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A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A força de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro.
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.
(Barros, 1996)

RESUMO
Esta pesquisa propôs uma reflexão teórica, prática e artística acerca das relações entre
Arte e Saúde Mental. Para tanto buscou-se, através de um exercício cartográfico afetivo,
apresentar o trabalho com atividades expressivas realizado pelo CAPS-I Bernardo
Teixeira Amorim localizado em Lagoa da Prata-MG. Como parâmetro de observação,
tomou-se o trabalho desenvolvido por Nise da Silveira, que traz elementos de um
processo de construção de uma prática pautada na expressão, liberdade e afeto. O
processo de criação artística foi um ensaio fotográfico intitulado ANCORAGEM,
inspirado no referencial teórico e na prática investigativa realizada na Instituição citada.
Foram utilizadas como referências estéticas a obra Nau dos Loucos de Bosch, encontrada
em A História da Loucura, de Foucault; a obra A Barca do Sol, de Carlos Pertuis,
apresentada em Imagens do Inconsciente, de Nise da Silveira; e um dos barcos de Arthur
Bispo do Rosário, encontrado em uma fotografia de registro da exposição A alguns
Centímetros do Chão. O trabalho confirma a necessidade de buscar a criação como
elemento de construção de uma política de Saúde Mental humanizada, sendo o cuidado
concebido de forma ampliada a partir de uma visão clínica estética e política.
Palavras Chave: Saúde mental e arte; CAPS-I Lagoa da Prata; Afeto catalisador;
Cartografia do afeto; Ensaio fotográfico

ABSTRACT
This research proposed a theoretical, practical and artistic reflection on the relationship
between Art and Mental Health. Therefore, through an affective cartographic exercise, we
sought to present the work with expressive activities carried out by CAPS-I Bernardo Teixeira
Amorim located in Lagoa da Prata-MG. As an observation parameter, the work developed by
Nise da Silveira was used, which brings elements of a process of construction of a practice
based on expression, freedom and affection. The process of artistic creation was a
photographic essay entitled ANCORAGEM, inspired by the theoretical framework and
investigative practice carried out at the aforementioned institution. As aesthetic references,
Bosch's Nau dos Loucos, found in Foucault's A História da Loucura; the work A Barca do
Sol, by Carlos Pertuis, presented in Imagens do Inconsciente, by Nise da Silveira; and one of
Arthur Bispo do Rosário's boats, found in a photograph from the exhibition A Some
Centimeters from the Floor. The work confirms the need to seek creation as an element in the
construction of a humanized Mental Health policy, with care being broadly conceived based
on an aesthetic and political clinical vision.
Keywords: mental health and art; CAPS-I Lagoa da Prata; Catalytic affect; Cartography of
affection; Photographic essay
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INTRODUÇÃO
Durante a formação acadêmica no período de graduação em Psicologia, realizei um
estágio extra-curricular na instituição CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim, localizado em
Lagoa da Prata-MG. Nessa instituição, durante dois anos, foi possível uma aproximação
minha com o campo da saúde mental de forma teórico-prática. A formação no cotidiano do
trabalho aconteceu na relação com os usuários do serviço e trabalhadores.
Quando eu e Joseane, também estagiária, decidimos iniciar uma experiência de
“oficina de palavras” com cunho expressivo, não imaginávamos o que estava por vir. Pois
bem, quando João entrou pela porta da sala de atividades no horário previsto para início do
nosso primeiro encontro, foi notória nossa surpresa. Ao se sentar, disse que gostaria de
participar, e prontamente atendemos a demanda. Daí então inicia a mágica do que nos
capturou. João, sujeito não-alfabetizado, encontra no papel em branco o aparato para o que
queria dizer. Letrado somente pelo que parece uma letra “E” cursiva, preenchida linha por
linha, uma após outra, até concluir no final da folha, cortando o “E” com um traço; em
seguida, levanta-se e declama seus versos como quem simplesmente quer dizer algo; sua
prosa soa como repente.
Em 1999, no município de Lagoa da Prata, Centro-Oeste de Minas Gerais, com
população de cerca de 51.204 habitantes (IBGE, 2017), foram realizados os primeiros
trabalhos em saúde mental, tendo como carro chefe a unidade CAPS-I Centro de Atenção
Psicossocial Dr. Bernardo Teixeira Amorim. Desde então, a instituição vem desenvolvendo
considerável trabalho permeado pela arte nas suas mais diversas manifestações. Dentre
estes trabalhos, destacam-se: o Centro de Convivência; a Associação de Trabalhadores,
Usuários e Familiares - CUCA LEGAL; e a lojinha do CAPS pensada, gerenciada e
alimentada pelo trabalho artístico de usuários dos referidos serviços.
Anterior ao trabalho realizado no CAPS-I considero marcante a experiência de
convívio com Aianda Coroline da Silveira, minha irmã, nascida em 24 de setembro de
1979, uma das primeiras mulheres fotógrafas do município de Lagoa da Prata. Ainda me
lembro de sua primeira câmera analógica Canon e de seu entusiasmo com os primeiros
filtros de lente e flash, que usaria com enorme empolgação. Horas e horas passadas num
pequeno estúdio e laboratório de fotografias em preto e branco, junto dela, ouvindo suas
referências musicais e sendo bombardeada por imagens que surgiam como mágica no
papel sob efeito do líquido revelador.
Ela afinou meu olhar em dó
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De modo que
Ele fosse acostumado a:
Guardar a cor no papel
Na sala escura
Clareada pela luz rubra.
(Thamires Silveira, 2019).

Destaco como foi importante o trabalho com a fotografia e a revelação das
imagens, ainda na época das câmeras analógicas e revelação química. Essa experiência
esteve vinculada aos afetos de forma significativa, visto que, junto ao fazer técnico, estava
envolvida a proximidade familiar entre duas irmãs que se mobilizaram pela arte de guardar
imagens em papel fotográfico.
Como na fotografia, na Psicologia busquei uma observação atenta para a forma
como as relações entre as pessoas e com a arte eram disparadoras de processos afetivos e
de reflexão. Tal experiência contribuiu para o desenvolvimento de uma pesquisa de
Trabalho de Conclusão de Curso e especialização em Ensino de Artes Visuais.
Experimentei formas diversas de expressão artística, tais como fotografia, desenho,
pintura em tela, xilogravura, música e poesia. No entanto, poucas de fato ficaram.
Arrisco-me a dizer que talvez uma tenha permanecido: a prática da escrita de poemas, que
quase sempre surge como uma forma de catarse. Formei-me em Psicologia no final de
2013; logo em seguida, fiz especialização em Ensino de Artes Visuais, concluído em
2015.
Assim como a fotografia, a relação com atividades expressivas trouxe novas
perspectivas para o olhar sobre as experiências de estágio no CAPS-I de Lagoa da Prata e
CAPS-I Oliveira durante a especialização em Ensino de Artes Visuais. Tais experiências
tangenciaram o interesse pelas artes e suas possibilidades no contexto da saúde mental.
Esse interesse culminou na entrada no Programa Interdepartamental de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade - PIPAUS, da Universidade
Federal de São João del-Rei - UFSJ, o que possibilitou aprofundar os estudos à luz das
reflexões de teóricos importantes, citados a seguir.
Considero a leitura inicial do livro A História da Loucura: na idade clássica
(FOUCAULT, 1972) como reveladora, apontando linhas de fuga e nortes para o início de
uma reflexão quanto às temáticas da pesquisa que desenvolvo. Nessa obra, o autor aponta a
loucura como um fato de civilização, demonstrando que em vários momentos históricos ela
foi olhada de perspectivas diferentes, sendo definida como “doença mental” recentemente
na civilização ocidental. O autor faz um inventário das aparições da figura do louco a partir

17

de uma arqueologia das manifestações sociais da loucura em diversos tempos e contextos,
com uma proposta de desconstrução do lugar de doença mental e de exclusão social.
Pode-se, portanto, dizer que é uma tentativa de desmistificar a doença mental, através de
uma arqueologia de sua aparição.
Apesar do longo tempo de cárcere da chamada loucura, surgiram formas singulares
de abordagem e de acolhida que buscavam romper com a lógica desumana de tratamento e
o modelo de exclusão social. Segundo Lima (2008), podemos citar os trabalhos iniciais de
Osório César e de Nise da Silveira que, ainda dentro de instituições manicomiais,
desenvolveram uma proposta de oferta de arte como um porto para a expressão subjetiva.
Também é possível apontar os trabalhos com oficinas de arte dentro dos serviços de saúde
mental, uma abordagem talvez já influenciada e influenciadora dos movimentos de arte
moderna e contemporânea; isso na perspectiva de caminhos pelos quais a criação e
expressão estabelecem relações e comunicações sem distinções de mundos internos ou
externos.
É possível tentar organizar formas de estar neste mundo criando novos espaços de
afeto, por via de arte ou não, encontrando um trabalho, tendo uma família, participando de
movimentos, enfim, produzindo sentido de estar no mundo, motivo de vida. Desta forma, a
arte coloca-se enquanto uma das ferramentas para uma reconstrução subjetiva.
A arte e a loucura podem se encontrar de diversas formas, seja espontaneamente na
criação dos artistas, por intermédio de oficinas de artes nos serviços de saúde mental,
podendo ainda ser manifestada em determinados espaços sociais, vinculada a ritos
culturais. Pode-se pensar, portanto, nessas manifestações, como uma expressão do humano
e do singular. Apesar disso, muitas terapêuticas visam ainda a um preenchimento, uma
ortopedia de uma suposta falta, para produzir um sujeito sociável que possa enfim ser
reconhecido como cidadão. Entretanto, os movimentos de Reforma Psiquiátrica e o
reconhecimento da cidadania daqueles que são acometidos por algum sofrimento mental
implicam em reconhecer que esse sujeito não tem dívida nenhuma com essa razão
científica, que o mortifica enquanto cidadão com direitos de ir e vir livremente. Birman
(1992) vai apontar que é em outro contexto, fora da razão, que a experiência singular da
loucura pode emergir, e talvez ser inserida no espaço social de forma a ser reconhecida em
plena cidadania.
É a partir do ponto de desconstrução da loucura enquanto uma patologia e da
arqueologia das aparições dessa figura que se pretende vislumbrar o campo desta pesquisa.
Cabe considerar inicialmente a importância de dizer o que o texto pretende ser e sob quais
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óticas ele não pretende enxergar. O que se pretende é um exercício e esforço primário de se
analisarem os fenômenos aqui apresentados a partir de uma perspectiva transdisciplinar,
buscando encontrar um terceiro espaço convergente – relação entre a arte e a saúde mental.
Contudo, pretende-se, com tal estudo, contar histórias sobre o “Pântano”, ou da atualmente
chamada Lagoa da Prata. Mais especificamente, pretende-se realizar uma cartografia
afetiva dos espaços de expressividade e criação no CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim,
com vistas a observar a relação que pessoas em tratamento e profissionais atuantes na área
estabelecem com processos expressivos, a partir de uma perspectiva transdisciplinar.
Com o intuito de perpassar o caminho do meio, ou por um terceiro lugar ancorado
na transdisciplinaridade, entende-se como pertinente o vínculo da proposta de pesquisa ao
Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade – PIPAUS, da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. O
objetivo é fomentar a construção de perspectivas interdisciplinares e transdisciplinares
ampliadas sobre as possibilidades de intervenção social engajadas com processos criativos
dentro das artes. Para tanto, buscou-se descrever o trabalho desenvolvido pelo CAPS-I
Bernardo Teixeira Amorim, observando a dinâmica de funcionamento, as atividades
desenvolvidas e a relação afetiva que usuários e funcionários estabelecem com processos
criativos.
O PIPAUS aponta para o desafio de articular pontes possíveis entre as áreas de
artes, urbanidades, estabelecendo pontes para cada pesquisador em dimensões,
dificuldades e níveis específicos de complexidade. Esta ideia se relaciona intimamente
com o trabalho desenvolvido por Nise da Silveira, que buscou fazer do setor de
Terapêutica Ocupacional um campo de pesquisa propício ao encontro de diferentes formas
de pensamentos. Nesse sentido, este trabalho tenta, de alguma forma, entender a relação
dos trabalhos desenvolvidos por ela como norteadores para se analisar a forma como se
organiza o CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim localizado no município de Lagoa da
Prata-MG.
A linha escolhida para tal caminhada é denominada Recepção, Crítica e
Experiência: Narrativas Contemporâneas, que propõe uma investigação das mais diversas
abordagens teóricas no que se refere à recepção e experiências com poéticas artísticas
socioculturais e históricas no mundo contemporâneo. O intuito prevalente é o de se criarem
novos vieses epistemológicos sustentáveis, ancorados na transdisciplinaridade. Seguindo
essa proposta, o estudo busca a imersão na temática da arte e saúde mental e nas atividades
expressivas, de modo a identificar seus desenhos afetivos e caminhos pelos quais a Saúde
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Mental no Brasil peregrinou. Busca-se captar um fragmento de uma narrativa
sócio-histórica das relações entre arte e loucura, apontando também um percurso marcado
pela exclusão de determinados sujeitos, como nos aponta Foucault (1972).
No sentido de articular um caminho permeado pelas Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade, esta pesquisa se inspira na cartografia, metodologia fundamentada nas
ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Considera-se que a cartografia, para além de um
método, apresenta o vínculo pesquisador e campo de estudo como essencial no processo,
buscando assumir que ambos estão em relação; a partir de então, ambos estão imbuídos na
construção de um campo de pesquisa (ROMAGNOLI, 2009). Dentro dessa perspectiva,
outros elementos podem ser encontrados no percurso de pesquisa e agem como linhas de
fuga ou atravessamentos no caminho e desenho da investigação.
O trabalho aqui apresentado está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro
uma breve trajetória sobre a história da loucura a partir da leitura de Foucault (1972). O
capítulo faz uma breve discussão sobre uma razão cartesiana que divide a humanidade
entre os sujeitos racionais e aqueles que perderam a razão a partir da perspectiva de
Silveira (1981). Apresenta também os percursos dessa história no Brasil, abordando o
modelo psiquiátrico e os movimentos de reforma e luta antimanicomial, tendo como base
Resende (1987), Amarante (1994), Heidrich (2007), Tenório (2002), e Delgado (2016).
Dentro dessa história, foram elencados trabalhos que se relacionam intimamente com as
artes, expressividade e liberdade, como o trabalho desenvolvido por Nise da Silveira. O
conceito afeto catalisador, cunhado por Silveira (1981), é discutido como um princípio
ético e uma forma de se relacionar com o outro de maneira a potencializar ou viabilizar a
expressão do mundo interno. O capítulo traz, por meio das autoras Ostrower (2008), Salles
(1998), Silveira (1981), Pedrosa (1986) e Silveira (1981), uma perspectiva da arte e do ser
humano enquanto um movimento que tende a uma ordenação ou organização subjetiva.
No segundo capítulo, são apresentados os principais aspectos metodológicos,
buscando localizar de forma mais objetiva os enquadramentos da pesquisa. Também são
apresentados como foram se desenhando os caminhos da experiência cartográfica, com a
narração do processo de exercício de práticas criativas coletivas, marcando um momento
importante de refletir sobre o trabalho numa perspectiva estética e artística, a partir do
encontro com um território vivo nas relações interpessoais e em sua natureza. Ainda, no
segundo capítulo, as principais referências para o trabalho artístico em seu aspecto visual
são abordadas, quais sejam: Hieronymus Bosch, com a obra A Nave dos Loucos; Carlos
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Pertuis, com a obra A Barca do Sol; e Arthur Bispo do Rosário, com a temática dos
barcos.
O terceiro capítulo trata do território onde a observação de campo aconteceu,
apresentando a cidade de Lagoa da Prata, a partir da narrativa de Oliveira (1998), natural
do município, quem, por meio de relatos e documentos, buscou compilar dados históricos
sobre a cidade. O capítulo também apresenta a instituição CAPS-I Bernardo Teixeira
Amorim, e sua importância dentro desse território, a partir das pessoas que acessam o
serviço e dos trabalhadores que construíram a história da Saúde Mental local. A estrutura
física do serviço e a forma como ele se organiza são detalhados, com destaque para as
atividades de caráter expressivo, e para as relações afetivas interpessoais e com o espaço
físico. O capítulo ainda oferece uma análise das informações das entrevistas e da
observação participante.
O quarto capítulo traz à tona o meu processo de criação de um produto artístico,
que aqui tomou a forma da fotografia, revelando como o afeto entra na pesquisa enquanto
um método que guia a construção de experiências criativas. Também será detalhada essa
investigação criativa sob outras projeções e experimentações estéticas. Ao final é
apresentado um ensaio fotográfico intitulado ANCORAGEM: Imagens poéticas de uma
Nau insensata, mostrando como se deu sua construção e como ela se relaciona com as
referências estéticas, buscando uma leitura poética e visual de um espaço cotidiano.
Por fim, irei tecer breves considerações, com uma avaliação final e uma reflexão
acerca das questões que a caminhada revelou.
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1. VENTOS: PERCURSOS DA LOUCURA
O fotógrafo
Difícil fotografar o silêncio.
Entretanto tentei. Eu conto:
Madrugada a minha aldeia estava morta.
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas.
Eu estava saindo de uma festa.
Eram quase quatro da manhã.
Ia o Silêncio pela rua carregando um bêbado.
Preparei minha máquina.
O silêncio era um carregador?
Estava carregando o bêbado.
Fotografei esse carregador.
Tive outras visões naquela madrugada...
(Manoel de Barros, 2000)

Para a compreensão dos discursos sobre o que nomeamos loucura, concebida na
sociedade ocidental como doença mental, e sobre que horizonte buscou-se enxergar nesta
pesquisa, faz-se necessário um breve resgate histórico do percurso traçado pelas aparições
do louco através dos tempos. A ideia seria mapear o discurso da ciência médica
psiquiátrica sobre loucura, bem como dos modelos de tratamento posteriormente
questionados tanto na Europa como no Brasil.
1.1 Trechos de uma passagem pela História da Loucura
Como apontado anteriormente na introdução desse texto, pode-se considerar que,
na civilização ocidental, a definição da loucura enquanto “doença mental” é recente. Essa
afirmativa é apresentada por Foucault em seu livro História da Loucura: na idade clássica
(1972). Para Foucault (1972), a loucura é considerada um problema médico incontestável
na sociedade ocidental a partir de uma construção social e histórica. O autor propôs a
apresentação das aparições da figura do louco a partir de uma arqueologia das
manifestações sociais da loucura em diversos tempos e contextos, apontando para uma
proposta de desconstrução do lugar de doença mental e de exclusão social por séculos
conferido ao louco. Pode-se dizer que é um esforço importante o de observar o fenômeno
loucura a partir de suas aparições em diversos momentos e culturas.
Soler (2012), no artigo “Uma releitura antropológica estrutural da história da
loucura de Michel Foucault”, ressalta que Foucault considera as diferentes concepções do
saber, pois sempre se tem uma escolha, sendo que nada é por si só uma verdade absoluta.
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Assim, toda verdade pode ser questionada para a construção de uma nova, e é na
contingência desse novo saber que surge a possibilidade de desenhar um novo caminho. É
a partir do lugar de um “não saber” sobre a loucura que ele investiga o momento em que
foi concebida enquanto doença mental. Logo, compreende-se o discurso cientificista sobre
a loucura como um déficit, que surge do ato de separar a não-razão da razão.
A não comunicação com o louco no mundo moderno das doenças mentais advém
dessa separação operada pelo axioma de Descartes - “Penso, logo existo”, que consiste em
dizer que o “sujeito que duvida” do ponto de partida do conhecimento verdadeiro (como é
rigorosamente demonstrado pelo filósofo) é sujeito da razão, pois o ato de duvidar implica
em pensamento. Dentro dessa lógica, não há espaço para a não-razão / loucura, visto que o
louco era considerado como ser não pensante (FRAYZE-PEREIRA, 1994).
Foucault (1972) nos fala de três momentos primordiais quando mapeia as aparições
do fenômeno loucura em relação com o contexto social: o primeiro momento refere-se aos
séculos medievais, ressaltando-se os séculos XV e XVI. No final do século XVI, a
sabedoria e loucura se aproximavam e se comunicavam entre si. Uma das grandes vias de
encontro e de expressão dessa proximidade encontrava-se nas artes, na pintura, na
literatura e no teatro.Nesse período, as relações entre o que eles designavam loucos,
dementes, eram experimentadas em estado livre, e a chamada loucura circulava livremente
entremeio aos espaços, se relacionando com a sociedade. No período das “grandes
internações”, a concepção da loucura é permeada pelo discurso do rompimento da razão
com a não-razão, no qual se internaram aqueles que estavam se deleitando com o “ócio”,
isto é, os chamados sujeitos improdutivos, que só atrapalhavam e não serviam ao acúmulo
de riquezas. Dentre esses, estavam os loucos, mendigos, desocupados (séculos XVII e
XVIII). E, finalmente, surge o momento em que o discurso da ciência médica se apodera
da loucura, pós revolução Francesa, nos séculos XIX e XX.
Contudo, no período das grandes internações, a loucura é impedida de circular
livremente e de se comunicar. A segregação do diferente e a exclusão social foram práticas
construídas através dos tempos, que atingiram não só aqueles nomeados loucos, mas todo
sujeito desviante de um padrão proposto e acordado socialmente. Durante a Idade Média,
quem assumia o lugar de exclusão eram os leprosos. Com o posterior desaparecimento da
doença, esse lugar foi destinado a outras figuras, dentre elas os loucos. Esse
desaparecimento não ocorreu devido a práticas medicinais, mas sim ao processo natural da
segregação, consequente ao fim das cruzadas, que rompeu com os focos de infecção. Dessa
maneira, Foucault (1972) afirma:
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Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da memória, essas estruturas
permanecerão. Frequentemente nos mesmos locais, os jogos de exclusão serão
retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, dois ou três séculos mais
tarde. Pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” assumirão o papel
abandonado pelo lazarento. (FOUCAULT, 1972, p.6)

Sendo assim, assumido esse lugar que a ela foi destinado, a loucura passa a ser
isolada e expulsa do espaço social. Esse lugar simbólico significava o desprezo pelas
aparições sociais, representando a morte do ser e a aparição do desumano. Tal exclusão
denota uma relação de medo e intolerância com aqueles que se diferenciavam de uma
determinada ordem social. Nesse sentido, vários autores, dentre eles Birman (1992) e
Frayze-Pereira (1994), concordam que pensar na loucura enquanto localizada no indivíduo
é emprestar-lhe uma vestimenta transfigurada de monstro. Esta postura frente ao que
chamamos de loucura tende a retirar-lhe a posição de ser humano, como também nos afasta
de algo que fala através da loucura. Ou seja, o sentido denuncia o contexto em que ela
emerge.
Antonin Artaud, artista e pensador internado em hospício durante nove anos
(1937-1946), escreveu: “E o que é um autêntico louco? É um homem que preferiu
enlouquecer, no sentido em que socialmente se entende a palavra, a trair uma certa
idéia superior de honra humana. Eis por que a sociedade condenou ao
estrangulamento em seus manicômios todos aqueles dos quais queria se defender,
pois eles haviam se recusado a acumpliciar-se com ela em certos atos de suprema
sujeira. Pois um louco é também um homem a quem a sociedade não quis ouvir e
a quem quis impedir a expressão de insuportáveis verdades”.
(FRAYZE-PEREIRA, 1994, p.11)

No Renascimento, os ditos loucos eram colocados em navios (Nau dos Loucos) e
entregues à deriva do mar. Por vezes, aportavam em alguma cidade da Europa – que
também mantinha o costume de embarcar seus loucos – ou em cidades que simplesmente
devolviam as embarcações ao mar. Essa era uma forma de expulsar os vagabundos, a fim
de limpar e purificar as cidades. A repulsa direcionada a essas figuras tinha, portanto, um
sentido de ritual, visto que o mar leva para longe tudo de ruim. Todavia, no momento em
que embarcavam, não sabiam do seu destino, sendo “prisioneiros da sua própria partida”.
Apesar disso, raramente, em algumas cidades, não enviavam pessoas e nem devolviam as
embarcações ao mar, tornando-se um porto para loucura, um lugar de ancoragem
(FRAYZE-PEREIRA, 1994, p.51).
Somente no século XVII a loucura é desvinculada dos “ritos sociais” para se atrelar
a hospitais ou casas de internação. Seguindo esse mesmo movimento, surge a Psiquiatria e
Psicologia; com o advento desses dois saberes, atrelados a modelos científicos positivistas,
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a loucura aparece em forma de doença mental. O protagonismo do surgimento dos asilos e
das grandes casas de internações tem como representantes principais S. Tuke, na Inglaterra,
e de Ph. Pinel, na França. Nesse período, a ligação entre o asilo e a doença forja-se como
uma relação necessária. Esse movimento, iniciado na Europa, foi difundindo também em
outras partes do mundo. É importante ressaltar que, nesse momento da história, há uma
forte sociedade nomeada burguesa, na qual os costumes são padronizados e o pensamento
é fixado na razão (FRAYZE-PEREIRA, 1994).
Nesse contexto a loucura passou a ser progressivamente isolada do espaço social,
expulsa para sua periferia e para as suas cercanias, aos antigos lugares onde se
inseriam inicialmente os leprosos e posteriormente os sifilíticos. Assim, ocupando
os antigos lugares simbólicos aonde a tradição ocidental expulsava e confinava as
experiências sócias que representavam a decomposição viva do corpo, a loucura
passou a indicar densamente a experiência da morte. Identificada com a figura da
morte, representando simbolicamente a fragmentação do corpo em vida como as
figuras macabras do leproso e do sifilítico a loucura recebeu uma inscrição
primordial no imaginário ocidental que lhe retirou qualquer poder de revelação e
de enunciação da verdade. (BIRMAN, 1992, p.76)

O cenário destacado traz evidências de um lugar simbólico dado à chamada loucura
na época, lugar este marcado pelo tratamento dado àqueles situados à margem de
determinado contexto social estabelecido num recorte temporal. Nesse sentido, é
importante pensar dentro de qual tipo de lógica ou organização estava pautada a escolha
entre aqueles que seriam considerados sujeitos da verdade e os que não o seriam. O que
parecia estar em jogo era a garantia de símbolos de mortificação do corpo ou da alma.
Acreditava-se que os ditos loucos estariam fadados a serem agentes contaminantes e
detentores da verdade que o corpo sem mazelas representava.
Em 1656 cria-se, por via de decreto, em Paris, uma instituição nomeada “Hospital
Geral”; que apesar do nome, não possui nenhum caráter médico ou de tratamento, mas sim
o objetivo de retirar, de forma cumulativa, os miseráveis das ruas. A criação desses
hospitais estava vinculada também a questões de cunho econômico, pois, no século XVII,
o cenário era de crise financeira, grande queda de salários e alto índice de desemprego.
Desta forma, nos momentos em que a crise se demonstrava maior, as internações
aumentavam com o objetivo de apaziguar possíveis revoltas populares. As internações
funcionavam, portanto, como um mecanismo de controle sobre aqueles considerados
desocupados. A loucura passa a ser relacionada com a inutilidade para o trabalho e a
impossibilidade de se relacionar na sociedade.
Contudo, no século XVII, o desatino e a loucura ainda não eram diferenciados, ou
seja, não existiam de forma separada. Somente um século depois é que essa divisão fica
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delimitada e a loucura passa a ter sua própria máscara. Por volta do século XVIII, as
internações passam a ser temidas pelas pessoas, pelo “mal misterioso” que nasce nas casas
de internação e espalham-se feito “epidemia” pela cidade; vinculava-se a essas práticas de
exclusão a ideia de temor e repulsa pela loucura (FRAYZE-PEREIRA, 1994).
Segundo Goffman (2008), no livro Manicômios, prisões e conventos, por volta do
século XVIII na Grã-Bretanha, a medicina começa a focar nos “transgressores”,
assegurando ao louco o lugar de paciente. Essa mudança demanda novas práticas de
cuidados médicos e de enfermaria. Os manicômios, antes chamados de hospitais para
insanos, passam então a ser chamados de hospitais psiquiátricos, iniciando a aplicação do
modelo médico de serviços aos internados. Entretanto, esses novos hospitais não se
diferenciavam muito dos asilos, pois a lógica de tratamento com o paciente era a mesma
que definia a relação de serviço1 . Nesse sentido, o autor vai ainda fazer menção ao serviço
de “conserto médico”.
O problema desses modelos de hospitais psiquiátricos decorria do fato de sua
função social ainda estar vinculada a livrar a comunidade dos aborrecimentos, perigos e da
perturbação. Dessa maneira, tais instituições estabeleciam uma relação de custódia e
moradia da loucura, garantindo a ordem pública. Em decorrência disso, muitos pacientes
ficavam alienados sob a ideia de não pertencimento à sociedade civil.
Aqueles considerados loucos eram nomeados como doentes, através dos encontros
com o médico, assumindo este uma postura de autoridade nascida da ordem, da moralidade
e das concepções burguesas; o paciente, por sua vez, transferia para o médico o poder de
cura. Frayze-Pereira (1994) considera que essa relação é originalmente de dominação, ou
seja, uma impostura hierarquizada de forma rígida, do médico sobre o paciente.
O fato de entregarmos nossos corpos para o servidor médico, e o seu tratamento
racional e empírico desses corpos é, certamente, um dos pontos altos do complexo
de serviço. É interessante observar que o gradual estabelecimento do corpo como
um bem que pode ser “consertado” - um tipo de máquina físico-química - é muitas
vezes citado como um triunfo do espírito científico secular, quando na realidade
tal triunfo parece, em parte, ter sido causa e efeito da crescente consideração por
todos os tipos de serviço especializado. (GOFFMAN; 2008, p.277)

Essa visão parece ser uma atribuição social de uma medicina ortopédica, ou seja,
aquela que pretende consertar ou completar alguma falta ou falha do corpo. Dentro dessa
perspectiva, a relação entre aquele que é nomeado como ser faltante ou quebrado com o
que detém o poder de consertar é quase devocional. Sendo assim, qualquer parecer médico
1

Conceito de serviço e servidor em Erving Goffman. Manicômios, prisões e conventos. O servidor está na
posição de definir a si mesmo o serviço que oferece e quem será impactado pelo serviço. O serviço tem uma
lógica própria dada pela relação servidor e oferta de serviço, ou seja, cabe também ao servidor definir o serviço.
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acompanhado de sua prescrição torna-se incontestável. Essa lógica parece alimentar
aspectos de certo grau de controle social, atrelado a interesses do capital e suas estruturas,
muito mais do que a oferta social de um gerenciamento da saúde e de um corpo em pleno
funcionamento.
A partir desse ponto, Frayze-Pereira vai nos apontar que, no século XIX, a loucura
começa a se confrontar com a normalidade e passa a ser considerada uma desordem, no
que diz respeito às maneiras de agir e sentir. A loucura é vista, então, como um desarranjo
de caráter psicológico, tornando-se uma falta moral do ser. No século XX, Freud traz,
enquanto perspectiva, a Psicanálise, que pretende desmontar os paradigmas construídos na
trajetória dessa loucura, para que se monte outro diferente. Esse pensamento tem como
base uma contraposição ao axioma de Descartes, a partir da ideia de uma consciência
crítica, e do inconsciente, busca dar à loucura um outro sentido, acarretando uma
diferenciação dessa experiência. Foucault (1972), a respeito da consciência crítica,
explicita:
Uma consciência crítica da loucura, que a reconhece e a designa sobre um fundo de coisa
razoável, refletida, moralmente sábia; consciência que se compromete inteiramente em seu
julgamento, antes mesmo da elaboração de seus conceitos; consciência que não define, que
denuncia. A loucura é aí sentida a partir do modo de uma oposição imediatamente
experimentada; ela explode em sua visível aberração, mostrando abundantemente e numa
pletora de provas "que ela tem a cabeça vazia e o sentido de cabeça para baixo". Neste
ponto ainda inicial, a consciência da loucura está segura de si mesma, isto é, segura de não
estar louca. Mas ela se precipitou, sem medida nem conceito, no próprio interior da
diferença, no ponto mais acentuado da oposição, no âmago desse conflito onde loucura e
não-loucura trocam sua linguagem mais primitiva; e a oposição se torna reversível: nesta
ausência de ponto fixo, pode ser que a loucura seja razão, e que a consciência da loucura
seja presença secreta, estratagema da própria loucura. (FOUCAULT, 1972, p.166)

Nesse sentido, a loucura se apresenta em plena sanidade na medida em que duvida
da possibilidade de ter perdido a consciência. Ou seja, seria demasiado apressada a
concepção de uma polaridade entre razão e a chamada não-razão, identificando uma
delimitação clara entre os pólos. A aparição da marca dessa diferença vai denunciar um
modelo de pensamento calcado no racionalismo. A exclusão daqueles nomeados loucos
estava aprisionada a uma lógica que denunciava quem estava fora e quem estava dentro de
uma estrutura de pensamento.
Rotelli, Leonardis e Mauri (1990), no livro Desinstitucionalização, uma Outra Via,
revelam que, desde as observações do manicômio em Gorizia, grupos de psiquiatras
pontuaram que não é possível adaptar a Psiquiatria aos modelos de instituições estatais
como a medicina, a justiça e a assistência, isso porque elas operam com princípios de
interpretação e intervenção, buscando uma definição do problema e uma solução racional
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para ele. Ou seja, a terapêutica racionalista é vista mais como um sistema organizado por
normas de prestação de serviços do que pela relação médico-paciente, que busca a cura
para um determinado problema, diagnosticado como doença.
Logo, podemos compreender que a história da loucura nos revela que, apesar da
longa vivência de exclusão, o louco ainda é colocado nesse lugar à margem da sociedade.
Conforme Birman (1992) aponta, o que está em questão nesses modelos de tratamento não
é a patologia ou a doença, mas sim a asfixia da singularidade e de sua expressão, ora feita
no discurso, ora fisicamente por constrição. Assim, as práticas de tratamento da loucura
estiveram, durante muito tempo, atreladas a um amordaçamento do louco por via de
medicamentos, lobotomias, eletrochoques e (ou) discursos. Era uma tentativa de silenciar a
fala louca para garantir a ordem pública.
No Brasil, os fatos não foram diferentes. Os modelos de tratamento pela exclusão e
encarceramento dos considerados loucos, além das práticas intrusivas e agressivas, foram
considerados terapêutica necessária. Com o passar do tempo, surgem críticas ferrenhas
contra esses métodos de exclusão, incitando práticas como as de Nise da Silveira, Osório
César e movimentos de reforma psiquiátrica, como será visto a seguir.
1.2 Por uma razão desviante
O trabalho de escrita e pesquisa tem demonstrado que as marcas históricas do
tratamento dedicado à considerada loucura, ou à saúde mental, carregam em si
características de exclusão e agressão sistemática na Europa e no Brasil, conforme
explicitado anteriormente. No entanto, é necessário considerar que houve trabalhos
importantes no campo da saúde mental ainda em contextos tão hostis e sombrios como nos
hospitais psiquiátricos no Brasil.
O pensamento cartesiano marcado desde o século XVII se demonstrou
predominante no período em que Nise da Silveira desenvolveu seu trabalho, e ainda se
encontra pungente, ao se pensar nas relações corpo-psique na chamada medicina científica.
Tal concepção aponta para a ideia do corpo que se assemelha à máquina e seu adoecimento
considerado falhas ou defeitos a serem consertados. Nessa concepção, a medicina teria
como função realizar os devidos reparos por meios físicos ou químicos (SILVEIRA, 1992).
Essa razão herdada de Descartes pelos homens seria um privilégio e funcionaria
independente do corpo físico, dirigindo as emoções e os sentimentos, não sendo foco
inicial de intervenção médica. No entanto, o que acontecia por vezes é que a razão era
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perdida, levando o sujeito a enlouquecer. Com o surgimento desse fenômeno, tornou-se
necessário constituir especialistas no assunto que, por herança, também operam agora na
psique por meios curativos e de conserto (SILVEIRA, 1992).
Podemos observar esse fato na tendência atual da psiquiatria em medicar toda
mazela que chegue ao consultório. Fica demarcado que a contenção pela medicação na
sociedade contemporânea se tornou, na grande maioria dos contextos, corriqueira e natural.
Silveira (1992) considera que uma corrente crítica a esses modelos se dissemina em
alguns contextos. O caráter agressivo (Eletrochoque, Lobotomia, Coma insulínico e os
Neurolépticos) e intrusivo de procedimentos usados para conter a qualquer custo o
adoecimento mental foi questionado quanto à sua cientificidade. Um dos exemplos desse
modelo devastador é o eletrochoque, criado por Cerletti em 1928. Depois de perceber que
os porcos, antes do abate, desencadeavam convulsões com o eletrochoque, observou que
elas poderiam ser reproduzidas em humanos sem ocasionar morte. Para Nise da Silveira,
Cerletti teve um momento de iluminação ao contrário. Isso porque o procedimento
mortificava aqueles que passavam por ele, causando temor entre os hospitalizados. São
inúmeros os relatos de casos de insucesso, e a chamada cura dos sintomas nada mais era
que a produção e instauração de uma doença orgânica grave.
Não se sabe ao certo o que tomou conta das inquietações da autora, mas pode-se
dizer que os caminhos pelos quais ela decidiu navegar em sua prática psiquiátrica foram
outros. Por meio de uma vivência intensa com seus clientes e em constante processo de
investigação sobre os processos internos, Nise se debruçou sobre as imagens e sobre seus
criadores. As descobertas e a solidez do trabalho científico, político e social foram
reconhecidas mundialmente por diversos pesquisadores e trabalhadores da saúde mental
que, assim como ela, se indignaram com intervenções agressivas e buscaram construir
práticas que impulsionaram uma nova política de assistência e tratamento da saúde mental
no Brasil.
Nesse sentido, a próxima seção se concentra brevemente sobre a trajetória da
psiquiatria no nosso território, observando o processo de mudança de um modelo
manicomial até a reforma psiquiátrica.
1.3 Caminhos das instituições psiquiátricas no Brasil
Para localizarmos o lugar social daqueles considerados insanos no Brasil, faz-se
necessário o esforço de recortarmos os acontecimentos que compõem essa trajetória.
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Conforme relatado, a loucura já esteve presente e livre no meio social, ocorrendo também
no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Sendo assim, era comum encontrar loucos
espalhados pela cidade, presos em porões pelas famílias ou encarcerados em prisões, por
cometerem pequenos delitos. Não era comum, porém, vê-los em enfermarias de hospitais
para tratamento. Essas intervenções decorreram das mudanças econômicas e sociais que se
iniciaram nesse período, exigindo medidas eficientes de controle social para que um
presumido desenvolvimento populacional e urbano pudesse ser alcançado (RESENDE,
1987).
A partir do século XIX, com a chegada da família real no Brasil, a loucura passa a
ser objeto de intervenção. No mesmo período, no início do século, começam a ser retirados
do convívio social e serem enclausurados nas Santas Casas de Misericórdia, onde eram
condenados à morte pelos maus tratos e pela falta de higiene. Nesse contexto, os loucos
passaram a ser responsabilidade da igreja, que exercia influência religiosa e tratamento
moral, apesar da presença dos médicos nas enfermarias (AMARANTE, 1994; VECHI,
2004).
Segundo Amarante (2004), a psiquiatria brasileira surgiu em 1830 a partir da
comissão da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, sob a direção do Dr. Cruz Jobim.
Com o levantamento das condições dos loucos na cidade, inaugurou-se, em 1852, na Praia
Vermelha, no Rio de Janeiro, o primeiro hospício, que, sob a tutela do Imperador, foi
nomeado Hospício de Pedro II. Nesse contexto, quem seriam esses considerados loucos no
Brasil?
As esparsas referências que se pode encontrar demonstram que podem ser
encontrados preferentemente dentre os miseráveis, os marginais, os pobres e toda
a sorte de párias, são ainda trabalhadores, camponeses, desempregados, índios,
negros, “degenerados” perigosos em geral para a ordem pública, retirantes que, de
alguma forma ou por algum motivo, padecem de algo que se convenciona
englobar sob o título de doente mental. (AMARANTE, 1994, p.75)

Desde a criação do Hospício de Pedro II até a proclamação da república, os
médicos não escondiam a insatisfação com a condução do trabalho na instituição;
criticavam a submissão desta ao poder religioso e a falta de um projeto assistencial
científico conduzido por princípios técnicos e capaz de produzir conhecimento e
respeitabilidade pública (AMARANTE, 1994; HEIDRICH, 2007).
Ainda de acordo com Amarante (1994) e Heinrich (2007), no final do século XIX,
após a proclamação da República, a medicina psiquiátrica brasileira procurou se
modernizar, deixando de lado o modelo arcaico do Hospício Pedro II e do discurso
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religioso, buscando um caráter científico, passando do conhecimento empírico para o
científico. A psiquiatria buscava ser mais abrangente e deixava de restringir-se ao espaço
do hospício, com vistas a criar novas modalidades de tratamento. O Hospício de Pedro II
passou a se chamar Hospício Nacional dos Alienados, e criou-se a primeira instituição
pública de saúde, com o nome de Assistência Médico-Legal aos Alienados e as Colônias
dos Alienados.
Em 1903, João Carlos Teixeira Brandão – um dos maiores críticos das práticas
manicomiais naquele momento – foi eleito deputado federal e tornou a psiquiatria a
detentora do saber sobre a loucura ao aprovar a lei dos alienados (AMARANTE, 1994;
HEIDRICH, 2007). Ele também foi o primeiro diretor da Assistência Médico-Legal aos
Alienados e do Hospício Nacional dos Alienados. A grande preocupação de Teixeira
Brandão foi encontrar uma maneira legal, do ponto de vista jurídico, de aprisionar o sujeito
louco sem ferir o direito à liberdade, garantida na nova constituição. A solução para esse
problema foi baseada na psiquiatria científica, que detém o saber da loucura e coloca o
louco como doente e incapaz, alguém que necessita de cuidado (PORTOCARRERO,
2002).
Em 1903, Juliano Moreira assumiu a direção da Assistência Médico-Legal. Durante
sua administração, inovou as práticas de modo peculiar, baseando-as no biologicismo e na
busca por explicar as doenças mentais pelos fatores étnicos, políticos e sociais. Pode-se
assim dizer que a psiquiatria desejava uma sociedade sadia, o que levou à fundação da
Liga Brasileira de Higiene Mental (AMARANTE, 1994, PORTOCARRERO, 2002,
HEIDRICH, 2007), fundada em 1923 por Gustavo Riedel, com o propósito de defender o
estado por meio de um programa forte de controle social, com fundamentos na eugenia e
xenofobia, no antiliberalismo e no racismo. Desse modo, pretendiam-se não só
enquadramentos sociais, mas também a cura das “raças” em busca de sociedades sadias
(AMARANTE, 1994, HEIDRICH, 2007).
É nesse contexto que, em 1930, a psiquiatria ganhou forças e esperança para a
sonhada cura dos insanos. Entram neste cenário os choques insulínicos e cardiazólicos da
eletroconvulsoterapia e das lobotomias. Na década de 40, é crescente a população asilada,
o que leva o Hospício de Alienados a ser transferido para o Engenho de Dentro, por estar
mais equipado e preparado para realização de procedimentos cirúrgicos de lobotomias.
Contrapondo-se a essas práticas, surgiu nesse cenário Nise da Silveira (1992), que se
opunha categoricamente a qualquer forma de tratamento agressiva e intrusiva,
colocando-se em embate com um modelo de psiquiatria predominante na época. Vinculada
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a outra forma de pensar a vida psíquica e as suas manifestações, desenvolveu um trabalho
que se propunha a “nadar contra a corrente” de seu tempo, ainda que em circunstâncias
desfavoráveis, como será visto a seguir.
No início dos anos 50, surgiram os primeiros neurolépticos para reforçar a prática
psiquiátrica. Heidrich (2007) aponta que, na década de 60, iniciaram-se as privatizações
dos serviços de saúde. Em um período de privatizações, a relação direta com um sistema
capitalista transformou a doença mental em aparato lícito de lucro. Essa prática de
privatização dos serviços foi criticada com duras denúncias de que estaria havendo um
fortalecimento da indústria da loucura e ineficiência dos tratamentos de cronificação. A
partir daí, o Governo passou a tomar novas providências para superar a crise na qual se
encontrava a Previdência Social.
De acordo com Amarante (1994), essas privatizações dos serviços de saúde
ocorreram após a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), sufocado
pelos altos gastos das longas internações.
É implantado o sistema de co-gestão entre os ministérios da saúde e da
Previdência Social e é também criado o conselho consultivo da Administração de
Saúde Previdenciária (CONASP), este último responsável pela elaboração de um
plano de reorientação da assistência psiquiátrica, que fica conhecido como o
“plano do CONASP”. No decorrer deste processo surgem as Ações Integradas de
Saúde (AIS), os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) e o
Sistema Único de Saúde (SUS) (AMARANTE, 1994, p.80).

A partir dessas iniciativas, iniciou-se a municipalização das ações de saúde; em
1978, iniciou-se o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que lutava por
melhorias no trabalho e no tratamento dado aos sujeitos internados, denunciando todo tipo
de maus tratos, violência e torturas. Posteriormente, o Movimento dos Trabalhadores em
Saúde Mental se transformou no Movimento da Luta Antimanicomial, que tinha como
lema “uma sociedade sem Manicômios” (TENÓRIO, 2002; RIBEIRO, 2004; BRASIL,
2005).
Silveira (1992) já apontava que a proposta de transformação do manicômio deveria
passar por uma transformação maior – a social, ou seja, era necessário transpor a ideia da
exclusão e maus tratos presente na conjuntura social. Cabe considerar que, antes mesmo da
chamada Reforma Psiquiátrica, já havia novas práticas, e essa visão ampla dos aspectos
sociais já constava do processo de ação e reflexão, como podemos observar no trabalho
desenvolvido por Nise da Silveira. De acordo com Heidrich (2007), o movimento da luta
antimanicomial faz surgir novas práticas para substituir o modelo tradicional de psiquiatria,
com possibilidades reais de mudança.
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Segundo o relatório da Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde
Mental, realizada em novembro de 2005, foi criado, em 1987, um dos serviços de saúde
mental que propõe uma outra alternativa ao hospital psiquiátrico. Em São Paulo, o Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) é implantado na cidade de Santos, que anteriormente
funcionava como um Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS). Essas primeiras medidas
reforçam os ideais do movimento antimanicomial. Em 1989, chegou ao Congresso
Nacional o projeto de lei criado pelo deputado do Estado de Minas Gerais, Paulo Delgado,
que visava a garantir os direitos dos sujeitos portadores de sofrimento mental, a extinção
progressiva dos hospitais psiquiátricos e, concomitantemente, a criação e expansão dos
serviços substitutivos (BRASIL, 2001).
A Reforma Psiquiátrica surgiu como um movimento social e político que visa a
transformações no tratamento dos loucos asilados nos manicômios e luta pelos direitos
desses sujeitos.
Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais
e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais
que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e
desafios (BRASIL, 2005, p.6).

O movimento da Reforma Psiquiátrica finalmente começa a produzir mudanças,
tanto nas abordagens quanto na criação de novos dispositivos para o cuidado dos sujeitos
até então enclausurados. Dessa forma, mostra-se diferente das demais modificações no
contexto da psiquiatria até então apresentadas, pois não se tratava mais de aperfeiçoar o
trabalho, mas sim de construir um novo caminho a ser trilhado. “Substituir uma psiquiatria
centrada no hospital por uma psiquiatria sustentada em dispositivos diversificados, abertos
e de natureza comunitária ou ‘territorial’, era a tarefa da Reforma Psiquiátrica”
(TENÓRIO, 2002, p. 35).
Em Minas Gerais, o grande marco dos avanços no que diz respeito à assistência ao
portador de sofrimento mental foi a criação das leis estaduais nº 11.802, de 1995 e 12.684,
de 1997, preconizando a progressiva diminuição de hospitais psiquiátricos e a criação de
novos dispositivos substitutivos abertos. Posteriormente, a Lei Estadual nº 10.216 foi
sancionada em 2001, a Lei Paulo Delgado. A partir dessas leis, nos anos seguintes, de
forma gradual, estenderam-se as iniciativas de modificação da assistência na saúde mental,
visando à construção de serviços que garantam o direito à cidadania, cultura e a um
tratamento digno (BRASIL, 2006):
No início dos anos 90, havia em Minas Gerais cerca de 8000 leitos psiquiátricos,
distribuídos em 36 hospitais dos quais a grande maioria era de instituições privadas
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conveniadas ao SUS; entrementes, era irrisório o investimento em serviços ambulatoriais,
mesmo os mais simples. Atualmente, os leitos foram diminuídos para cerca de 3 500, em
20 hospitais; esta redução foi feita de forma progressiva e sempre acompanhada pela
construção de uma rede substitutiva de cuidados. Temos hoje 100 Centros de Atenção
Psicossocial, cuja clientela-alvo são os portadores de sofrimento mental severo e
persistente, acolhidos em regime de tratamento intensivo, sobretudo nas situações de
crise. Temos, ainda, cerca de 300 equipes de Saúde Mental na Atenção Primária, muitas
delas em parceria com as equipes dos Programas de Saúde da Família, em diversos
municípios mineiros, para o acompanhamento suvsuvbsequente destes usuários. 35
Serviços Residenciais Terapêuticos oferecem moradia a cerca de 280 usuários egressos de
hospitais psiquiátricos de longa permanência (BRASIL, 2006, p.12).

Mesmo antes de ser aprovada a lei Paulo Delgado, oito estados, incluindo o Distrito
Federal, já tinham aprovado leis sobre a redução progressiva dos hospitais psiquiátricos,
além de criar dispositivos que os substituíssem e dessem assistência aos loucos dentro da
nova perspectiva (TENÓRIO, 2002). Após longo período de movimentos de forte luta
política, a aprovação da Lei Paulo Delgado, que tramitou no Congresso Nacional por doze
anos,prevê o direito à saúde mental de base comunitária e os direitos dos sujeitos com
transtornos mentais de forma humanizada. Para compreensão de como se deu esse
caminho, são apresentados os principais aspectos do processo de construção dessa Lei,
relatado por Pedro Gabriel Delgado, irmão de Paulo Delgado.
Em entrevista com Pedro Gabriel Delgado, realizada em 2013 por Michelle de
Almeida Cézar, e publicada em 2016 no livro Mobilização Cidadania e Participação
Comunitária, o entrevistado fala sobre como se deu o processo de elaboração do projeto de
lei 3.657 que viria a ser a Lei Federal 10.216. Segundo ele, o projeto de lei nasceu por
volta de 1988 e deu entrada na Câmara dos Deputados em 1989. Nos anos 80, as
discussões sobre a Reforma Psiquiátrica aconteciam de forma intensa. O II Encontro
Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental de Bauru já havia ocorrido, e oito anos antes
aconteceu o primeiro em São Paulo, onde já existia a discussão sobre a Reforma
Psiquiátrica nesses termos.
Delgado (2016) aponta que na época, várias construções de novas normativas
aconteciam. Em 1988, aconteceu a constituinte; decorrente dela, veio o impulsionamento
para algumas mudanças. Neste contexto, elaboraram-se o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, várias normativas com relação aos direitos dos indígenas e o próprio
Sistema Único de Saúde (SUS), que teve sua lei promulgada em 1990. Nesse cenário, os
movimentos de Reforma Psiquiátrica, ou movimento de Luta Antimanicomial, fortemente
impulsionados pelo Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, lutavam por
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normativas e novas formas de se pensar a organização dos serviços de saúde mental como
um todo.
Pedro Delgado conta que seu irmão, já interessado por legislações protetivas como
um todo, engajava-se em longos debates sobre saúde mental. Paulo Delgado e Pedro
Delgado reuniram-se em Juiz de Fora com representantes do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas. Desse encontro foi elaborado um projeto de lei apontando algumas prerrogativas
importantes quanto à saúde mental. Esse projeto foi apresentado a diversos representantes
dos Movimentos da Luta Antimanicomial e dos Trabalhadores de Saúde Mental. As
diretrizes do que caberia ao processo legislativo foram organizadas por Paulo Delgado e,
assim, a lei tomou sua primeira versão, indo à Comissão de Constituição e Justiça em
dezembro de 1989. Pedro Delgado pontua que havia condições favoráveis para a
aprovação no âmbito legislativo e ainda forte organização dos Movimentos dos
Trabalhadores da Saúde Mental que estavam presentes e em constante debates para que a
lei e as mudanças almejadas fossem alcançadas (DELGADO, 2016).
A aprovação da Lei Paulo Delgado foi de extrema importância no contexto
Brasileiro e favoreceu a organização normativa; além disso, forneceu e ainda fornece
parâmetros balizadores para se pensar de forma ampla e humanizada formas de se
relacionar com o que denominamos a área de atuação de Saúde Mental. Alguns desses
parâmetros basilares são apresentados a seguir:
Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata
esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo,
orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos
econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer
outra.
Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares
ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde,
visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não
de sua hospitalização involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a
devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de
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saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em
saúde aos portadores de transtornos mentais. (BRASIL, 2001, p.1)

A promulgação da Lei Paulo Delgado impulsionou iniciativas de criação de novos
serviços substitutivos. No entanto, antes mesmo de sua aprovação, oito estados – incluindo
o Distrito Federal – já tinham aprovado leis que ordenavam a redução progressiva dos
hospitais psiquiátricos, bem como criado dispositivos que os substituíssem e dessem
assistência aos loucos dentro da nova perspectiva. A partir dessas leis, nos anos seguintes
se estendem, de forma gradual, as iniciativas de modificação da assistência na saúde
mental, visando à construção de serviços que garantissem o direito à cidadania, cultura e a
um tratamento digno (TENÓRIO, 2002).
Até aqui, o intuito da escrita foi de apresentar aspectos sociais e históricos do
fenômeno loucura apontado por Foucault (1972), localizando também para o leitor trechos
de uma história da assistência ao doente mental no Brasil que, conforme apontado, foi
marcada por longo período de exclusão e maus tratos. No entanto, ainda no hospital
psiquiátrico, nascem práticas como a de Osório César e Nise da Silveira, que com tamanha
sofisticação intelectual e um trabalho cuidadoso, causaram mudanças incalculáveis na
realidade de muitas pessoas.
No tópico a seguir, serão apresentadas algumas experiências importantes no campo
da saúde mental, sobretudo no que se refere à experiência com atividades expressivas em
dispositivos de saúde mental e sua relação com processos de criação.
1.4 Experiências com arte na Saúde Mental
No século XVI, a loucura transitava livre no meio social e era considerada uma
expressão de sabedoria, sendo que uma das vias desse encontro se dava sob a ótica da arte.
De acordo com Foucault (1972), no mundo árabe, durante o século XII, a arte, a exemplo
da música e da dança, eram utilizadas para o tratamento da alma dos loucos. Segundo o
autor, durante o período da Renascença, a Europa, sob influência árabe, também utilizava a
arte nos primeiros hospitais para insanos. Entretanto, no século XVII, tomada pelo caráter
crítico, a loucura passa então a ser considerada incapacidade para o trabalho e para a
convivência social e começa a ser depositada nos hospitais para tratamento moral.
No Brasil, a exemplo de outros países, o trabalho foi e ainda é considerado
atividade terapêutica. Segundo Heidrich (2007) e Guerra (2008), no final do século XIX,
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como já discutimos, a psiquiatria brasileira ganha um caráter científico, buscando novas
modalidades de tratamento, a exemplo da sociedade europeia. Assim surgem as colônias
que realizavam trabalhos agrícolas, de forma que “o trabalho, também no Brasil, passou a
ser meio e fim do tratamento” (GUERRA, 2008, p.33).
De acordo com Lima (2008), no período posterior, século XX, Osório César
começou a trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Juquery. Osório era um psiquiatra, músico
e crítico de arte que, ao ver nas paredes e no chão traços desenhados pelos loucos,
começou a catalogar e evidenciar qualidades estéticas muito próximas das obras dos
artistas do modernismo. Ele acreditava que o trabalho com a arte tinha um caráter clínico e
social, objetivando a reabilitação e construção da possibilidade de uma profissionalização
fora do hospital. Osório criou uma escola de arte e realizou várias exposições dos trabalhos
feitos por pessoas em tratamento no Hospital de Juquery, com vistas a enfatizar o caráter
social e cultural das obras, em detrimento da patologia.
Destaca-se também a importância das contribuições de Toledo Ferraz (1998) e
Arley Andriolo (2003) acerca do trabalho de Osório César, além de ele próprio dispor de
diversas publicações sobre sua experiência, a exemplo dos textos: A expressão artística nos
alienados (contribuição para o estudo dos símbolos na arte) publicado em 1929; A arte
primitiva nos alienados: manifestação escultórica com caráter simbólico fetichista num
caso de síndrome paranóide, de 1924; Misticismo e loucura: contribuição para o estudo das
loucuras religiosas no Brasil, 1939. Simbolismo místico nos alienados, 1949; Contribuition
à l’étude de l’arte chez lesaliénés, 1951; e Contribuição ao estudo do simbolismo místico
nos alienados (um caso de demência precoce paranóide num antigo escultor), 1927.
Outra importante figura nesse cenário foi a Dra. Nise da Silveira, que criou e
coordenou o centro de terapêutica ocupacional e reabilitação no Centro Psiquiátrico do
Engenho de Dentro, no qual convidava os internos a participarem de ateliês, como eram
chamados. Neste sentido, os ateliês eram ofertados como um ambiente de possibilidades.
Dentro do espaço, eram realizadas atividades expressivas, como pintura, modelagem,
dança, música, leitura e outras oferecidas aos clientes. Nise da Silveira também foi
fundadora do Museu de Imagens do Inconsciente, localizado no Rio de Janeiro, no qual
expunha as obras feitas por seus clientes.
Em 1946, iniciam-se os trabalhos na ala da terapêutica ocupacional no Hospital
Engenho de Dentro. Por uma oposição aos métodos de terapêuticas psiquiátricas da época,
Nise decide tomar outro rumo, preocupando-se com uma nova organização daquilo que
antes era considerado um mero passatempo para os internos. A intenção desse trabalho se
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pautava em desenvolver um espaço agradável e diferente do ambiente hospitalar. Também
se priorizou formar monitores que se pusessem na posição de uma relação cordial com os
clientes, operando como afeto catalisador na relação terapêutica. O conceito afeto
catalisador é desenvolvido por Nise da Silveira nos livros: Imagens do Inconsciente
(1981), Mundo das Imagens (1992) e Gatos e Emoção de Lidar (1998). Nessa atmosfera,
propiciava-se a livre manifestação dos sintomas, e aquilo que antes era desordem
emocional teria possibilidade de se reordenar. Tal abordagem favoreceu o desenvolvimento
de profundo estudo, reconhecido internacionalmente no campo da saúde mental.
A Terapêutica Ocupacional tinha para mim outro sentido. Era intencionalmente
diferente daquela empregada, de hábito, nos nossos hospitais. (...) Nosso objetivo
era fazer da Terapêutica Ocupacional um campo de pesquisa. (SILVEIRA, 1992,
p.16)

Segundo Silveira (1992), os resultados foram animadores: observaram-se
influências das atividades exercidas nos ateliês, bem como a modificação do ambiente
físico se estendendo para os pátios e instituição. Os efeitos benéficos observados nos
clientes demonstravam a eficácia da Terapêutica Ocupacional quando bem empregada.
Além disso, favoreceu o desenvolvimento de estudos no campo da pesquisa e da clínica na
psicose. Com o desenvolvimento da proposta, as atividades se estenderam para dezessete
núcleos os quais ofereciam formas diversas para a expressão dos frequentadores dos
ateliês. Nesse ambiente, também era estimulada a livre expressão e interação social,
observando e respeitando a capacidade de cada indivíduo para tal.
Desde 1948, pode-se observar que atividades como pintura e modelagem possuem
caráter terapêutico, pela possibilidade de concretizar sentimentos e emoções confusas de
forma a contribuir para nova reorganização, isto é, forças e formas de autocura seguiam em
direção à consciência. Em maio de 1952, foi criado o museu de Imagens do Inconsciente,
sendo daí em diante expandido e alimentado constantemente pelas produções dos ateliês
(SILVEIRA, 1992).
Quanto à representatividade do trabalho desenvolvido por Nise da Silveira,
diversos pesquisadores se debruçaram sobre sua obra. Podemos destacar as contribuições
de Ferreira Gullar (1996) com o livro Nise da Silveira; Walter Melo (2001) com o livro
Nise da Silveira; Luiz Carlos Melo (2014) com Nise da Silveira: caminhos de uma
psiquiatra rebelde e mais recente o livro Mania de liberdade: Nise da Silveira e a
humanização da saúde mental no Brasil lançado em e-book por Felipe Magaldi (2020).
Além dessas obras, há diversos artigos de periódicos, por exemplo: os artigos de Eliane
Dias e Elizabeth Maria Freire de Araújo (2007) “Resistência, Inovação e Clínica no Pensar
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e no Agir de Nise da Silveira”; "Maceió é Uma Cidade Mítica: O Mito da Origem em Nise
da Silveira”, Walter Melo (2007), entre outros.
Castro e Lima (2007) apontam que Nise da Silveira teve sua preocupação mais
voltada para a questão da expressão de cada artista em suas obras do que para o valor
artístico a ela atribuído. Em relação ao valor como obra de arte, a médica deixava para os
críticos competentes, voltando-se para o estudo científico que pudesse ser levantado a
partir das produções. Portanto, o trabalho de Nise da Silveira teve uma influência sobre o
movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, uma vez que aparece como um dos
primeiros movimentos questionadores sobre o fazer da psiquiatria em relação ao louco.
Lima (2008) aponta que o trabalho de Nise da Silveira
abre espaços para manifestações e criações “loucas”, afirmando a importância de
uma escuta atenta e interessada por essas produções. Seu trabalho introduz a
questão da expressão e dos significados simbólicos na compreensão das
atividades, onde só havia ocupação e pedagogia moral (LIMA, 2008 p. 68).

Conforme Melo (2007), o trabalho de Nise influenciou a reforma psiquiátrica, no
sentido de substituição dos manicômios por outros serviços, a exemplo do trabalho na casa
das Palmeiras. Em seu trabalho, Nise buscava práticas humanizadas e ressocializadoras.
Impulsionada pelo desejo de um melhor tratamento aos loucos, criou a casa das Palmeiras,
espaço que colocou em questionamento a lógica manicomial, uma instituição de portas
abertas que se opunha à desumanização dos manicômios.
No início dos anos 80, iniciaram-se os movimentos antimanicomiais e, com eles, os
primeiros serviços em prol da humanização do trabalho. Assim, surgiram os primeiros
centros de convivência, com a proposta de oferecer atividades artesanais, de teatro, música
e esportes. As atividades oferecidas pretendiam favorecer a vivência livre nos pátios, de
forma a garantir aos internos possibilidades de escolher aonde ir e o que fazer, promovendo
outra forma de relação nesse espaço. Com o confinamento nos pátios, a proposta seria
devolver ao interno o direito (LIMA, 2008).
Portanto, Lima (2008, p.11) nos aponta que “desses conjuntos de práticas, as
oficinas e ateliês de atividades ganham um papel central de eixo estruturador do cotidiano
e da clínica”. Segundo a autora, o enfoque do trabalho é buscar formas de sociabilidade,
por meio de atividades expressivas e artísticas, com uma escuta apurada para uma
linguagem sem palavras, sendo que o espaço das oficinas pode ser considerado território
de cultura, possibilitando encontros e compartilhamentos. Assim sendo, pode-se dizer que
as oficinas terapêuticas são um espaço cultural que possibilita a integração social,
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ampliação e produção. Nesse caso, a arte, dentro dessas oficinas, oferece a oportunidade da
transformação da subjetividade em algo novo e inclusivo.
1.5 Atividades expressivas
Como vimos até aqui, a arte já foi utilizada como tratamento no contexto da saúde
mental, porém nunca em um sentido amplo de liberdade de expressão, como ocorreu após
e sob influência do trabalho de Nise da Silveira. Ela acreditava que, a partir das produções
artísticas, um novo mundo poderia emergir para os sujeitos. Vale ressaltar que, no presente
estudo, assim como apontamos no trabalho de Dra. Nise, não pretendemos vincular o valor
da arte realizada nas oficinas ao seu valor artístico, mas sim pensar como, partindo da
expressão singular de cada sujeito podem-se criar laços a partir das identificações grupais,
conforme Assis (2008). E qual seria esse valor? Deste modo, como podemos pensar as
oficinas terapêuticas com arte? Segundo Assis (2008),
a arte nas oficinas terapêuticas pode ser pensada e estudada sob muitas óticas e
em suas diversas linguagens, tendo seu emprego como instrumento embaçador
da nova propedêutica, e demonstrando como o “fazer artístico” chega a propiciar
ao portador de sofrimento psíquico uma nova perspectiva de re-inserção social
(ASSIS, 2008 p.95).

Segundo Assis (2008), o fazer cotidiano nas oficinas terapêuticas permite o
transitar de personagens, atores, músicos, e dançarinos; é a partir desse transitar que se
estimula a criatividade e o fazer artístico nas mais diversificadas linguagens, sejam elas
simbólicas, metafóricas, poéticas ou visuais; com isso, é possível resgatar o direito à
cultura e cidadania. Fonseca e Thomazone (2011) afirmam que as criações artísticas são
capazes de superar os rótulos e classificações.
É importante salientar que as oficinas terapêuticas, incluídas as de arte, são
oferecidas e não impostas, sendo a participação em tais atividades parte de um desejo
subjetivo daquele que participa. Nesse sentido, nem todos os sujeitos desejarão se juntar às
atividades artísticas, o que não impede que se utilizem do ambiente para circulação e
convivência, como aponta Assis (2008). Há ainda aqueles que, mesmo não possuindo
questões vinculadas à arte em si, descobrem um lugar que lhes cabe enquanto seres sociais,
cidadãos, ou mesmo consumidores do relacionamento e da cultura, elementos que lhes
foram negados em “outros tempos” (ASSIS, 2008 p.98).
As oficinas terapêuticas são, na contemporaneidade, um dos dispositivos dentro dos
novos serviços substitutivos que possibilitam a ressocialização do sujeito, mostrando-se
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imprescindível para a nova clínica antimanicomial, uma vez que trabalham diretamente
com o cotidiano social e o trânsito de pessoas nesse ambiente. É plausível pensar, então,
nas oficinas de arte como novas possibilidades e construções, tanto no âmbito da cultura e
da cidadania quanto na saúde. Pode-se dizer que as oficinas de arte, ao proporcionar
experiências de expressão, fortalecimento das relações e participação nos ambientes
sociais, propiciam, além de construções de laços sociais, a promoção de saúde (ARAÚJO;
CÂMARA; XIMENES, p. 2012).
1.6 Movimentação e ordenação criativa
Como apontado anteriormente, a dimensão do trabalho realizado no campo da
Saúde Mental com propostas que se articulam com as artes se mostra extensa. No entanto,
alguns trabalhos se destacam em seu processo reflexivo e científico, como observado no de
Nise da Silveira. O debate sobre a Arte e a criatividade vem sendo realizado em diversos
espaços, trazendo colocações e perspectivas sobre a temática, como podemos observar em
autores e artistas como Mário Pedrosa, Fayga Ostrower, Cecília Almeida Salles e, como
citado anteriormente, Nise da Silveira. Todos esses autores propõem acompanhar os
processos criativos a partir de uma perspectiva de abertura e liberdade, tensionando ao
máximo os aspectos de definições ou de limitações conceituais, de forma a pensar sobre os
processos de criação de forma ampla.
Ostrower (2008) aponta a criação ou criatividade como a possibilidade de dar
forma ou formar aquilo que ainda não foi feito, algo novo. Esse potencial criativo pode se
dar em qualquer atividade cotidiana, em diversos espaços, emergindo de qualquer ser
humano. Seguimos movimentos e formas que se agrupam e atravessam fazeres cotidianos
que conferem significado à experiência de viver. No entanto, essa ordenação que vai se
constituindo não se estabelece por acaso, ainda que não capturemos o sentido ordenador
nem um eixo de nexo dominante.
As ordenações parecem se relacionar a partir de uma lógica dominante sempre
ligada intimamente a um centro que nada mais é do que nós mesmos. “Sem nos darmos
conta, nós o orientamos de acordo expectativas, desejos, medos, e, sobretudo de acordo
com uma atitude do nosso ser mais íntimo, uma ordenação interior” (OSTROWER, 2008,
p.9). Tal organização ocorre através de um movimento de atribuição de significados aos
fenômenos que se desenrolam e se projetam de maneira específica para cada ser humano.
Ao pensar na necessidade de dar a forma, ou organizar configurações tão singulares
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presentes no homem, pode-se considerar a existência de fortes movimentos no sentido da
criação.
Configurar algo novo, ou algo que tenha um sentido próprio, requer o rigor da
forma, ainda que essa organização esteja oculta ou ainda não descoberta. Nasce de uma
potencialidade de comunicar-se consigo e com os outros e carrega em si um caráter
existencial. “O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque
precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando
forma, criando” (OSTROWER, 2008, p.10).
Ostrower (2008), ao falar do processo criativo, pondera que, ainda que esteja ligado
a questões relativas ao indivíduo e a um modelo de pensamento racional, eles vão ocorrer
no nível de uma intuição ou força espontânea, muitas vezes inconsciente. Na medida em
que essa criação toma forma, aspectos da intenção ou de conteúdos ocultos se tornam
aparentes. Na dimensão de uma consciência, os elementos formados podem comunicar
significados. No entanto, existe uma imprecisão ou mutação intrínseca na narrativa, sendo
a criação por um lado movimentação e transformação e, por outro, ordenação e construção.
A experiência observada no trabalho de Nise da Silveira demonstra que esse
potencial formador e criador se manifesta na produção de seus clientes. “Não filiados a
quaisquer escolas, nossos pintores passam da abstração ao figurativo e vice-versa de
acordo com sua situação face ao mundo externo e suas vivências internas” (SILVEIRA,
1981, p.22). No ambiente do hospital psiquiátrico, as vivências das dimensões subjetivas
estão evidentemente ligadas a condições diversas. Questões como espacialidade e
temporalidade se apresentam marcadas por experiências internas específicas; igualmente, a
organização das formas segue o mesmo padrão. Mas não será assim com todo ser humano?
Convém apontar que Nise observa nos desenhos e pinturas de seus clientes uma
curiosa disposição a se apresentarem de forma circular, como mandalas. Essa tendência
sugere a ordenação da psique e está presente nas mais remotas manifestações expressivas
do ser humano. As formas circulares na arte pré-histórica podem ser observadas nas
pinturas em rochas, na forma de esculpir variados materiais, em instrumentos ritualísticos
nas mais variadas aparições. De acordo com Silveira (1991), tais manifestações se dão por
meio de uma força ordenadora de caráter involuntário, assim como a necessidade de
expressão.
Como todo sistema vivo, a psique se defende quando seu equilíbrio se perturba. As
imagens circulares, ou próximas ao círculo, dão forma aos movimentos instintivos de
defesa da psique, aparecendo de ordinário logo no período agudo do surto esquizofrênico,
desde que o doente tenha oportunidade de desenhar e pintar livremente num ambiente
acolhedor. Isso não indicará que, desde logo, a ordem psíquica seja restabelecida. As
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imagens circulares exprimem tentativas, esboços, projetos de renovação. No nosso atelier
predominam esses projetos configurados em mandalas incompletas e indiferenciadas.
(SILVEIRA, 1981, p.55)

Segundo Silveira (1981), questões que dizem respeito à psique humana se
apresentam de forma complexa. Por exemplo, uma imagem pintada não poderá ser
considerada um simples sintoma. Sendo assim, tais imagens não poderiam deixar de serem
vistas a partir de um olhar voltado para a subjetividade implícita nelas, bem como também
como partes de um processo mais amplo do autor.
Defrontei-me com outro fenômeno ainda mais surpreendente: a constante tendência ao
agrupamento, à simetria, à disposição de elementos díspares em torno de um centro e,
sobretudo, o aparecimento de círculos mais ou menos regulares, simultaneamente com as
habituais desintegrações de formas, típicas do desenho e da pintura de esquizofrênicos, e às
quais os autores davam tão grande ênfase. (SILVEIRA, 1981, p.50)

Nise da Silveira descreveu a produção de clientes do Hospital Psiquiátrico Pedro II,
onde ela trabalhou, e Casa das Palmeiras2, a partir de um olhar atento aos processos. Essa
afirmativa pode ser notada quando aborda suas observações sobre o trabalho desenvolvido
nos ateliês: “cedo me convenci da impossibilidade do estabelecimento de códigos. A
linguagem abstrata cria-se a si própria a cada instante, o impulso das forças em movimento
no inconsciente. Era uma constatação empírica” (SILVEIRA, 1981, p.19). Isto é, não era
possível uma visão redutora e simplista diante de tamanha complexidade e mutações
diárias aparentes no trabalho dos clientes que participavam dos ateliês.
Aspectos da criação, enquanto movimento e processo constante de reflexão e ação,
vão ao encontro do questionamento da obra como resultado final ou produto de arte. Esse
pensamento propõe a perspectiva de se olhar para a obra enquanto um contínuo aberto, ou
seja, sempre inacabada. O encontro com a obra é sempre o encontro com o real em
mobilidade, levando a aparição do artista do ponto de vista estético no processo de criação.
Ou, como aponta a autora, “a poética dos rascunhos, estética do movimento criador”
(SALLES, 1998, p.26).
Torna-se difícil identificar com precisão onde o processo criativo teve seu início e
quando irá acabar e, mais ainda, no que vai se materializar. Esse elemento de imprecisão
estabelece um contraponto a uma busca pela origem da obra e coloca em xeque a visão do
objeto de arte, ou obra concluída, tornando-se um ponto do processo. Ou seja, “a obra está
sempre em estado de provável mutação, assim como há possíveis obras nas metamorfoses
que os documentos preservam” (SALLES, 1998, p.26).
2

Hospital Psiquiátrico Pedro II, localizado no Rio de Janeiro. A Casa das Palmeiras é uma instituição de Saúde
Mental aberta, criada por Nise da Silveira, também localizada no Rio de Janeiro.
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Ainda conforme Salles (1998), perceber a dimensão da arte enquanto movimento
demanda modificar o olhar sobre os objetos de arte como fim ou ápice da obra. Por um
lado, há a estética do objeto estático, por outro, uma estética da continuidade, buscando
uma relação dialógica diante de movimentos de criação. Tal posicionamento abre espaço
para a aparição das imperfeições ou erros, bem como a possibilidade de vários caminhos
dentro de um mesmo processo. Assim como o cientista, o artista é mobilizado por uma
questão e vai criando hipóteses e testando possíveis soluções. Desta forma, surgem
desdobramentos infinitos norteados pela temática escolhida e pela proposta de abertura.
Considera-se então uma dificuldade aparente de se determinar com precisão um início e
um fim, e passa-se a observar o caminho percorrido.
Conforme Pedrosa (1986), na criação artística, desde a mais sensível e subjetiva,
até a técnica e rigorosa, pode-se chegar a um ponto comum, a possibilidade da expressão.
Embora com todas as diferenças nos caminhos e formas de se fazer, o resultado é
precedido de uma simbologia implícita, seja num plano mais sensível, ou mais imaginário.
Igualmente, nos dois casos, a forma de apreensão se dá de modo sensitivo e intuitivo. Ou
seja, no momento em que entramos em contato com dimensões da criação, a experiência é
sempre mediada por aparatos corporais que realizam suas leituras sobre o objeto. Sendo
assim, a obra de arte, para Pedrosa, está carregada de linguagem e sensibilidade, do início
ao fim, sendo presente enquanto força natural e subjetiva.
Seguindo a tendência desse capítulo, foi apresentado, até então, um breve recorte
sobre as experiências com atividades expressivas em saúde mental no Brasil, apontando
para a necessidade de aprofundamento nesse tema. Para tanto, foram apresentadas
contribuições do trabalho desenvolvido por Nise da Silveira na Casa das Palmeiras. Nesse
sentido, também se apresentou uma proposta de articulação entre processo de criação e
ordenação, buscando um diálogo entre autores das artes e Nise da Silveira. No que se
segue, serão abordados aspectos da criação, não só de um objeto estético, mas também da
criação de afeto e relação social. Será tomado o caminho de contar histórias sobre um
território vivo a partir da memória de seus transeuntes e habitantes. Nesse sentido, iremos
criar uma imagem fotográfica das relações com o espaço e com os processos de
criação, que será apresentada mais adiante.
1.7 O Afeto Catalisador como princípio ético
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O hospital psiquiátrico e suas enfermarias era um ambiente devastador. A estrutura
física e o modelo de tratamento causaram profundo incômodo a Nise da Silveira. No
entanto, as hierarquias médicas não permitiam intervenções incisivas no modelo de
tratamento vigente quando Nise iniciava seu trabalho. A saída então foi a de traçar
caminhos desviantes. Dedicando-se ao setor de Terapêutica Ocupacional desde 1946, Nise
interviu significativamente no ambiente hospitalar por meio da “terapêutica ativa”
(SILVEIRA, 1981, p.73).
Em um setor praticamente abandonado, foi possível encontrar certa liberdade para
construir uma prática que buscasse alcançar, por meio de atividades manuais e expressivas,
o acesso às profundezas da psique, manifestas em nível não verbal. Isso, mesmo não
reconhecida devidamente por uma cultura pautada no racionalismo e focada nas
manifestações verbais como possibilidade de comunicação. No entanto, o modelo
terapêutico que Nise da Silveira iniciava chamou atenção por uma forma particular que se
diferenciava das já instituídas: havia uma preocupação com aspectos teóricos, de formação
de monitores, sobretudo na dimensão do afeto.
Nesse sentido, Silveira diz: “os conhecimentos técnicos não constituem tudo em
qualquer profissão. A pessoa humana de cada um, a sensibilidade, a intuição são
qualidades preciosas” (SILVEIRA,1981, p.74). A observação atenta e constante reflexão
sobre o trabalho desenvolvido possibilitou o alcance de novas descobertas. O que poderia
ser favorável no ambiente hospitalar psiquiátrico para a construção de tratamentos no
campo da saúde mental?
Mais uma vez a resposta vem de exemplos do contato pessoa a pessoa, nos ateliês e
na dinâmica construída por Nise da Silveira. Hernani Loback, um dos monitores, trouxe
para os ateliês um cliente que não havia sido encaminhado e sequer autorizado pelo
psiquiatra responsável; no momento em que ela foi repreender o monitor, ele disse que
havia notado no canto dos olhos daquele cliente o desejo de acompanhá-lo. Após esse
acontecimento, Emygdio se dirigia com entusiasmo para os ateliês, demonstrando notória
melhora em seu quadro. A este respeito, Nise da Silveira afirma que “sensibilidade para
captar desejos no canto dos olhos de esquizofrênicos é muito mais importante que
conhecimentos técnicos. Se as duas coisas estiverem juntas evidentemente será o ideal”
(SILVEIRA, 1981, p.75).
Outro exemplo que demonstra a importância da dimensão do afeto no processo
terapêutico é o de Fernando Diniz e a monitora Dona Elza. Fernando, em diálogo com a
Dra. Nise da Silveira sobre uma de suas pinturas, diz: “Nesse dia um ácido derramou-se na
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minha vida”... “Por quê? O que aconteceu? Porque depois desse dia, durante muito tempo,
Dona Elza não foi me buscar para a pintura” (SILVEIRA, 1981, p.76). O pintor e cliente se
referia exatamente ao dia em que Dona Elza teria partido de férias no período de trinta
dias.
Este fato impressionou-me profundamente e desde então fiquei ainda mais atenta ao
relacionamento dos doentes com os monitores. Repetidas observações demonstraram que
dificilmente qualquer tratamento será eficaz se o doente não tiver ao seu lado alguém que
represente um ponto de apoio sobre o qual ele faça investimento afetivo. (SILVEIRA,
1981, p. 76)

A experiência de Nise dentro do Hospital Psiquiátrico Pedro II e, posteriormente,
na Casa das Palmeiras foi fator determinante para a concepção do conceito afeto
catalisador. Em busca de se conectar inicialmente com os internos ou, como ela preferia
dizer, clientes, descobriu que só era possível ter acesso à forma singular de comunicação
dessas pessoas através da produção de suas imagens e, antes disso, a partir de uma relação
verdadeira e genuína de respeito e afeto. Essa relação é considerada aspecto chave para que
se possa desenvolver uma terapêutica que busque ser efetiva.
Conforme Silveira (1981), na química, elementos utilizados como catalisadores
podem levar a um aumento na velocidade de condução de reações. Existem também as
substâncias inibidoras, que atuam no bloqueio ou diminuição da velocidade de condução.
Assim como na química, na relação monitor e cliente, foram observados efeitos
catalisadores e inibidores, os quais se manifestaram de formas variadas de acordo com
cada pessoa. Ou seja, um agente inibidor para uma pessoa pode funcionar como agente
catalisador para outra.
A relação de catalisador e inibidor pode ser observada entre os clientes com os
animais, ou coterapeutas, e com os materiais de trabalho nos ateliês. As singularidades de
cada cliente eram natural e cuidadosamente observadas. Havia aqueles que se
relacionavam muito bem com os animais coterapeutas, enquanto outros mantinham uma
relação distante e até mesmo com receio. Os materiais e ferramentas de trabalhos também
funcionavam da mesma maneira, os clientes tinham suas preferências, restrições e modos
particulares de manuseá-los (SILVEIRA, 1981).
O conceito afeto de catalisador foi de extrema importância para nortear as
avaliações sobre a cartografia vivenciada no CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim, que será
melhor tratada no terceiro capítulo. Colocando esse conceito como orientador, observou-se
no trabalho de campo que os funcionários do CAPS-I que se colocavam enquanto
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oficineiros em atividades criativas, prestavam certa atenção às relações afetivas que
estabeleciam com as pessoas do grupo participante de determinada oficina.
Silveira (1981) notou que era preciso uma conexão pela qual se pudesse
desenvolver uma relação de confiança com alguém. Essa forma de interação pode se
estender para o ambiente e demais pessoas. Nos ateliês de pintura e também nas demais
atividades como encadernação, marcenaria, jardinagem, costura, tapeçaria, dentre outras, o
afeto era elemento constante. No entanto, era necessário que fosse instaurada certa
constância nos parâmetros terapêuticos. Nesse sentido, Nise se preocupou em permanecer
atenta e cuidadosa na relação com seus clientes, orientou sistematicamente cada monitor
que fosse com ela trabalhar.
Um passo indispensável para sairmos do nível empírico de trabalho seria cuidar da
formação de monitores. Organizei alguns cursos de terapêutica ocupacional, cursos de
emergência, que correspondesse a nossas necessidades imediatas. E, sobretudo,
regularmente eram feitas com os monitores reuniões destinadas à avaliação psicológica das
atividades e seu papel terapêutico em cada caso clínico. (SILVEIRA, 1981, p.74)

O rigor estabelecido e a preocupação teórica e prática fizeram com que a dimensão
do afeto como princípio ético fosse marca relevante do seu trabalho terapêutico, e
reconhecido mundialmente. Em tempos de crise econômica, pandemia e retrocessos no
sistema de assistência à saúde mental, fica ainda mais clara a importância de se tomar
como forma, ou como parâmetro, o conceito afeto catalisador advindo de movimentos
constantes de ação e reflexão, reflexão e ação. O segundo capítulo busca denotar como o
conceito afeto catalisador se relaciona com os caminhos metodológicos percorridos nesta
pesquisa, apresentando passagens as quais, assim como na fotografia, buscam congelar
momentos importantes do caminhar da pesquisadora. E na sequência, o terceiro capítulo
terá, como caminho de análise dos dados coletados no campo, as perspectivas do conceito
de afeto até aqui aludidas.

2. VELA: ENTRE A ARTE E A SAÚDE MENTAL
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...Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado.
Fotografei o perfume.
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na
pedra.
Fotografei a existência dela...
(Manoel de Barros, 2000)

A apresentação deste capítulo surge da necessidade de falar sobre os processos e
como a metodologia do trabalho foi sendo vivenciada. A tentativa que se fez foi a de
passar pela experiência de forma a capturar os afetos que ela trazia. Nesse sentido, o que se
tentou foi encarar as leituras, observações e construções coletivas como potenciais
materias de trabalho, registradas na memória corporal. Esse aspecto perpassa a dimensão
da pesquisa em campo, escrita da dissertação e processo de criação de um produto
artístico, conforme demanda o Programa Interdepartamental em Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade – PIPAUS. Nesse sentido, buscou-se aproximar de uma metodologia
cartográfica fundamentada nas ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2007) e discutida
por diversos autores contemporâneos.
2.1 Aspectos teórico-metodológicos
A construção da metodologia desta pesquisa se pautou pela observação de algumas
variantes consideradas aqui importantes, quais sejam: a impossibilidade de uma
neutralidade e a percepção da pesquisa enquanto processo em movimento. Nesse sentido,
buscaram-se formas de pesquisar e abordagens que se relacionam com essas variantes.
Pensando nesse sentido, pretendeu-se realizar uma pesquisa de caráter exploratório, de
abordagem qualitativa indutiva, para obter maior aproximação do campo a ser estudado,
tendo como intuito elucidar e clarificar hipóteses já existentes ou suscitar novos caminhos
de pesquisa. Este tipo de investigação busca o aprimoramento de ideias e dados que
potencializem ou que levem a novas reflexões a partir de uma perspectiva interpretativista.
Foram utilizados os procedimentos de levantamentos bibliográficos, análise de exemplos
que possam contribuir, entrevistas com pessoas que vivenciaram na prática o tema ou
problema abordado, e observação dos processos de interação de determinado grupo
(MILER, 2010).
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Especificamente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os temas
Loucura, Arte e Loucura, Saúde Mental no Brasil, Arteterapia, Processos de Criação, e
Cartografia. As pesquisas tiveram como base de dados livros físicos, livros em PDF,
artigos, teses e dissertações acadêmicas. Dentre essas pesquisas, foram selecionadas as
referências que mais se aproximavam do escopo temático e do viés metodológico.
Como proposta de aproximação do tema, foi realizada uma pesquisa de campo,
tomando como foco do estudo de caso a instituição CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim. O
intuito foi observar os aspectos práticos sob a luz dos aspectos teóricos e vice-versa. Nesse
sentido, duas perguntas foram guias para essa investigação: 1) em que medida Arte e
Loucura se relacionam no cotidiano? 2) como as dimensões afetivas incidem no trabalho
desenvolvido pelo CAPS-I?
Essas questões conduziram à forma como a pesquisa se desenvolveu dentro da
instituição, agindo como norteadoras que se fizeram importantes no processo. Nesse
sentido, buscou-se realizar um estudo de caso sobre a instituição, na procura por um ponto
de reflexão possível na relação entre a arte e a saúde mental.
Segundo Goldenberg (2005) e Gil (2010), o estudo de caso, ou estudo de campo,
tem sua origem no modelo clássico da Antropologia, e posteriormente se desenvolve na
Psicologia. Basicamente, procura fazer um recorte de determinado grupo, comunidade ou
sistema, podendo ser grupos de estudo, trabalho ou que tenham semelhanças ou objetivos
comuns. Ela conduz uma análise holística, e não uma mera técnica, buscando compreender
as realidades sociais como um todo complexo, um emaranhado de interconexões,
compreendendo-as a partir do seu contexto e em seus próprios termos. Para tanto, faz-se
importante o exercício de caminhos singulares de pesquisa, como será apontado a seguir.
Com o intuito de acompanhar os movimentos de pesquisa, compreende-se cada um
deles enquanto fluxos de um mesmo processo. Deseja-se observar como caminho de
potência a proposta da cartografia fundamentada nas ideias de Gilles Deleuze e Félix
Guattari. Na perspectiva dos autores, quando alguém se propõe a cartografar, pretende
observar um mapa que se apresenta como um rizoma e não um decalque. Ou seja, o
sistema se apresenta a partir de ramificações múltiplas de forma que não se pode precisar
onde inicia e onde termina, é sempre um devir constante, ao contrário de uma perspectiva
organizada em formato hierárquico vertical como a árvore.
O processo de cartografar, ou seja, criar mapas vivos, ainda que inicialmente
localizado internamente, deu-se desde os primeiros momentos em que se iniciou o percurso
da pesquisa. A proposta foi se desenvolvendo das seguintes formas: 1) foram pesquisados
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os autores a partir de sua relevância nos temas e também a partir das questões que eles
trouxeram para a discussão; 2) foi realizado um estudo de caso, que surgiu a partir do
encontro anterior com a instituição CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim, induzido pelas
leituras sobre o trabalho desenvolvido por Nise da Silveira; 3) foram observados processos
criativos de artistas de São João del-Rei com o intuito de investigar sua relação com seu
ofício, buscando entender as mobilizações afetivas peculiares da profissão; 4) foi realizada
uma investigação criativa e produção artística de uma Performance Instalação, com o
objetivo de ter um registro de uma experiência de criação, almejando uma aproximação
com as questões levantadas na pesquisa. Tais movimentos se direcionaram pelos afetos e
encontros em todas as dimensões da pesquisa, possibilitando o desenho cartográfico dessa
experiência.
O mapa rizomático não está fechado em si mesmo; pelo contrário: é criado e cria a
possibilidade do aberto, ou seja, se autoconstrói. Além disso, pressupõe-se um movimento
a partir dos afetos, possibilitando novas ramificações. A respeito do aspecto de
maleabilidade e multiplicidade do mapa em formação, Deleuze e Guattari (2007, p.22)
apontam que “é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível,
suscetível de receber modificações constantemente”. A cartografia, para além de um
método, denuncia ou apresenta a relação pesquisador e campo de estudo como essencial.
Ou seja, busca assumir que ambos estão em relação e, a partir dessa compreensão, estão
imbuídos na construção de um campo de pesquisa (ROMAGNOLI, 2009).
Sandroni e Tarin (2014) apontam a cartografia como uma possibilidade de se
pesquisar a fotografia psicossocial e seus processos de subjetivação e de criação de signos,
podendo ser localizados em diversos grupos e movimentos coletivos ou não, porém sempre
considerando os dispositivos atravessadores e, de alguma forma, constitutivos de
determinado contexto. O cartógrafo ocupa o espaço que ele mesmo criou em sua
cartografia, sendo sujeito agente e preocupado em acompanhar os movimentos
subsequentes, possuindo, acima de tudo, uma postura ética nesse processo.
Estabelecer a imersão do pesquisador no campo a ser estudado pressupõe assumir a
impossibilidade da neutralidade e objetividade, permitindo que o conhecimento emerja a
partir dos encontros. Tais características vão ao encontro das abordagens qualitativas de
pesquisa e podem se mostrar favoráveis à busca de interpretações que dizem respeito a
aspectos relacionais de determinado fenômeno social.
Com o intuito de pensar o processo de pesquisa como em constante movimento, e
entendendo a pesquisadora enquanto parte do mapa em que cartografa, foram pensadas
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estratégias de envolvimento e projeções da parte prática da pesquisa. Essas estratégias
foram desenvolvidas em dois caminhos diferentes:
1) Pequenos laboratórios de observação de processos de criação de outros artistas,
sendo dois atores e performers e dois artistas visuais. Essa observação teve como
intuito aproximar dessa dimensão criativa e afetiva na relação com a arte.
2) Intervenção no município de Santa Cruz de Minas, que buscou conhecer a
memória do território através de conversas com as pessoas. Ao mesmo tempo, foi
realizado um trabalho de criação coletiva com um grupo formado por dois artistas
visuais, uma arqueóloga e uma psicóloga que se propuseram a vivenciar a arte
como processo de pesquisa.
Na cartografia, como nos indicam Kastrup e Passos (2013), o grupo implicado na
pesquisa é considerado parte importante na relação de construção de conhecimento. A
direção de pesquisa opera na dimensão processual de sempre um grupo em movimento,
portanto nunca estático. Essa forma de organização contrapõe-se aos modelos
hegemônicos de agrupamentos pautados por princípios hierárquicos e princípios de lugares
predeterminados e preestabelecidos. Ao contrário, a cartografia propõe dimensões
horizontais de interação em constante relação.
Romagnolli e Paulon (2014) destacam a importância da implicação do pesquisador
que olha e participa do fenômeno de dentro. Nesse sentido, as autoras se opõem a um
modelo científico que acredita resguardar certa neutralidade, olhando para o fenômeno e
acreditando estar de fora, sem perceber que está sendo atravessado constantemente por
qualquer ambiente ou situação a qual pretende observar. Ou seja, existe algo no corpo
físico do pesquisador que, junto aos seus próprios posicionamentos, opera enquanto parte
da realidade a ser pesquisada.
Nesse sentido, a implicação não pode ser olhada a partir de um viés de relação
pessoal ou comprometimento. É antes disso uma perspectiva que assume a dimensão
coletiva, de aspectos subjetivos em relação com o todo na pesquisa. Nesse sentido, pode-se
pensar que o que essa relação de pesquisa desencadeia no pesquisador é uma produção do
coletivo com tudo que atravessa enquanto crença, expectativas e valores que ajudam a
construir uma realidade.
Cabe ressaltar que, constituindo este estudo, um estudo de caso predominantemente
qualitativo, este objetivou investigar as dimensões subjetivas do fenômeno, com o intuito
de compreender a complexidade da experiência e os sentidos atribuídos a estas vivências.
Desse modo, fez-se o exercício de “olhar de dentro”. Assim sendo, parte desta pesquisa
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buscou investigar as dimensões sociais do trabalho permeado pela criação dentro do
CAPS-I, ação que teve foco no trabalho prático e nos principais aspectos teóricos
identificados nos levantamentos bibliográficos realizados previamente.
No momento em que a cartografia foi realizada na instituição citada, foram
utilizadas como técnicas as entrevistas semiestruturadas, que se caracterizam por perguntas
pré-formuladas, que podem ser alteradas e/ou acrescentadas no decorrer do processo de
entrevista. Podem ser parcialmente estruturadas, quando guiadas por relação de pontos de
interesse. Outra técnica, da qual a própria entrevista é um instrumento, seria a observação
participante, na qual o observador participa e interage diretamente, sem que isso interfira
em sua atenção para os pontos relevantes e aspectos norteadores da pesquisa. Nessa
proposta, as anotações são feitas somente em momento posterior (Gil, 2010).
As etapas de observação e entrevista foram realizadas a partir da composição de
dois grupos. O primeiro foi constituído por usuários de saúde mental, ou seja, pessoas
diagnosticadas com algum transtorno mental e em tratamento, jovens-adultos de ambos os
sexos, com faixa etária entre 20 e 35 anos, bem como por idosos-jovens, entre 65 e 74
anos, vinculados às oficinas que propõem a experimentação de arte e cultura dentro do
CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim, em Lagoa da Prata-MG. O segundo grupo foi
constituído por técnicos da mesma instituição, jovens-adultos de ambos os sexos, com
faixa etária entre 22 e 55 anos e que estabelecem relação direta com o trabalho com arte
dentro das oficinas.
Uma vez apresentados os aspectos gerais do que foi articulado como metodologia,
considera-se pertinente apresentar os processos de pensar e vivenciar os movimentos de
pesquisa. Cabe ressaltar o caráter teórico e prático da dimensão artística desse trabalho,
sendo os momentos da pesquisa atravessados pelas experiências que fizeram parte dessa
construção.
2.2 Trechos Percorridos – Caminhos de Pensar Metodologias
Com o intuito de se pensar um caminho de pesquisa focado no ‘percorrer’ dos
movimentos, buscaram-se observar aspectos que pudessem contribuir para pensar sobre o
processo de criação e elementos da pesquisa. Nesse sentido, o percurso desenhado será
abordado a seguir.
Foi realizada uma investigação de referências bibliográficas e de autores e artistas
os quais estabelecem uma relação direta com a temática apontada como interesse de
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pesquisa, ou seja, as relações da arte com a saúde mental. Nesse momento, buscou-se
passar por uma leitura atravessada pelos afetos com o intuito de apontar caminhos para
produções estéticas e propostas de produções coletivas e individuais. Esse processo se deu
inicialmente de forma intuitiva; no decorrer da pesquisa, essa proposta foi se delineando
enquanto parte importante da metodologia. Cabe ressaltar que essa proposta metodológica
contribuiu significativamente para o processo de criação da parte artística do trabalho,
numa espécie de retroalimentação da própria pesquisa.
Podem ser citados enquanto referências importantes nessa leitura imbricada os
autores Foucault (1972) e Silveira (1991), pois trouxeram aspectos reflexivos e imagéticos
importantes que nos levaram a pensar nas possibilidades infindas daquilo que é manifesto
através de recursos artísticos. Foucault, por exemplo, em seu capítulo “StutiferasNavis”,
descreve e estabelece discussões interessantes acerca da “Nau dos Loucos”, fenômeno
intrigante na Renascença. Dentro dessa narrativa, o autor apresenta artistas que buscaram
retratar essa Nau, como Hieronymus Bosch, na pintura, e Sebastian Brant, na literatura.
Silveira (1981), no último capítulo de Imagens do Inconsciente, intitulado “O Tema
Mítico do Deus Sol”, trata da emblemática produção de Carlos Pertuis, um dos clientes do
Hospital Engenho de Dentro. Um ano antes de falecer, Pertuis pinta A Barca do Sol,
curiosamente presente em outros mitos. Na imagem está um barco sob um mar azul, e
colado ao barco é representado um sol, cujo rosto parece sereno e triste. Navegando à
noite, ele segue a lutar contra monstros que desejam impedir o renascimento. A autora
chama esse fenômeno de Princípio de Hórus, que seria a força inconsciente emergindo para
o consciente através de forte impulso.
Assim como o tema dos barcos e Naus, a temática das águas e seus fluxos se
apresenta de forma significante no trabalho criativo. As obras A barca do sol, de Carlos
Pertuis e a Nau da Loucura, de Hieronymus Bosch, assumem aqui referências importantes
no processo de criação artística que é parte considerável desta pesquisa; serão abordadas
com mais profundidade adiante no texto.
Quanto à questão da água, essa presença pujante em toda a criação, é importante
situar o território da pesquisa, pois o município de Lagoa da Prata antes foi um vilarejo de
região pantanosa, sendo trajeto de passagem difícil para jesuítas missionários, e por isso
nomeado de Retiro do Pântano. Com o passar do tempo, a região foi sendo drenada e desse
feito surgiram belas lagoas, sendo sua principal conhecida como Lagoa da Prata e, dada a
sua importância, hoje é o nome e principal referência da cidade. Cabe ressaltar que tudo
gira em torno dessa lagoa, como eventos culturais, atividades turísticas, comércios etc. Um
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trabalho cartográfico dessa natureza não pode prescindir desse contexto tão determinante
na construção de uma identidade territorial.
2.3 Laboratório – Processos de Criação: experimentações coletivas
Uma das características do PIPAUS é a construção de intervenções no espaço
urbano que provoquem reflexões sobre questões vinculadas a Artes, Urbanidades e
Sustentabilidade, articulando-se diretamente com a proposta de cada projeto de pesquisa.
Nesse sentido, objetivou-se pensar em formas de relacionar o trabalho prático com o
referencial bibliográfico e com elementos que atravessam a pesquisa.
No segundo semestre de 2018, quatro pesquisadores vinculados ao PIPAUS, Luiza
Madeira (Arqueóloga), Ana Guerra (Artista Plástica), Thamires Silveira (Psicóloga e
Arte-Educadora) e Rodrigo Pinheiro (Artista Plástico e Arte-Educador) encontraram-se
com propósitos em comum: produzir práticas de intervenção no espaço urbano que
articulassem as propostas de pesquisa individuais com ações artísticas coletivas. Buscando
um processo de trocas de experiências, encontraram-se frequentemente nos meses de
outubro e novembro, quando foram realizados estudos de referências, experimentação da
fotografia enquanto modo de registro artístico, além da construção de propostas de
intervenção social e artística.
Os interesses desse grupo giraram em torno do desejo de observar e ouvir
narrativas sobre um determinado território, buscando identificar as relações da memória
sobre a forma de interação das pessoas no espaço. Além disso, havia o desejo de vivenciar
de forma coletiva processos criativos e expressivos que se apresentassem de maneira
coletiva e compartilhada. Tal movimento de investigação foi pensado de forma a trabalhar
aspectos considerados importantes para esta pesquisa, quais sejam: 1) exercitar a
observação de um campo; 2) exercitar processos de escuta sobre a experiência das pessoas
no território; e 3) experimentar ferramentas artísticas, buscando possibilidades de criação.
A escolha do território se deu a partir da proposta de pesquisa de Luiza Madeira,
que pretende investigar o caminho de Nhá Chica (Rota fomentada pelo SENAI), sendo um
dos pontos desta rota a Serra de São José, localizada em Santa Cruz de Minas, MG. O
grupo tinha enquanto proposta de ferramenta de pesquisa a entrevista aberta ou
semiestruturada, já apresentada anteriormente. O interesse também era de observar na
prática como essa ferramenta poderia funcionar, pensando em formas variadas de
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execução. A proposta era a de ouvir histórias sobre a Serra de São José, tentando observar
o território físico a partir do território emocional.
Outro viés do trabalho coletivo foi a construção de perspectivas e reflexões sobre a
criação artística. Nesse sentido, buscaram-se encontrar aspectos estéticos que fizessem
sentido para todos do grupo. Em conversas, chegamos a Arthur Bispo do Rosário, que, de
certa forma, trazia elementos visuais que contemplavam o trabalho de cada um/a. No caso
da pesquisa aqui delineada, a escolha foi bastante significativa.
Como referência estética para o trabalho, foi utilizado o documentário intitulado
Arthur Bispo do Rosário, gravado na Bienal de São Paulo em 20123. Foram utilizadas
também as referências citadas anteriormente, além de pesquisas de materiais para
concepção da obra e reconhecimento de território físico e humano.
A partir disso, traçou-se uma rota, impregnada por vivências, experimentações,
atritos e trechos os quais não podíamos imaginar. O que ainda seguia era a ideia de
deixarmos nos levar pelo rio e, nesse processo, estarmos atentos aos movimentos.
Seguiu-se também a ideia de, por meio de processos de intervenções artísticas e sociais,
explicitar questões ligadas à vivência no território físico e emocional das comunidades.
Para tanto, contamos com aparatos poéticos, como o universo criado por Arthur Bispo do
Rosário – figura emblemática e contraditória no campo das Artes e das Ciências Sociais e
Humanas.
O grupo organizou duas ações que aconteceram no mês de outubro. A
primeira consistiu em conversar com moradores dos arredores da Serra de São José. Nas
conversas, foram exercitadas algumas perguntas que seriam utilizadas pelo grupo no
trabalho de campo desenvolvido nas pesquisas individuais. O interesse do grupo foi o de
buscar aspectos emocionais ligados à relação dessas pessoas com o espaço onde vivem.
No mesmo período, com o intuito de ter uma leitura artística desse processo, o
grupo desenvolveu uma performance intitulada Submerso, trazendo a referência dos
bordados de Bispo e de sua relação com as águas, percebida por nós a partir do conjunto de
barcos. A ação performática trabalhou com tecidos crus na cor branca colocados no curso
do córrego que passa na Serra de São José. Estabeleceu-se uma relação com o espaço de
forma intuitiva, e buscaram-se simbolizar os encontros que estávamos tendo com os
3
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Bispo.

55

moradores dos arredores da Serra de São José. Assim como Bispo, que bordava os nomes
das pessoas que conhecia e nomes de objetos, deixamos que as águas fizessem suas marcas
nos tecidos.
O grupo buscou vivenciar um processo de imersão no território que escolheu para
essa proposta piloto, com experimentações metodológicas que fizeram ressonância no
processo de pesquisa do trabalho aqui desenvolvido. Havia também um desejo de chamar
atenção para a matéria humana viva no território físico. A proposta buscava dar voz ou
somente ouvir os espaços simbólicos e mostrá-los. Tentou-se chamar a atenção das pessoas
para os aspectos relacionais entre ambiente e comunidade. A proposta tinha um caráter
ativista de denúncia, e era imperativo para nós mostrar também a degradação do ambiente
e os impactos vividos pelas pessoas que nele habitam.
Nesse sentido, no período de um mês e meio, fotografamos os tecidos,
acompanhando o processo de transformação e poluição dos mesmos. Esse material
fotográfico, além de trazer um caráter artístico, apresenta os registros das marcas do tempo
sobre os tecidos, e algumas dessas imagens serão reproduzidas abaixo, para demonstrar
essa impressão. A fotografia ocupou o lugar de registro afetivo do espaço e das
transformações às quais os tecidos foram expostos. Essa experiência com o registro
fotográfico desencadeou uma experiência também de um exercício de um olhar poético
sobre o fenômeno. O quarto capítulo irá expressar como foi importante esse momento de
reaprender a fotografar. Pinheiro (2018) descreve o processo de criação no release da obra:
A memória é a poética dos membros do grupo e a obra que será apresentada na III Mostra
Vestígios são os resquícios de trabalhos desempenhados até o momento com os moradores
do município de Santa Cruz de Minas. É o que denominam como “arqueologia
sentimental". Ouvem os moradores, as suas histórias pessoais e também a paisagem que os
cerca. Submergem no fluxo do rio da vida dos seres humanos com intenção puramente
empática e reflexiva. E da mesma maneira, ouvem a natureza, o espaço natural e urbano
que fala através da escrita do rio sobre tecidos que nele foram submersos. (PINHEIRO,
2018, s/p)
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Figura 1: Ensaio Fotográfico “Pigmentos”

Fonte: acervo pessoal.

Madeira e Silveira (2019) apontam que a proposta consistiu em ouvir histórias
sobre a relação das pessoas com o território. A construção do vínculo e aproximação dos
pesquisadores com o território foram fatores determinantes para a vivência da pesquisa e
do processo de criação. A perspectiva da criação sempre esteve no horizonte dessa
iniciativa. Como uma espécie de laboratório, esse grupo passou por uma vivência
metodológica e artística. Nesse sentido, alcançaram-se ganhos significativos para as
pesquisas individuais e para o processo de criação coletivo.
Percebeu-se que existia uma relação relevante das lembranças emocionais com dispositivos
físicos, tais como: Cheiros, paisagens, sabores, texturas, etc. Foi percebido também, que de
alguma maneira o espaço era constituído pelas pessoas que o ocupam ou passam por ele, e
que também interfere diretamente na relação das pessoas e na forma como elas constroem
sua personalidade. (MADEIRA e SILVEIRA, 2019, s/p)

Buscando uma articulação entre a experiência das entrevistas com a vivência da
criação coletiva, o grupo se propôs a dar uma leitura estética capaz de falar sobre a relação
espaço e ser humano. Pautados em uma perspectiva ativista, a obra construída em forma de
instalação tentava denunciar a degradação do espaço físico e emocional – para nós
considerado indissociável – da Serra de São José. Os tecidos deixados no córrego se
transformaram em mapa cartografado pelas águas e fragmentos, marcas de uma relação das
pessoas que habitam o território e as que por ele passam, tal como na obra de Arthur Bispo
do Rosário, que bordou nomes, coisas, lugares e o mundo que se apresentava para seus
olhos.
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Madeira e Silveira (2019), ao descreverem a instalação, vão dizer que a concepção
da obra se dá na relação memória afetiva e memória visual. O grupo de pesquisadores e
artistas leu os espaços e se deixou afetar pelas potências dos encontros vividos. O grupo
simboliza, dá forma aos encontros com os moradores. Tal vivência foi apresentada de
forma artística na III Mostra Vestígios no Centro Cultural UFSJ (2018).
Os tecidos que antes estavam no córrego da Serra de São José foram de lá retirados
e fixados no teto, sendo posicionados quatro tecidos em diagonal, desenhando um portal no
espaço de exposição. Nos tecidos, restaram marcas em tom esverdeado e amarelado dos
resquícios de pigmentos naturais ali deixados. Os cheiros das águas e de substâncias
presentes no córrego ficaram impregnados nos tecidos, dando à instalação caráter olfativo
bem específico. No centro da passagem feita pelos tecidos, foi colocado um cubo branco,
que escondia um aparelho que reproduzia os áudios das histórias contadas pelos moradores
dos arredores da Serra de São José. Junto aos ‘causos’ que as pessoas contavam, foram
acrescentados elementos sonoros naturais como sons de águas, vento, barulho de folha
pisada e sons de galhos se quebrando. Em cima do cubo branco foi colocado um livro de
artista, com os registros do grupo sobre o processo de criação e esteticamente pensado por
Ana Guerra.
Figura 2: Obra apresentada na III Mostra Vestígios no Centro Cultural UFSJ

Fonte: acervo pessoal.
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2.4 Naus, Barcos e Tripulantes
No livro História da Loucura: na idade clássica, citado anteriormente, Foucault
(1972) traz a imagem da Nau dos Loucos, fenômeno presente na renascença descrito como
um barco que navegava sem destino nos rios da Renânia e dos canais flamengos. Os barcos
tinham como função ritualística levar os ditos loucos para um lugar distante e
desconhecido, sendo obrigados a uma errância e exclusão compulsória.
Curiosamente, o tema do barco foi observado com bastante relevância na produção
de Arthur Bispo do Rosário – interno da colônia Juliano Moreira – considerado
mundialmente autor de grande acervo plástico pelos críticos de arte e preso em hospital
psiquiátrico com o diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide, umas das figuras emblemáticas
no cenário da saúde mental e artes visuais.
Outra importante obra de um autor que transita entre a saúde mental e as artes é A
Barca do Sol, de Carlos Pertuis, apresentado por Nise da Silveira no último capítulo do
livro Imagens do Inconsciente. As imagens escolhidas a partir do estímulo dessa obra
apresentam-se enquanto uma referência estética e poética para a criação do que virá a
seguir como proposta de intervenção artística, também fruto desta pesquisa. Ou seja, além
de compor o corpo teórico do texto, os autores escolhidos são lidos também a partir de um
aspecto visual, sendo atravessadores do processo de criação.
A preocupação estética de condensar em imagens aspectos que se relacionam com
o trabalho de pesquisa surge muito do encontro com os autores até então escolhidos que, de
forma sensível, buscam um diálogo com as imagens e fenômenos de sua época de maneira
a contar uma história, trazendo questionamentos e críticas. Assim como nos sugere a
cartografia, o ato de pesquisar sempre está em constante movimentação e se manifesta a
partir dos atravessadores e afetos que eles geram. O pesquisador está imerso e imbricado
no tema e sua criação estará permeada pelo que passa pelo corpo dele próprio.
2.5 Stultifera Navis, de Foucault
Na Renascença, a alegoria e figura chamada Nau dos Loucos toma de forma
significativa o imaginário da época. A imagem de um barco que se move ao curso do
destino, tripulado por aqueles que foram eleitos derivantes insanos, foi retratada das mais
variadas formas. Iremos nos ocupar aqui com duas obras citadas por Foucault (1972),
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Stutifera Navis, de Sebastian Brant (1494); e A Nave dos Loucos, de Hieronymus Bosch,
produzida entre 1450 e 1516.
Do que se tratava tal embarcação? Eram grandes barcos ocupados por expurgar das
cidades todos aqueles considerados indesejados por sua loucura, condenados a vagar pelos
mares à sua própria sorte. Sem destino, sem paradeiro, exceto quando chegavam a novas
terras, que também desejavam despachar sua carga insana. Caracterizando-se como um
costume na Europa, na Alemanha, em Nuremberg, no século XV, foram expulsos de suas
terras sessenta e duas pessoas consideradas loucas e, nos cinquenta anos seguintes, vinte e
um condenados pelas autoridades municipais. Ainda era comum as próprias famílias se
ocuparem da tarefa de mandar para o mar seus entes considerados desprovidos da razão
perfeita (FOUCAULT, 1972).
Foucault (1972) aponta que não se pode ao certo recobrar o sentido simbólico
desse fenômeno. Pode-se pensar que tal ação era uma prática adotada por todas as cidades,
quando se tratava daqueles considerados loucos e vagabundos. No entanto, esta é só uma
das hipóteses. O que vai ser observado também nessa época é que algumas cidades se
organizavam para receber em suas prisões essa população derivante. Todavia, supõe-se que
o seu destino não era certo. Ainda é possível pensar que essas naus de loucos, presentes no
imaginário das pessoas no período da Renascença, tenham sido embarcações cujo sentido
seria o de peregrinação. Ou seja, navios carregados de simbolismo, onde insanos vão em
busca da sua razão perdida.
Melo (2005) nos aponta que Foucault apresenta na obra até então citada duas
disposições distintas da Nau dos Loucos: se, por um lado, Hieronymus Bosch pintou a Nau
dos Loucos, do outro, vemos Sebastian Brant, que escreveu a obra literária A Nau dos
Insensatos. O que Bosch nos traz é a imagem trágica da loucura, cujo destino trágico
interpela as grandes questões relacionadas ao saber. Os traços de fascínio pela loucura
apresentados na pintura de Bosch se vinculam à concepção de um saber oculto. Não se
pode, no entanto, ter acesso a tal saber que se apresenta de forma tão obscura,
escapando-nos do nível do pensamento e passando ao imaginário, como nos mostra a
figura abaixo.
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Figura 3: A Nave em Chamas. Atribuído a Hieronymus Bosch (1450-1516).

Fonte: Blog Albertino Gonsalves.

4

Mas do que trata a pintura de Bosch? A imagem retratada a óleo sobre carvalho é
representada de forma emblemática. Elemento central, uma embarcação pequena com
relação à quantidade de tripulantes que parecem se aproveitar da viagem. Elementos como
instrumento musical, bebida e comida parecem contribuir para essa busca pelo saber, como
nos fala Foucault (1972). Ao centro do barco, uma árvore faz as vezes do mastro; acima,
um elemento que parece ser uma vela ou bandeira branca fixada quase na altura da copa.
Dois tripulantes sobem ao mastro: uma mulher, que tenta cortá-lo, e um rapaz com vestes
semelhantes às de um bobo da corte senta-se em um dos galhos da árvore e segura uma
caneca, ou recipiente, com bebida. Duas pessoas estão fora do barco, no mar, ou no rio,
mas parecem também aproveitar-se da bebida e comida. Algumas das figuras dentro do
barco parecem ser religiosas pelas vestimentas e aparentam falar ou cantar algo.

4

Blog Albertino Gonsalves https://tendimag.com/2014/07/29/michel-foucault-e-a-nave-dos-loucos
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Essa imagem em particular parece uma emblemática reflexão entre a chamada
loucura e as figuras sociais retratadas. Os elementos simbólicos atrelados ao padre, à freira
e ao bobo da corte sugerem uma sensação, por um lado, de leveza, misticismo,
religiosidade e conhecimento; por outro, os personagens elegidos destacam formas sociais
de pensamento que, em seu extremo, beiram a irracionalidade. A dualidade entre sabedoria
e insanidade se relaciona intimamente na pintura, na impossibilidade de se chegar a uma
conclusão fechada em si mesma. Claro que essas observações fazem parte de um ponto de
vista, um recorte ou enquadre fotográfico subjetivo e investigativo dentro da pesquisa
teórica e estética, sendo possível ainda milhares de interpretações.
Figura 4 - Hieronymus Bosch. A Nave dos Loucos (1490-1500)

Fonte: Blog Albertino Gonsalves.
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Blog Albertino Gonsalves https://tendimag.com/2014/07/29/michel-foucault-e-a-nave-dos-loucos
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Foucault (1972) nos aponta que entre a deriva daqueles considerados loucos e a
ação de distanciá-los incisivamente não há somente o sentido de segurança social para os
considerados cidadãos. Significações que se aproximam de um rito se fazem presentes. Era
um acontecimento público, que constava de ações de perseguição e chicoteamento
daqueles considerados loucos, sendo eles expulsos da cidade a pauladas. Esse rito era
acompanhado e incentivado por outras pessoas que observavam esses atos como um jogo.
Compreende-se melhor agora a curiosa sobrecarga que afeta a navegação dos loucos e que
lhe dá sem dúvida seu prestígio. Por um lado, não se deve reduzir a parte de uma eficácia
prática incontestável: confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse
vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter a certeza de que ele irá para longe,
é torná-lo prisioneiro de sua própria partida. Mas a isso a água acrescenta a massa obscura
de seus próprios valores: ela leva embora, mas faz mais que isso, ela purifica. (...) É para
outro mundo que parte o louco em sua barca louca; é do outro mundo que ele chega quando
desembarca. (FOUCAULT,1972, p.11)

Ao apresentar e analisar a obra referida de Bosch, o autor busca também fazer uma
leitura da época, buscando observar a alegoria da Nau dos Loucos enquanto um fenômeno
social que fala da divisão clara que se estabelece nesse momento baseado no pensamento
racionalista, que até hoje nos assola. Parece assertiva essa análise quando observamos
novamente quem são as figuras presentes no quadro. Representantes de seguimentos
religiosos, bobo da corte, libertinos etc. Todos se deleitam à sua maneira e parecem
despreocupados com o que está por vir. Mais uma prova de sua falta de razão que se
manifesta em comportamentos inviáveis ao recorte social na renascença.
Bosch parece personificar essa imagem como quem quer lembrar-nos de que eram
pessoas com quem convivia cotidianamente pelas ruas, ora ocupando cargos importantes,
ora eram figuras cômicas. Mas que em algum momento, por algum motivo, foram
condenados a derivar sem ponto de parada. Sobretudo Bosch personifica a própria
exclusão fechada em sua própria ideia. Na Nau dos loucos, o cárcere é o próprio abandono
ao infinito e a individualização de uma responsabilidade sobre o mau que acomete o ser.
Segundo Foucault (1972), uma das diferenças presentes nas pinturas de Bosch é
que corriqueiramente alguns pintores buscam pintar o homem como ele se manifesta no
exterior. Ao contrário, ele busca pintá-los como eles são no interior. Daí decorre o fato de,
em sua obra, existir forte apelo às expressões e simbolismos imbuídos nos ritos de
expurgação daqueles considerados loucos.
Se, por um lado, Bosch pinta a loucura a partir de uma narrativa carregada por
símbolos transcendentais ou elementos que retratam os ritos de passagem da época, por
outro, deparamo-nos com uma espécie de dossiê dos acontecimentos a partir de uma rica
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narração do que foi a famosa embarcação – Nau dos Insensatos – e quem eram seus
tripulantes e prisioneiros apresentados na obra de Brant.
2.6 A barca do Sol, de Carlos Pertuis
Acompanhando um curso natural de uma cartografia guiada pelos afetos, o trabalho
seguiu buscando essas referências estéticas. Esta barca apresentou-se enquanto imagem de
potência dentro dos livros de Nise da Silveira: Imagens do Inconsciente(1981) e Mundo
das Imagens (1992), assim como no filme Carlos Pertuis – A barca do Sol (1988), de Leon
Hirszman.
Figura 5: da Barca do Sol, produzida pelo pintor Carlos Pertuis

Fonte: livro Imagens do Inconsciente

Silveira (1981) nos conta que o autor da obra, Carlos Pertuis, certo dia acordou
com raios de sol refletindo na direção de um pequeno espelho dentro de seu quarto. Diante
dessa luz brilhante, apresentou-se para ele a visão cósmica que mudaria o curso de sua
vida. Tinha visto o “planetário de Deus”, e ao gritar e chamar sua família para também
vê-lo, acabou por ser internado no hospital da Praia Vermelha, em setembro de 1939, aos

64

29 anos. Muito tempo depois, em 1947, Carlos representa em pintura o Planetário de
Deus, e só mais tarde, por meio de sua irmã, tal realização vem à tona.
Silveira (1981) faz importante observação quando toma conhecimento de que, na
análise do quadro clínico de Carlos Pertuis, a experiência mística da sua visão não é
mencionada de nenhuma maneira nos prontuários. Ou seja, a vivência advinda da psique,
com força suficiente para cindir o ego, provocar dissociação da linguagem, era
completamente negada pelo pragmatismo do homem comum. É interessante pensar que a
autora chama atenção para uma clínica que age de forma a negar a experiência psíquica e
seus conteúdos igualmente importantes.
O tema solar aparece na obra de Pertuis com forte relevância, tendo seu início em
1939, com o Planetário de Deus representado em pintura por uma flor de ouro
simbolizando um sol. Depois dessa experiência, várias outras formas e mitologemas
solares vieram à tona. Em uma de suas pinturas, chega a retratar o deus Mithra, que pode
se equiparar ao Cristo, figura central no cristianismo (SILVEIRA, 1981).
Dentro do universo solar de Carlos Pertuis, aparece a emblemática obra A Barca do
Sol, que se faz presente em diversas mitologias. Carlos desenha um sol de face entristecida
e serena, localizado em cima de um barco grande que ocupa quase todo o quadro.
Navegando em águas escuras, segue na noite; parece lutar contra os monstros que insistem
em impedir o renascimento. A este respeito, Silveira (1981) faz interpretação importante:
Através de todo esse percurso na escuridão do inconsciente, como um fio condutor, fio
tênue que às vezes parece ter se partido e ter sido tragado pelo abismo, está presente o
princípio de Hórus, isto é, o impulso para emergir das trevas originais até alcançar a
experiência essencial da tomada de consciência. (SILVEIRA, 1981, p.337)

Para Silveira (1981), o princípio de Hórus é determinante e está presente no
processo de desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Tal força da psique emerge
mesmo nos casos em que aparentemente existe maior desordem ou dissociação. A autora
destaca a importância dessa afirmação, dizendo tratar-se de um achado importante que, de
certa forma, sintetiza toda sua experiência e trabalho no hospital psiquiátrico.
Em seus aspectos estéticos, a obra em questão traz em sua constituição a imagem
de um barco, ou navio, que aparenta estar em movimento devido a algumas linhas de
transparência, acentuadas como contorno em preto. Um sol a bordo, colocado de forma a
ocupar quase todo o espaço. O mar é pintado de um azul escuro. O sol é desenhado em
traços e possui semblante calmo.
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O que chama a atenção é a representação do barco e do sol, que remete a um
movimento, navegação sobre cursos desconhecidos, assim como pinta Bosch na Nau da
Loucura, e como constrói Bispo em seus diversos barcos. A ideia do movimento é a busca
por um conhecimento oculto e compõe, de forma significativa, a construção até aqui
desenhada, tanto nos aspectos teóricos como práticos, além do processo de criação
artística.
Considerando essas referências como parte do percurso, a metodologia cartográfica
nos possibilita acompanhar os movimentos de pesquisa e guiá-los a partir dos afetos que
atravessam. E assim também foi pensada como uma metodologia criativa, que busca
conferir sentido às experiências e ao que foi sendo construído no caminho. O processo de
criação artística foi desenvolvido acompanhando os movimentos da pesquisa, buscando
propor uma leitura estética aos aspectos teóricos e práticos. Continuemos, então, a
discorrer um pouco mais sobre o desenrolar dessas experiências, na perspectiva das
referências artísticas para o trabalho.
2.7 Bispo, o marinheiro e seu barco
Segundo Corrêa (2001), Arthur Bispo do Rosário foi marinheiro, boxeador, e
considerado artista por diversos críticos de arte, embora não tenha se auto nomeado, tendo
vivido internado por 50 anos nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Nascido em 1909, na
cidade de Japaratuba, em Sergipe, é filho de Cláudio Bispo do Rosário e Blandina
Francisca de Jesus. Além dessas informações, pouco se sabe sobre sua origem. Quando
questionado a respeito, dizia: “um dia eu simplesmente apareci”. Autor de uma das
maiores composições e acervos artísticos da arte contemporânea no Brasil, mundialmente
reconhecido, sua obra visual percorreu o mundo.
Em seu bordado, podem ser identificadas alegorias de festas populares da região de
Japaratuba. Cada traje, assemblage, estandarte, farda, roupa de marinheiro e barco, cada
objeto, enfim, tem sua beleza e significado no inventário de Bispo, dos temas de folclore
da infância aos resquícios de objetos do cotidiano. Em dezembro de 1938, ele recebeu, à
meia noite, sete anjos que o guiaram até a casa de Leone, advogado conhecido para quem
trabalhava. Tomado pela ideia fixa de ter uma cruz incandescente nas costas, ele
peregrinou até a Igreja da Candelária para apresentar-se, anunciando ser o enviado para
julgar os vivos e os mortos. Depois do ocorrido, Bispo foi levado pelos monges para o
Hospício da Praia Vermelha, em 1938, no dia 24 de dezembro (CORRÊA, 2001).

66

Denizart (1982 apud CORRÊA, 2001), no documentário O prisioneiro da
passagem (realizado na colônia Juliano Moreira, hospital psiquiátrico no qual Bispo viveu
o resto de sua vida), aponta que, a partir dessa experiência, Bispo acreditou-se encarregado
de reconstruir o mundo com suas próprias mãos. Bispo registra em seus estandartes essa
passagem. Como uma missão, Arthur Bispo do Rosário trabalhou incessantemente,
produzindo extensa obra visual.
Bispo hibernava naquele minúsculo quarto-forte de Jacarepaguá, assombrado por uma
obsessão. Era um enviado de Deus, um cristo, quem sabe, mas antes de tudo um maestro
empenhado em dirigir a reconstrução do mundo. Um universo de miniaturas, uma espécie
de reedição da existência na Terra, conforme seus sentidos. Uma missão. E tudo num
espaço onde ele mal conseguia esticar o corpo emagrecido pela alma inquieta. Era nessa
fase de transformação e isolamento que a arte brotava das mãos endurecidas, talvez pelos
excessos nos ringues do passado ou por uma artrite que evoluiria com o tempo. A arte de
Bispo nascia embutida de sacrifício. Os dedos ligeiramente emperrados se lançavam numa
impressionante técnica inventada pelo artesão. (DENIZART 1982 apud CORRÊA, 2001,
p.18)

A obra de Bispo notoriamente demonstra grande envolvimento com o fazer e com
um sentido para fazê-lo. A construção de sua vida carrega marcas de suas experiências
anteriores, experiências de um encarceramento e um vínculo com o mundo interno
vivenciado de forma genuína. Podemos observar essa relação em um dos seus barcos, que
carrega nele a dimensão de um encontro entre passado e presente, bem como o que chamo
aqui de experiência interna. Acredito, no entanto, não ter ainda encontrado um termo ou
conceito capaz de abarcar de fato essa vivência. Vemos a seguir um dos barcos de Bispo,
parte do acervo fotográfico da pesquisadora.

67

Figura 6: Barco autor: Arthur Bispo do Rosário

Fonte: acervo fotográfico pessoal.

O encontro com a obra de Bispo (anterior à pesquisa), em documentários e
imagens, foi revelador. Pessoalmente, os objetos mumificados por fios azuis, a composição
de novos objetos e seus barcos foram elementos de extrema relevância estética para o
nosso trabalho criativo e artístico, bem como para a artesania no fazer da pesquisa. O barco
retratado acima traz elementos visuais que dizem da relação com os objetos improvisados e
a transformação dos mesmos em algo novo.
A memória dos restos de coisas, juntas, ganha um novo significado e suscita outras
memórias. O cuidado com que Bispo enrola a parte inferior no barco é perceptível, ao
identificarmos fio a fio sobreposto, lado a lado, um em cima do outro, formando a estrutura
do que parece uma jangada. O esqueleto da estrutura do barco é feito por gravetos
devidamente amarrados com precisão. Fios de náilon reforçam a sustentação do barco. Ao
centro se localiza uma vela retangular, com tecido branco amarelado pelo tempo.
Pendurados no mastro estão bandeirinhas pequenas, coloridas nas cores de bandeiras de
países. Seria um barco viajante? Muito se pode imaginar observando esse objeto.
O processo de criação de Bispo carregava uma origem mística e tinha um sentido
de missão à qual se dedicou toda sua vida. Encarregado por apresentar o mundo a Deus,
isolado dentro de um hospital psiquiátrico, o artista produziu vasta obra, que talvez tenha
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apresentado o mundo ao mundo. Ele foi uma figura que suscitou e suscita reflexões de
diversos pesquisadores e críticos de arte. Sua obra é reconhecida e considerada como obra
de arte, antes e após sua morte, sendo exposta nos mais diversos museus, sendo o artista
reconhecido mundialmente.
Considerado por muitos como um artista internado sob o rótulo da loucura, Bispo
construiu sua obra sem se preocupar com esses rótulos. Se um chamado delírio lhe serviu
de impulso, o cuidado e a delicadeza no fazer de reconstruir esse mundo revela um saber
único, manifesto na expressão de sua singularidade (CORRÊA, 2001).
No caminho percorrido aqui buscou-se apresentar a construção e experimentação
de um processo metodológico que hora subsidiou o trabalho teórico exploratório, e hora
construiu uma forma de passar pela experiência da criação artística. Nesse sentido, foram
apresentadas algumas referências importantes para o trabalho estético parte desta pesquisa
e para o trabalho dissertativo. Como vimos, a experiência de pesquisa implicou em
explorar as referências buscando as linhas de potência e seus pontos de intersecção. As
Naus, os barcos e tripulantes conduziram a direção até aqui. A seguir daremos lugar ao
Pântano e as águas como anunciantes de espaços e relações de cuidado no campo da saúde
mental.

3. NAU: O PÂNTANO E A LAGOA
...Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo.
Fotografei o perdão.
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa...
(Manoel de Barros, 2000)

Falar sobre a origem de um determinado fenômeno é tarefa árdua, muita das vezes
imbuída de imprecisões e interpretações de um tempo o qual não se pode mais viver – o
passado. Logo no título deste trabalho, optou-se por levantar de antemão uma partícula da
história desse território no qual a pesquisa se desenvolveu. No entanto, parte desta pesquisa
se encarrega de explicitar as narrativas sobre um espaço que não só é marcado por aspectos
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de saúde mental e seu tratamento, mas também sobre sua relação cultural e de vivência no
lugar que hoje podemos chamar Lagoa da Prata, mas que já foi o Retiro do Pântano.
3.1 O Pântano
Nesse sentido, é feito o exercício de pensar essa passagem simbólica marcada pela
abundância das águas e a condensação de lagoas, buscando compreender o que ela
representa e que indícios de urbanidades aparecem nesse percurso. Para tanto, lanço mão
das contribuições do conterrâneo Silvério Rocha de Oliveira, que em 1998, lança o livro
Lagoa da Prata Retiro do Pântano. O autor se baseia em documentos históricos e em
memórias dos moradores mais antigos da cidade, e conta também com aspectos de sua
vivência com o território.
Região pantanosa de difícil acesso e pouco povoada, em seu início, era
caracterizada como uma aldeia, devido a pequenos casebres à beira do córrego. Com o
passar do tempo, se deu a formação de pequeno retiro residencial no conhecido pântano,
que, com a chegada da via férrea, em 1916, tornou-se lugar de passagem e hospedagem de
viajantes. Seus moradores na época tinham referências dos pontos que demarcavam o
território: Retiro de Baixo, Retiro do Meio e Retiro de Cima. No Retiro de Cima, ficava o
“Pé de Estribo”, chamada plataforma de embarque da linha férrea, local onde circulavam
transeuntes de diversos lugares que, por hora, passavam pelo município (OLIVEIRA,
1998).
Em suas memórias, Acácio Mendes, morador da cidade, conta que o Retiro do
Pântano fazia parte de extenso terreno pertencente a um antigo português conhecido como
Novato. Como se repete na história deste país, Novato era um ambicioso homem que vivia
em constante briga por mais terras, que requereu do padre Silveira, também representante
religioso que possuía fartas terras. Outros portugueses, Joaquim José da Silveira, Manoel
José da Silveira e Geraldo José da Silveira possuíam propriedades que abrangiam parte do
Rio São Francisco, em meados do século passado. Conta-se que Novato, residente próximo
ao brejo, decidiu, certo dia, cercá-lo, construindo um aterro, a fim de utilizar as águas em
benefício próprio (OLIVEIRA, 1998).
Oliveira (1998) relata que a região do brejo era de território extenso; no meio dos
pântanos, avistavam-se, ao longe, belos buritizeiros nativos a contornar a ilha brejeira.
Tamanha vastidão do coqueiral fazia uma bela visão panorâmica que anunciava a
prosperidade dessas terras. A represa feita por Novato se transformou em extensa lagoa de
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água límpida. O dique que antes servira apenas para atender aos moinhos do português deu
origem à depois nomeada Lagoa da Prata. As histórias que o povo conta sobre a região e
sobre a origem do atual nome são cheias de suposições e acontecimentos curiosos.
Uns dizem que foram missionários que passaram de trem e, ao avistarem a beleza
da lagoa, disseram que parecia que tinha moedas de prata que reluziam ao iluminar do sol.
Viria daí o nome Lagoa da Prata? Curioso é que a linha férrea no município só foi
inaugurada em 1916, porém, há muito tempo já se conhecia a localidade como Lagoa da
Prata. Outros dizem que os mesmos missionários pernoitavam na Fazenda do Coronel –
hoje chamada Museu – e que, ao amanhecer, avistaram os raios na lagoa também se
assemelhando a pequenas moedas de prata, e disseram parecer uma lagoa cheia de pratas
(OLIVEIRA, 1998).
Acácio Mendes, como nos conta Oliveira (1998), aponta a origem do nome aos
Frades Franciscanos, que há muito seguiam pregando nas localidades. Esses mesmos
Frades iam até a lagoa para tirar um descanso e fazer um lanche. As águas, ao serem
tocadas pelo sol, davam a impressão de chuva de moedas de prata vindas dos raios e que
caíram na lagoa, tornando-a reluzente. Desde então, quando os Frades queriam se referir
àquela lagoa, diziam: “Vamos à Lagoa das Pratas”. Com o passar do tempo, tornou-se
natural referir-se à cidade pelo nome da lagoa. Até o momento, esta é uma das versões
mais consideradas e reproduzidas pelos lagopratenses.
Marcado pelos fluxos das águas, o pântano – Lagoa da Prata – é banhado por três
rios importantes: São Francisco e Santa Luzia, ao norte, e Santana, ao Sul. O Santa Luzia
também é atravessado pelo rio Jacaré, que, por sua vez, corta a cidade, sendo divisor de
limites territoriais. Os cursos das águas seguem e se entrecruzam. O Ribeirão das Grotas,
ou das Barreiras, recebe o Córrego da Estiva, que, assim como o Córrego Alheio, seguem
em direção ao Rio Jacaré. O Córrego da Ponte de Pedras era afluente do Rio Santana.
Apesar da abundância e riqueza hidrográfica, muita água já secou por motivo das diversas
drenagens que ocorrem desde 1950. Município de cerca de 430 Km2 de território, repleto
de água por todos os lados, teria que ser chamado mesmo de pântano, embora tivesse
também a possibilidade de ser chamado de ilha (OLIVEIRA, 1998).
A temática dos fluxos e das águas parece aqui se encontrar em seus aspectos
urbano, artístico e filosófico. Curiosamente podemos observar trechos de rios que
encontram, assim como na narrativa sobre esse território tão fértil, Lagoa da Prata, espaço
onde se desenvolve esta pesquisa. As relações entre a figura da Nau da Loucura, apontada
por Foucault, com os diversos cursos da história da loucura na Europa e no Brasil podem
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ser lidas também a partir de uma perspectiva poética e artística, proposta por parte deste
trabalho. Da mesma forma, a história de uma cidade que se constrói a partir do pântano,
condensando-se em lagoas, lugares onde se estabelecem os limites e as margens, fornece
ao trabalho artístico e estético elementos importantes para o processo de criação.
Bem próximo à lagoa que dá origem ao nome Lagoa da Prata, localiza-se o CAPS-I
Bernardo Teixeira Amorim, já presente no tempo das lagoas e não mais do pântano.
Encontra-se também ao lado do famoso casarão, uma antiga fazenda atualmente
denominada Museu. Abandonada, hoje é somente um esqueleto de outrora. Nesse sentido,
é interessante pensar nesse ponto geográfico que o CAPS-I ocupa no meio de duas origens
da cidade e como ele se relaciona com o território a partir desse lugar.
3.2 Encontro com o Campo
O primeiro contato com a instituição onde realizamos o trabalho de campo da
pesquisa se deu no período da minha formação em Psicologia, entre 2008 e 2013, durante
dois anos de estágio. Essa experiência me trouxe bons frutos, e se mostrou desafiadora.
Desde essa época meu interesse era alimentado pelas questões referentes às artes e à saúde
mental. Mas o que de fato me chamou a atenção na instituição em particular foram as
relações afetivas entre as pessoas e o envolvimento nítido dos profissionais. Ainda na
época, não havia instrumentos suficientes para entender por que me chamava a atenção
esse trabalho, e o que ele tinha de diferente dos demais desenvolvidos em outras
instituições. Para tanto, seria necessário um movimento de imersão no espaço para trazer
alguma luz ou resposta.
No período entre o início de janeiro e o início de fevereiro de 2020, após três
semestres de preparação, a parte prática da pesquisa foi desenvolvida. Com a proposta de
realizar uma cartografia afetiva desse espaço, a pesquisadora envolveu-se na dinâmica de
funcionamento do CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim. Em se tratando de uma prática
investigativa de natureza qualitativa, priorizou-se por ter como ferramenta a observação
participante com entrevistas semi-estruturadas. Tendo como norte essas ferramentas e
buscando os afetos como parte importante, seguiu-se o caminho de estar no ambiente
buscando conviver com aquilo que mais chamava a atenção, dentro do recorte das relações
com espaço, relações entre as pessoas, e relação com o fazer artístico.
Atualmente, a equipe de trabalho da instituição é formada por uma Agente de
Serviços Administrativos; uma Assistente Social; uma Auxiliar de Serviços Gerais; duas
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Auxiliares de Enfermagem; duas Auxiliares de Serviços Públicos; um Enfermeiro que
também é coordenador técnico; uma Oficial de Serviços Administrativos; três Psicólogas;
uma Médica Psiquiatra; um Clínico Geral que atua como coordenador geral; uma
Terapeuta Ocupacional; e um Estagiário de Psicologia.
Desses profissionais, oito são facilitadores de grupos e oficinas, cinco se interessam
e se empenham em trabalhar diretamente com processos de criação dentro das oficinas
ofertadas pelo CAPS-I. Os demais observam e destacam o trabalho enquanto importante no
processo de tratamento dos usuários. Os nomes dos integrantes da equipe foram
resguardados conforme previsto no TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
assinado pelos participantes da pesquisa. Segue uma lista de identificação dos nomes
fictícios que serão utilizados ao decorrer do texto para aludir aos participantes.
Tabela de Identificação Participantes da Pesquisa
Profissionais da equipe do CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim e participantes das atividades
ofertadas
Função

Identificador Fictício

Facilitador de Oficina

Agente de Serviços Adinistrativos

Gardênia

Não

Assistente Social

Jane

Sim

Auxiliar de Serviços Gerais

Lis

Não

Auxiliares de Enfermagem -a)

Aurora

Não

Auxiliares de Enfermagem -b)

Camélia

Não

Auxiliares de Serviços Públicos -a)

Márcia

Sim

Auxiliares de Serviços Públicos -b

Natan

Não

Enfermeiro e Coordenador técnico

Flávio

Sim

Oficial de Serviços Administrativos

Sabrina

Não

Psicóloga

Esmeralda

Sim

Psicólogas

Tânia

Sim

Psicólogas

Helena

Sim

Médico Psiquiatra e primeiro Coordenador

Gabriel

Sim

Médica Psiquiatra

Rosa

Não

Clínico Geral e Coordenador

Bruno

Não

Terapeuta Ocupacional

Pâmela

Sim
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Estagiário de Psicologia

Igor

Sim

Participante 1

Evaldo

Não

Participante 2

Cássia

Não

Participante 3

Iracema

Não

Participante 4

Carlos

Sim

Participante 5

Joseane

Sim

Participante 6

Elvis

Não

Participante 7

Luís

Não

Participante 8

Mirtes

Não

Participante 9

Janaína

Não

Participante 10

Maurício

Não

Participante 11

Ariel

Não

Uma preocupação perceptível da equipe parece ser o espaço físico. A forma como
eles organizam os espaços externos e internos chama a atenção. É impossível deixar de
notar que as paredes estão repletas de produções artísticas de diversos temas e que, embora
a construção não tenha sido projetada para um CAPS-I, e sim para uma unidade de saúde
semelhante a uma UPA, a forma de ocupação desse espaço o ressignifica e o caracteriza
enquanto um serviço de saúde mental aberto, com sua identidade própria, como podemos
ver a seguir.
3.3 Uma Narrativa Sobre a Construção do Serviço de Saúde Mental em Lagoa da
Prata-MG
Para desenhar esse percurso da instituição CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim,
como a metodologia desse trabalho já indica, foram coletados dados em entrevistas com
membros da equipe que estão na instituição desde o início. É importante informar que não
foi possível ter acesso a documentos oficiais que tragam dados com maior precisão, devido
a questões de sigilo profissional e institucional. Ainda assim, foi possível obter um
conjunto de informações muito importantes fornecidas em entrevista pela Psicóloga
Esmeralda, que é a integrante da equipe técnica que acompanhou todo o processo de
construção do serviço de saúde mental em Lagoa da Prata.
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Na entrevista, ela conta sobre como se inicia o trabalho de saúde mental no
município. Ela revela que a instituição já teve outros formatos e esteve em diversos
lugares. Segundo Esmeralda, inicialmente realizava atendimentos ambulatoriais pela
prefeitura na policlínica. Nesse trabalho foram surgindo casos mais complicados, e ela
conversou com o secretário de saúde da época, para solicitar a contratação de um médico
psiquiatra. Esse médico começou a atender quinzenalmente. Depois disso, foi criado o
SISASF, que era um consórcio intermunicipal de saúde. Nessa época já havia uma
demanda grande para internação psiquiátrica em Lagoa da Prata. Então a gestão decidiu
priorizar no consórcio a questão da saúde mental. Com esse consórcio e com concurso
foram contratados: Psiquiatra, Psicólogos e Assistente Social. Com esses profissionais
iniciou-se um serviço de saúde mental no município.
A entrevistada conta que inicialmente o serviço de saúde mental se chamava
Núcleo de Atenção Psicossocial Dr. Bernardo Teixeira Amorim, e funcionava no S.O.S. E
como a formação do Psiquiatra responsável pelo o serviço também era voltada para saúde
pública, a ideia dessa equipe era a criar uma rede de saúde mental. Nesse sentido, visitaram
outros municípios para observar como eles trabalhavam. Buscavam pensar em como dar
suporte para as pessoas atendidas da região, e tiveram a ideia de essas pessoas de outros
municípios serem acompanhadas por médicos e agentes de saúde da sua própria localidade,
mas com apoio do Núcleo de Atenção Psicossocial.
Segundo Esmeralda, o Núcleo de Atenção Psicossocial funcionou de forma
ambulatorial durante dez anos ou mais. No entanto, desde o início, a equipe já se
demonstrava bastante envolvida, e ultrapassaram a oferta somente de consultas.
Trabalharam propostas de oficinas de arteterapia voltadas só para psicóticos; oficina de
cerâmica com argila que Jane, Assistente Social, criou; oficina de jardinagem que Pâmela,
Terapeuta Ocupacional criou. Então, aos poucos as demandas chegavam, havia muitas
pessoas com histórico de internação psiquiátrica. Eram realizadas também reuniões com
familiares das pessoas atendidas, e as atividades foram sendo criadas na medida em que as
necessidades e demandas do público apareciam.
Tiveram um encontro com o Fórum Mineiro de Saúde Mental, e foram convidados
para dar uma palestra para falar para os médicos da rede de saúde do município. Após este
período, o coordenador Gabriel pediu afastamento e a psicóloga Esmeralda assumiu a
coordenação, ficando nesta posição durante cinco anos. Em sua gestão, iniciou-se um
movimento de credenciamento do serviço para a modalidade CAPS-I. Começou, então, uma
negociação com o secretário de saúde do município para a contratação de mais
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profissionais. Com a equipe já estruturada, teve início uma negociação com o Estado de
Minas Gerais para efetivar esse credenciamento do serviço, para CAPS-I. Esse processo
durou aproximadamente um ano.
Ainda na espera do credenciamento, foi realizado o segundo Encontro de Serviços
Substitutivos em Lagoa da Prata. Nesse encontro participaram diversos serviços de Minas
Gerais, durante três dias. Nesse encontro foram discutidos temas importantes, como
democracia na saúde mental, acesso aos serviços, e participação dos familiares na
dinâmica desses serviços. Segundo Esmeralda, foi um evento que chegou a ter trezentas
pessoas, e teve ótima repercussão no trabalho da equipe. No final do ano em que o evento
ocorreu, o credenciamento da instituição para CAPS-I foi homologado, e a partir daí
iniciou-se um processo de capacitação da equipe. Essa capacitação surgiu da demanda da
equipe em lidar com um novo formato, e a mesma buscou a capacitação com alguns
profissionais atuantes em serviços de saúde mental de Belo Horizonte.
A partir da busca por capacitação, eles se depararam também com a experiência do
dia-a-dia e perceberam que o trabalho de matriciamento, e a relação com as demais
unidades de saúde era um fator importante. Ainda no tempo em que eram um Núcleo de
Atenção Psicossocial, já se realizavam reuniões de capacitação de discussão de casos com
a rede de saúde do município. Segundo Esmeralda, devido às diversas mudanças de gestão,
o trabalho foi perdendo força, e hoje ela avalia que será necessária uma retomada. Ela
relata que a equipe técnica do CAPS-I já está tentando essa articulação, principalmente
com as Unidades Básicas de Saúde.
Segundo a entrevistada, a perspectiva do trabalho com atividades criativas já era
muito forte logo no início da estruturação do serviço de saúde mental em Lagoa da Prata.
Muito desse interesse veio a partir das próprias experiências das pessoas que compuseram
a equipe técnica e segue até hoje como parte importante da estrutura do CAPS-I. E
Esmeralda buscou se capacitar em um curso de arteterapia, em Belo Horizonte. Nesse
processo de aproximação da arteterapia, ela destaca também a importância do trabalho da
Dr. Nise da Silveira como uma referência no campo da saúde mental. A esse respeito,
Esmeralda narra sobre como se deu a construção do trabalho com oficinas de cunho
artístico e expressivo no CAPS-I, e como eles perceberam a importância desse trabalho:
A ideia era a de oferecer recursos artísticos para os usuários da saúde mental aqui. Então, a
gente teve um período no início, isso ficou muito efervescente. As pessoas, elas aderiram,
quem foi para as oficinas, fizeram uma produção muito bonita. A gente tinha uns quadros
do início, foram umas pinturas bem expressivas da situação da pessoa ali. Mesmo a parte
da cerâmica também, fizeram construções que, alguns com mais habilidades artísticas,
outros nem tanto. Aí tem também a questão da nossa população, é uma população que na
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sua maioria têm um nível intelectual baixo, é, educacional. Agora que as pessoas têm
estudado mais, mas no início as pessoas que vinham, tinham basicamente o primário ou
eram analfabetas. A gente conseguiu com esse trabalho quando a gente começou, no
primeiro ano, a gente já conseguiu reduzir para zero o número de internações psiquiátricas.
Então assim, é, isso foi um grande feito deste trabalho. Porque as pessoas tinham não só a
consulta psiquiátrica e psicológica mais as oficinas para participar, e o trabalho com as
famílias. (Esmeralda, entrevista 2020)

O relato da psicóloga Esmeralda demonstra como o trabalho desenvolvido foi
efetivo quanto aos preceitos da luta antimanicomial. Em sua fala, ela destaca a redução
significativa do número de internações psiquiátricas e o caráter expressivo das atividades
desenvolvidas. A partir dessa experiência se desenvolveram outras atividades pensadas em
atenção à demanda dos participantes. O caráter expressivo, a liberdade e a constante
mudança da instituição, de suas práticas e de seus espaços foram elementos norteadores na
construção de terapêutica, que também se liga à estrutura física do CAPS-I, como veremos
a seguir.
3.4 A Estrutura
Durante um mês, foi realizada uma observação também dos espaços em termos de
sua configuração, buscando elementos que dessem pistas para os aspectos relacionais. O
CAPS-I de Lagoa da Prata está localizado em um bairro próximo à região central, e
curiosamente ao lado do primeiro casarão do antigo Retiro do Pântano, que foi a sede de
uma das primeiras fazendas da região, citada anteriormente como a Fazenda do Coronel,
local de onde se avistava a lagoa que brilhava como se tivessem moedas de prata
mergulhadas em suas águas. Curiosamente, é logo ao lado desse lugar de origem da cidade
que se hospeda o CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim, que namora esse casarão hoje
chamado Museu. Em uma das telas expostas nas paredes do CAPS-I observamos uma
imagem que se parece muito com tal casa. Uma das psicólogas que trabalha no CAPS-I diz
em entrevista que a instituição possui grande interesse em ocupar o espaço com um centro
de convivência que hoje temporariamente realiza suas atividades no CAPS-I.
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Figura 7: Entrada do CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

Na parte externa está fixada uma placa com tamanho que garante a visibilidade e
identifica o local. Já nos muros externos, veem-se grafites coloridos com desenhos
variados, feitos pela comunidade e pessoas que usam os serviços do CAPS-I. Ainda na
parte externa, há árvores e pequenos jardins. A rua é calma e bastante arborizada.
A instituição atualmente conta com espaço amplo, com duas entradas abertas
durante todo o período de funcionamento, uma com recepção e outra para veículos. Lis é a
colaboradora responsável pela recepção, trabalha na instituição há um bom tempo e
conhece bem a dinâmica de funcionamento e as pessoas que acessam o serviço há mais
tempo. Os que passam pela recepção, antes de ir a qualquer serviço disponibilizado pelo
CAPS-I, tiram dúvidas com Lis, ou somente param por um momento para conversar um
pouco.
Logo na porta de entrada e recepção pode-se notar que o caráter afetuoso aparenta
ser parte do cotidiano do serviço. Muitos usuários do CAPS-I estabelecem uma relação
cordial e próxima com os funcionários. Essa característica certamente aparece na fala
desses clientes, e demonstra o vínculo entre as pessoas manifestadas no ambiente. Como
Silveira (1992) nos aponta, a dimensão afetiva é essencial e se estabelece não só com as
relações interpessoais, mas também com o ambiente físico e como ele é organizado. Ou
seja, tanto a relação cordial que a Auxiliar de Serviços Administrativos Sabrina estabelece
com o público que atende, como a forma em que objetos, salas, iluminação estão dispostos,
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funcionam como agentes de afeto, catalisadores ou inibidores das experiências que os
usuários têm com a instituição como um todo.
Após a entrada, existe um espaço de espera entre dois corredores com várias
cadeiras e bancos. Alguns bancos são de madeira e pintados de forma artesanal por
participantes das oficinas que a instituição oferece. Nesse ambiente também já se vêem
diversos quadros preenchendo todas as paredes. A construção se dispõe em formato de
uma letra “c”, sendo um corredor mais longo e dois corredores menores. Nas paredes dos
corredores estão expostas pinturas em tela desenvolvidas dentro de uma das oficinas
oferecidas pelo CAPS-I.
As telas nos corredores e em todos os consultórios parecem denotar a importância
que o trabalho expressivo tem para a equipe da instituição. Não só esse fato demonstra essa
importância, mas além disso, a forma como elas foram sendo apresentadas por cada um
dos colaboradores entrevistados. Dentro do consultório, estão as obras mais significativas
para cada um deles. Durante as entrevistas, eles apontavam para determinada obra e
contavam uma história sobre ela e sobre como ela chegou até eles, e o que isso significava
para eles. Também eles experienciam constantemente esses encontros com aqueles que
vêm em busca de tratamento de forma singular.
Além dos corredores há uma quadra ampla que é utilizada para atividades físicas e
para organizar eventos. Nessa quadra também estão as mesas grandes, que são utilizadas
para as assembleias dos usuários e para momentos livres. Na parte externa estão dispostos
bancos em locais variados. No terreno, em determinado espaço, há algumas árvores, alguns
coqueiros maiores, e há também uma pequena casa, que antes era almoxarifado, e agora é
ocupada pelo grupo de convivência vinculado ao CAPS-I, o qual será detalhado mais
adiante.
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Figura 8: Recepção e corredor CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

Figura 9 Área aberta do CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

3.5 Espaços e Ateliês
O CAPS-I conta com uma estrutura cedida pela prefeitura de Lagoa da Prata-MG.
Mesmo não tendo um espaço pensado e destinado ao trabalho desenvolvido pela Saúde
Mental, percebe-se que a forma como a organização do ambiente se deu permite ao serviço
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a otimização do uso do espaço. Elementos como salas de atendimento individualizado e
coletivo estão distribuídos por profissionais e atividades.
A maioria das salas individuais é ampla e arejada e os espaços são decorados com
telas pintadas pelos participantes das atividades desenvolvidas no CAPS-I. Ao apresentar
as salas, alguns técnicos citaram as obras e os autores e disseram que foi um presente dado
por eles. Os espaços coletivos, como sala de vídeo e reuniões, sala da Terapêutica
Ocupacional (TO) e pátio são amplos, abertos e decorados também pelas produções dos
participantes das atividades expressivas.
A sala de vídeo foi organizada de forma a parecer uma sala de estar: os sofás,
bancos e decoração remetem a um espaço comum de uma casa, sendo que os quadros são
emoldurados e dispostos em pontos de grande visibilidade. Um dos quadros foi pintado por
Evaldo – um participante das oficinas de pintura em tela do serviço. Esse participante foi
lembrado mais de uma vez por pessoas diferentes nas entrevistas com os funcionários do
CAPS-I.
Figura 10: Sala de vídeo CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

Em entrevista, a Assistente Social Jane narra sobre um quadro que está em seu
consultório. Diz ter ganhado esse quadro de um usuário que passou pelo CAPS-I por um
tempo. Lembra que Evaldo, esse usuário em particular, era bastante expressivo e que as
pinturas dele também, e que ele buscava uma leveza e uma felicidade através dos quadros
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que ele pintava. Segundo Jane, a realidade dele era muito dura e sofrida, e ele não se
relacionava com outras pessoas. Ela conta que Evaldo construiu com ela um vínculo
importante na instituição no período em que estava em tratamento. “Se não tiver um jogo
de cintura, a gente não entende o outro, e é a arte, eu acho que isso tá muito perto…
Evaldo me deu esse quadro e mostrou, minhas flores. É um quadro muito expressivo, esse
criado” (Jane, entrevista, 2020).
É possível identificar, pela síntese do depoimento da Assistente Social Jane, que há
relações singulares que acontecem naturalmente entre as pessoas. Essas relações podem
funcionar como catalisadoras ou inibidoras do afeto, e ocorrem a partir de um encontro
com o outro, que muitas das vezes pode não ser com o médico ou psicólogo. Pode ser até
mesmo uma pessoa leiga, como já disse Silveira (2018), que cita como exemplo, no livro
Imagens do Inconsciente, a relação que um certo Carlos estabeleceu com os animais e
plantas, e em particular com o cachorro Sertanejo, que Nise vai dizer que foi o verdadeiro
terapeuta de Carlos. Ou seja, existem elementos particulares que vão direcionar uma
conexão profunda que, se bem utilizada, pode trazer grandes efeitos.
A expressividade dos quadros dele em particular era salientada como algo diferente
e subjetiva, demonstrando que esse aspecto era notado e valorizado de alguma forma.
Outro quadro que estava emoldurado era uma tela pintada pela Psicóloga responsável pela
oficina de pintura em tela, e dedicada a outra Psicóloga que também trabalhava no mesmo
CAPS-I.
Os quadros emoldurados parecem ocupar um lugar de valor diferente dos demais,
assim como os que se encontram nas paredes de cada consultório. As relações afetivas
entre a equipe e os usuários do CAPS-I desencadeiam a partir de encontros singulares entre
os profissionais e as pessoas com as quais eles tiveram um envolvimento diferente. A essas
singularidades dos encontros, Nise da Silveira chamaria de potencialmente catalisadores do
afeto, pois agem na relação terapêutica como veículos importantes para a expressão dos
mais profundos conteúdos da psique humana.
Voltando à descrição da sala, nesse espaço acontecem atividades de música, Grupo
de Protagonismo, Orientação em Saúde, e momentos de reprodução de filmes e vídeos,
utilizados esporadicamente, compondo alguma oficina ou atividade planejada.

82

Figura 11: Duas obras de um participante da oficina de Pintura em Tela CAPS-I –
Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

A Sala da TO era organizada de forma a abarcar dentro dela a maior parte dos
materiais e ferramentas utilizados nas oficinas. Sala ampla, com mesas centrais de
mármore e cadeiras dispostas ao seu redor. Em duas paredes eram acomodados armários
fechados e abertos, e dentro deles estavam as tintas para pintura em tela, acrílicas e a
óleo, pincéis, pequenos retalhos de panos, pires para misturas as tintas, pequenos potes,
tintas para tecido, pincéis para pintura em tecido, tecidos, papéis, lápis, canetas, linhas,
tesouras, máquina de costura etc.
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Figura 12: Sala de T.O- Terapêutica Ocupacional CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

A organização do espaço e materiais se apresentam como aspecto importante para o
melhor funcionamento das atividades propostas. A forma como a instituição é decorada e
organizada em sua disposição de salas traz para a experiência no ambiente menos dureza
ao que arquitetonicamente foi construído para sediar uma UPA. Para Nise da Silveira
(2018), a organização do espaço e materiais é de extrema importância, e ela buscava
cumprir certa consistência e rigor nesse aspecto. A dimensão do afeto perpassa pela
sensibilidade e cuidado com os mínimos detalhes na composição de uma atmosfera
propícia à emergência e expressão do mundo interno.
A maioria dos materiais e ferramentas fica visível e de fácil acesso para os
participantes das oficinas. Nesse espaço, também se observam nas paredes as produções da
oficina de pintura em tela em processo de construção e algumas já finalizadas. A sala de
TO permanece aberta durante o período de funcionamento da instituição, e é ocupada por
vários grupos em horários diferentes, sendo utilizada também como sala de reuniões. Nos
momentos em que não há atividades agendadas, a sala pode ser utilizada pelos
profissionais ou por pessoas em tratamento no CAPS-I. O local está sempre organizado e
arejado, e tem como ornamento algumas plantas em vasos. Ao redor das janelas, na parte
externa, está um jardim com pequenas plantas.
Nesse espaço acontecem as oficinas de Pintura em Tela, Leitura e Escrita, e
Artesanato. Ainda estão guardados em alguns armários materiais de oficinas que antes
aconteciam, e naquele momento estavam desativadas, tais como Tapeçaria, Pintura em
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Tecido e Arteterapia. Alguns técnicos do serviço disseram em entrevista que as oficinas
são pensadas de forma a atender as demandas dos participantes do CAPS-I, e sendo assim,
elas estão em constante processo de readaptações, de reestruturações, demonstrando certa
abertura ao se pensar o conjunto de terapêuticas ofertadas pela instituição.
3.6 As Atividades
O CAPS-I funciona de segunda a sexta-feira, das oito às dezessete horas. As
atividades coletivas acontecem no período da manhã, das nove e meia às doze horas, com
exceção do Centro de Convivência, que tem seu horário no período da tarde nas
quartas-feiras, das treze às dezesseis horas. Antes das atividades, é servido um café da
manhã, e, após as atividades, um almoço para os usuários em tratamento intensivo. Ou
seja, há pessoas que vão ao CAPS-I todos os dias, no semi-intensivo, até pessoas que vão
ao CAPS-I somente em alguns dias. Aqueles em tratamento ambulatorial vão ao CAPS-I
somente nos horários de consultas com Psicóloga, Psiquiatra, Assistente Social e Terapeuta
Ocupacional, e buscam medicação ou participam de alguma atividade.
A equipe nomeia as atividades de oficinas, as quais se dividem entre oficinas com
atividades criativas, atividades esportivas, e grupos focais. Nas segundas-feiras, são
ofertadas as atividades de Ginástica, Ouvidores de Vozes, Assembleia de Usuários e
Música. Nas terças-feiras, acontecem a Ginástica, Pintura em Tela, Leitura e Escrita, e
Autocuidado. Nas quartas-feiras são realizadas a Ginástica, Futebol na Praia, Grupo de
Protagonismo e Centro de Convivência. Nas quintas-feiras, há Ginástica, Grupo
Orientação em Saúde, TO e Reunião de Equipe. Por fim, nas sextas-feiras, acontece o
Futebol na Praia, Grupo de Psicoterapia Breve e Grupo de Redução de Danos e Artesanato.
As atividades são coordenadas por profissionais da equipe técnica e demais
membros que compõem o quadro de funcionários do CAPS-I. A criação, articulação e
execução das atividades acontece em reuniões semanais, com a participação de todos os
funcionários. Muitas demandas de atividades são levadas para essa reunião a partir de
apontamentos dos usuários na assembleia, também realizada semanalmente. As atividades
ofertadas são repensadas a partir da demanda dos usuários, e da disponibilidade e
identificação dos funcionários com determinada oferta.
Como estabelecido anteriormente, nesta pesquisa buscou-se voltar a atenção para as
atividades que têm uma ligação direta com processos de criação e expressão. Nesse
sentido, foi priorizada a observação e participação das oficinas de Música, Pintura em Tela,
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Leitura e Escrita, Centro de Convivência e Artesanato. Essas atividades são coordenadas
por quatro Psicólogas, um Estagiário, e uma Técnica Administrativa do serviço.
Mas, o que levou esses profissionais a realizarem tais atividades? Todos
manifestaram em entrevista que as motivações, dentre algumas subjetividades, partem do
interesse com a arte e o artesanato na sua vida pessoal. A Psicóloga Esmeralda, por
exemplo, em entrevista, relata ter vivenciado em sua vida pessoal e em sua formação
aspectos de criação e exercício de atividades expressivas. Ela relata que muito desse
interesse por atividades artísticas e pela arte vem de suas experiências pessoais, tanto
advindas da sua formação quanto de vivências da infância. Ainda na escola ela diz ter
participado de atividades de música e de criação artística. Relata também que seu gosto por
literatura veio muito de sua mãe, que também gostava e a incentivava a ler. Diz que esse
interesse vem da sua própria história, e até hoje encontra-se presente. A este respeito, ela
diz que sempre busca essas experiências com a arte:
É uma questão minha, eu gosto muito de arte. Então, quando eu vou a Belo Horizonte, eu
gosto de aproveitar para ver as exposições que estão acontecendo. Eu frequento muito o Centro
Cultural do Banco do Brasil, o Palácio das Artes. Então, artes plásticas e música, isso é uma
coisa que é minha. Cinema, sempre quando dá eu vou. Que tem a ver com a minha vida
mesmo, desde criança eu tenho isso. Acho que quem despertou isso, foi no pré-primário com
as irmãs de caridade da escolinha que eu frequentava, que a gente tinha aula de música e de
pintura. Então, eles estimulavam a gente, aí fui crescendo com isso. (Esmeralda, entrevista
2020)

Esmeralda relata que a arte foi sendo inserida em seu trabalho enquanto um recurso
essencial, sempre em observação a outros trabalhos já realizados, como o da Dra. Nise da
Silveira e Eduardo Calin. Este publicou um livro sobre o tratamento de uma jovem no qual
ele utilizou a arte como construção de uma narrativa. Para Esmeralda, as atividades
criativas são uma forma de a pessoa trazer os conflitos e elementos para serem trabalhados.
Conforme disse, a arte permite à pessoa a elaboração, porque quando não é possível
verbalizar, ainda é possível produzir algo sobre a experiência que está sendo vivenciada
internamente.
A perspectiva sobre a arte, ou sobre atividades criativas da Psicóloga Esmeralda
têm afinidade com o trabalho desenvolvido na prática pela Dra. Nise, e também com a
reflexão teórica que ela produziu sobre esse trabalho. Silveira (2018) tinha grande interesse
na produção do mundo interno de seus clientes, e buscava constantemente comunicar-se
com as imagens que se plasmavam nas plásticas dessas pessoas. Como mencionado no
capítulo anterior, Nise debruçou-se não só sobre as imagens pintadas ou expressas nos
ateliês, mas também sobre os clientes. Ou seja, ela observava a produção, mas também
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estava atenta àquelas pessoas vivendo aquela experiência. Assim como a Psicóloga
Esmeralda, Nise pôde notar o caráter terapêutico que as atividades criativas tinham sobre
aquelas pessoas, bem como os efeitos que a liberdade, a expressão e o afeto promoviam.
Um dos aspectos curiosos no CAPS-I, onde essa cartografia aconteceu, é que, das
seis pessoas que se propõem a trabalhar com arte e artesanato nas atividades ofertadas, três
são Psicólogas, uma é Técnica Administrativa, e uma é Terapeuta Ocupacional. Os demais
colaboradores, Médicos, Assistente Social, Enfermeiro, Técnica em Enfermagem,
Farmacêutica, Auxiliares de Limpeza, Técnicos Administrativos, Coordenador Técnico e
Coordenador Administrativo, ofertam outras atividades voltadas para esporte, saúde e
educação. Em entrevistas, esses profissionais que não escolheram trabalhar com atividades
que envolvem criação e expressão, embora ressaltem a importância das mesmas, dizem se
identificarem mais com a execução de outras propostas.
Das profissionais que escolheram trabalhar com arte e artesanato, duas relataram
ter buscado investimento em processos técnicos e teóricos por meio de professores para as
atividades que ofertam. Falam também sobre o processo de aprendizagem coletivo, que
acontece naturalmente entre elas e os demais participantes das atividades. Dizem que, por
muitas vezes, os usuários trazem elementos novos, e formas particulares de execução e
experimentação. Destacam o caráter expressivo e a liberdade que pensam ser importantes
em sua atuação no serviço.
O interesse de profissionais que trabalham com atividades expressivas, segundo as
entrevistas, parece ter relação direta com identificações com a arte no geral. Três dessas
profissionais citaram momentos significativos vivenciados ainda na infância, que
consideram terem-nas estimulado para uma experimentação de processos artísticos, tanto
na fruição como na prática artística. Voltando ao exemplo da Psicóloga Esmeralda, esta
relata que em seu processo de formação, na graduação de psicologia, vivenciou momentos
importantes que buscavam estimular a experiência da arte no contexto da saúde mental.
Ela buscou se espelhar em trabalhos já realizados nessa área, como o trabalho de Nise da
Silveira. Helena cita por exemplo a relação entre a música e as artes plásticas, na infância e
fala sobre o estímulo que recebeu dos pais para se envolver com atividades expressivas.
Quando ela chegou ao CAPS-I viu uma oportunidade para buscar relacionar seu trabalho
na psicologia com aspectos das artes. Atualmente ela atua como monitora na oficina de
Pintura em Tela como veremos a seguir.
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3.7 Pintura em Tela
A oficina de Pintura em Tela é uma das mais antigas no CAPS-I, segundo
Esmeralda, devido ao grande interesse dos usuários e daqueles que já coordenaram a
oficina, como ela mesma diz ter feito. Atualmente, a atividade acontece na sala de TO, e é
frequentada por novos participantes e outros que já a frequentam há mais tempo. Esta é
uma das oficinas que acolhem tanto usuários em permanência dia - passagem do dia na
instituição em atividades terapêuticas - como aqueles que utilizam apenas alguns serviços
oferecidos pelo CAPS-I.
A Psicóloga Helena, a atual facilitadora, relata ter se interessado pela oficina assim
que chegou ao serviço. Diz ter vivenciado várias experiências importantes nesse trabalho, e
explica como se envolveu com a oficina e buscou várias formas de aprender técnicas de
pintura, fazendo aulas e cursos. No entanto, pontua que tenta ao máximo não influenciar no
processo individual de criação de cada participante. Observa que cada um desenvolve uma
técnica própria, e que as interferências dela ou de outro membro do grupo surgem na
interação entre as pessoas.
Em entrevista, a Psicóloga Helena, que trabalha no CAPS-I Bernardo Teixeira
Amorim desde 1997, discorre sobre como se deu seu interesse por trabalhar com oficinas
de cunho expressivo:
Eu sempre tive o interesse pelas artes. Então, eu sou uma profissional que invisto muito em
oficinas. Porque eu acho que é uma via interessante de você conseguir trabalhar a
expressão do sujeito e o ganho terapêutico passa porque você sai do muito racional. Então
você não levanta tantas defesas, da intervenção terapêutica e acaba tendo ganhos com isso.
Quando você pega o subjetivo e depois você otimiza fazendo a intervenção, acho isso
interessante (Helena, entrevista 2020).

O interesse de Helena pelas artes, segundo ela, tem relação com sua história de
vida. Desde muito nova, ela já tinha uma relação próxima com música, belas artes,
construção artística. Quando ela cursou psicologia e logo após foi trabalhar no CAPS-I,
observou nesse espaço a oportunidade de trabalhar a relação desta com as artes em geral.
Segundo ela, teve a oportunidade de trabalhar dentro das oficinas do CAPS-I com teatro,
música e pintura em tela. Helena relata que busca ir se construindo no processo de
aprender o trabalho com atividades expressivas, dizendo que aos poucos se aproximou da
experiência da pintura em tela e foi se apropriando das técnicas e estilo.
Helena relata que o espaço que a arte ocupa em sua vida é bem significativo. A
Psicóloga explica que isso reflete no seu trabalho, não só na sua relação com as oficinas,
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mas também na forma de perceber os ‘usuários’ (termo com o qual a equipe nomeia as
pessoas que buscam tratamento na instituição) do CAPS-I, e na sua forma de atuar em
todos os sentidos enquanto profissional. “Dá para lidar com a realidade de uma maneira
que não seja tão dura. Eu acho que arte permeia isso daí, acho que ela dá uma leveza para a
dureza da realidade” (Helena, entrevista, 2020).
Helena destaca que a equipe como um todo percebe o trabalho com as oficinas do
CAPS-I como parte essencial no trabalho terapêutico, observando bastante envolvimento e
disposição dos profissionais com o exercício dessa proposta de oficinas. Esse
envolvimento reflete nos resultados do trabalho, e Helena cita relatos de alguns usuários
que tiveram redução significativa no uso da medicação após a participação de algumas
oficinas, como foi no caso da oficina de teatro e de pintura em tela, por exemplo, que para
eles foram bastante importantes. “Porque trata, não é? A oficina é um espaço promissor
para tratar as angústias, para tratar o vazio existencial, para tratar a ansiedade, para tratar
sintomas assim, que mexem com o cotidiano e com a rotina do paciente, não é?” (Helena,
entrevista, 2020).
A oficina de Pintura em Tela recebe cerca de cinco participantes, oscilando a
participação durante as semanas do mês. Alguns participantes já são mais assíduos e
acompanham essa oficina o máximo que podem. Em conversa com Cássia, uma das
participantes, ela diz: “Não consigo ficar sem pintar”. A mesma demonstra muita
satisfação ao preparar o espaço, escolher suas ferramentas e materiais. Tem muito
conhecimento sobre o espaço, sabe onde fica tudo e auxilia os demais participantes. Ao
utilizar as mãos para pintar com tinta a óleo, ela faz movimentos leves com os dedos e
desenha o quadro direto com a tinta.
Outra participante que também parece ter intimidade com as ferramentas e
materiais de trabalho da pintura é Iracema. Organiza seu espaço particular, escolhe os
pincéis necessários, uns de espessura fina, outros mais grossos. Esquematiza antes as cores
que irá utilizar, pensa nas misturas e sobreposições. Gosta de fazer reproduções, conta que
se inspira em desenhos e pinturas de outros artistas, mas sempre tenta dar o seu jeito para a
tela. Como referência, há diversas revistas de arte que fazem parte dos materiais da sala de
TO, algumas exclusivas de pintura em tela.
A interação entre os participantes dessa atividade acontece de maneira fluida. Um
interfere na criação do outro, dando sugestões, apontando caminhos. Observa-se também
um envolvimento e satisfação com a atividade de desenho e pintura. Os participantes
aparentam experienciar certa felicidade no ato de pintar. Cada um à sua maneira estabelece
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uma conexão com um processo de criação, motivado por imagens externas ou não. A
coordenadora da oficina de pintura em tela se coloca à disposição para observar e estar
presente, acompanhando os caminhos que cada um escolhe percorrer.
Figura 13: Oficina de Pintura em Tela do CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

Nise da Silveira, ao contar sobre as diversas práticas dentro dos ateliês, vai dizer
que o que lhe chamava a atenção não eram somente as imagens produzidas, mas a
satisfação marcada no rosto daqueles que as produziam. De alguma maneira, isso se
assemelha às observações realizadas dentro das oficinas do CAPS-I, mais pontualmente na
oficina de Pintura em Tela e no Centro de Convivência. Aquelas pessoas ali envolvidas no
fazer manual e na experimentação da criação demonstram certo gosto por este fazer.
3.8 Artesanato
Outra atividade importante que acontece no CAPS-I de Lagoa da Prata é a oficina
de Artesanato. Recentemente reativada, ela conta com a colaboração e parceria entre a
Psicóloga Helena e a Técnica Administrativa Gardênia. A proposta da oficina é trabalhar
com recursos e materiais diversos para produzir artesanato. As coordenadoras buscam
identificar as atividades manuais que mais interessam ao grupo, além de pensá-las a partir
do material disponível no estoque da instituição. Quando falta alguma coisa para executar
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determinado artesanato, os participantes e coordenadoras buscam doações ou se juntam
para comprar.
Alguns participantes, como Carlos e Joseane, atuam como monitores, transmitindo
para os colegas orientações sobre determinada atividade. Observa-se que existe uma
interação consolidada entre os participantes, e envolvimento com o artesanato. As
coordenadoras dessa oficina, principalmente Gardênia, demonstram interesse e habilidades
para artesanatos mais diversos. Em algumas ocasiões festivas, Gardênia propõe a
confecção de adereços e enfeites temáticos. Um ótimo exemplo foi a proposta de
confecção de máscaras e decoração do CAPS-I para o carnaval. Em fevereiro, logo no
início, todos já estavam mobilizados e envolvidos com a ornamentação para a festa de
carnaval que ocorreria na instituição, e para sair pela cidade também, na programação
prevista para essa data festiva.
O assunto festa de carnaval foi bastante verbalizado em fevereiro nessa oficina. Os
participantes falavam sobre outros carnavais, alguns diziam se identificar com a festa,
outros não. Alguns diziam que queriam participar da festa do CAPS-I, mas não iriam para
as ruas por algum receio. As coordenadoras buscavam também compartilhar suas
experiências, perguntar alguma coisa para algum participante sobre o assunto. Alguns
participantes estavam calados e só observando os diálogos e realizando suas atividades.
Também foram observadas formas diferentes de realizar o trabalho manual, bem como
algumas dificuldades, como cortar o EVA e separar os materiais. Quando era notada uma
dificuldade, algum participante, ou as coordenadoras, auxiliavam essas pessoas.
3.9 Musicoterapia
A oficina de musicoterapia acontece às segundas-feiras, no período da manhã, e é
ofertada pela Psicóloga Helena, e pelo Estagiário Igor, que é graduando de psicologia. A
atividade acontece na sala de vídeo, e utiliza seus recursos audiovisuais. Conforme Helena,
as músicas são escolhidas previamente, a partir de uma demanda observada no grupo, ou
um pedido dos participantes. A participação é livre, e pode ocorrer de forma contínua ou
esporádica. Observa-se grande adesão dos usuários do CAPS-I a essa oficina.
Essa proposta se desenvolveu a partir da percepção sobre o interesse dos usuários
que estão atualmente frequentando o serviço com a música. O trabalho com a
musicoterapia vem de uma necessidade que Helena observou, de tratar de questões verbais
no campo da poesia, melodia e da identificação subjetiva com os conteúdos presentes nas

91

letras das músicas. O envolvimento com a oficina tem se mostrado importante no
cotidiano, e reflete na forma como cada participante se relaciona com a música.
Os participantes vão chegando aos poucos e se acomodando nas poltronas, sofás,
bancos e cadeiras distribuídas pela sala. Quando todos chegam, Helena ou Igor os
recepciona e fala sobre a proposta daquele momento. As músicas são reproduzidas em
formato de videoclipes transmitidos em uma televisão. Os participantes recebem a letra da
música impressa, e os clips são legendados para favorecer formas diversas de percepção da
canção. Após a reprodução da música, é sugerida uma conversa sobre as impressões que
possam ter surgido a partir dessa experiência.
As músicas, quando são escolhidas pelos coordenadores da oficina, buscam trazer
algum tema ou mensagem que eles consideram importantes trabalhar. Quando vem de
uma sugestão dos participantes, elas possuem alguma identificação pessoal. No momento
em que compartilham os sentimentos e reflexões sobre as músicas, observa-se que alguns
buscam relacionar as letras com sua vida, com expressão de emoções e fatos que
ocorreram com eles, dando alguns exemplos.
Uma das canções trabalhadas é a canção de Milton Nascimento “Bola de meia, bola
de gude”. A letra fala da relação do adulto com seu menino interior. O encontro com o
menino reativa memórias de “coisas bonitas”, visões positivas sobre a vida. Essa música
em particular foi bastante discutida pelos participantes da oficina. Lembranças da infância,
brinquedos e brincadeiras que fizeram parte da vida deles, foram citados. Falaram também
sobre buscar as coisas boas, coisas que fazem sentido para eles e que os ajudam a ficar
bem.
Um dos participantes da oficina de musicoterapia, Elvis, relatou em entrevista que
já tem uma aproximação muito forte com a música. Diz passar muito tempo escutando suas
bandas favoritas no fone. Relata também que compôs algumas músicas e que as têm
divulgado nas suas redes sociais. Com a participação na oficina de musicoterapia, percebe
que aos poucos ele tem se sentido melhor, e diz ser a oficina que ele mais tem gostado.
Elvis conta que gosta bastante de escrever, e que escreve sobre tudo que acontece com ele,
sobre o cotidiano, inventa coisas. Conta que presta bastante atenção nas letras das músicas
e procura refletir sobre elas, e compartilhar suas reflexões com os demais participantes da
oficina de musicoterapia. Luís, outro participante, fala sobre a importância da relação com
as pessoas que encontrou no CAPS-I - funcionários e demais participantes das oficinas - e
nomeia essa relação de ‘confraternização’.
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Eu fui pro hospital. Eu fiquei lá. Tomei várias injeções para dormir. Meu pai lá no meu
lado, aí passou uns dois dias. me trouxeram pra cá. Aí eu cheguei aqui. Comecei a conhecer
as pessoas para conversar e fui acalmando, acalma pra falar a verdade... É muito legal
nossa confraternização eu chamo de confraternização, porque aqui ninguém força ninguém
a nada, entendeu. É uns amigos da gente, que a gente faz amizade aqui! é muito bom, ajuda
a ficar melhor. (Luís, entrevista 2020)

A experiência da relação com os colegas, no caso dos dois entrevistados, parece ter
bastante relevância. A palavra confraternizar surge como um símbolo importante, que
busca dar sentido à relação que ele estabelece com os frequentadores do CAPS-I. Uma vez
mais, parece bastante apropriada a relação com o termo afeto catalisador, cunhado por Nise
da Silveira e apresentado anteriormente. Na fala do participante Luís pode ser notado que a
própria relação com as pessoas se coloca enquanto um elemento catalisador importante,
que favorece a ele os recursos necessários para existir. Ele relata ainda que nas conversas
com os demais participantes da oficina ele foi se acalmando.
Silveira (2018), em seu trabalho dentro dos ateliês de hospital psiquiátrico,
observou que a dimensão afetiva favorece uma conexão profunda, por meio da qual se
constroem sólidas relações de confiança entre duas pessoas, entre pessoa e animal, e entre
pessoa e ambiente. No caso de Luís, essa conexão se realiza na música, nas palavras e
também no grupo. A condução da oficina também favorece essa interação, visto que se
estabelece em uma roda de conversa, quando são introduzidos estímulos para a troca de
experiências entre os participantes, e a convivência se estende para os outros ambientes da
instituição.
Um importante aspecto dessa vivência é a forma como os participantes interagem
com os coordenadores das oficinas e entre eles, que indica ser bem próxima e de forma
afetuosa. Demonstram conhecer um pouco sobre os outros, trocam informações pessoais e
compartilham experiências. As relações e os vínculos são notados no momento em que a
oficina acontece, bem como nos demais espaços do CAPS-I. Tal relação de afeto pode ser
observada também na proposta do Centro de Convivência Cuca Legal, o qual será
apresentado a seguir.
3.10 As Relações e os Vínculos: Centro de Convivência
Uma das atividades que acontecem atualmente em um espaço cedido pelo CAPS-I
é o grupo de convivência de pessoas que já passaram pelas oficinas do serviço e que
fizeram tratamento no dispositivo. Nomeado “Conviver”, esse grupo é vinculado a uma
associação de usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental intitulada “Cuca Legal”.
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Anteriormente já estiveram em outras instalações cedidas pelo município. Atualmente, a
associação e o grupo Conviver estão funcionando em um dos espaços dentro do terreno do
CAPS-I. No entanto, o local de encontro possui suas características particulares, e se
diferencia nos horários de funcionamento e até mesmo na participação dos membros do
grupo.
Na parte externa do CAPS-I, após cruzar o pátio e a quadra de esportes, depois do
jardim e de algumas árvores, avistamos um grupo reunido. Pequena casinha de estrutura
rústica, um cômodo apenas, acomoda os materiais, ferramentas e produções. Na varanda,
também pequena, estão localizadas duas mesas grandes de pedra ardósia. Em volta das
mesas, pessoas envolvidas pelo fazer do artesanato e pelas conversas do dia a dia.
Boa parte desse grupo é constituída por pessoas que passaram pelas oficinas
oferecidas pelo CAPS-I, e agora participam do grupo de convivência. O grupo se reúne nas
quartas-feiras, das 13h às 16h. Embora não exista no momento uma sede própria, a equipe
nomeia esse espaço de Centro de Convivência, coordenado pela Psicóloga Esmeralda, que
também atua com técnica de referência no CAPS-I, além de fazer parte da associação Cuca
Legal, como uma das fundadoras.
Figura 14: Atividades do Centro de Convivência vinculado ao CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

Fonte de grande importância para a pesquisa, Esmeralda atua no CAPS-I desde
antes de ele ter esse formato e nome. É importante ressaltar que não só ela conhece bem a
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história dessa instituição e seus serviços, como também conhece há algum tempo os
participantes do Centro de Convivência. Segundo Esmeralda, a associação Cuca Legal
surgiu a partir de um movimento dos trabalhadores, usuários e familiares, e que o intuito
era de buscar uma representatividade política que lutasse pelos direitos dos usuários. Com
a associação, foi possível viabilizar subsídios e recursos governamentais importantes na
compra de materiais de trabalho para as atividades que o grupo desenvolveu e desenvolve.
A partir dessa organização de pessoas, foi possível garantir o funcionamento do
Centro de Convivência. Os materiais de trabalho ficam no espaço destinado ao
funcionamento desse grupo. No espaço, ficam dispostas mesas de costura, máquina de
costura, materiais de decoupage e colagem, materiais para encadernação, diversas linhas,
tecidos, pincéis, materiais recicláveis etc. Durante o período de observação, pode ser
notado que a relação dos participantes com as ferramentas e com o espaço se mostra
bastante autônoma, sendo colaborativo o processo de organização no momento em que as
atividades artesanais acontecem.
Figura 15: Materiais e ferramentas durante as atividades do Centro de Convivência Conviver

Fonte: acervo pessoal.

Esmeralda manifesta um anseio muito grande em buscar engajamento político na
defesa dos direitos dos usuários dos serviços de saúde mental. Em entrevista, ela relata
alguns aspectos que considera determinantes para que buscasse trabalhar com atividades
expressivas. Primeiro, fala sobre sua formação na UFMG, e diz ser o período em que a
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saúde pública começava a se consolidar. Ela conta que sua formação foi voltada para saúde
mental e saúde pública. Na época em que estudava, iniciava-se também a Reforma
Psiquiátrica. Esmeralda relata que nesse período participou de várias ações que propunham
intervir nos hospitais psiquiátricos através de atividades artísticas.
Outro aspecto interessante na relação com o espaço e entre as pessoas é que os
participantes do grupo já possuem certo domínio sobre as atividades que realizam, sendo
muitos deles como monitores naturais do grupo. Aqui, a postura de monitor oscila
consideravelmente e se dá na interação. Nise da Silveira nos mostrou a importância dos
monitores enquanto verdadeiros catalisadores dos afetos. Muitas vezes, as conexões entre
as pessoas é que vão direcionar a função de catalisador ou terapeuta e coterapeuta. Ou seja,
existe algo da relação particular entre duas pessoas que favorece uma conexão profunda.
Essa conexão é o que possibilita a vivência da troca verdadeira entre pares. Quando isso
acontece com pessoas consideradas em sofrimento mental, pode gerar intensas
transformações na psique.
As atividades partem muitas das vezes através da proposição de um ou mais dos
membros que sabem realizar algum tipo de artesanato e desejam compartilhar. A relação
das pessoas com o ambiente é influenciada diretamente pelo local escolhido dentro da
instituição, e a forma de organização do espaço favorece a interação entre os membros do
grupo.
As relações entre as pessoas nessa oficina acontecem de forma fluida entre os que
estão há mais tempo no grupo, e também existe uma acolhida dos novos membros. Nota-se
que existem variações de habilidades artesanais e de formas de interação, e essas
diferenças ocupam o mesmo espaço, com harmonia, sem causar nenhum estranhamento.
Esse aspecto de acolhimento um do outro chama bastante atenção nesse grupo e nos
usuários do CAPS-I como um todo. Há no grupo uma disponibilidade entre os
participantes de deixar o outro ser ele mesmo e de se expressar com igual liberdade
transparente. A seu modo, todos estão em constante interação no pedido das atividades. E é
no intervalo que, no meio de um café e lanche, as pessoas trocam “prosas” – como é
nomeada a conversa na região –, atualizam os acontecimentos, estreitam os laços.
Em entrevista com Mirtes, uma das participantes do centro de convivência, foi
destacada a importância do fazer manual em sua vida. Conta que já tinha realizado
anteriormente alguns artesanatos em casa, mas ali aprendeu muito com seus colegas. Fala
que chegou no centro com o diagnóstico de depressão, e que participou durante um tempo
até sentir-se melhor. Depois de um período, passou a frequentar o centro de convivência
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porque gostava de estar perto das pessoas que frequentavam o espaço, e porque se
interessava bastante por atividades manuais. Hoje, ela diz passar os conhecimentos que
adquiriu para os participantes que estão iniciando o aprendizado nas atividades manuais.
Em entrevistas com Mirtes e Janaína, participantes do grupo, elas destacam a
importância dos profissionais que trabalham na instituição. Relatam que esses profissionais
ajudam a despertar o interesse e incentivam diretamente a experiência deles no Centro de
Convivência. Muitos expressam que, por intermédio direto dos técnicos de referência,
foram apresentados às atividades e aos demais participantes, e destacam o compromisso
que eles têm com cada um e o envolvimento com seu trabalho.
3.11 Espaço de Exposição
As paredes do CAPS-I funcionam como galeria de exposição dos trabalhos
realizados na oficina de Pintura em Tela e na oficina de Artesanato. Ao andar pelo corredor
principal e o secundário, já se podem avistar algumas obras, assim como em todos os
consultórios. Particularmente nos consultórios, estão obras carregadas de afeto. Muitas
foram presentes dados pelos pintores participantes das oficinas, outras foram guardadas
pelos funcionários por alguma identificação em particular. Jane, Assistente Social, mostra
um desses quadros em sua sala e diz: “foi um presente do Evaldo que foi um usuário muito
criativo que passou pelo CAPS-I”. Ela demonstra muito apreço pela obra e por este usuário
em particular, externando uma relação de afeto com eles.
Outra proposta de exposição é a Lojinha do CAPS-I, localizada na rodoviária de
Lagoa da Prata, em espaço cedido pela prefeitura. Essa loja recebe as produções feitas nas
oficinas do CAPS-I e no Centro de Convivência. De acordo com as entrevistas, esse
espaço é resultado de muita luta e esforço dos profissionais do CAPS-I, Associação Cuca
Legal e usuários que participam do CAPS-I. A proposta da lojinha é expor e vender as
telas, bordados, cadernos e demais objetos artesanais produzidos pelos frequentadores das
oficinas vinculadas às atividades expressivas.
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Figura 16: Lojinha vinculado ao CAPS-I – Bernardo Teixeira Amorim

Fonte: acervo pessoal.

A proposta da lojinha também inclui um trabalho colaborativo e coletivo. Todo o
processo de gerenciamento desse espaço é pensado, organizado e realizado pelos próprios
usuários do CAPS-I. O processo se inicia no fazer criativo no Centro de Convivência e
oficinas expressivas, quando as obras são pensadas e realizadas. Depois, o autor decide se
quer vender ou expor o objeto feito. As produções são então levadas para a lojinha e
etiquetadas com um valor acordado entre os produtores e a instituição. Uma parte desse
dinheiro é destinado à compra de novos materiais, outra fica com os autores das obras e
outra fica com os vendedores.
Os vendedores Maurício e Ariel são também pessoas em tratamento no CAPS-I.
Maurício está em tratamento ambulatorial e já está na lojinha há mais tempo. O outro
frequenta também a “fábrica”, como ele nomeia o Centro de Convivência que acontece
atualmente também no CAPS-I, e acessa outros serviços, participando de forma
semi-intensiva. Eles são responsáveis por abrir a loja todos os dias, de segunda a sexta, no
período de meio horário. Cuidam do espaço físico, organizam o estoque e gerenciam a
lojinha com autonomia.
Conversando sobre seu trabalho em entrevista, Ariel faz alusão às suas habilidades
profissionais como vendedor e de como é importante para ele participar da Lojinha do
CAPS-I. Fala sobre sua relação com as pessoas que trabalham na rodoviária e com as

98

pessoas que passam por lá. Essa relação com o público para ele parece ser muito
importante. Destaca suas habilidades de conversa e diz que, por muito tempo, trabalhou
como vendedor, afirmando ter o “dom da venda”. Ele aparenta ter uma boa relação com
seu parceiro de trabalho,
Maurício também colabora com a Lojinha do CAPS-I, atuando como um dos
vendedores e gerentes do espaço. Ele já realiza esse trabalho há mais de quatro anos e
demonstra conhecer bem todos os detalhes de produção, organização e venda. Dividindo
seu tempo entre meio período na loja e outra parte do tempo em casa, diz se sentir muito
bem realizando alguma atividade vinculada à gerência do espaço. Em entrevista, ele relata
que já participou das oficinas expressivas do CAPS-I e realizou diversas atividades no
início de seu tratamento. No entanto, identificou-se mais com as atividades vinculadas a
vendas, organização e gerenciamento. Destaca o processo de sair das oficinas para ir para a
Lojinha, que aconteceu no período em que saía do tratamento semi-intensivo para
ambulatorial.
Maurício conta que sua participação na Lojinha se deu após ter frequentado
algumas oficinas de atividades expressivas, como leitura, escrita, pintura em tela e futebol.
Na oficina de leitura e escrita, ele conseguiu se expressar melhor e diz que isso foi muito
importante para ele. A este respeito, ele disse: “dentro da leitura eu expus meu sofrimento,
dentro da leitura sabe? Foi uma maneira de expulsar” (Maurício, entrevista, 2020). Ele
relatou que gostava muito de participar da oficina e tinha facilidade de trabalhar com as
palavras, externando uma relação muito próxima com a escrita:
Eu escrevia em forma de rima. Escrevia muito bem em forma de rima. Eu era muito bom
em composição na escola. Chamava composição na época. Era muito bom em rimas. Eu
fazia poesia, fazia muita coisa. (Maurício, Entrevista, 2020)

Hoje em dia não escreve mais, diz ter ido parando aos poucos. No trabalho da
Lojinha, diz interagir com as pessoas que passam para olhar os trabalhos realizados pelos
participantes das oficinas do CAPS-I, e tem seu companheiro de trabalho como um amigo.
A Psicóloga Esmeralda, em entrevista, relata que mesmo que Maurício não tenha se
identificado muito com atividades criativas ofertadas pelo CAPS-I no período em que fazia
tratamento intensivo, o envolvimento na Lojinha tem sido muito rico para ele, e sinalizou
uma melhora significativa em seu quadro. Ela relata que hoje em dia Maurício está em
tratamento ambulatorial de forma bem esporádica, explicando que a relação e a autonomia
têm sido muito importantes nos cuidados da Lojinha e na adesão de outros usuários ao
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mesmo espaço. Esmeralda avalia que Maurício consegue receber bem os novos
participantes da Lojinha e se posiciona como um gerente, ou monitor.
A relação entre os dois colegas de trabalho aparenta ser bem frutífera e rica, em
termos de troca de experiências. Maurício, já há mais tempo na Lojinha, orienta Ariel e
demonstra um certo cuidado e afeto com seu aprendiz. Ariel, por sua vez, parece escutar os
conselhos do amigo, não só aqueles que dizem respeito à organização do trabalho.
Maurício também procura passar sua experiência com relação ao processo de tratamento
no CAPS-I, dificuldades com a família nos momentos de crises. Ariel demonstra muito
apreço pelo colega de trabalho e pela proposta de estar em um espaço onde ele possa se
comunicar livremente com o colega e com as pessoas que passam.
Novamente, é importante ressaltar que a relação entre as pessoas que participam
das atividades desenvolvidas pelo CAPS-I e os profissionais, bem como a relação entre si e
com as atividades expressivas demonstra-se bastante interessante. O aspecto da criação não
se apresenta somente no caráter do fazer manual, mas também na forma como esses
profissionais constroem cuidado e afeto nesta instituição. Esse cuidado e afeto também é
constantemente exercido pelos frequentadores das oficinas e do serviço, tanto um com o
outro, e também direcionado aos profissionais em trabalho. Isso fica claro, por exemplo,
nas visitas de antigos frequentadores, nos presentes endereçados a eles, na forma de
alguma obra realizada nas oficinas, ou em ‘mimos’ que chegam. E essa vivência junto a
tais pessoas causou na pesquisadora intensa experiência de sensibilização e afetividade, o
que, consequentemente, refletiu e interferiu diretamente no trabalho artístico a ser
apresentado no capítulo seguinte.
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4. CAIS: FOTOGRAFIA DE UMA PASSAGEM

...Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa.
Fotografei o sobre.
Foi difícil fotografar o sobre.
(Manoel de Barros, 2000)

Em Manoel de Barros, o eu-lírico expressa que havia sido "difícil fotografar o
sobre", ou seja, que teve dificuldade, pois é complexo falar das memórias ou aquilo que
sobrou de tudo. Falar sobre uma pesquisa em movimento e conseguir com precisão dizer
de cada ponto de parada, falar do que foi possível plasmar em linguagem é um tanto difícil
também. No entanto, esforço-me aqui para apresentar essa experiência de criação tão cara
para mim. Nesse sentido, só me parece possível dizer desse encontro com a experiência do
criar de forma afetiva, a fim de ser fidedigna com o que foi. Por isso, peço licença aos
artistas, aos leitores e à comunidade acadêmica para me colocar de forma mais direta na
temática deste capítulo.
4.1 Caminhando Pelo Afeto
Pode-se dizer que tenho o afeto como guia e procuro pensar de forma incisiva sobre
a Arte e a Saúde Mental e a relação entre elas. Foi assim na graduação, na experiência de
estágio extracurricular no CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim, e no Trabalho de Conclusão
de Curso. Esse interesse seguiu na Especialização em Ensino de Artes Visuais. Agora, sigo
ainda buscando entender ou visualizar as complexidades intrínsecas nesses dois campos –
Arte e Saúde Mental – que vêm se relacionando. Nesse sentido, busco ainda fazer essas
leituras do que se apresenta no campo teórico e prático, tentando mapear e cartografar à
minha maneira e com a difícil tarefa de traduzir para o leitor esta experiência de pesquisa.
Os caminhos e formas de pensar esta pesquisa estiveram sempre ligados a um eixo
central que permeia toda esta proposta de criação: o afeto. Não só o afeto catalisador de
Nise da Silveira, mas também se liga àquilo que afeta o pesquisador a seguir determinado
caminho, o afeto enquanto potência, como nos sugere este ensaio cartográfico inspirado
em Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para os autores na cartografia, aquele que cartografa
parte sempre de um ponto de uma teia de relações com ramificações que não seguem uma
hierarquia. A pesquisa nessa perspectiva se coloca no lugar de devir e sempre fala de um
ponto que abrange outros caminhos. Nesse sentido, a perspectiva do conhecimento se
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coloca no lugar de um conhecimento provisório ou um ponto de partida, implicado
diretamente com aquela que pesquisa.
Minha contribuição coloca mais um foco de luz, assim como na fotografia, sobre a
relação entre a Arte e a Saúde Mental, ainda que o enquadre realizado seja mais um
enquadre, ou talvez tenha a precisão advinda daquilo que foi possível congelar em
imagem, fazendo novamente analogia com a fotografia. Busca-se atentar o leitor para os
processos de caminhar na pesquisa e as mais diversas formas de se criar algo singular, não
pela novidade, mas pela forma e pelos trajetos vinculados inevitavelmente àquela que
caminha.
Caminhei por trilhas já bem marcadas pelo tempo, marcas de antecessores
importantes citados como referência neste trabalho, andando novamente pelo espaço da
cidade natal, com passos diferentes, carregados por outras trilhas e lugares. Coloquei-me
em relação com o espaço de forma viciada e com ares de novo ao mesmo tempo. A cidade
me era familiar, o CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim também, assim como as pessoas que
frequentam esse espaço. No entanto, olhei de novo de uma outra forma, caminhei de novo,
e me ative a anotar, gravar, fotografar, entrevistar, ouvir prosas, causos, experiências
importantes que afetaram meu trabalho artístico, e cada etapa desta pesquisa.
Do trajeto da casa de minha mãe até o CAPS-I, era meia hora de caminhada, e o
percurso passava pela praia municipal de Lagoa da Prata. Nesse tempo de caminhada,
pensava sobre aqueles que iria encontrar, sobre as oficinas das quais iria participar,
preparando-me e ensaiando um encontro. Olhava a cidade, cada parte, cada muro pichado,
cada espaço aberto, e a forma de caminhar dos que por mim passavam. Sempre com a
câmera na mão, parava e registrava essa experiência. Às vezes, a praia me chamava a
entrar, antes ou depois de ir ao CAPS-I. Fotografei esse convite, fotografei o estar lá junto
das memórias e das pessoas que foram a esse lugar em minha companhia.
Pensava no andar sobre também como andar? Ou seja, como poderia traçar essa
minha caminhada de maneira a também deixar alguma contribuição nessas trilhas? Por que
era importante revisitar esse CAPS-I, olhar para aquelas experiências e buscar valorá-las?
Pensava em como também trabalhar com a linguagem artística para comunicar-me de
outras formas e com outros públicos sobre as possibilidades de uma Saúde Mental
permeada pelas artes e pela expressão do humano. Olhar para as instituições de Saúde e
ver potência, ver possibilidades, parece-me um ato político em um momento de retrocessos
e fragilidade na Saúde Pública. Ou seja, é preciso olhar para esses espaços e equipamentos
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de saúde com certo olhar de empatia. É preciso movimentar-se ao lado e em parceria, no
sentido de fortalecer as ações e divulgar as propostas de trabalho.
No movimento, no caminhar pelas etapas de pesquisa, no observar dos enquadres é
que foi possível mobilizar para traçar aqui a proposta de criar também imagens. Não só no
trabalho fotográfico, mas também em cada período descritivo do texto. Nesse sentido,
pretendo, a seguir, desenhar pontos do que foi o processo de criação dentro desta pesquisa.
4.2 Processos Inacabados Gestos de Criação
A proposta de criação artística suscitada pelo PIPAUS se tornou um desafio repleto
de idas e vindas, esboços e projeções, e me mostrou um caminho nada linear pelo qual
ainda estou caminhando. Dos laboratórios, experiências com outros artistas e
experimentações coletivas, busquei certo rigor em uma pesquisa que procura referências
estéticas e artísticas e segue um rumo diferente, porém nem tão diferente do processo de
pesquisa científica conhecido convencionalmente. Na verdade, acredito que o método
investigativo tem sido o mesmo, o afeto a partir de uma leitura cartográfica inspirada em
Deleuze e Guattari, como já dito no segundo capítulo, e que se encontra com o conceito de
‘afeto catalisador’, cunhado por Nise da Silveira, que foi apresentado no capítulo inicial.
Para Ostrower (2008), a criação ou criatividade é um processo de dar forma a algo
novo. A autora aponta ainda para a dimensão cotidiana dessa ação, para a possibilidade de
se observarem processos criativos nas mais ínfimas ações. De certa forma, busquei em
todos os movimentos de pesquisa aparar-me no aspecto criativo, não para criar algo novo,
mas talvez para instituir bordas, ou dar a forma de algo também singular.
Curiosamente, a temática dos movimentos esteve plasmada nos materiais de
trabalho, os quais estive observando, como, por exemplo: as águas do Pântano e depois as
Lagoas de Lagoa da Prata-MG; as águas da Serra de São José e suas impressões de
pigmentos nos tecidos colocados em seus córregos, que depois compuseram a obra
Submersos, apresentada no segundo capítulo; a Nau dos Loucos, apresentada por Foucault,
a partir da obra de Bosch, cuja história e imagem provocam reflexões importantes para a
pesquisa como um todo; os barcos de Arthur Bispo do Rosário e a Barca do Sol, de Carlos
Pertuis. Embora haja certo grau de movimento, existem elementos que se plasmam e se
organizam em virtude do meu esforço.
A partir desses elementos, quanto ao aspecto artístico desta pesquisa, inicialmente
busquei trabalhar com a temática dos barcos. A imagem da nau que levava sua população
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considerada insana suscita uma reflexão sobre um não-lugar, um abandono, quando não
uma exclusão e tortura física desses sujeitos capturados pelo pensamento racionalista, que
insiste em tê-los ainda em amarras. Muitas vezes presos em diagnósticos médicos
biologicistas, os ‘insanos’ receberam pílulas de contenção e mortificação dos estados de
ser, como nos lembra Nise da Silveira.
Do barco veio a perspectiva da vela, uma tentativa de dar alguma direção, ou passar
o controle para esses sujeitos que foram assujeitados, claro que de forma metafórica, para
se guiarem por sonhos que não podem morrer: sonhos de liberdade, acolhimento e afeto
para aqueles cujo direito foi e ainda é subtraído. Pois bem, a vela foi pensada e projetada
em vários esboços feitos à mão por mim, sem nenhum rigor técnico, porém com
referências de padrões reais de uma vela que pudesse operar em um barco. Conheci um
pesquisador da matemática e engenharia que construiu um pequeno veleiro. Aprendi
algumas coisas importantes sobre medidas proporcionais, direção de ventos e possíveis
materiais para desenvolver esse projeto.
A ideia central naquele momento era construir uma vela branca em tecido náutico e
garantir que ela tivesse mobilidade de 360 graus e funcionasse em torno de um eixo
central. Esse eixo apareceu após uma visita à praia municipal de Lagoa da Prata-MG, onde
podem ser observados grandes coqueiros, ou Buritis, como são chamados pelos
conterrâneos. Também foi pensado em referência à Nau dos Loucos de Bosch, cujo mastro
da embarcação é uma árvore. A proposta girou em torno de confeccionar a vela e realizar
uma instalação que apresentaria imagens que contam a história do tratamento da loucura
no Brasil. Com essa ideia mais consolidada, conversei com um Arquiteto e Urbanista para
ser meu parceiro de criação em um projeto expográfico dessa proposta de instalação, cujas
imagens apresento a seguir.
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Figura 17: Mapa geografia de Lagoa da Prata. Autor Igor Santos

Fonte: Acervo Pessoal

A primeira imagem apresenta geograficamente a localização da Praia Municipal
com relação à cidade. Também aponta em que região a cidade se localiza e quais rodovias
perpassam por ela e os municípios que fazem fronteira com Lagoa da Prata. Pela imagem,
pode-se também visualizar a dimensão da lagoa e a relação com a cidade. Na próxima
imagem, será apresentada a projeção expográfica do local escolhido para instalação da vela
já dentro do espaço que compõe a Praia Municipal.
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Figura 18: Mapa da Praia de Lagoa da Prata. Autor: Igor Santos.

Fonte: Acervo Pessoal.

Na imagem a seguir temos um estudo sobre a direção do vento na região da Praia
Municipal. Este estudo é importante por buscar construir a vela com aproximações do
funcionamento mecânico de uma vela feita para velejar, com mobilidade 360º, e tendo
como eixo ou mastro um coqueiro. Essa ideia fica visualmente mais clara nas imagens
seguintes.
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Figura 19: Mapa Praia de Lagoa da Prata, ventos. Autor Igor Santos.

Fonte: Acervo Pessoal.

A dimensão da vela foi pensada a partir das medidas tiradas do coqueiro escolhido
para fixação. Foram feitos desenhos diferentes para dimensionar o tamanho visualmente
mais interessante para a proposta. Também foram realizadas fotografias do espaço para
auxiliar a visualização das proporções. Esses dois movimentos de projeção podem ser
melhor identificados nas duas imagens que se seguem.
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Figura 20: Desenho proporções. Autor: Igor Santos.

Fonte: Acervo Pessoal.
Figura 21: Proporção Vela, Praia de Lagoa da Prata. Autor:
Igor Santos e Thamires Silveira.

Fonte: acervo pessoal.
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Esta proposta de instalação perpassou momentos de parceria e momentos
individuais importantes. As projeções fazem parte do processo de criação e seguem uma
linha que se movimenta constantemente. Embora tenhamos construído a proposta da
instalação que ocorreria na praia municipal de Lagoa da Prata em agosto, com a pandemia
da Covid-19 e, consequentemente, com o fechamento da praia para toda a população e para
qualquer atividade, ficou impossibilitada a execução desse projeto. No entanto, ele ainda se
faz importante enquanto parte de um processo de criação disparador de outros caminhos de
criação, como podemos ver a seguir.
4.3 Ensaio Sobre Movimentos: Nau Ancorada
Desde o início, os caminhos de pesquisa bibliográfica e investigação artística
andaram juntos. Como explicitado no segundo capítulo, busquei entender esta pesquisa em
constante movimento e relação com os afetos vivenciados no trajeto. Parte importante
deste trabalho é a experiência artística e a possibilidade de investigação das artes como
potência para expressividade dentro do trabalho teórico, prático e artístico. Tem sido um
desafio conseguir, de forma clara, transmitir ao leitor como se deu na prática essa
articulação. Peço licença agora para tratar do assunto de forma ainda mais pessoal,
fazendo, nesta seção, o esforço de tentar contar sobre o meu processo de criação.
Como dito anteriormente, no decorrer do processo de pesquisa, procurei realizar
alguns laboratórios de criação que se deram na relação com alguns artistas e de forma
individual. Curiosamente, novamente me deparei com a possibilidade de ter a fotografia
como um dos aparatos estéticos que condensam e dão um outro sentido ao processo de
pesquisa. Como mencionado na introdução, durante um período, estive bastante envolvida
com a fotografia analógica e com a revelação das imagens fotográficas em preto e branco.
Inicialmente, a fotografia assumia um lugar de registro para arquivar os materiais
da parte prática da pesquisa no CAPS-I de Lagoa da Prata. No entanto, com a proposta da
cartografia guiada pelos afetos, surgiram algumas experiências fotográficas mais poéticas.
Muito dessa experiência se deu no trajeto da casa de minha mãe até o CAPS-I, no período
em que fazia a pesquisa de campo. Como já narrado, com a câmera na mão, buscava, no
início, fotografar intuitivamente tudo que me remetesse à pesquisa. Os temas centrais
giraram em torno do isolamento e encarceramento da loucura, lugares marginais,
esquecimento, liberdade, afeto e acolhida.
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Muito deste trabalho teve influência teórica de Foucault (1972) e Nise da Silveira
(1981, 1998, 1992). Também desses autores vem a perspectiva mais “libertária” sobre o
que chamamos loucura. Foucault, em seu livro A História da Loucura na Idade Clássica,
traz a imagem da Nau dos Loucos, pintada por Bosch. Tal embarcação era um retrato do
que acontecia na época da Renascença na Europa. Em grandes barcos, eram embarcados
aqueles considerados no tecido social como insanos, sujeitos sem razão. Essas pessoas
ficavam à deriva do próprio destino, condenadas a navegar até a morte.
Na pintura de Bosch, a Nau dos Loucos é retratada tendo como mastro uma árvore,
que, para Foucault (1972), simbolizava a sabedoria mística da loucura, a qual, para muitos,
era incompreensível e inalcançável. Visando atribuir sentido aos atravessamentos e afetos
desta pesquisa, busquei dar-lhe um olhar plástico, estético e poético. O resultado fala
intimamente da relação que tive com os espaços por onde transitei.
Silveira (1981) nos aponta que as dimensões do afeto e a experiência afetiva
funcionam como catalisadores que aceleram o processo de comunicação das questões da
psique humana. Transitei pelos caminhos da criação, de forma a guiar-me pelos afetos
vivenciados em todas as etapas da pesquisa. As referências bibliográficas, o encontro com
o trabalho de campo e a vivência com os espaços urbanos estiveram em intensa relação e
refletem no trabalho fotográfico.
Um desses lugares da cidade é o antigo casarão, hoje nomeado Museu, já
mencionado anteriormente. Retomando um pouco a história, esse casarão era antes a sede
de uma fazenda importante em Lagoa da Prata. Dessa fazenda, originou-se boa parte do
povoado Retiro do Pântano – como a cidade era chamada em sua origem – que foi sendo
constituído por trabalhadores que mantinham a produtividade da região.
Quando teve início a parte de pesquisa em campo desta cartografia, a imagem desse
casarão hora ou outra se apresentava. Do pátio do CAPS-I pode ser avistada boa parte da
edificação. Nos momentos em que esperava o início de alguma oficina ou entrevista
agendada, deslocava-me às vezes para uma pequena praça frente ao casarão. Com uma
câmera na mão, aos poucos fui explorando o espaço, sem saber ao certo o que aquelas
imagens representavam no todo da pesquisa. Em alguns momentos, encontrei-me com
algumas pessoas que participavam das oficinas do CAPS-I e do Centro de Convivência,
sentados em algum banco ou andando pela praça.
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Figura 22: O Casarão. Autora Thamires Silveira.

Fonte: acervo Pessoal
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A fotografia inicialmente me acompanhava ocupando um lugar de registro. No
entanto, na medida em que a experiência cartográfica acontecia, as imagens iam tomando
um lugar de importância muito maior do que era esperado. Por um longo período,
fotografar utilizando uma câmera profissional era impensável, embora eu tenha tido a
experiência da fotografia com câmera analógica e revelação das imagens de forma
artesanal, tão rica e significativa. A mesma experiência me distanciava pela carga afetiva
que me trazia de pensar em fazer isso sem minha irmã Aianda, falecida há algum tempo.
Mas porque isso é importante? Com o processo de cartografia, a dimensão daquilo que nos
afeta apresenta-se de forma tão aguçada, que parece impossível não seguir o caminho da
linha de fuga que nos puxa para determinado lugar.
É difícil pensar em certo distanciamento, quando o que se pretende observar é
basicamente a relação humana e processos de criação. Pensando no meu processo artístico
dentro desta pesquisa, a articulação com os autores e com os participantes da pesquisa em
campo se tornou cada vez mais forte e presente. O olhar pela lente da câmera me trouxe a
concretização de recortes em alguns clics. Iniciei fotografando a edificação por fora, de
diversos ângulos. Um desses ângulos foi feito do lado de dentro do CAPS-I, enquadrando
parte do pátio com o casarão ao fundo, partindo desse olhar de dentro para o que o fora
apresentava.
A relação das pessoas que frequentam o CAPS-I com o lado de fora me revelou
alguns aspectos do território no qual aquela instituição se localiza. Um exemplo é a praça
do Museu, lugar de memória que se encontra esquecido. Aproximei-me de seu abandono,
olhei mais de perto, fotografei de uma janela um espaço vazio. Apenas as paredes estavam
de pé, e nesse vazio cresceu uma árvore a caminho da luz que vinha do teto aberto. Essa
imagem, de maneira instantânea, remeteu-me ao quadro que Hieronymus Bosch pintou, a
Nau dos Loucos. Essa obra há muito vem me acompanhando nesse processo de construção
de referências estéticas para a composição do trabalho artístico, como apresentado em uma
das seções 2.3 e 2.4 do segundo capítulo.
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Figura 23: Vista de fora do Casarão. Autora: Thamires Silveira

Fonte: acervo pessoal.
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Além dessa relação com a obra referida de Bosch, pensei na questão da simbologia
da casa, lugar de abrigo e ao mesmo tempo por sua história local de nascimento ou origem
dessa cidade chamada Lagoa da Prata. Das janelas que antes foram local privilegiado para
se avistar a Lagoa das Pratas – assim nomeada por padres que passaram pelo antigo
Pântano –, agora só se pode olhar de fora para dentro. A luminosidade, antes vinda do
reflexo da luz do sol nas águas da lagoa, agora vem de uma imensa clarabóia feita pelo
tempo, por onde a luz do sol fez crescer uma árvore.
A imagem do casarão em corpo esquelético me fez lembrar do abandono – o
mesmo abandono do poema de Manoel de Barros, que constitui a epígrafe deste capítulo.
O abandono dos corpos sem razão nas embarcações que levavam seus loucos, ou no trem
com passageiros em direção ao hospício. Pensei sobre como foi possível para Nise da
Silveira criar um trabalho tão rico e importante no aspecto teórico-prático, em um local tão
abandonado como o hospital psiquiátrico. Assim como nas imagens trabalhadas através do
olhar fotográfico desse casarão, é preciso uma fresta de luz para que algo dali cresça. Nise
da Silveira construiu uma fresta, ou melhor, abriu janelas e portas, fez iluminar os espaços
escuros, criando não só inicialmente um ateliê, mas dando a possibilidade para que ali
tivessem vidas em experiência de viver e de criar.
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Figura 24: Aproximação do Abandono. Autora Thamires Silveira

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 25: Âncora Raiz. Autora: Thamires Silveira

Fonte: acervo pessoal.
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Nesse sentido, o trabalho fotográfico que se apresenta constitui-se de uma parte ou
ponto deste trajeto. Assim como na fotografia, faço aqui o esforço de congelar, criando
para o leitor um enquadre que se limita a ser parte de um todo maior. Também ele não tem
a pretensão de se apresentar enquanto obra de arte fixa em si mesma e morta por sua
própria imagem. Tudo aquilo que não está na imagem é ainda maior e traz em si algo do
belo que não foi possível plasmar. Nesse sentido, as contribuições de Fayga Ostrower e
Cecília Almeida Salles apresentadas em uma das seções do capítulo inicial foram
essenciais para me ajudar a pensar o processo criativo enquanto um movimento constante
que segue certa ordenação interna.
O caminho percorrido nesta cartografia em seu aspecto artístico buscou certo
exercício do olhar poético. Os enquadres escolhidos seguem uma sequência de
aproximação que buscou aprofundar no antes desconhecido. Antes de olhar pela janela
desse casarão, ele era apenas um casarão cuja história misturada com a da cidade me atraía.
Já com vistas da janela, observava a bela estrutura como o corpo de alguém que
envelheceu e traz em si desenhos elegantes de um passado. No entanto, o abandono do
lugar era expressivo. Paredes que deitam o casarão e circulam um vazio quase que
existencial. Esse casarão, que fora museu da cidade com memórias em documentos, fotos e
objetos, agora se apresenta de outra forma. No entanto, ainda estão ali as memórias, cujas
imagens também provocam em mim outras imagens e lembranças, pois o vazio está cheio,
repleto do que é possível criar a partir desse encontro com ele. Lá dentro permanecem os
símbolos da árvore que cresceu nos escombros, a luz que entrava pela claraboia feita pelo
tempo ou descaso, e o desejo de congelar esse momento em fotografias inicialmente
despretensiosas.
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Figura 26: Abandono. Autora: Thamires Silveira.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 27: Luz e Vida. Autora: Thamires Silveira.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 28: Encontro com o Cais. Autora: Thamires Silveira

Fonte: acervo pessoal.

120

Figura 29: Clarabóia, Janela, Respiro. Autora: Thamires Silveira.

Fonte: acervo pessoal.
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O ensaio fotográfico apresentado, ANCORAGEM : Imagens poéticas de uma Nau
insensata é parte de um processo de pesquisa de mestrado. Emana de uma cartografia
afetiva, derivante do espaço urbano que circundava o objeto principal de pesquisa: as
relações afetivas de participantes e funcionários do Centro de Atenção Psicossocial CAPS-I Bernardo Teixeira Amorim com processos de criação em atividades expressivas. É
importante ressaltar que a investigação artística considerou diferentes formas, tais como
processo de criação coletiva; processo de produção de uma instalação; projeções
expográficas; esboços e exercícios criativos; e todos, por sua vez, compõem pontos na
experimentação da criação.
Este trabalho fotográfico foi realizado em setembro de dois mil e vinte, e fez parte
da primeira edição virtual do projeto IMERGIR6, que surgiu da organização de um coletivo
de artistas Lagopratenses chamado NEXALGUM. Esses atores sociais e artistas seguem
seu trabalho na produção de eventos culturais que movimentam o cenário de Lagoa da
Prata. O IMERGIR teve o intuito de valorizar artistas independentes no período do
isolamento social com uma programação semanal que durou três meses. Considero a
participação e apresentação desse ensaio fotográfico o início de uma busca por tentar
comunicar sobre a pesquisa nos mais diversos espaços e das mais variadas possibilidades
de formatos.

6

IMERGIR. Evento online realizado via isntagram pelo coletivo NEXALGUM composto por artistas e
produtores de eventos de Lagoa da Prata-MG. A exposição virtual do Ensaio Fotográfico ANCORAGEM
pode
ser
vista
através
do
seguinte
link:
https://www.instagram.com/p/CE9dy-9nMqF/c/18079971094214302/?hl=pt-br

122

5. BREVES CONSIDERAÇÕES
A apresentação deste trabalho se dá a partir da perseguição de utopias. Falo de um
lugar onde se faz necessário pensar em processos de educação para Arte e Saúde Mental e
suas relações de potência, buscando uma perspectiva de educação sensível e com o olhar
político para o que pode um profissional dentro das instituições de Saúde. Esse encontro entre
a Arte e a Saúde Mental se apresenta em uma perspectiva interdisciplinar e almeja a
transdisciplinaridade, ao passo que a dimensão da experiência sensível e artística se tornam
incrivelmente relevantes. Nesse sentido, parece-me ser impossível desconsiderar o caráter
afetivo que se demonstrou ser central nessa pesquisa como agente facilitador ou conector no
trabalho da criação e expressão do ser humano.
A convivência com os profissionais e participantes das oficinas do CAPS-I - Centro
de Atenção Psicossocial Bernardo Teixeira Amorim foi de extrema relevância e suscitou a
produção de extenso material. Esse material consiste em treze entrevistas, anotações no
diário de campo e cerca de trezentos registros fotográficos. Nesse sentido, buscou-se trabalhar
com parte dos dados dando o tratamento possível para esta escrita e projetando futuras
análises e aprofundamento dos elementos em outra oportunidade.
No período entre início de janeiro e início de fevereiro de 2020, foi possível imergir
no cotidiano da instituição referida, olhando de forma atenta para os movimentos e formas de
funcionamento desse dispositivo no território onde se localiza. Essa experiência se
demonstrou intimamente fértil ao passo que vivenciamos, no século da pandemia da
COVID-19, sérias ameaças ao sistema de saúde SUS. E no tocante a essa pesquisa, há todo
um movimento político de luta antimanicomial que gradativamente promoveu o fechamento
de hospícios, manicômios e construiu serviços abertos com olhar humano para o tratamento
no campo da Saúde Mental.
São aterrorizadoras para mim as propostas de retrocessos e o desmonte escancarado de
trabalhos tão importantes como é o trabalho de inumeráveis instituições que desenvolvem o
cuidado com afeto e liberdade, dois termos tão relevantes observados no trabalho da Dr. Nise
da Silveira, por exemplo. Nesse cenário, não me parece existir ação possível que não seja a de
protestar e de colocar-se ao lado dessas instituições com intuito de fortalecê-las. Nesse
sentido, a pesquisa, aqui apresentada em seu aspecto teórico-prático e artístico, aponta para
um olhar cuidadoso e poético posto do lado de dentro da instituição CAPS-I Bernardo
Teixeira Amorim. Não se trata aqui de uma postura de negação daquilo que ainda precisa ser
construído, mas sim uma tentativa de botar luz naquilo que ainda existe, e que se houver algo
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para ser mudado, que seja num fluxo de evolução e não de volta a nosso passado
aterrorizante, como apresentado nos tópicos iniciais do primeiro capítulo deste texto.
A participação do cotidiano do trabalho realizado pelo CAPS-I, tanto nas nomeadas
oficinas de cunho expressivo como na vivência nesse espaço, promoveu importantes
encontros. Lembro-me de ter me sentado no primeiro dia ao lado do senhor Almir - usuário
assíduo do CAPS-I durante o período de pesquisa e de trocar as primeiras palavras. Com o
tempo, ao fazer isso repetidas vezes, ele me disse num dos dias que gostava de ir ao CAPS-I
não para realizar atividades, não para participar de alguma consulta ou grupo. Gostava de
sentar ali e ficar o quanto ele queria ficar e poder ir embora quando desejasse. Para esta
pessoa, a liberdade se colocava no lugar de “tratamento”.
Foi observada nessa instituição uma valorização significativa no aspecto de liberdade,
não só pelas portas abertas, mas também pela liberdade envolvida nos processos de criação
dentro das oficinas expressivas. Havia um consenso geral, por parte da equipe e por parte dos
frequentadores do CAPS-I, de que a liberdade e a criatividade eram elementos a serem
almejados na terapêutica. Isso fica claro nas entrevistas com os profissionais da equipe e na
fala dos participantes. Esmeralda fala sobre essa diretriz que vem sendo seguida desde o
início no terceiro subtópico do terceiro capítulo. Ou seja, existe uma organização inicial de se
pensar as atividades expressivas enquanto parte essencial do trabalho.
Embora diretamente os participantes das entrevistas não falem sobre a importância do
afeto ou da relação nesse trabalho, foi possível observar as dimensões da importância dos
vínculos e do afeto no cotidiano da instituição. Desde a relação, por exemplo, de Lis, que
recepciona os que chegam de forma bastante acolhedora e próxima, até a forma de interação
entre os frequentantes do CAPS-I, quando cada peculiaridade é atenciosamente acolhida e
naturalizada quase que automaticamente. Isso não somente na relação profissional, pois
também podem-se observar conexões e uma relação sensível e cuidadosa.
Silveira (1981) já nos aponta sobre a importância de o profissional possuir certo grau
de sensibilidade e habilidade de se colocar ao lado daquele que precisa de forma afetiva e
interessada. Essa postura se configurava num rigor ético frente ao humano e a forma como ele
se manifesta em determinado momento. Essa ética implica que o profissional se coloque em
relação de forma aberta, não só com os seus conhecimentos teóricos, mas também com tudo
aquilo que ele está sendo até aquele momento. A dimensão da expressão também se coloca de
alguma maneira para o profissional em atuação, tanto a expressão e criação de novas
propostas, como também no exercício de se expressar e se mostrar para o outro, sendo de
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forma artística ou não, mas me parece que sempre requerendo certa criatividade, ou melhor
“cocriatividade”.
Nesse sentido, parece oportuno destacar a importância da relação entre Arte e
Psicologia em seu aspecto educacional. Ou seja, os encontros entre essas duas áreas do
conhecimento em aspectos teóricos e práticos se apresentam frutíferos e necessários. Mas não
só na relação onde um campo do saber estuda o outro campo do saber, e sim na perspectiva
das intersecções e no exercício contínuo de se relacionar e produzir uma terceira linha de
potência, ou puramente um terceiro caminho ou espaço. Seria um lugar para onde o saber
possa convergir com a experiência do fazer, e dessa experiência possa aprender algo novo, ou
uma experiência sensível ou “sensibilizante”.
Pensar essa experiência sensibilizante através das artes me fez refletir, pensar através
das mãos. O agir, a construção estética me possibilitou chegar a um caminho poético que de
alguma maneira contornou esse trabalho. O exercício expressivo, o encontro com os artistas
que encontrei, deram-me um olhar para essa vivência do criar. Pude me deparar com
processos criativos inusitados e formas de estar atenta a uma construção cuidadosa daquilo
que o artista almeja apresentar.
O caminho de criar na minha vivência esteve atrelado à constância de uma pesquisa.
Ora ela se dava a nível empírico através da observação e do contato com pessoas em criação,
ora se dava na aventura do pensar e fazer, do buscar referências e dar forma ao que essas
referências traziam de afetos. De muitas projeções, rabiscos, esboços e poemas, a linha que eu
persegui me levou novamente para o que identifico como ponto de origem do meu interesse
pelas artes. Me levou ao antigo laboratório de luz rubra, para os recortes, para o jogo das
luzes, para os enquadres da fotografia que aprendi com minha irmã Aianda. Esse reencontro
se mostrou frutífero e até mesmo curativo. Após a morte de minha irmã, essa possibilidade de
estar novamente com uma câmera era bem distante.
Dos reencontros e dos novos encontros busquei construir uma pesquisa em movimento
e busquei captar através da câmera e das palavras alguns enquadramentos que considero
importantes. Na perspectiva visual foram plasmadas fotografias sobre um espaço que se
relaciona com a história da cidade, com a história do CAPS-I e com A História da Loucura,
de Foucault. A partir de um olhar poético sobre o casarão de onde os missionários avistaram a
Lagoa das Pratas, olhei pela câmera primeiro do casarão para fora, depois do casarão para
dentro. Esse olhar me revelou o abandono, não só o do espaço físico, mas o abandono da
memória. Esse casarão que também é chamado de museu, tem perdido sua história e junto
com ele a história de muitos.
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Resgatar uma memória não é tarefa fácil. Para tanto, é necessário se colocar à
disposição para registrar, cuidar e guardar. Em um período histórico em que parece que as
memórias andam paulatinamente sendo apagadas, faz-se necessário contar essas histórias,
histórias da loucura de tempos obscuros como vimos no primeiro capítulo desta escrita. Mas
também é preciso contar histórias sobre a Dra. Nise da Silveira, sobre Dr. Osório Cézar e, por
que não, sobre os dispositivos de Saúde Mental que “ainda” temos hoje? Nesse sentido, me
dispus à tarefa de falar sobre o CAPS-I Bernardo Amorim, e sobre as pessoas que construíram
e ainda constroem esse serviço.
Nesse sentido, busquei ocupar esses espaços diversos. Considero importante a
participação no grupo de estudos sobre Nise da Silveira, vinculado ao NEPIS – Núcleo de
Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde– e coordenado pelo professor Dr. Walter Melo.
Foi também de grande relevância o estágio de docência e palestra acerca do tema aqui
trabalhado, realizado no Curso de Jornalismo e supervisionado pela professora Dra.
Filomena Bonfim. Da mesma forma, a Participação do I Congresso Internacional
Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina contribuiu nessa construção, com a
publicação de artigo nos anais do evento: “‘Percursos’: Narrativas sobre o ‘curso’ afetivo
na criação coletiva”.
Por último, mas não menos importante, destaco a participação do evento virtual
Seminário Jornalismo, Comunicação e Cultura Contemporânea no Tempo de Múltiplas
Telas, 1, da UFSJ, cuidadosamente conduzido por Paulo Caetano, meu orientador nesta
jornada7. É a partir da perspectiva dos encontros e da importância da relação afetiva com o
outro fora de mim – pessoas, obras, objetos, imagem etc– que escrevo essas linhas. Sigo
tomada por um desejo de falar em mais e mais espaços sobre as experiências que pude ter,
caminhos que pude percorrer e sobre sonhos que pude sonhar participando desse programa
de mestrado tão singular como é o PIPAUS.
Além do lugar de sonhar, tive a oportunidade de me guiar pelos sonhos do meu
orientador Paulo Caetano e coorientador Walter Melo. Na relação com eles, experimentei a
liberdade da fantasia e a possibilidade de construir algo com afeto e significado
teórico-metodológico. Aqui entrego não só letras, pontos, vírgulas, mas também reticências
colocadas ao pé de página – uma metáfora das experiências humanas – e sonhando a
próxima e a próxima página em branco.

7

Organização: CACOS e DCOMS – Universidade Federal de São João del-Rei – Formato: live, com
transmissão pelo YouTube), trinta de julho de dois mil e vinte, São João del-Rei.
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É preciso sempre ter um sonho e também se faz necessário sonharmos juntos. Mas não
só sonhar na escuridão da noite. É preciso sonhar com as mãos, com o agir, o fazer, o
construir. Aqui sonhei com a câmera nas mãos, com as letras nos dedos e com o afeto na lente
dos óculos.
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ANEXOS
Anexo I
Perguntas preliminares para a equipe técnica
CAPS-I Município de Lagoa Da Prata-MG
1.

Há quanto tempo o CAPS-I de Lagoa da Prata existe?

2.

Quantas pessoas são cadastradas?

3.

Quantas pessoas são atendidas mensalmente?

4.

Quais oficinas são ofertadas na instituição?

5.

Além das oficinas, quais outros dispositivos de apoio existem, tais como Centros de

Convivência ou atividades que ocorrem fora da instituição?
6.

Quais profissionais compõem a equipe?

7.

Como é sua relação com as oficinas oferecidas?

8.

Poderia me falar sobre como se deu a experiência de se envolver com atividade

com algum cunho artístico?
9.

Existe alguma experiência com arte que lhe motiva ou inspirou seu trabalho?

10.

Como é sua relação com as pessoas que frequentam e trabalham aqui?

11.

O que você acha de ter oficinas de artes no CAPS?

12.

Você já teve a possibilidade de realizar atividades parecidas com as que faz nas

oficinas, em algum momento da sua vida?
13.

Gostaria que me contasse sua impressões ou observações sobre a relação dos

usuários do CAPS-I com as oficinas.
14.

Que observações você poderia contar sobre a relação dos usuários com artes com

relação ao seu processo terapêutico ou social
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Anexo II
Roteiro de Perguntas semiestruturadas para usuários do serviço
1-

Pode me contar sobre como você conheceu o CAPS-l de Lagoa da Prata?

2-

Como é sua relação com as pessoas que frequentam e trabalham aqui?

3-

Gostaria de saber um pouco sobre como é sua participação em oficinas de artes

oferecidas pelo CAPS?
4-

O que você acha de ter oficinas de artes no CAPS?

5-

Você já teve a possibilidade de realizar atividades parecidas com as que faz nas

oficinas, em algum momento da sua vida?
6-

Como é para você participar de atividades artísticas e expressivas?

7-

Que atividades tem lhe chamado mais atenção atualmente no CAPS?

8-

Tem alguma experiência ou trabalho que realizou que lhe chama atenção? Se sim,

pode me falar mais sobre ele?
9-

Você nota alguma mudança em você depois de realizar alguma oficina?

