do aparecimento de uma crise na fase adulta, que culminou em sua procura 

por tratamento no CAPS. 

Todo o ocorrido se deu em uma cidade do interior do estado do Pará, 

onde os sintomas compulsivos e psicóticos eram compreendidos com “esquisitices” 

e resultavam muitas vezes em desrespeito e exclusão. A resposta de superação de 

Mure veio em forma de um poema que escreveu denominado “Canção da Sorte”, no 

qual extravasa seus sentimentos. Ele compartilhou seu texto com o grupo no 

momento da encenação, o qual “coincidentemente”, também fez referência a um 

sonho que resultou em diminuição de angústia: 

 

Quando uma porta se fecha, com certeza outras vão se abrir 
Ninguém apaga uma estrela 
Acredite na sorte, e volte a sorrir... 
Eu andava triste, não acreditava mais em mim 
Horizonte negro, esperança quase já no fim 
Então eu tive um sonho, e nele recebi uma mensagem 
Uma voz me disse que eu nunca perdesse a coragem 
Tudo em minha vida eu vi então mudar 
Depois que aquele anjo ouvi cantar 
E essa canção me fez sentir mais forte 
E ela eu canto sempre pra dar sorte. 
A felicidade a gente só consegue quando quer 
Tem que ter vontade e não deixar nunca de ter fé 
Tudo é possível, só depende apenas de você 
Não desista nunca, é só fazer por onde merecer 
E em sua vida o sol irá brilhar 
Se você como eu acreditar 
E esta canção vai te fazer mais forte 
É só pensar em Deus, pois Deus dá sorte. 

A. S. R (Canção da Sorte) 
 

Essas aproximações possíveis entre tantas forças como o tocar, o 

encenar, o declamar, o gargalhar, ressoavam dentro do grupo de trabalho corporal, 
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modelando memórias afetivas, potências de vida na possibilidade da observação do 

outro e de si.  

O cuidado artesanal vivenciado no grupo se viu efetivado por meio de 

práticas corporais que se configuravam enquanto táticas que resultaram em 

aproximação do próprio corpo e de outros corpos, marcadas pelo cuidado de si e do 

outro. 

Lima (2004) propõe uma clínica da Terapia Ocupacional em que seja 

fundamental, no estabelecimento da comunicação, escutar, olhar e acolher a ação 

expressiva do sujeito no mundo. 

Nessa concepção de prática corporal – enquanto aproximação do próprio 

corpo e de outros corpos que prioriza uma escuta intensiva e um olhar atencioso –, 

convoquei duas ações frequentemente utilizadas nos encontros do grupo.  

À primeira delas chamo de “ninada”. Ela consiste em uma espécie de 

relaxamento dinâmico que começa com o grupo todo em posição circular, colocando 

um sujeito por vez no centro, de pé, confortavelmente em postura descansada, sem 

rigidez, distribuindo o peso do corpo entre os dois membros inferiores – 

preferencialmente de olhos fechados. Nesse momento, cada sujeito cuida de uma 

parte do corpo daquele se coloca na posição de receptor. Cuidar da parte do corpo 

do outro pode acontecer por meio do deslizar das mãos de forma a massagear, bem 

como pela movimentação delicada nas extremidades (pés, mãos e cabeça, rosto) 

com o mesmo intuito, todos juntos inicialmente em silêncio cuidando do outro.  

Após um período não rígido ou pré-determinado de cuidados apenas com 

as mãos, passamos em grupo a verbalizar palavras soltas que possam servir de 

estímulo a quem está sendo cuidado. As palavras devem vir espontaneamente e, 

em geral, são substantivos referentes a sentimentos e qualificantes ou adjetivos.  

Em algumas ninadas no grupo, eu fechava os olhos juntamente com 

quem estava sendo ninado e me concentrava em ouvir as palavras ditas pelo grupo, 

frequentemente as palavras eram paz, amor, saúde, recuperação, vida, esperança, 

Deus... 

Estar de olhos fechados, com toda a atenção sensorial voltada aos 

ouvidos e pele, sendo cuidado, recebendo palavras de apoio e incentivo, geralmente 

transmitia a sensação de um bem cuidar e do relaxamento ativo que se propunha.  
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Ao cessar espontaneamente as verbalizações, todos os envolvidos 

“grudavam” em quem era ninado, espalhados em pés, lateral do corpo, frente e 

costas e balançavam o ninado, agora sim, como um ninar de criança, um balanço 

lento, ritmado e conjunto, até que devagar “desgrudavam-se”, permanecendo 

apenas quem acolhia o ninado de frente, e este mais lentamente ainda se 

desprendia. Em seguida, ninavam um a um da mesma forma. 

A sensação após a ninada era de tranquilidade, calma e cuidado. 

Usávamos geralmente música clássica ou sons da natureza (canto de pássaros, 

cachoeiras, chuva etc.) para fazer trilha sonora à prática, que auxiliava na entrada 

para uma atmosfera relaxante, convocando o sentimento de paz, que se 

apresentava na forma de um “[...] movimento ou onda que preenche e que atravessa 

o corpo humano” (UNO, 2012, p. 20). 

Na composição de um movimento de aproximação como o que acontece 

na ninada, evocávamos uma maior acuidade para a observação de nós mesmos e 

dos outros, onde se tinha um corpo singular e ao mesmo tempo coletivo. Os fluxos e 

intensidades que atravessavam esses corpos desenharam intenções, expressões e 

novos movimentos nas relações dos sujeitos. Na ideia de cuidado artesanal, 

auxiliávamos para que esses fluxos e intensidades dessem língua aos usuários e 

trabalhávamos no sentido de facilitar os testemunhos acerca dessas 

experimentações, para que fossem acolhidos e sustentados.  

A segunda prática que convoquei foi a “vibração de palavras”. Após 

uma série de experiências sutis, privilegiando a síntese do grupo ao término de 

trabalhos terapêuticos, fui modulando até encontrar uma forma que fez mais 

ressonância junto aos usuários.  

Essa experimentação consistia em pedir que cada pessoa elegesse uma 

palavra capaz de simbolizar a intensidade da vivência e, em seguida, a declarasse 

para que fosse vibrada. 

Assim, depois de disponibilizar um tempo para a escolha da palavra, 

estando todos em círculo e de mãos dadas, começávamos a vibração.  

Cada um falava firme e em voz alta sua palavra e imediatamente o grupo 

levantava os braços dados e repetia junto, firme e em voz alta e vibrante a palavra 

dita. Assim, um a um expressava e via o grupo vibrar sua palavra eleita. No final, 
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escolhíamos uma dentre as palavras vibradas para uma vibração do que seria a 

palavra que nos acompanharia até o encontro seguinte. Era como uma espécie de 

coral rústico, intenso e tenso ao mesmo tempo. 

Fregtman (1989) defende que na linguagem sonora há algo que retoma o 

primitivo do homem, e que recuperar nossos próprios sons significa recuperar 

nossos corpos, recuperar no sentido de tomar de volta, apossar-se. 

A pulsação e o som por si só afetam os processos voluntários e 

involuntários do corpo, portanto, falas e cantos vigorosos, entoados com vibração e 

força, possuem influência estimulante sobre o organismo, com poder de afetação 

sobre os sentimentos prevalentes no ouvinte (Idem). 

A potência da vibração de palavras se dá como a de um mantra28, já que 

ambos requerem concentração e intenção sonora, que se faz determinante, visto 

que o mais importante não é o elemento vocal utilizado para provocar o som, mas o 

fundamental do fenômeno, que é o desejo daquele que o produz. Para fins de 

relaxamento e concentração, este tipo de invocação consiste em quietude interior, 

adquirindo vitalidade quando se encontra envolta de significados e afetos. 

Os sentidos e sentimentos expressos sejam por meio de palavras, gestos, 

movimentos, figuram como fator propulsor de inclusão ou exclusão do sujeito, na 

medida em que abrem frestas de acesso ao outro, cujo conhecimento pode provocar 

acolhimento ou repulsa. 

Regina Favre (2011) enfatiza que o corpo é um processador ambiental 

em contínua produção de si e do mundo. Afirma ainda que ambientes confiáveis e 

tempos formativos são necessários para o amadurecimento dos pulsos e superfícies 

de conexão, e estas, configuram-se por meio da cooperação dos corpos, o que 

abrange reconhecer-se como parte de processos maiores, agir como parte, mas 

trabalhar em rede. 

Ivaldo Bertazzo (2010, p. 31) afirma de modo consoante ao pensamento 

formativo de Favre, que “o gesto integrado recruta todos os sentidos, como o olhar, 

os ouvidos interno e externo, as sensações táteis, os ajustes articulares, o controle 

                                            
28 O mantra pode ser uma sílaba, palavra ou verso pronunciado com finalidade de estabelecer certo 

estado contemplativo (PIRAGINO, 2003). Refere-se a uma prática de origem indiana, vinculada 
principalmente à Yoga, sendo amplamente utilizada em rituais hinduístas e budista (ARCURI, 2006). 
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da redução ou da aceleração da força muscular [...]”. Neste sentido, o interessante é 

“[...] brincar com as possibilidades do gesto, arriscar-se em movimentos, submeter-

se à desestabilidade e ampliar o alcance dos gestos” (BERTAZZO, 2010, p. 12). 

O corpo resultante desses atravessamentos, toques, vozes, gestos, vai se 

compondo de uma “alvenaria” que solidifica intensidades, reforçada no olhar 

cuidadoso no qual o preenchimento não se opera no campo do supérfluo.  

Corpo, silêncio, beleza ou estranhamento são evocados pelo trabalho 

terapêutico para preencher o sujeito de sentidos e operam como agentes de 

germinações de outros possíveis, nos quais “ao surgirem novos afetos, efeitos de 

novos encontros, certas máscaras tornam-se obsoletas” (ROLNIK, 2011, p. 36), 

inclusive a da doença.  

2.6 Uma didática das invenções  

Não quero saber como as coisas se comportam 
Quero inventar comportamento para as coisas 

... 
Desinventar objetos. 

 O pente, por exemplo 
Dar ao pente funções de não pentear.  

Até que ele fique à disposição de ser uma begônia.  
 (Manoel de Barros). 

 
 

Experimentar cada objeto ativador de sensações como se fosse um 

desconhecido. Explorá-lo como se suas funções não se apresentassem prontamente 

junto com sua imagem. Buscar o que de novo, de surpreendente ele tinha para nos 

proporcionar. Assim, objeto por objeto, cada usuário se permitiu tocar, sentir, 

apreender o que poderia fazer com ele, como se fosse a primeira vez naquele 

encontro.  

 

Essa proposição implicou problematizar o habitual, não visava apenas a 

suspensão do sentido exclusivamente instrumental dos materiais, sentido 

pragmático das ações, repetição mecânica e desalmada dos gestos, mas o 

comprometimento de outros sentidos impregnados nas ações e objetos diante de 
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diferentes campos do viver (ROLNIK, 2000). Explorar variações de gestualidade, 

ampliar espaços da mesma, em que para se liberar um gesto é preciso remover 

certos saberes. 

Optei por chamá-los de objetos ativadores de sensações, pela 

multiplicidade de sensações envolvidas nas experimentações. A sensação resulta da 

vibratilidade de cada um de nossos órgãos dos sentidos e sua capacidade de se 

deixar afetar, que, em conjunto, Rolnik (2007) chama de corpo vibrátil. 

O batedor de ovos se mostrou excelente contra dores de cabeça, um 

exímio fazedor de cafuné e massageador corporal também. Algumas amassadas 

dele sobre os olhos e a sensação torna-se especial, visto que ele se mantém frio 

mesmo sob temperatura ambiente alta. 

 

Foto 29 - Objetos ativadores de sensações 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

A esponja de dupla face que passa por nossas mãos todos os dias na 

cozinha, bem como a bucha vegetal, mostrou sua faceta lixa para pés, sua faceta 

esfoliante, massageadora de áreas ásperas, proporcionando um esfregão, uma 

dessensibilização. 

O martelo de carne mostrou ser ótimo para sensações relaxantes na 

cabeça e rosto, assim como nos pés. Ao deslizá-lo sobre a roupa, a sensação 
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agradável permanece após sua passagem, e dependendo da força que se imprime, 

mais intenso pode ser o efeito. Ao fazer leves batidas com ele sobre o rosto, 

também é possível sentir um cuidado inusitado. 

Um grupo de 4 canudos de plástico amarrados uns aos outros e 

delicadamente fluindo sobre a face é capaz de causar arrepios e sensações 

agradáveis de um massagear-nuvem, uma espécie de massagem sem pressão, sem 

fricção, mas que pela delicadeza do toque se faz marcante na lembrança sensorial 

que permanece. 

Uma escovinha dessas que habitualmente usamos para lavar pequenas 

peças de roupa, sapatos ou mesmo os pés, mostra-se como um despertador de 

emoções táteis, acordando lugares, sentidos, afetos, olhares. Próximo da nuca, 

adentrando por entre os cabelos, a sensação é de profundo despertar.  

Ivaldo Bertazzo (2012), ao referir sobre seu método de reeducação do 

movimento, relata que o início de cada exercício se dá usando a escovação para 

ampliar a circulação de sangue na região e, dessa forma, também aquecer a área. 

Essa escovação, apesar de requerer uma tração forte, não resulta em arranhar a 

pele, longe disso. 

Um chocalho de três bolas, deslizando por sobre a pele e ainda 

soltando leves sons de sino ativa uma massagem que parece fazer uma varredura 

tátil sobre a pele, sobre a roupa. 
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Foto 30 - Objetos ativadores de sensações 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Um mordedor canino novo e limpo, com aspecto de corda e espanador 

junto, ativa novas sensações, mas, como um relaxamento ativo.  

A colher de pau também encarnou um avatar massageador, mas talvez 

pela firmeza de suas passadas ou pela rigidez de sua matéria prima, causou 

incômodo e certo medo em alguns corpos. Batucar com a colher, fazer vibrar os 

músculos, percutir os ossos, tapotar a pele, por vezes, trouxe desconfiança a alguns 

usuários do grupo, além de conectar com lembranças desconfortáveis. 

 

Foto 31 - Objeto ativador de sensações. 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 
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Piragino (2003) destaca que, no corpo psicótico, percutir seus ossos lhe 

dá a sensação de ter pelo menos uma estrutura consistente: a óssea. 

O uso da colher de pau resultou em uma conversa muito específica no 

encontro seguinte às experimentações dos objetos, justamente pelo mal estar que 

instaurou em alguns usuários, mas que não foi verbalizado com tanta intensidade no 

primeiro momento. Rolnik (1993) nos ajuda a compreender que o que vem primeiro 

é a capacidade de suportar o mal-estar no estranhamento do “novo”, e isso por si só 

é algo muito importante, com o qual devemos ser capazes de interagir de maneira 

sensível.  

No momento que o grupo demanda uma conversa sobre o estranhamento 

e incômodo com algo, isto demonstra que os usuários estavam conectados em si 

mesmos e aos seus processos e transformações durante a prática.  Esta conexão os 

permitiu perceber o que lhes causava incômodo e reinvidicar discutir acerca dessas 

incomodações. 

O desconforto, portanto, foi acolhido e trabalhado como um fluxo do 

processo grupal. Em consonância, Pelbart (1993, p. 23) traz o paradoxo de que “[...] 

quando um grupo está demasiadamente bem sucedido alguma processualidade foi 

emperrada”. 

Quando propomos algo, fica sempre para a hora do desenrolar saber o 

que provocará, compreender  o modo como nos sensibilizamos e as intensidades 

diferentes que o acontecimento convoca. O que importa é ser capaz de ser sensível 

ao que nos atravessa, para ser capaz de atender ao Vivo que nos habita. 

O fato de a musculatura corporal encontrar-se unida pela fáscia, plano de 

tecido conjuntivo organizado em camadas, possibilita que um movimento nas mãos, 

reverbere em regiões distantes, no tórax, por exemplo, uma vez que há passagem 

de comunicação de um seguimento a outro.  

Deste modo, o uso dos objetos ativadores de sensações para percutir, 

massagear, vibrar, deslizar sobre a pele possibilitou repercussões na fáscia. 

O corpo se organiza e se mantém enquanto pulso, como uma bomba 

pulsátil, usando os termos de Stanley Keleman (1992), um padrão pulsátil que 

expande e retrai, alonga e encurta, incha e recolhe, organizando-se e fazendo dos 

tecidos-bombas, tecidos cujas ligações entre si criam tubos, bolsas e espaços que 
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também se comunicam por membranas e camadas que não se fecham, pois estão 

abertas a conexões.  

As conexões se dão por trocas entre o corpo e o ambiente e referem-se a 

elementos químicos, a afetos, ao que se forma por meio das experiências e dos 

encontros, ideia fundamental no processo formativo, afinal, nele pensa-se o corpo 

como uma espécie de arquitetura rizomática (LIBERMAN, 2008). 

[...] não é só oxigênio, a água e o alimento que produzem o tecido do corpo, 
mas também o pensamento, o afeto, o contato com os outros corpos. Tudo 
o que você faz, sente e pensa se modela em seus tecidos e músculos, aqui 
e agora (FAVRE, 2008, n.p). 

 

Após uma experimentação inicial individualizada, os usuários foram 

divididos em dois grupos de 7 pessoas e, em rodízio, deitaram-se e se submeteram 

à intervenção coletiva do grupo por meio dos objetos disponibilizados. 

 

Interessa-me a ideia de cuidado coletivo, mesmo acreditando que é 

preciso um tempo e dedicação ao cuidado individual ou autocuidado. Esse olhar 

para o outro é imprescindível para quem faz um tratamento no campo da saúde 

mental, quem recusa ou se vê obrigado a recusar um protagonismo mesmo que 

transeunte, e que em muitos tratamentos, ainda é “paciente”, sem muita escuta e 

consideração sobre suas opiniões. 

Ver-se na atitude ativa da cena é encarnar a personagem de cuidador, 

mas também ser alvo do cuidado coletivo. Souza e Santos (2008, p.91) reforçam 

essa ideia ao dizerem que: 

As pessoas de um modo geral e com base em suas peculiaridades vão 
aprendendo e/ou desenvolvendo modos de cuidar de si e de quem faz parte 
de seu entorno social. O cuidado, portanto, é uma construção de muitas 
pessoas em interação, marcado por um momento histórico e determinado 
contexto. 
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Foto 32 - Cuidado coletivo em ação 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 

 

No cuidado coletivo do grupo, a proposta era não fechar-se em 

sensações limitadas, não ficar apenas no agradável, mas expandir as sensações até 

o limite do suportável, vivenciando as possibilidades plurais de cada objeto.  

Cada subgrupo iniciou os trabalhos e alguém – corajosamente – iniciou a 

experimentação, entregando-se aos gestos dos outros, mesmo sem ter certeza da 

afinação desses gestos. Com meia-luz e música ambiente de sons da natureza, 

fomos pouco a pouco levando cada usuário deitado a entrar em contato com um 

turbilhão de sensações táteis, com as nossas manipulações também, pois entre um 

cafuné de batedor de ovos e outro, mãos somavam-se aos estímulos. Mãos que 

percutiam, que massageavam, que pressionavam, que friccionavam. Cada um pôde 

sentir o resultado do cuidado coletivo proposto. Uns deitavam e se entregavam, 

outros mantinham certa “prudência corporal”, mantendo os olhos entreabertos, 

protegendo partes do corpo, sinalizando ao grupo onde poderia e onde não poderia 

ser tocado. 
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A artista plástica Lygia Clark também experimentou objetos do cotidiano, 

como água, sementes, borracha, pedras, sacos plásticos e outros, explorando ao 

máximo suas capacidades sensoriais, aproximando o espectador da obra e 

desvinculando o lugar que este até então ocupara nas exposições. Na dualidade dos 

objetos leves/ pesados, moles/ duros, cheios/ vazios, ela criou os chamados Objetos 

Relacionais, cujo uso não se limitava ao campo estético, mas ao atravessamento de 

territórios da arte e da experiência clínica. 

Os Objetos Relacionais eram usados de muitas formas para acessar o 

corpo do cliente, seja massageando, friccionando, esfregando, acariciando, roçando, 

apertando, pressionando, tocando de leve, soprando, aquecendo, cobrindo, 

embrulhando, emitindo sons, ou simplesmente os deixando, em silêncio, a sós com 

o cliente e/ou pousados sobre ele. Lygia Clarck ia, desta forma: 

[...] preenchendo buracos, fechando fissuras, repondo partes ausentes, 
soldando articulações desconectadas, escorando pontos sem sustentação – 
fazendo enfim o que pedisse o corpo de seu cliente, a cada instante do 
processo. É isto, aliás, o que orientava a artista na escolha dos objetos, sua 
sequência e seu uso (ROLNIK, 2005, p. 2). 

Lula Wanderley (1996), um dos terapeutas treinados por Lygia, esclarece 

que estes objetos não têm definição clara e que encontram significado a partir da 

relação que estabelecem com o corpo, cuja utilização no contexto terapêutico foi 

chamada por Lygia de Estruturação do Self. 

O self que ela pretendia “estruturar” corresponde a certa consistência de 

si, “processual, flexível e impessoal, que nasce e renasce entre o corpo e o mundo, 

ao sabor de suas recíprocas fecundações” (ROLNIK, 2005, p. 20). E é dele que se 

extrai, segundo Winnicott, o sentimento de existir, a sensação de participar na 

construção da realidade de si e do mundo que ele gera, propiciando a impressão de 

que a vida tem sentido (ROLNIK, 2005, p. 20). 

Lygia Clark também utilizou o que chamou de “arquivo de memórias” dos 

seus clientes, por meio do qual trabalhou os seus medos e fragilidades a partir de 

experimentações sensoriais para fora do ambiente das exposições. O uso dos 

Objetos Relacionais seguia uma ideia de abertura de um canal direto com o primitivo 

interior – ou self, no jargão de Lygia –, com o intuito de propiciar um estado de 

autoconhecimento revelador e, por isso, na concepção da artista, libertador. 
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Rolnik (2007) trata das práticas experimentais de Clark não reduzidas a 

uma ideia de polissensorialidade, já que conseguiram ultrapassar a redução da 

investigação artística ao âmbito do olhar, mas considera que os trabalhos da artista 

mobilizam duas capacidades importantes, a percepção e a sensação.  

As propostas de Clark não apresentam dispositivos a serem copiados, 

mas dizem da singularidade de acolhimento de suas investigações e proposições. 

Lula Wanderley (2002, p. 112) expõe que: 

Quem determina quando e como deve ser acolhido é aquele que sofre o 
vazio da experiência psicótica. Um lugar de acolhida e participação [...] 
deverá ter a flexibilidade construída pelas relações pessoais e pela 
criatividade. A experimentação constante, com diversas linguagens, é uma 
das formas de acesso a esse outro lado do sintoma - a permanente 
reconstrução.  

Nessa perspectiva de criar um acolhimento afetivo através da 

experimentação, na espera de que tal proposição despertasse um cuidado coletivo 

operado por lampejos de inventividade, o trabalho junto aos usuários foi circunscrito 

na potência de se lançar mão de diversas linguagens e possibilidades criativas. O 

criativo, nesse caso, não concerne aos talentos ou habilidades artísticas, mas ao 

estar vivo e imerso na negação de padrões ou repetições. 

 

Contei para os usuários da escolha dos objetos em uma loja dessas no 

estilo R$ 1,99. Visitei a loja, começando pelo setor de objetos para a casa, como 

quem estivesse em uma loja de materiais para massagistas ou de cosmética. Iniciei 

pegando objetos sem o menor “sentido terapêutico aparente”, se é que posso dizer 

isso, e os experimentei da maneira mais inusitada que me ocorresse naquele 

instante. A partir dessa investida, descobri possibilidades de cuidado presentes em 

martelos de cortar carne, batedores de ovo, chocalhos e até um inusitado mordedor 

canino. Experimentei na pele e me permiti invocar sensações por um bom tempo até 

que me assustei com um segurança da loja que me observava desconfiado. 

Também separei objetos do meu cotidiano particular como uma bucha vegetal, uma 

esponja de dupla face e canudos plástico para seguir com as investigações 

sensoriais em casa, e apenas depois de separar um número interessante de objetos 

é que lancei a proposta ao grupo. 
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A abertura ao novo amplia as possibilidades de agir, ao passo que auxilia 

no processo de rompimento com padrões rígidos de ser e fazer. A experimentação a 

qual nos permitimos pode instaurar uma potência de afetação no mundo, o que inclui 

pensar em como cada um se insere no ambiente familiar, no ambiente acadêmico, 

social etc. 

A didática das invenções surge, então, como uma pista importante do 

cuidado artesanal, na medida em que possibilita desinventar modos esperados de 

funcionamentos dos objetos, das pessoas e suas ações, instaurando certa acolhida 

ao inabitual. 

2.7 A iminência do aumento da potência de agir 

É preciso dizer-lhe que tua casa é segura 
Que há força interior nas vigas do telhado 

E que atravessarás o pântano penetrante e etéreo 
E que tens uma esteira 

E que tua casa não é lugar de ficar 
Mas de ter de onde se ir 

(A cabana – Max Martins). 
  

Tudo é caso de sangue. 
Não é fácil ser um homem livre: fugir da peste, organizar encontros, 

aumentar a potência de agir, afetar-se de alegria, 
multiplicar os afetos que exprimem ou envolvem o máximo de afirmação. 

Fazer do corpo um potência que não se reduz ao organismo, 
fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência 

(Gilles Deleuze). 
 

Iminência é qualidade, característica ou condição do que está iminente, 

próximo, urgente. É o lugar do surgimento do significado ou da percepção de algo, 

cuja aparição está para além de si mesma, sempre prestes a acontecer, mas 

paradoxalmente sem nunca ter cessado de acontecer. Ela existe nas pausas ou 

lacunas iterativas, ou seja, entre fenômenos que acontecem repetidas vezes para se 

chegar a um resultado (BHABHA, 2012). 

A iminência também se faz enquanto uma atitude de espera. É uma 

espécie de destino: o que não sabemos e que acontece e situa-se além de nós, 

independente de nossas histórias e decisões (PÉREZ-ORAMAS, 2012). 
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As práticas na iminência do aumento da potência de agir configuram-se 

enquanto horizonte do cuidado artesanal, lógica que reconhece a importância do 

aumento desta potência como inibidor da cristalização existencial, na qual se adota 

uma configuração rígida, estável de repertórios, de gestos, procedimentos e jeitos 

que se fazem, desta forma, pouco operantes. 

O grau da potência de agir é constantemente alterado pelos encontros 

que experimentamos, pelas linhas e fluxos que nos atravessam e que podem 

aumentar ou diminuir o nosso potencial de ação. A consciência, antes de tudo e na 

maioria das vezes, percebe apenas os efeitos desses encontros sobre o nosso 

corpo (CASSIANO; FURLAN, 2013). 

Spinoza nos fala de dois afetos – ou paixões primárias – que são: a 

alegria e a tristeza. A alegria é o afeto que aumenta nossa potência de agir, seria 

uma variação intensiva positiva, para mais. Já a tristeza é o afeto que fomenta a 

diminuição da nossa potência de agir, perda de autonomia, nossa impotência. Deste 

modo, podemos conjecturar que a alegria está ligada à expansão, e a tristeza ao 

constrangimento (SPINOZA, 2009). 

Os afetos-paixões de alegria e tristeza de Spinoza têm relação direta com 

nossos encontros, com nosso cotidiano e com nossas experimentações.  

A ideia de que a iminência da potência de agir está vinculada a um 

entendimento ampliado do conceito de saúde encontra ressonância ao percebemos 

que este conceito vem sofrendo importantes transformações nas últimas duas 

décadas, momento em que as ideias de saúde, enquanto ausência de doença ou 

completo bem estar físico, mental e social, começaram a ser entendidas como 

referências irreais, pois, de fato, não apresentar nenhuma doença não significa ter 

saúde e, por outro lado, o completo bem estar mostra-se um ideal utópico.  

Winnicott (1975), importante psicanalista inglês, concebia a saúde como 

possibilidade de experimentação criativa, como desdobramento de termos sido bem 

cuidados, em que a ausência de uma relação criativa com a vida seria uma espécie 

de doença. Lygia Clarck, influenciada por Winnicott, a quem admirava, entendia 

saúde como a capacidade de criar, uma espécie de saúde poética (ROLNIK, 2005). 
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Na atualidade, alguns conceitos de saúde já consideram as várias 

dimensões do humano em um esforço de contraposição a opiniões cristalizadas de 

épocas anteriores, mostrando-se influenciados por preceitos filosóficos.  

Wilcock (1998) segue uma perspectiva ocupacional de saúde que 

comporta determinadas direções que incluem a criação de ambientes sustentáveis, 

o fortalecimento de ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais 

e um cuidado mais amplo do que uma atenção clínica e medicamentosa clássicas. 

Nessa perspectiva, há uma ligação entre saúde e ocupação, visto que 

ocupação é o meio pelo qual as pessoas realizam aspirações, satisfazem 

necessidades e cooperam com o ambiente (WILCOCK, 1998). 

Neste contexto, o cuidado artesanal se afina com esta relação entre 

saúde e ocupação, bem como também ao entendimento de saúde enquanto 

intensidade de vida, processo que transforma o organismo constantemente e que 

aumenta sua potência de agir. Logo, as práticas pautadas na lógica do cuidado 

artesanal se vêem investidas de objetivos que consideram a ampliação das 

possibilidades de existência e de transformação. Rolnik (1993, p. 2), consoante a 

esta ideia, propõe que: 

Tais composições, a partir de certo limiar, geram em nós estados inéditos, 
inteiramente estranhos em relação a aquilo de que é feita a consistência 
subjetiva de nossa atual figura. Rompe-se assim o equilíbrio desta nossa 
atual figura, tremem seus contornos. Podemos dizer que a cada vez que 
isto acontece, é uma violência vivida por nosso corpo em sua forma atual, 
pois nos desestabiliza e nos coloca a exigência de criarmos um novo corpo 
- em nossa existência, em nosso modo de sentir, de pensar, de agir etc. - 
que venha encarnar este estado inédito que se fez em nós. E a cada vez 
que respondemos à exigência imposta por um destes estados, nos 
tornamos outros. 

Na rede de atenção psicossocial, da qual os CAPS fazem parte, algumas 

atividades de educação em saúde nos grupos, comumente abordam doenças 

psiquiátricas ou outras patologias que não apenas do campo da saúde mental, 

porém cada vez mais a realidade solicita temáticas atuais, vinculadas ao cotidiano, 

caso contrário, não se convoca a atenção e o interesse dos sujeitos.  

Na busca por temas de interesse e necessidade reconhecida para o 

trabalho com grupos, pautamos aqueles que têm vinculação com bemestar, 

qualidade de vida, autocuidados, educação ambiental e alimentar, práticas 

corporais, dentre outros. A dinâmica fundamental é conciliar os conhecimentos 
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coletivos a partir de um diálogo circular e em uma relação horizontalizada que faça 

uso de linguagem acessível a todos.  

O acolhimento de saberes que são do cotidiano dos sujeitos – sejam eles 

populares, do senso comum, com os quais se processa um diálogo desvinculado de 

poder, sem que se deseje deter uma verdade absoluta sobre os fatos – tem papel 

decisivo no fortalecimento de vínculos e no estímulo à criação e encontra-se na 

iminência de instaurar aumento da potência de agir. 

 

Naquele dia o tema da proposta era: “Meu corpo é feito do que me 

alimento”. A ideia era discutir sobre o que consumimos e como esse consumo está 

constantemente produzindo nossos corpos. Para a ampliação da proposta, fiz 

parceira com uma nutricionista e uma enfermeira do CAPS. 

Iniciamos o trabalho com uma explicação acerca da dinâmica do dia e 

apresentação da nutricionista que comporia a ação interdisciplinar, depois ela falou 

sobre a higienização dos alimentos, cuidados com preparos de maneira geral, e 

voltou no término do encontro para discutirmos sobre os benefícios do consumo de 

frutas. A enfermeira participou da atividade enfatizando a higienização das mãos 

para o preparo de alimentos e permaneceu auxiliando o fazer coletivo de nossa 

salada de frutas. 

Preparar a salada pareceu uma ousadia para os usuários, fato que me 

causou espanto. Como fazer salada de frutas poderia ser ousado? Por quê? Aos 

poucos os relatos foram trazendo para a cena os elementos até então implícitos que 

envolviam aquela situação.  

Ao longo do preparo, todos se mobilizaram para exercer diferentes 

funções na limpeza e corte das frutas, na limpeza da mesa, na orientação acerca do 

preparo, em provar o sabor, dividir nos copos para a degustação de todos etc.  

Esta divisão de tarefas foi decidida pelo grupo, sendo que cada usuário 

ficou responsável por alguma tarefa de forma mais empenhada, porém sem deixar 

de participar das demais. As ações mais importantes consistiam em preparar os 

ingredientes, executar e concluir a receita, higienizar os utensílios utilizados e 

organizar a degustação. 
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O fazer cooperativo propiciado pela experimentação culinária serviu de 

estímulo à autonomia e contribuiu para um desfocar das percepções equivocadas de 

incapacidade, improdutividade, acentuando um compartilhar de informações 

pessoais que permitiu a abertura de conexões entre as pessoas, bem como a 

valorização e promoção de descobertas de potencialidades e habilidades individuais. 

 

Foto 33 - Preparo coletivo da salada de frutas 

 
 Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Foto 34 - Divisão de tarefas na produção da salada de frutas 

 
Fonte: Arquivo de práticas. 
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Em encontros posteriores ao preparo da salada, os usuários falaram da 

repercussão desta atividade. Alguns propuseram reproduzir a receita em casa e 

assim o fizeram, outros relataram aos familiares que haviam executado no CAPS e 

combinaram de fazer em casa também, o que demonstrou uma sensação de 

interesse e realização em parte das narrativas. 

Na investigação junto aos demais usuários, foi possível compreender, 

porém, que muitos se encontravam sob forte influência de cuidadores que os 

consideravam inaptos para a maioria das tarefas cotidianas. Nesse sentido, nossa 

proposta culinária autorizou alguns sugerir o preparo de uma receita, mesmo diante 

de atitudes pouco incentivadoras no ambiente familiar.  

Infelizmente, essa autonomia que lhes é roubada, pelo desestímulo e 

desqualificação, refere-se à interrupção da possibilidade de os sujeitos gerirem suas 

vidas de acordo com suas possibilidades. Além disso, essas vivências de 

desvalidação produzem grande risco de paralisação dos sujeitos, intensificando 

medos e produzindo resistências. 

Samea (2002) atenta para o fato de que, muitas vezes, o enfrentamento 

de uma situação de mudança, como o despertar de certa autonomia, gera a 

emergência de medos que consistem em certo temor da perda dos vínculos e no 

ataque da nova situação, mostrando-se como uma atitude de resistência à mudança 

que se evidencia por meio do apelo a estereótipos e pela indisponibilidade dos 

sujeitos para a aprendizagem. 

Saúde e adoecimento apresentam-se, então, como formas pelas quais a 

vida se manifesta, e os sofrimentos mentais, por sua vez, mostram-se perceptíveis 

nas mudanças que o sujeito sofre em sua rotina29 no que diz respeito a tarefas e 

questões que preenchem o dia-a-dia de cada um, bem como no cotidiano, 

vivenciado frequentemente em certa despotencialização da autonomia. 

Nesse sentido, nos espaços de cuidado, trabalhar com possibilidades de 

agir diante da circunstancialidade do cotidiano, estimulando certa inventividade, 

                                            
29 Rotina se refere a fatos encadeados em continuidade, no campo da necessidade e da repetição. 

Cotidiano difere de rotina, pois sugere mudança, possibilidades de novos modos de ser com 
significados ligados ao desejo, em processo de ser reinventado pelas práticas de resistência à 
hegemonia e estratégias de sobrevivência à margem da dominação (MECCA; CASTRO, 2008). 
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instrumentalizando os sujeitos, incitando à bricolagem, propondo experiências que 

os estimulem a encontrar saídas perante os apertos da vida, se faz iminente ao 

aumento de suas potências de agir. 

Brunello e Weffort (2015), ao tratarem de uma experiência com grupo de 

culinária em um CAPS em São Paulo, apontam os medos e a desvalorização dos 

sujeitos, mas propõem que o diálogo e o acolhimento possibilitam uma atitude ativa 

e colaborativa entre os sujeitos e, portanto, propulsora de mudança. 

Na experiência grupal no CAPS Renascer, estabelecemos conexões com 

pessoas diferentes e com seus modos diferentes de existencialização, o que criou 

um campo propício a questionamentos, a inquietações que, muitas vezes, 

possibilitaram fissuras em territórios enrijecidos e, que ao se intensificarem, 

arrastaram o pensamento ao desconhecido, ao até então impensado. 

Este corpo das relações dos sujeitos repercute sobre suas potências de 

agir, já que quando entram em relação com outros elementos, de qualquer natureza, 

podem tanto se compor com eles para formar um todo mais potente, quanto 

enfraquecer, na medida em que sejam decompostos nessas relações.  

Conforme Saito e Castro (2011, p. 182), em trabalhos com grupo que 

experimentam práticas corporais, observa-se a ampliação de formas de 

agenciamento dos participantes, que passam a apresentar confiança mútua e 

aumento “da vontade de estar “dentro da vida”, nos seus modos únicos e singulares, 

e não à sua margem”.  

Nesse sentido, pensar em aumento da potência de agir é também pensar 

em propor linhas de fuga, que são linhas de ruptura, rompimentos que promovem 

mudanças bruscas, mas, muitas vezes, imperceptíveis, ainda em tempo de não 

serem sobrecodificadas30 (CASSIANO; FURLAN, 2013). 

Pelbart (1993, p.13) sintetiza o que de marcante há no aumento da 

potência de agir ao afirma que “[...] essa vida morna e tola que nos é oferecida e 

alardeada como a única possível, desejável e saudável, esconde outras tantas cuja 

beleza e tentação cabe reinventar” ou reinvidicar. 

                                            
30 Sobrecodificar corresponde a uma codificação em segundo grau, como uma simplificação no 

sentido de desvalorização de algo ou alguém, um estancamento de seu potencial, é uma linha dura, 
inflexível e segmentada. 
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A vida morna e desqualificada, a qual são impostos este sujeitos desde o 

ambiente doméstico até o espaço psicossocial dos CAPS, necessita de reinvenção. 

Reinvidicar hoje preparar uma refeição, para amanhã, quem sabe, realizar uma 

revolução.  

Experimentar essa relação de ouvir e estar com o outro, própria do processo 

grupal, possibilita criar contato com os outros-de-si, com o coletivo que somos e que 

nos abastece de relevo e patoá31. 

2.8 Um banho de ervas e de pertencimento 

 
Quem não tiver debaixo dos pés da alma, 

a areia de sua terra, não resiste aos atritos  
da sua viagem da vida, acaba incolor, inodoro 

e insípido, parecido com todos 
(Câmara Cascudo). 

*  *  * 

Naquele período, eu tomava banho de rio, comia alimentos cultivados ali 

mesmo e brincava com os indiozinhos da tribo, além de assistir aos rituais, 

principalmente os xamânicos, em que eram usados banhos com ervas, sopros e 

baforadas de cigarros, acompanhados de rezas na língua local, cantorias, danças, e 

outras manifestações culturais e religiosas. Os rituais tinham motivos diversos como 

cura, agradecimento por colheita ou pescaria farta, fim de plantio e outros, 

geralmente, comemorativos. 

Além dessa partilha, outras se fizeram presentes, pois morando naquele 

espaço, compartilhando aquela rotina, naturalmente aprendi sobre a etnia, as 

crenças, os mitos, acessados por meio das experiências, mas também por meio da 

linguagem. Tudo isso deixou marcas que se mantêm vivas no meu turbilhão 

mnemônico. 

                                            
31 Patoá está usada no sentido de uma língua própria, para permitir falar com os outros-de-si, aquela 

que invoca e evoca vozes da experiência advindas das relações estabelecidas ao longo da história 
do sujeito. 
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Durante algum tempo, eu falei o Patoá32, que é uma língua resultante da 

mistura da língua Carib, originalmente falada pelos Galibi, com a Creoulo da Guiana 

Francesa. Mantive o Patoá por algum tempo em consonância com o português, 

mesmo após sair da aldeia.  

Após três anos entre os Galibi, fui morar em outra aldeia, a Apalaí, na 

Serra do Tumucumaque, estado do Pará. Nesta aldeia, vivi pouco mais de um ano 

com os índios Wayana-Aparaí, período em que pude aprender uma das línguas 

utilizadas pela tribo, a Aparaí, já que se tratava de índios bilíngues, pois falavam as 

línguas Wayana e Aparaí, ambas originárias da família linguística Carib, como a dos 

Galibi.  

Iniciei a alfabetização junto às crianças da aldeia com a ajuda de minha 

mãe que era professora dos índios. Diariamente, acompanhava-a em suas 

atividades junto às turmas de alfabetização e pré-escola. Nestas turmas, eu 

participava rotineiramente de suas atividades de pintura e desenho, com as quais 

aprendi de forma bilíngue, nomes de cores, frutas, bichos etc., como as aulas eram 

ministradas em português pela professora e na língua Aparaí pelos índios, a 

condução em sala de aula focava tanto o ensino do português quanto a preservação 

da língua própria da tribo. 

De certo modo, a aproximação da língua nativa facilitava minha aceitação 

e pertença aquele povo, contribuindo para que acessasse mais facilmente seus 

hábitos e ritos. A vivência cotidiana desfazia nossas diferenças devido à aceitação 

recíproca. 

Além de estar com os indiozinhos na escola, eu também interagia com 

eles em outros espaços, brincava e ganhava pequenos brinquedos que eles 

mesmos confeccionavam misturando a palmeira de miriti e outros materiais bem 

peculiares no contexto indígena. Assim, fui colecionando aviõezinhos (inspirados 

nos aviões da Força Aérea Brasileira que chegavam para abastecer o posto 

indígena em períodos específicos), abanos, passarinhos e outros bichos em 

miniatura. Tinha também meu próprio arco e flecha, adaptados ao meu tamanho de 

4 anos e meio naquela época. 

                                            
32 Neste uso, patoá diz respeito ao sentido de dialeto essencialmente oral que difere de uma língua 

oficial, no caso ao dialeto dos índios Galibi Marworno ou do Uaçá (RICARDO, 1983). 
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Foto 35 - Aldeia Apalaí com Jakuró (1983). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Eu compreendia bem e me fazia entender com os indiozinhos Aparaí, 

dentre os quais se destacava Jakuró, 8 anos mais velho do que eu e com quem 

brincava diariamente, sem me preocupar com as sequelas de paralisia infantil que 

ele apresentava e que o obrigava a se locomover em posição quadrúpede. 

* * * 

A experiência indígena despertou meu interesse para explorar 

possibilidades compositivas relacionadas a crenças, rituais e aos discursos contidos 

nos diferentes tipos de linguagem que perpassam os sujeitos, privilegiando as 

manifestações que vão ao encontro dos usuários com as concepções tradicionais de 

suas culturas. 

Propiciar um cuidado comprometido com a ideia de que os corpos são 

habitados por elementos culturais e que estes são carregados como partes das 

nossas próprias entranhas, ajuda a dizer de um modo de dialogar com forças 

geralmente esquecidas quando se pensa na saúde dos sujeitos. 

Louro (2004, p. 81), ao afirmar que “[...] não há corpo que não seja, desde 

sempre, dito e feito na cultura [...]”, traz a discussão de que o corpo não pode ser 

reconhecido como um objeto dado, natural, mas enquanto elemento histórico, que é 
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educado na e por meio da cultura, na mesma ordem em que é produtor de cultura, 

transpassado pelas inúmeras relações de poder que o atravessam. 

 

Foto 36 - Banho de cheiro 

 

Fonte: Arquivo de práticas. 

 

Algumas lendas indígenas específicas, mas também do candomblé e 

africanas trazem referências de banhos diferentes da função asséptica que lhe 

conferimos, usados para livrar-nos de impurezas de outra ordem, em uma relação 

mágica e misteriosa com as águas. Esses banhos associados ao poder das plantas 

envolvem, portanto, algo de sagrado e de místico.  

Nestas culturas mencionadas, há referências a banhos de ervas que 

limpam, curam e fortificam; outros que “descarregam”, afastam perigos, atraem boa 

sorte.  

Na Amazônia, entram na receita do banho de cheiro, do “cheiro cheiroso” 

do Pará ou nos banhos que tem o “poder” de afastar o azar e o mau-olhado e trazer 

felicidade, sementes, ervas e raízes como o patchouli, o capim santo, a alfazema, o 

cumaru, a priprioca, a canela, a erva doce, a camomila, o alecrim, dentre outras. A 

presença de cada uma varia de acordo com o objetivo do banho, e as receitas 

seguem o que diz a sabedoria popular. 
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A mística dos banhos, herança dos índios (com quem muito convivi) junto 

à tradição das ervas do cotidiano amazônico, sempre esteve presente em nossa 

cidade. A magia e a fabulação cultural de lavar com as ervas para, dentre outros 

objetivos, espantar o “mau-olhado”, levaram-me a experimentar na clínica aquilo que 

reconhecia como vivência tão paraense.  

 

A proposta de fazermos o preparo dos nossos banhos foi bem aceita no 

grupo e logo me propus a pesquisar a função das ervas (APÊNDICE A), o preparo 

do banho, a logística da coisa em si. A ideia surgiu após uma conversa informal ao 

término de um encontro e conseguimos concretizá-la em uma tarde de dezembro 

próximo ao Réveillon, durante a qual preparamos nossa lavagem “do corpo e da 

alma” para a entrada do ano novo. 

Iniciamos o grupo resgatando as lembranças de cada usuário com as 

ervas e logo surgiram as histórias de avós, mães e pais e suas próprias histórias 

com o uso das plantas. Muitos falaram sobre os “poderes milagrosos” dos banhos de 

ervas, outros enfatizaram o uso das ervas em chás. As histórias passadas de outras 

gerações foram surpreendentes e, até certo ponto, similares. Alguns mencionaram 

que em diferentes momentos no início das manifestações do transtorno mental, seus 

familiares lhes “receitavam” chás para que se acalmassem e como tratamento para 

uma série de sintomas que manifestaram. 

Ao ler o texto preparado para aquele momento sobre as propriedades 

medicinais de cada erva, o grupo foi confirmando algumas e negando outras 

informações. Após a leitura, trouxemos a água quente e cada usuário encheu seu 

recipiente com ela, em seguida, iniciamos o preparo. De posse das informações 

sobre a ação das ervas, o grupo foi orientado a colocar no banho apenas aquelas 

que realmente lhes interessavam. Rapidamente, novas conversas foram tecidas, 

agora com relação aos objetivos de cada um com seu próprio banho.  

Alguns expressaram fazer o banho com o intuito de buscar uma calmaria, 

outros a melhoria do sono, outros aumento de libido, outros queriam proteção para o 

corpo e alguns apenas relaxar. 

Após o mergulho das ervas nos recipientes, passamos para a fase de 

maceração. Deixamos desprender o aroma ou “apurar” um pouco com os recipientes 
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fechados, depois os abrimos para sentir os cheiros, momento em que percebemos 

as notórias diferenças entre cada banho. Com os banhos passando de mão em 

mão, sentíamos que alguns tinham cheiro forte de raiz, de mato, outros estavam 

concentrados em ervas de cheiro adocicado, como a erva doce, outros tão 

misturados que não se identificava aroma específico.  

Combinamos que após dois dias “apurando”, tomaríamos o banho em 

casa. Alguns sugeriram que não devíamos simplesmente tomar o banho, mas que 

também fizéssemos orações ou que nos concentrássemos em bons desejos no 

momento de banhar. 

Quando preparamos o banho de ervas, o tempo sutil se manifestou na 

duração prolongada da proposta, pois, entre a produção desta experiência e sua 

execução, conseguimos dilatar o tempo, ganhando assim alguns dias para pensar e 

contextualizar nossa produção. Nesse período de 72 horas, criou-se uma relação 

corporal gradativa com o banho, mais propícia a que se percebessem os detalhes 

das ervas utilizadas, da vivência, dos aromas, das texturas e da sutileza da prática. 

Considero fundamental experimentar antecipadamente aquilo que vai ser 

proposto. No caso do banho de cheiro, realizei o preparo de dois banhos antes de 

propor ao grupo, assim, pude compreender quais materiais seriam necessários para 

executar a proposta, que infraestrutura mínima seria utilizada, como fogão para 

aquecer a água do banho, recipientes para reservá-lo etc. 

Passado o dia combinado para o banho, nos reunimos e socializamos as 

experiências. Alguns usuários enfatizaram a importância da espera pela “apuração” 

da mistura, pois os odores ficaram bem mais concentrados após esse período. 

Outros revelaram ansiedade durante a espera. Outros anunciaram que iniciariam o 

preparo de um novo banho. Alguns comunicaram a opinião de familiares que 

atribuíram aquela prática à macumba. E algumas questões importantes se 

impuseram a partir daquela prática: Como lidar com a ansiedade da espera? E como 

reagir a certa desqualificação da proposta?  

Tivemos que conviver por um tempo com essas incomodações, pois eu 

não tinha a intenção de dar respostas prontas aos usuários.  Portanto, esperei que 

os acontecimentos se inscrevessem em cada um, de maneira que os sujeitos 

expressassem, no seu tempo, as repercussões daquilo em si mesmos. 
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É importante escutar como as famílias definem seus problemas, suas 

necessidades, seus anseios e quais recursos dispõem e mobilizam para dar conta 

das situações que se apresentam, além de acompanhar como os usuários acolhem 

os discursos desses familiares e o estatuto que atribuem ao que é dito. No entanto, 

há de se considerar que a intervenção dos familiares pode gerar “paixões tristes” 

que imobilizam, desvalorizam e reduzem a vitalidade, despotencializando as ações 

(SPINOZA, 2009).  

O que fazer diante desse tipo de situação? 

Investir em encontros que geram afetos que potencializam ações, 

contrapondo-os no plano da convivência, às relações cristalizadas que geram 

submissão e apatia, considerando que a participação supõe modos de se expor, de 

criticar e ser criticado, mas também de ser capaz de argumentar, o que põe em 

circulação diferentes saberes e modos de vida (BRASIL, 2013). 

A produção de subjetividade, nesse fazer com as ervas, serviu para 

compartilhar saberes, chás, benzeduras, conhecimento dos povos e etc., no 

exercício de um pensamento nômade, que desnaturalizou verdades acabadas e 

colocou o conhecimento em questão através do princípio do Vivo, por meio da troca 

com ambientes, materiais, cenas e pessoas. 

No fechamento desse encontro, os relatos sintetizaram a satisfação com a 

experiência, independente das interferências externas ao que foi vivenciado. A 

sensação de pertencimento cultural foi reforçada pela possibilidade de fazer o que 

“qualquer nortista” faria, naquela época do ano ou no período junino, mas que 

sozinhos dificilmente naquele momento da vida teriam mobilizado recursos para 

realizar. 

Para Bondía (2002, p. 26), “experiência é aquilo que ‘nos passa’, ou que nos 

toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma”. Implica 

antes de tudo em receptividade, abertura ao desconhecido e exposição, com 

disponibilidade para suportar tensões e se orientar pelo desejo. 

Há na experiência da loucura um sofrer que é da ordem da 

desencarnação, que figura na atemporalidade, em certa eternidade vazia, certa 

ahistoricidade, em um existir sem concretude ou com excesso dela, sem começo 



111 

 

nem fim, com a dor de não se ter dor, de ter expurgado o devir e estar condenado a 

testemunhar com certa inveja silenciosa a encarnação alheia (PELBART, 1993). 

Fazer parte de um grupo, uma cidade, uma cultura, uma sociedade, 

sentir-se acolhido, capaz, vivenciando o cotidiano enquanto prática e não enquanto 

delírio, isso ajuda o sujeito a encarnar em uma temporalidade. Nisso residiu a 

proposta do banho, em fazer ambiência, naquela época do ano, especificamente 

quando os paraenses fazem seus banhos de fim de ano, de acordo com suas 

crendices. 

A potência da regionalização das práticas reside em certa direção 

culturalmente sensível às vidas singulares com as quais trabalhamos no cotidiano 

dos CAPS. 

O preparo do banho funcionou como um concentrador de forças até então 

dispersas do grupo. E concentrar forças naquele espaço-tempo perpassou por fazê-

los sentirem-se em casa para lembrar histórias pessoais e contá-las ao grupo, 

rememorar antigas práticas adormecidas há tempos, construir com as próprias mãos 

algo e se beneficiar daquilo, resistir às forças reativas externas que associavam 

aquele banho de cheiro e aquele momento vivido a práticas que eram 

desqualificadas por essas mesmas forças.  

No tempo sutil do encontro do grupo, no espaço construído para acolher 

aqueles usuários, todas as falas, as iniciativas, as risadas, as diferenças e as 

contribuições eram bem-vindas, respeitadas e encontravam ressonância. Nisso 

residiu a força ativa das práticas ali vividas. 

Picotando folhas e raízes, macerando tudo, cheirando, lembrando, 

planejando o que fazer, cada um pode ser sutil, com as palavras, com as mãos, com 

os olhos, com o corpo inteiro e porque não dizer, com a mente. As mesmas mãos 

que em condições desfavoráveis viram armas, pinças, garras podem também em 

condições favoráveis virar objetos ativadores de relaxamento, prazer, afetos, 

presença, delicadeza, acolhimento, produção de vida. É a aprendizagem da sutileza 

em ação, quando todos usaram tesouras, facas, vidros, água quente e tão somente 

prepararam banhos de cheiros, regados a desejos bons, acompanhados de tantas 

histórias de vida. 
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PARTE III 

ALINHAVOS, SOMBRAS E MOINHOS 

3.1 Compondo um dispositivo de cuidado: cenas de um itinerário terapêutico 
ocupacional 

A ideia de cuidado apresentada nesta tese é atravessada por histórias de 

vida, verdades e memórias de sujeitos, cujo sofrimento mental tem imprimido marcas 

em suas existências tanto concretas quanto simbólicas, pela teia de significados que 

lhe é atribuído. 

Guattari defende a ideia de que os sintomas são como pássaros que vêm 

bater seus bicos no vidro da janela, e que não cabe interpretá-los, mas situar suas 

trajetórias para saber se eles servem de indicadores de referência, adquirindo 

consistência suficiente para modificar situações (GUATTARI; ROLNIK, 2005). 

Deste modo, a experiência do cuidado artesanal surge na tentativa de 

inscrever lembranças afetivas, impulsionar, autorizar os sujeitos a utilizarem 

ferramentas de seus próprios modos existenciais na busca por romper com o 

enquadre nosológico que reforça a experiência disruptiva da loucura. 

Kuniichi Uno (2012, p. 66) nos lembra que o corpo “é esse lugar único 

existencial (e até mesmo político) sobre o qual se sobrecarregam, se recolhem e se 

curvam todas as determinações da vida”.  

E como se sustentam os corpos em sobrecarga, recolhidos e curvados? 

Como impulsionar corpos que vivenciam algo que violentamente obstrui o 

escoamento dos fluxos? 

Como compor dispositivos para o convívio e fortalecimento vincular 

desses corpos sem perder de vista as experiências existenciais do terapeuta? 

Sustentar tais sobrecargas requer certa potência que determinados 

dispositivos podem ajudar a mover? 

Os loucos na sua fragilidade e inconsistência, com sua origem turva e 
nebulosa, num processo constante de reconstrução a partir dos destroços 
anteriores, também precisam, para sustentar-se, de muita engenhosidade, 
acaso e amiúde uma boa torcida desejante [...] aquela que nós podemos 
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oferecer a partir dos dispositivos os mais diversos que conseguimos colocar 
à sua disposição para favorecer-lhes essa consistência e sobrevivência, 
ainda que incertas (PELBART, 1993, p. 31-32). 

Os dispositivos aos quais Pelbart se refere encontram-se desde o plano 

institucional, jurídico, de acolhimento, de escuta, de vínculo, que entram em ação 

partindo de um encontro e que se concretizam em tempos diferentes para quem 

oferece e para quem recebe a oferta de cuidado. Não se trata do tempo do relógio, 

mas de um sem medida que se situa na generosidade de ambos, doador e receptor. 

Um tempo que é devir e não khronos (PELBART, 1993). 

Para Foucault, nas palavras de Deleuze (1990), os dispositivos são como 

máquinas que concebem ver e falar, designando a rede de relações que pode ser 

estabelecida entre elementos heterogêneos de forma estratégica, assim como entre 

o discursivo e o não discursivo. O termo nomeia aquilo em que e por meio do qual 

se realiza pura atividade governamental, sem nenhum fundamento no ser, 

implicando, portanto, em um processo de subjetivação, isto é, produzindo sujeitos, 

produzindo territórios existenciais em uma formação histórica.  

Nesse sentido, Foucault aproxima a tese de dispositivo de um conjunto de 

práxis, de saberes, de medidas, de instituições, elementos ditos e não ditos, cujos 

objetivos são gerir, governar, controlar e orientar os gestos e pensamentos dos 

homens em um sentido que se supõem úteis (CASTRO, 2009; FOUCAULT, 1979). 

Interessa-me mais a tese de dispositivo de Giorgio Agamben, a qual 

define dispositivo como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, 

as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 

40). Não somente as prisões, os manicômios, as escolas, a Igreja, as medidas 

jurídicas, cuja conexão com o poder é em certo sentido evidente, mas também a 

caneta, a literatura, o cigarro, os telefones celulares, a própria linguagem, que cada 

um captura a seu modo, e cujo homem se torna resultado. 

Mas a ideia de Deleuze acerca dos dispositivos também se apresenta 

adequada ao que me proponho discutir. Deleuze indica que, de início, dispositivo é 

um novelo, certo conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diversa, 

como as linhas de força e de subjetivação (DELEUZE, 1990). 
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Kastrup e Barros (2012) destacam do pensamento Deleuziano de 

dispositivo, duas consequências: a primeira é o repúdio de um universalismo, e a 

segunda é uma orientação que se desloca do eterno para a apreensão do novo. 

Neste sentido, trabalhar com dispositivos implica em acompanhar seus processos e 

não apenas pô-los para funcionar. 

Esta cartografia acompanhou os processos do dispositivo cuidado 

artesanal ao mesmo tempo em que o pôs a funcionar.  

O cuidado artesanal trata de dispositivos dentro de dispositivos, uma ideia 

de cuidado enquanto prática de subjetivação que inventa modos de existir, que 

extrai a função de dispositivo de certos agenciamentos que revelam certa potência 

relacional, de dizibilidade e de visibilidade. 

Barros (2015) reforça a ideia de dispositivo em seu caráter Vivo, que 

contém disposição, que comporta linhas de força que nos levam a estar no meio, na 

intermediação e que, ao mesmo tempo, desbloqueia processos de criação ao se 

afastar de códigos que procuram explicação para tudo. 

A terapeuta ocupacional Maria Cecília Galletti (2001) discutiu a diferença 

entre técnica e dispositivo em sua dissertação de mestrado, pontuando que técnica 

é um instrumento material aplicado em dada situação e dispositivo nasce da 

situação como dobra estratégica, uma tática advinda da própria experiência do 

terapeuta intercambiada com a do cliente. 

O dispositivo cuidado artesanal é, então, uma série de táticas que 

produzem efeitos entrelaçados e que não devem ser tomadas como uma receita, um 

modelo, nem prescrição. 

Neste caso, cabe diferenciar tática, nomenclatura que utilizo, de 

estratégia, esta última frequentemente referida nos ambientes de cuidado. Michel de 

Certeau (2014), importante pensador francês, no primeiro volume de sua obra “A 

invenção do cotidiano” estabelece a diferença entre estratégia e tática.  

Para esse autor, a estratégia define uma intervenção localizada, formal, 

operação de natureza impositiva definindo um campo regido pelo poder do saber. As 

estratégias contam com análise de forças e construção de articulações para atingir 

um objetivo, subordinadas a determinado núcleo de poder.  
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As táticas, por sua vez, tomam forma no interior do terreno das 

estratégias, utilizando os elementos destas últimas, seja os alterando, os 

transformando, manipulando e/ou modificando a seu favor, muitas vezes por meio 

de uma inventividade que sabe aproveitar as circunstâncias. Certeau (2014) enfatiza 

que a tática é a arte do fraco, que tem astúcia, tem movimento e tem surpresa, já 

que quanto maior o poder, menor a possibilidade de permitir-se correr riscos. 

A tática representa uma maneira de fazer que concebe transformação, o 

que supõe, portanto, outros modos de lidar com o que surge como imposto ou 

estabelecido, é como um consumo subversivo do produto estratégico (CERTEAU, 

2014). 

Como as táticas surgem no modo de fazer, de pôr em cena o cuidado 

artesanal? Que dificuldades surgem na tentativa de criar essa dobra estratégica que 

é o dispositivo? 

Uma dificuldade é que a medicação talvez esteja no imaginário de muitos 

como a suprema solução na saúde mental – e não apenas neste campo. Nesse 

sentido, construir linhas de fuga que apontem para outras possibilidades se faz 

urgente, e essa construção perpassa por mostrar que nem só de remédio vive-se em 

um tratamento e ainda que a doença se instaure na vida dos sujeitos de maneira 

imperativa, a luta pela vida e saúde prevalece quando as abordagens nos 

surpreendem em seu poder de afetação e proliferação do novo. 

A noção de cuidado supera a lógica pontual e casuística da intervenção 

medicamentosa, mas em meio à urgência que muitos se impõem na busca por 

resolutividade diante de determinados processos de adoecimento, mostra-se mais 

confortável ingerir um comprimido do que disponibilizar-se a um processo de 

investigação de si. 

Em meio ao transcurso de um adoecimento, por mais grave que este se 

apresente, é possível que o sujeito se reinvente, redescubra-se ou pelo menos 

perceba de forma mais atenta aspectos da sua realidade e de sua história, quase 

nunca antes observados. 

Merhy (1998) afirma que a produção de táticas de cuidado requer 

valorização do acolher, do responsabilizar, do resolver e do autonomizar, ou seja, 

um agir cumpliciado do profissional com a vida individual e coletiva do cliente. Afirma 
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também que cuidar significa um encontro entre um trabalhador de saúde e um 

usuário, no qual há um jogo de necessidades e direitos em que o usuário se coloca 

como alguém que busca uma intervenção que lhe permita recuperar ou produzir 

graus de autonomia. 

Sair da horizontalidade involuntária, geralmente imposta ao sujeito em 

uma internação psiquiátrica, marcada pelo predomínio da restrição ao leito, pela 

medicação, pela contenção, e passar para uma relação horizontalizada, é situar-se 

onde não se legitimam líderes ou atitudes doutorais, mas parcerias, 

compartilhamentos, “proposições” aos modos do pensamento de Lygia Clark, ou 

seja, enquanto espacialidade móvel e ao mesmo tempo indefinível, fazendo da 

“obra/intervenção”, algo situado entre o catalisar e o restaurar (CLARK apud 

ROLNIK, 1996). 

O próprio conceito de vida presente nos escritos de Lygia Clark mantém 

essa perspectiva de compartilhamento, desfazendo a possibilidade de relação 

mecanizada entre o eu, o corpo e o mundo exterior, o que de fato pode inspirar o 

pensar de uma clínica. 

A incorporação de metáforas da realidade, a exemplo da fita de Moebius33 

proposta por Clark, impulsiona movimentos transformadores que encorajam o sujeito 

a participar da construção de novas realidades sem que dependa exclusivamente de 

outro, seja ele mestre, líder ou terapeuta, fazendo surgir uma intervenção enquanto 

tática (SOUZA; SANTOS, 2008).  

Uma das formas que encontramos para trilhar esse caminho de relação 

horizontalizada e circular foi pela proposição de práticas atravessadas por narrativas 

corporais ligadas à busca de uma verdade contida no corpo e na relação com o 

outro, com outros e seus corpos. Essas táticas perpassaram por danças, 

relaxamentos, construção de máscaras, massagens, jogos teatrais, 

                                            
33 A Fita de Moebius, na Obra Caminhando, é em síntese a recusa radical da noção de objeto, em 

prol de uma primazia do ato, da continuidade entre o dentro e o fora. O objeto criado perde a 
importância, e o ato criativo assume todos os privilégios, de forma que podemos pensar que é da 
posição de sujeito que se trata nessa tentativa de Lygia Clark de, a partir do outro (o participante), 
encontrar seu próprio lugar. Ela descobre na fita de Moebius que o eu é ilusório, o sujeito é volátil e 
que só o ato pode lhe dar a consistência de sujeito. Quanto ao objeto, ele é metonímico e só ganha 
valor quando assume o papel de representação, quando se presta a simbolizar a “coisa”, como 
metáfora (BARBIERI, 2008, n.p.). 
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experimentações sensoriais e cênicas, dentre outras que privilegiavam a experiência 

de si. 

A experiência de si, historicamente constituída, é aquilo a respeito do qual o 
sujeito oferece a seu próprio ser quando se observa, se decifra, se 
interpreta, se descreve, se julga, se narra, se domina, quando faz 
determinadas coisas consigo mesmo [...]. E esse próprio sempre se produz 
com relação a certas problematizações e no interior de certas práticas 
(LARROSA, 2008, p.84). 

As estratégias constituídas no interior dos serviços de saúde mental 

poderiam privilegiar uma oferta de espaço para essa experimentação de si, tão 

pertinente aos usuários que vivenciam um sofrimento mental, mas essa realidade, 

geralmente, encontra-se aprisionada em rotinas intensas e burocráticas, relações 

hierárquicas, em que novas formas de se relacionar com a experiência da loucura 

não se presentificam, restando, por vezes, armadilhas no cotidiano para que se 

reproduza a prática asilar. 

Tal prática asilar independe do espaço físico, podendo se estender por 

qualquer modalidade assistencial, basta que haja formas radicalizadas nas relações 

que abranjam gestos, olhares ou atitudes que imponham limites excessivos, 

intolerâncias e diferenças. 

Na privacidade entre trabalhadores e usuários é possível observar se o 

que acontece é a lógica da burocracia, a lógica manicomial e não a das relações. 

Nem sempre as ideias operantes são públicas. Muitas vezes, apenas o discurso 

privado deixa escapar o pensamento retrógrado. Se o profissional é chamado a 

proferir uma palestra, o discurso é muito atualizado, supostamente terapêutico, 

pretensamente inclusivo, mas no dia a dia, na relação “íntima” com os usuários dos 

serviços, na condução das ações “domésticas”, o que fala alto é uma postura 

verticalizada, pouco investida de afeto e de interesse por produção de diferença. 

Embora os serviços de atenção ao sujeito em sofrimento mental façam 

parte do SUS, localizando-os no campo da saúde, pensados como espaços de 

prevenção, promoção e reabilitação, mais do que tratar doenças, nestes lugares o 

importante seria pensar as ações como forma de produzir autonomia, viver em 

sociedade, produzir vida em sujeitos autônomos, favorecendo uma leitura/releitura 

de seus modos de estar no mundo. 
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Entretanto, ocorre, em muitos casos, a reificação dos usuários, com 

serviços centrados em procedimentos (preencher uma ficha, ser um número de 

prontuário, inserir-se no fluxograma), onde o questionamento se aniquila, opta-se 

por não se tomar conhecimento se as ações estão facilitando a vida dos sujeitos e 

fazendo sentido para eles. Independente, se muitas vezes, o serviço representa a 

única rede de pertencimento da qual os usuários fazem parte.  

Sant’Anna (2001) afirma que é frequente profissionais de saúde atuarem 

sob rígida divisão de tarefas, em uma clara imagem de fragmentação do cuidado, o 

que pode gerar ou piorar a sensação de angústia em seus clientes. 

A rigidez e, também, o excesso de tarefas burocráticas engessam a vida 

das pessoas – equipe e usuários –, havendo sempre tempo e lugar previamente 

estabelecidos e inflexíveis para que tudo aconteça, docilizando34 os corpos, mas 

considerado por muitos apenas como atributos de uma “organização essencial” dos 

serviços, para quem, ser flexível torna-se atitude resultante ou passível de 

manipulação. 

Como interferir nesta realidade? Como ampliar as fronteiras por vezes 

rígidas? 

Pensar em espaços de negociação para que se produza sentido de vida e 

se fuja do imperativo do “poder branco”, que é uma mola que afasta terapeuta e 

usuário? Sim, mas talvez não seja o suficiente. 

Inúmeros episódios ocorridos quando da chegada de grupos de 

estagiários em um dos CAPS que trabalhei em Belém/PA ajudam a caracterizar a 

ideia de “poder branco” à qual me refiro. 

 Nos primeiros dias de cada grupo de estagiários, era muito natural que a 

equipe e os usuários abordassem os alunos, que se apresentavam sem jaleco, 

fazendo-lhes perguntas como se fossem novos usuários. Eles eram questionados 

sobre quem era o técnico de referência deles, para qual grupo iriam, desde quando 

estavam no serviço, se precisavam de ajuda etc. Muitos alunos se questionavam “se 

                                            
34 A docilização dos corpos refere-se à ação de determinados dispositivos que moldam condutas, 

disciplinam comportamentos, formatam pensamentos, e torna os corpos produtivos, não os 
destruindo, mas os adestrando (CASTRO, 2009). 
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tinham cara de loucos”, se pareciam precisar do serviço, se pareciam eufóricos ou 

deprimidos e um infinito imaginário aparecia. 

Esse era, geralmente, o pontapé inicial para discutirmos acerca das 

expectativas com relação aos usuários. Nesse momento, medos, discriminação e 

dúvidas se apresentavam. E a vestimenta era colocada em questão. O quanto uma 

armadura branca seria capaz de dizer: Calma, eu não sou louco, eu sou Doutor!. 

Essa forma de pensar e estar nos serviços substitutivos em que fugimos 

do jaleco pode operar mudanças, essa “falta de diferença” no vestuário para quem 

chega aos CAPS pela primeira vez esvazia qualquer possibilidade precipitada de 

enquadre, fazendo com que os próprios usuários sintam-se mais à vontade.  Um 

novato ou visitante, por exemplo, não sabe quem é quem e se vê compelido a tratar 

todos sem rótulos prévios, o que ajuda a diminuir as diferenças e aumenta a 

sensação de acolhimento e respeito a quem transita nesses espaços. Sobre este 

aspecto, Amarante (1995, p.48) afirma que é: 

[...] preciso desmontar as relações de racionalidade/irracionalidade que 
restringem o louco a um lugar de desvalorização e desautorização para falar 
sobre si, da mesma forma que é preciso desmontar o discurso/prática 
competente que fundamenta a diferenciação entre aquele que trata e o que 
é tratado. 

Embora essa desmontagem de um discurso/ação asilar não se restrinja à 

questão da não diferenciação da vestimenta pela equipe, esta é uma dobra da 

experiência importante a ser considerada. 

O que mais interessa, entretanto, é observar o que contamina a 

composição de um dispositivo, perceber como os poderes operam a fim de 

desmobilizar, destituir de valor, desagregar. A lógica asilar que é esse tipo de força 

reativa que triunfou durante certo tempo na História, pode retornar não 

necessariamente trazendo de volta seu dispositivo manicômio, mas neutralizando 

forças ativas, seja as decompondo, seja as separando, esvaziando de valor e 

mobilização. 

Nesse sentido, Pelbart (2010, p. 25) chama a atenção para a imanência 

com que os poderes operam, “não mais de fora, nem de cima, mas como que por 

dentro, incorporando, integralizando, monitorando, investindo de maneira 

antecipatória até mesmo os possíveis que se vão engendrando, colonizando o 

futuro”. 
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Como manter a força ativa dos dispositivos de cuidado sem sucumbir à 

desmontagem?  

Essa é uma questão que deve nos acompanhar, porque, enquanto nos 

atentarmos a ela, corremos menos risco de sermos capturados. De qualquer forma, 

resistir a sucumbir depende de sermos ativos, criarmos um modo de respirar, 

desalinhar as significações estabelecidas, negando a imposição da normalização, da 

dominação, mantendo a condição de transformação do pensamento e das ações. 

Essas afirmações acerca da composição de um dispositivo de cuidado, da 

força das relações horizontalizadas, da fuga da contaminação pela lógica asilar e do 

poder branco engendraram-se no percurso terapêutico ocupacional da cartógrafa. 

Dito isto, como afirmar que a Terapia Ocupacional (TO) influenciou a composição 

desse dispositivo cuidado artesanal? E o que este dispositivo pode dizer da/para a 

Terapia Ocupacional? 

As cenas do itinerário terapêutico ocupacional que me possibilitaram forjar 

o que chamo de cuidado artesanal vêm sendo destacadas ao longo da tese, em 

verdade, cada prática apresentada, enquanto plataforma de discussão, desenha 

elementos que se articulam a ação de uma terapeuta ocupacional e contam um 

modo de cuidar que lhe é próprio. 

A Terapia Ocupacional apresenta uma gramática porosa ao cuidado 

artesanal, ao passo que pensar e refinar um modo de cuidar, baseado na prática da 

TO, comporta certa potência inventiva imbricada em dois aspectos que seguirei 

colocando em relevo: um é a análise de atividade, que adapta, harmoniza, afina, lê a 

tática na relação com o usuário; o outro é o uso terapêutico de si, que pensa o 

propositor, o orquestrador do dispositivo.  

Não é possível pensar a TO de um único lugar, já que de fato existem 

Terapias Ocupacionais. Pensar nessa pluralidade resulta de reconhecer os efeitos e 

implicações de nossa prática diversa, na produção de realidades e de sujeitos, com 

os significados e sentidos que estabelecem a suas ocupações (GUAJARDO, 2014). 

Galvanese et al. (2014) exprimem que, para a TO, a produção de cuidado 

demanda criar atividades com função intercessora35, aquelas que intensificam 

                                            
35Esta função intercessora diz respeito ao conceito Deleuziano de Intercessores, que são os 

mobilizadores do pensamento, pois, segundo Deleuze, é a partir deles que se criam problemas, pois 
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sensibilidades, abertas à percepções e memórias e com força para aguçar a 

heterogênese36. A potência da heterogênese se dá pelo fato de se formar em 

territórios existenciais singulares que lhe conferem possibilidades de aberturas para 

processos necessários e irreversíveis de diferenciação (GUATTARI, 1992). 

A análise de atividade, que tem no cerne um potencial transformador dos 

processos terapêuticos, passa pelo campo das experimentações, marcado pela 

produção do inusitado em certa potência inventiva já dita, e é uma habilidade que 

vem sendo apropriada e aprimorada pelos terapeutas ocupacionais ao longo da 

história da profissão.  

Analisar a atividade abrange desde a identificação da necessidade de 

adaptação de uma proposta até a conduta de não neutralização do acontecimento, 

visto que proporciona uma paisagem que acolhe inclusive o não programável ou não 

controlável. 

Silva (2007) trata do objetivo da análise de atividade como o de 

compreender a participação e o desempenho do sujeito e o significado que ele 

atribui ao fazer, logo, necessitando funcionar de maneira processual. 

Inicialmente, a análise de atividade se dá como um procedimento, mas 

que se modifica continuamente ao longo da atuação do terapeuta, passando a 

situar-se como uma atitude que convoca um olhar cada vez mais crítico, no sentido 

de acompanhar os acontecimentos, observar os desejos dos sujeitos, orientar as 

tomadas de decisão do terapeuta e permitir que as proposições encontrem-se 

conectadas aos objetivos e necessidades dos usuários. 

Nos momentos de experimentação prática da TO, ainda na formação 

acadêmica, a diferença e o diálogo entre o domínio de técnicas (massagem, arte em 

                                                                                                                                        
eles os instigam. Pode-se conjecturar que, sem os Intercessores, o pensamento não age, não 
inventa, não cria, uma vez que é com eles que o pensamento entra em deslocamento e criação 
(DELEUZE, 1992; BRITO, 2013).  

36 A partir dos processos intermitentes de desterritorialização e reterritorialização, Deleuze e Guattari 
desenvolveram a ideia de heterogênese, afirmando que é por meio dela que se produz algo novo e 
inusitado para nossas vidas (GUATTARI, 1992; DELEUZE; GUATTARI, 1995). Em última análise, a 
heterogênese seria a produção do inusitado em nossas vidas, algo que nos desfaz de um território 
existencial e cria outros simultaneamente, um processo aproximado da ideia de linhas de fuga 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
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papel, artesanato, por exemplo) e o exercício da experiência em si, lugar das táticas 

formativas, são colocados em cena. Os acadêmicos de TO estudam, discutem, 

observam e experimentam certas camadas na preparação para um encontro 

consciente e responsável com um alguém que vai demandar continuamente e de 

forma dinâmica na relação (CASTRO, 2005). 

Para sustentar as demandas dessa relação não é suficiente saber utilizar 

técnicas terapêuticas, se não houver uma dramaturgia das experiências vividas. 

Juns e Lancman (2011), em artigo que trata da especificidade do trabalho 

de terapeutas ocupacionais em CAPS, afirmam perceber que não há uma 

especificidade nas atividades desempenhadas por eles, mas há uma especificidade 

na forma de trabalhar que reside no olhar, na percepção do fazer, o que caracteriza 

suas intervenções. 

As autoras supracitadas ainda enfatizam como fatores diferenciais na 

prática da Terapia Ocupacional, a qualidade da permanência com os usuários nos 

espaços de convivência, uma aproximação destes sem maiores defesas, além de 

questões técnicas e conceituais inerentes à profissão, na compreensão de que as 

intervenções se diferenciam mais pelos instrumentos de trabalho e pela maneira de 

agir do profissional. 

Em contrapartida, Lima (1997) e Costa e Feriotti (2007) apontam que um 

aspecto próprio da saúde mental é promover certa diluição das especificidades, pela 

intensidade da produção de diálogos entre diferentes campos do saber que nela 

interagem. 

A questão do uso terapêutico de si também figura como aspecto 

importante na produção de cuidado no campo da TO, pois, para cuidar é preciso 

compartilhar a experiência do outro, considerando que se permitir disponível para 

ouvir e dedicar atenção em um contato sensível aos interesses do cliente são 

atitudes que anunciam querer estar com o outro em um encontro que possibilita a 

composição de um campo intersubjetivo que permite o uso terapêutico de si. 

A Associação Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), no documento 

“Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: Domínio e Processo” (AOTA, 2015), 

trata do uso terapêutico de si como parte integrante do processo terapêutico 

ocupacional, que permite um contato mais empático com o cliente, resultando em 
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comunicação aberta e em um relacionamento colaborativo, contando com 

demonstração por parte do terapeuta de atitudes interpessoais que ajudem seus 

clientes. 

Deste modo, a potência inventiva da Terapia Ocupacional compõe um 

território em que o enfoque é dado a alguns elementos que caracterizam um modo 

diferenciado de cuidar, dentre estes podemos destacar a importância dada pelos 

terapeutas aos usuários se envolverem e se apropriarem das proposições, no 

investimento que fazem em certa estruturação complacente do cotidiano, na 

oportunização dos sujeitos produzirem algo para si e não para deixar no CAPS e 

fazer renda para a instituição, na ênfase da transformação de estados enrijecidos na 

dependência de outros em protagonismo, bem como em não influenciarem a 

produção dos clientes com suas opiniões, interferindo na escolha de temáticas, 

cores etc., mas sim na escolha das propostas a partir do sentido das mesmas na 

vida dos sujeitos que culminam, por vezes, na potencialização de desdobramentos 

extramuros das ações. 

O que o cuidado artesanal tem a dizer para a Terapia Ocupacional? Os 

modos de cuidar, os modos de viver instauram zonas de vizinhança. O cuidado é 

vivo, e a pesquisa viva do cuidado nos lança para um estado de tensão entre 

conhecimento e desconhecimento, entre fendas, sombras e moinhos de vento, entre 

o saber e o não saber, logo, um encontro pode acontecer onde tudo é clínica e nada 

é clínica. 

Um encontro também pode acontecer em uma clínica de experimentação 

que age por minoração, acionando a potência daquele que está à margem, como um 

exercício da vida, liberando a passagem que permite a invenção de formas de 

experimentar a potência da vida em um exercício crítico e de criação, como nos faz 

ver a terapeuta ocupacional Erika Inforsato (2005) em sua “Clínica Barroca: 

exercícios de simpatia e feitiçaria”. 

Buscar a si mesmo e por isso viver em eterno desterro, talvez nos ajude 

na tarefa hercúlea de nos despirmos de nossas certezas, aceitarmos a perene e 

imanente condição de impermanência de tudo.  

A artesania do cuidar, nesse sentido, revela uma realidade flutuante, 

impermanente, que se faz e refaz, representando uma escolha que resulta de uma 
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dilatação, nutrida do tempo, expressando nosso ato criativo, nossa capacidade 

singular de inventar futuros, nossos e do mundo, um saber de uma confiança na vida 

e na possibilidade de criarmos saídas, outros possíveis aos modos hegemônicos de 

existir e cuidar. Nosso ato criativo é “este impulso que responde à necessidade de 

inventar uma forma de expressão para aquilo que o corpo escuta da realidade 

enquanto campo de forças” (ROLNIK, 2005, p.5). 

3.2 Artesania do cuidado: cartografia de um processo metamorfósico 

O modo de cuidar que é discutido ao longo desta tese não é confortável, 

tampouco revolucionário, mas ele precisou ultrapassar as filigranas da assistência. 

De algum modo, foi necessário desertar, ver-se sozinho na experimentação de si, 

porque foi preciso, antes de tudo, trazer uma intimidade à tona para criar um dialeto 

que comunicasse a experiência. 

O dialeto foi criado inspirado nos relatos retirados dos cadernos de 

andarilha, os quais eram escritos ancorados na experiência, performatizando 

acontecimentos que montaram pistas. 

As pistas da artesania do cuidado foram apresentadas ao longo da 

segunda parte desta tese, mostrando que este cuidado é guiado pela não fixação 

diagnóstica, pela valorização da construção de um tempo sutil e paisagem 

acolhedora na atenção psicossocial, pela inclusão de elementos culturais nas 

práticas de cuidado, pela escuta atenciosa das histórias pessoais dos usuários, pela 

ênfase na aproximação de corpos, pela intensidade das ações entre os sujeitos 

como combustível vincular e por práticas que impulsionam o aumento da potência 

de agir, culminando em mudança de atitude diante do tratamento. 

Outras ideias importantes configuram a artesania do cuidado, tais como: a 

defesa de uma atitude ético-poética de acolhimento; a consideração de elementos 

no campo do inusitado no ambiente psicossocial; as experimentações sensoriais e a 

varredura de sensações proporcionadas os sujeitos a partir de um olhar estrangeiro 

sobre objetos do cotidiano; a busca por proposições que alimentam a ideia de saúde 

enquanto intensidade de vida, dispositivos dentro de dispositivos. 
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Os registros das práticas e suas intensidades já metabolizadas deixaram 

marcas mnemônicas que, ao misturarem-se e diluírem-se, resultaram em vestígios 

da presença do grupo em cada participante e na cartógrafa. Isto imprimiu marcas 

que nutriram o pensamento na configuração deste modo de cuidar que apresento. 

Nesse sentido, “o outro é uma presença que se integra a nossa textura sensível, 

tornando-se, assim, parte de nós mesmos” (ROLNIK, 2011, p.12). 

Como compreender se este modo de cuidar é válido? Como identificar 

possíveis marcas que estes dispositivos imprimiram naqueles que os 

experimentaram? 

Validar um modo “novo” de cuidar nos coloca em choque com modos 

tradicionais, já aceitos e incorporados por muitos de nossos pares. Seguir certo 

“modelo psicossocial de atenção” não significa que temos que atuar em uma espécie 

de doutrinação, quando um questionamento toma ares de um insulto. Contudo, 

validar, no sentido que discutimos, é como um reconhecimento de outros possíveis, 

não como uma prova de que funciona, de que é efetivo, de que se precisa 

comprovar, caso contrário se abre a possibilidade de novos adestramentos. 

Pelbart (1993, p. 24-25) faz uma interessante provocação: “como fazer 

uma clínica sem um modelo de clínica, quando no fundo está todo mundo atrás do 

melhor modelo? Quando já custa um esforço tão hercúleo achar um modelo, porque 

tornar-se iconoclasta37?”.  

As disciplinas que tradicionalmente se ocuparam de pensar e 

problematizar o cuidado foram a Filosofia e a Enfermagem, voltadas ora ao cuidado 

de si, ora ao cuidado do outro. Essa dimensão do cuidar do outro pode equivaler 

tanto a um saber o que fazer com o outro, em um cuidado meramente protocolar, 

quanto a um querer saber feito de disponibilidade, que caracteriza certo cuidar-tratar 

(MONTENEGRO, 2001; DUMONT; SILVA, 2012; ESTELLITA-LINS; OLIVEIRA; 

COUTINHO, 2009). 

Antônio Pinto (2008), em sua dissertação de mestrado intitulada 

“Produção do cuidado em saúde mental: significados e sentidos da prática clínica 

em centro de atenção psicossocial” sinaliza alguns pressupostos operados nos 

                                            
37 Aqui utilizado no sentido de contestador, que não se rende a tradições e crenças estabelecidas. 
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CAPS, dentre os quais destaca a circunscrição da produção de cuidado pelo modelo 

médico-centrado, dirigido pela necessidade de cura e de redução do risco à saúde, 

com pouca ênfase ou nenhuma para sua discussão ampliada e para a 

horizontalização da atenção, tampouco para uma clínica inserida em uma dimensão 

de cuidado integrador. 

A necessidade de ampliação da capacidade de escuta, disponibilizando 

um sentido humanizado ao atendimento, acolhendo os sofrimentos individuais, 

traduzindo-os em dimensões físicas, psíquicas e sociais é o que tornaria possível as 

ações/intervenções integradoras na dimensão do cuidado que propomos (CAMPOS, 

1992). 

Pinto (2008) ressalta também que, no modo dominante de cuidado nos 

CAPS, observa-se um processo de trabalho pautado na fragmentação, em que os 

elementos que consolidariam sua integralidade encontram-se subtraídos da lógica 

do atendimento. Além disso, constata que a conjuntura vivenciada nesses espaços 

psicossociais difere da forma idealizada nos pressupostos teóricos vinculados ao 

campo da saúde mental após o advento da Reforma Psiquiátrica. 

Muitos pesquisadores vêm afirmando que na última década o que é 

colocado em prática com o nome de cuidado vem assumindo, na verdade, ares de 

pensamento asilar, cujo discurso é dissonante da realidade. 

Galvanese (2010) aponta como um dos achados de sua dissertação de 

mestrado, intitulada “A produção de cuidado através de atividades de arte e cultura 

nos Centros de Atenção Psicossocial CAPS / adultos do município de São Paulo”, 

que o ideal de produção de cuidado na área psicossocial mostra-se enquanto um 

conjunto de ações permeado por sensibilidade aos anseios e interesses dos 

usuários, marcado pela contribuição para a produção de relações vinculares e que 

oportunizam a reinvenção de sentidos para eventos da vida, mesmo em situações 

de crises e, consequente, necessidade da intensificação de cuidados. 

A concepção de artesania apresentada nesta tese tem relação com o 

sentido ao qual investimos o cuidado, pensado como uma construção artesanal, feita 

pelas mãos, produto do trabalho interativo dos terapeutas-artesãos e seus clientes. 

Esta concepção encontra ressonância junto à ideia do filósofo Platão (1991), o qual 

alega que qualquer coisa que passa do “não ser” ao “ser” é poesia, e desta forma 
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considera como poesias as confecções artísticas, e os artesãos como poetas. 

Compartilho desse entendimento platônico e a ele agrego outras metáforas. 

A artesania do cuidado que defendo marca processos que implicam na 

experimentação, investigação, construção, inventividade, compromisso, investimento 

pessoal, relação com o processo e não mero interesse em um produto final, em um 

objeto, paisagens pelas quais o terapeuta-artesão transita para compor um 

processo-metamorfose, termo forjado pelo terapeuta ocupacional Fernando Kinker 

(2012), inspirado em Spinoza (2009), como metáfora para processos de 

transformação das condições de saúde, nos quais se aumenta a potência de agir 

dos sujeitos e se adentra na produção de vida.  

A composição de um cuidado artesanal ou de uma artesania do cuidar é 

posta em ação de forma cooperativa, fazendo junto, valorizando a diversidade ao 

invés da ideia de uma forma padrão. Ela entra em cena escavando saídas e 

possibilitando diálogos intersubjetivos, vislumbrando a loucura para além dos 

estereótipos que a cercam, o que inclui a convocação em todos os envolvidos de 

qualidade de presença, compreendendo e compondo itinerários flexíveis, 

atravessados por diferentes saberes. 

Algumas inquietações se apresentaram nessa trajetória de discutir e por 

em ação o cuidado artesanal, dentre elas, a dúvida acerca de como podemos 

convocar o terapeuta-artesão em nós ou nos discentes que acompanhamos em 

práticas supervisionadas. 

Ao longo da produção desta tese alguns caminhos foram sinalizados 

diante de tais inquietações. Um deles aponta que as práticas nos CAPS podem 

convocar o terapeuta-artesão desde que ele seja estimulado a produzir um cuidado 

que supere o paradigma problema-solução e objetive transformar os modos de 

viver/sentir o sofrimento.  

Mas como produzir um cuidado que supere o paradigma problema-

solução e objetive transformar os modos de viver/sentir o sofrimento nos CAPS? 

A saúde mental se configura como um campo onde a intervenção exige 

qualidade de presença, para além da atenção centrada em procedimentos e na 

aplicação de saberes técnicos, visto que compreende serviços, em que as táticas 

interventivas precisam contemplar acolhimento, processos vinculares, diálogo, 
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construção de projetos de vida, itinerários que exigem mudanças no fluxo das 

relações de poder. Neste âmbito, ações de natureza maleável, que colocam em 

suspensão os conhecimentos e repertórios técnicos, representam um encontro 

transformador com os usuários dos serviços.  

É preciso, então, associar liberdade de experimentação, engajamento e 

desejo para produzir situações que sejam metamorfósicas nos espaços, muitas 

vezes, cristalizados da rede de saúde mental. O desafio maior é descentralizar da 

doença, colocando a vida em relevo e construir práticas investidas de ousadia, ética, 

poética, em um modo de conduzir-se e conduzir o outro que supere paradigmas e 

transforme modos de viver.  

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço (BONDÍA, 2002, p.24). 

Opto por tratar da experiência do cuidado artesanal na possibilidade de 

um gesto de interrupção, usando as palavras de Bondía (2002), pela via do olhar 

cartográfico, já que este é flexível e centrado na experiência, não objetivando 

explicar, mas sim mergulhar na intensidade do vivido.  

Esse modo de mergulhar possibilitou compreender o cuidar como algo 

que compõe uma presença diante do outro, a qual “[...] não representa a cura, mas 

uma atitude de conforto e de bem estar dirigida àquele que precisa [...]”, algo que 

requer compor canais para fluir certa escuta e atitude sensível (SILVA et al., 2008, p. 

45). 

Tudo isso na perspectiva de que o louco “[...] é um homem [...] como 

qualquer outro. Veste-se, come, dorme, trabalha, discute suas idéias e produz, 

quando inspirado [...]” (CÉSAR, 1929, p.159). 

A criação e a manutenção das práticas desenvolvidas nos encontros 

grupais realizados no CAPS seguiram essa lógica da artesania do cuidar ou, de 

certa forma, foram compondo-na, a partir da discussão de ideias e da provocação de 

inspiração. 
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Neste contexto, é importante evocar que, a partir da Reforma Psiquiátrica, 

mudanças importantes ocorreram na saúde mental, e não apenas as formas de 

atuação profissional sofreram – e ainda vem sofrendo – transformações, mas toda 

uma conjuntura política e paradigmática, mesmo enfrentando resistências e em 

alguns momentos retrocessos. Desta forma, olhares plurais precisam ser contruídos 

para que operem a favor dos direitos e das necessidades daqueles que se 

encontram na experiência do sofrimento psíquico. 

O fato de se tentar construir práticas embasadas em um entendimento de 

que o sofrimento mental não é incapacidade, nem inferioridade, mas um modo 

diferente de relação com o mundo, cujo cuidar não enfoca cura, mas autonomia, 

legitimação de desejos, produção de subjetividades, faz fundamental manter uma 

relação que não se pauta no discurso técnico, mas no diálogo e na riqueza inerente 

à própria relação, permitindo experimentar ações para trilhar um caminho de cuidar 

que compõe um trajeto que instaura mudança de atitude em usuários, acadêmicos, 

docentes e equipes dos CAPS, pois, onde a processualidade se faz de modo 

singular, a paisagem ao redor pede mudanças para acompanhá-la. 

Compreendo que não há um modo de cuidar absoluto, e este que 

apresento tem suas limitações, obviamente, entretanto, a ideia da artesania do 

cuidado comporta um interesse máximo no outro, em que a comunicação se dá em 

uma dança de atenção, tratando-se, então, de uma questão de fôlego, de ritmo, de 

sincronicidade, de fazer junto e de ocupar um território onde se pensa-cria na 

desacomodação.  

Assim, o terapeuta vai se inventando e reinventando à medida que ele 

pode seguir suas próprias verdades. É mais que seguir um instinto, é uma invenção, 

uma forma de dar visibilidade a algo que contamina no invisível, de colocar-se diante 

do outro com leveza e paradoxalmente com densidade. É menos avaliar, intervir, e 

mais permitir surgir, deixar ser. 

Por fim, é importante assumir que o cuidado artesanal representou, na 

experiência que compõe esta cartografia, ações que figuraram como forças ativas 

junto aos que delas participaram, já que consideramos que escutar a vida é muito 

mais do que pensar a própria saúde (DELEUZE; PARNET, 1989). 
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O que aconteceria se o cuidado artesanal fosse definido como força 

operante e não como atitude clínica? 

Não é uma conclusão, mas talvez uma constatação, uma revelação, uma 

vez que sua possibilidade de deslocamento e de desestabilização de lugares pode 

dizer que: apesar de não se ter repertório para atuar nesse lugar, desde que não se 

imite, nem se tente ser igual a outro terapeuta, mas que se sinta e crie chão para 

estar neste território, uma força operante há de se convocar, sobretudo se o 

terapeuta se permite experimentar a condição de aprendiz. 

O aprendiz, nesse sentido, é pensado como aquele que se mostra aberto 

às aderências, disposto a colocar-se enquanto terra a ser germinada. 
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PARTE IV 

TESSITURAS FINAIS 

A estupidez consiste em querer concluir 
(Gustave Flaubert). 

 

Ter que abandonar a vida e escrever. 
 Ter que ficar sozinho. 

 Para não temer dizer nada.  
O tempo passa rápido neste relógio.  

O tempo passa rápido em todos os relógios?  
Escrever, ter uma emoção. 

 [...] Todo tempo é pouco para esta tarefa. 
[...] Ter que escrever. 

[...] Trocar a vida por uma intimidade de palavras. 
Há algo mais íntimo do que uma palavra? 

[...] Quem defende o meu corpo deste incêndio? 
(Élida Lima). 

 

 

Estou cada dia mais convencida de que conhecimento faz mais sentido 

quando se compõe a partir dos encontros e experiências produzidas no campo 

intersubjetivo, de forma que siga fluido, fazendo-se e liquefazendo-se a partir dos 

movimentos que são produzidos não por aquilo que toca e passa, mas por aquilo 

que desloca o sujeito de sua zona de conforto.  

Parece-me que, então, anteriormente à produção de conhecimento, 

existe um movimento de autoconstrução, uma textualidade que se faz com o 

contato que embaraça, no encontro com as forças que assolam o dentro e que ao 

mesmo tempo com ele compõem.  

O escrevista, então, é produzido pelo gesto de sua escritura, não 

preexiste a ela, vai sendo, inventando seu caminho de maneira errante, da mesma 

forma que iniciei esta tese: sem tese, sem questões nítidas, apenas um território 

existencial o qual habitava e sobre o qual intervinha. 

Escrevista é palavra emprestada da jornalista Eliane Brum (2014) que, no 

artigo “A delicadeza dos dias”, diz que significa aquela pessoa que escreve não para 

ser lida, mas para ler. No meu caso, ler a cartografia, ler a artesania, o encontro do 

grupo, o saber-dos-corpos. Mas não uma leitura exata, afinal, a vida não é uma tela 

na qual se imprimem sentidos exatos, mas a leitura de uma composição de linhas 
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vitais por onde correm fluxos de energia. Afinal, conhecer é isso, não corresponde a 

congelar um “objeto”, mas a acompanhar seus fluxos. 

Uma escrita é inevitavelmente tomada por inúmeros atravessamentos, 

assim como a vida. A escolha por uma narrativa a partir do plano das sensações me 

pôs a abrir as “porteiras” de minha aldeia, dizer de onde falo, pôr em relevo o trajeto 

percorrido, seguir trilhas de diálogos corporais, conceituais e afetivos que 

compuseram abundâncias gestadas na necessidade de dar conta da realidade. 

A produção deste saber fez-se enquanto saber-se. Lembrando sempre 

que todo ele é provisório, apreendido por meio dos afetamentos que vêm dos 

encontros e que nos instigam a observar as variáveis que a vida tece. 

Questiono-me nessa produção de conhecimento que é antes saber-se, 

como atingir uma escrita que não esteja presa em uma autorreferência, mas sim 

implicada? 

A escrita implicada, talvez, venha da ação implicada. Tentáculos que se 

abrem para criar espaços de elaboração coletiva, contra as forças reativas e 

operando na lógica do saber-do-corpo. 

A escuta do saber-do-corpo privilegia um rigor ético no exercício do 

pensamento que implica em elaborar ideias que tornem sensível o que o próprio 

saber-do-corpo sinaliza, algo que depende da ativação do poder de avaliação dos 

afectos. A escrita que escuta o saber-do-corpo depende da aprendizagem de uma 

relação com a leitura que favoreça e alimente a criação de um pensamento próprio 

(ROLNIK, 2015). 

No final desta trajetória, identifico-me com as palavras de Rolnik (2005, p. 

4), ao analisar a obra da artista Lygia Clark: 

 [...] ela estava em sua obra, fazendo caminho. E não é uma fórmula, o que 
é extremamente forte [...], [e] não podemos certamente separar a vida e a 
obra.  

Nesse caso, vida de terapeuta ocupacional atuante na saúde mental, no 

norte, respeitando os elementos de sua própria experiência existencial, e “obra-tese” 

que resulta em forjar o cuidado artesanal. Entretanto, este pensamento não é 

tradução de um modelo de vida, como uma coisa a ser pregada. É apenas um modo 

de existência, dentre tantos outros possíveis. 
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A experiência de si, historicamente constituída, traça aquilo que o sujeito 

oferece do seu próprio ser quando se observa, interpreta-se, descreve-se, julga-se, 

narra-se, quando faz determinadas coisas consigo mesmo etc. Essa experiência se 

produz com relação a certas problematizações e no interior de certas práticas 

(LARROSA, 2008). 

Guimarães Rosa (2001, p.80), no livro “Grande sertão: veredas”, declara 

que “o real não esta na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no 

meio da travessia”. 

É importante que se diga que essa travessia contou com uma pluralidade 

de vozes, entes que me emprestaram candeeiros para enxergar além. Que 

certamente me auxiliaram a compor outro território para o colapso, outro modo de 

digerir as crises que acompanhei, de pensar sobre e sentir os efeitos do sofrimento 

e, mais importante, inspiraram-me a duvidar de mim para convocar os afetos. 

Quando Deleuze fala, no livro “Diálogos” (DELEUZE; PARNET, 1998), 

que nós somos desertos, mas povoados de combinações que nos habitam, ele 

sinaliza que, para as multiplicidades produzirem intensidades, é preciso fazer um 

deserto, espaço liso, aberto, operar um esvaziamento, já que o pensamento é uma 

experimentação, não a busca de uma verdade. Lima (2013, p. 142) nos fala sobre 

este desertar, e “a única chance para todas as combinações que habitam este 

deserto é a experimentação sobre si mesmo”.  

E quando essas experimentações podem criar vacúolos de silêncio para 

que algo seja dito? Rarefação para que algo possa acontecer? Ou deixar surgir 

desertos para compor novos territórios existenciais?  

Será que o que escapa/falta nos CAPS não é esse silêncio, esse 

deserto, essa rarefação? Será que produzimos possibilidades de reflexão para 

compreender se tudo tem que ser medicado? Ou diagnosticado? A questão não 

deveria ser primeiramente suspeitar de tudo?  

Deleuze e Guattari (1996, p. 162) afirmam que “o problema não é mais 

fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes vacúolos de solidão e 

de silêncio a partir dos quais elas teriam, em fim, algo a dizer”.  

Será que a artesania do cuidado é uma espécie de ação micropolítica 

que tenta escapar dos aprisionamentos institucionais? Como reinventar um 
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cuidado como campo de investigação? De que forma saímos da imobilidade 

cotidiana e abrimo-nos em direção às experimentações advindas das inquietações 

do corpo e da palavra? 

Muitas perguntas ficaram e ficarão sem respostas, foi proposital. Foi o 

poeta alemão Rainer Maria Rilke (1994, p. 37-38) quem me ensinou no livro 

“Cartas a um jovem poeta”, o qual ganhei de meu pai quando ainda tinha 14 anos, 

que se questionar é importante, mas: 

[...] procure amar as perguntas como quartos fechado ou livros escritos num 
idioma estrangeiro. Não busque por enquanto respostas que não lhe podem 
ser dadas, porque não as poderia viver. Pois trata-te precisamente de viver 
tudo. Viva por enquanto as perguntas. Talvez depois, aos poucos, sem que 
o perceba, num dia longínquo, consiga viver as respostas. 

O que é produzido pelo sujeito tem a ver com os agenciamentos 

coletivos de enunciação38, a vibração que faz nascer, germinar uma obra pela 

captação de forças e produção de vibrações intensivas. Nesse caso, da tese, a 

leitura do real funcionou como elemento ativador, para alargar os poros e as 

compreensões e permitir germinar mais perguntas que certezas. 

As contribuições imagéticas auxiliaram a vislumbrar os viveres com o 

grupo, e o tempo longo, desde o início dos registros nos cadernos de andarilha até 

o momento de me debruçar sobre eles, funcionou como seiva, campo onde a vida 

se fez. 

Dos cadernos de andarilha se constituíram figuras, três modos de fazer, 

que cabem ser destacados nesse momento: 

Atentar aos afetos e afecções: que surgem para afinar as tecnologias 

de escuta e de manejo do terapeuta, em que mais importa propor formas de 

conviver e não de tratar.  

                                            
38Concerne aos atos e enunciados, transformações incorpóreas (a maioridade, a infância, a 

aposentadoria, por exemplo) atribuídas ao corpo de uma sociedade. Portanto, em uma primeira 
aproximação, diz-se que se está em presença de uma agenciamento todas as vezes em que 
pudermos identificar e descrever o acoplamento de um conjunto de relações materiais e de um 
regime de signos correspondente. O enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, 
que põe em jogo, em nós e fora de nós, as populações, as multiplicidades, os territórios, os devires, 
os afetos, os acontecimentos. O agenciamento coletivo de enunciação não diz respeito a um sujeito, 
mas a sua produção que se efetiva no social, uma vez que se considere um regime de signos 
compartilhados, como por exemplo, a linguagem. Seus componentes afirmam processos produtivos 
de potencialização da vida (DELEUZE; GUATTARI, 2011b). 
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Levar o invisível ao visível: O que é ver a partir da construção de 

novos olhares? Que condições foram importantes para circunscrever um novo 

olhar? Captar sinais do intensivo na invisibilidade e seguir suas pistas? 

Minorar: Deixar-se impor um território no campo minoritário, não fazer 

como ou imitar o louco, mas tornar-se um para inventar novas forças. 

Mas também experimentamos entraves. E o que eles denunciaram? 

Talvez, a inquietude e as turbulências, entretanto, elas paradoxalmente nos 

impulsionaram, como um trampolim, gerando angústias que acabaram por se voltar 

como reflexão para a mudança. E a escrita veio, de certa forma, como uma 

libertação de fluxos após um grande sufocamento decorrido destes entraves.  

Um tempo com espessura e acontecimento surge para substituir outro, 

em que nos vemos aprisionados em uma sequência repetida de mesmos e, assim, 

elaboramos novos sentidos para a clínica (LIMA, 1997). 

À medida que o cuidado artesanal se fazia presente nas ações 

experienciadas no grupo, era possível perceber que tais práticas funcionavam 

acolhendo certo estancamento sem aviso prévio, uma espécie de destino sem 

controle, como um hiato entre a vida e o mundo, onde se faziam pulsantes as 

resistências e faltas, os descumprimentos, um distanciamento das poéticas, 

marcado de atropelos entre o tempo e o mundo, que não param nem deixam de 

imprimir contrastes na incessante tensão da vida de quem encarna um adoecimento 

mental. O sujeito que enfrenta essa condição fica refém da doença se só for visto 

como um louco, virando vítima do que padece – vida nua39. 

Então, o que está sendo dito nesse espaço de tecer? Mostrar que se 

conhece as coisas? Foi a Élida Lima (2013) quem disse, em “Cartas ao Max” – ela e 

ele, Max Martins, meus conterrâneos – que muita gente escreve para mostrar que 

sabe das coisas, mas que o bom mesmo é se pôr em xeque, tropeçar na linguagem 

e ao se erguer já não ser mais o que se era antes.  

                                            
39 O conceito de “vida nua” deriva do filósofo italiano Giorgio Agamben e se refere ao espaço 

altamente artificial que as estruturas de poder geram ao excluir da proteção jurídica as formas de 
vida que não se submetam a sua ordem. Diz respeito, portanto, à experiência de desproteção e ao 
estado de ilegalidade de quem é acuado em um terreno vago, submetido a viver em estado de 
exceção. Em outras palavras, é fazer do humano um sobrevivente, com sua sobrevida, reduzido a 
sua condição residual, ao mínimo biológico, a sua nudez última (PELBART, 2013a, 2013b). 
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Manoel de Barros (2013, p.162) expressou, em um poema, que “escrever 

é cheio de casca e de pérolas”. E neste sentido, esta tese conta de tropeços, 

cascas, ruídos, desertos, mas também de um multilinguismo na infância, dos 

variados dispositivos do trabalho terapêutico, da possibilidade de narrativas em 

movimento, das confluências de um corpo aspirador de intensidades que é capaz de 

compor simpatias, como diz a pesquisadora Rosane Preciosa (SEQUEIRA, 2002).  

Mas não componho simpatia com tudo, apenas com o que me afeta, me 

impulsiona a prosseguir, com o que pode me revigorar, com o que ativa uma força 

xamânica que me atravessa. 

Este corpo aspirador de intensidades teceu linhas vitais por onde as 

palavras foram recepcionadas, como fluxos que são, vindas de bons encontros, no 

estilo Spinosista, com livros, pessoas, paisagens, potências que se puseram a 

processar um devir-artesão, possibilitando-me catalisar vozes dispersas para 

discutir, reconhecer e efetivar um cuidado artesanal, em pequenas marolas até que 

se fez pororoca40. 

Criar brechas, respiros, enxergar possibilidades de ser e de ver para além 

da tentativa de uniformização a todo o momento imposta nesse mundo submetido, 

fascista, nesses tempos tenebrosos nos quais vivemos em um Brasil que gera 

claustrofobia e que opera em retrocesso em vários campos, não deixa de ser uma 

subversão rizomática. 

E um rizoma não tem começo, nem conclusão, ele se faz sempre pelo 

meio, entre as coisas, em um inter-ser, mas o tecido de conexão que o compõe 

tem força suficiente para estremecer e desenraizar o verbo ser (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995). 

                                            
40 Marola é onda pequena. Pororoca é grande onda de alguns metros de altura que ocorre, em certas 

épocas, em rios muito volumosos. 
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APÊNDICE A - ERVAS E SABEDORIA POPULAR 

(Pesquisa realizada junto a trabalhadores erveiros do Mercado Ver-o-Peso/ Belém-

PA e internet) 

 

Capim santo- tem efeito tranquilizante, mas é usado também contra diarreia e 

hipertensão. 

Priprioca- melhora a libido, estimula a liberação de testosterona (contra frigidez, 

impotência). Melhora problemas relacionados à menopausa e TPM. Indicada 

também para anemia, problemas hepáticos, como gastroprotetor, como regenerador 

da pele e hidratante. Apresenta cheiro forte de raiz, de terra, sendo indicada ainda 

para pessoas “avoadas”, desconectadas com o mundo. 

Patchouli- seu aroma é considerado relaxante. São atribuídas várias propriedades 

benéficas tanto à planta quanto ao seu óleo essencial, principalmente por parte dos 

adeptos de medicina alternativa e ervanários. Alguns o associam à ideia de afastar o 

mal e o negativo. 

Casca preciosa- calmante indicado para ansiedade, situações de intenso nervoso; 

Canela- apresenta propriedade antifúngica e anti-bacteriana, auxilia no tratamento 

de micoses, unha encravada, mau hálito, além de ser um sudorífero moderado. 

Melhora dor de dente, tosse seca, aftas e funciona como imunoestimulante. 

Erva doce- tranquilizante, antiespamódica, afrodisíaca e diurética. 

Alfazema- como chá é usada para restabelecer o fluxo menstrual. Apresenta função 

calmante e alivia dores de cabeça. É ótima para quem tem enxaquecas, se usada 

em tratamento constante. As erveiras falam que alivia angústias. É indicada para 

hipocondria e tonturas decorrentes de abalos emocionais. 

Alecrim- útil em problemas de concentração, memória, reumatismo, dores 

localizadas, seborréia e caspa, preguiça, lassidão, sonolência, tensão muscular. 

Porangaba- ajuda a emagrecer, melhora inchaço nas pernas, reumatismo, úlcera e 

diarreia. 

Camomila- antiespamódica, antinevrálgica, melhora a função digestiva, combate 

urticárias e inflamações na garganta. 


