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Mais um bloco: um bloco móvel 

 

Acreditar no mundo significa principalmente suscitar 

acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou 

engendrar espaços-tempos, mesmo de superfície e de volume 

reduzidos. (...) É ao nível de cada tentativa que se avaliam a 

capacidade de resistência ou, ao contrario, a submissão ao 

controle. Necessita-se ao mesmo tempo de criação e de povo. 

Gilles Deleuze 

 

Como mais um bloco que se desloca, se junta e compõe a pesquisa intitulada 

Experiências insustentáveis e pequenos gestos de sustentação em uma casa-serviço, 

este produto técnico no formato de uma caixa de ferramentas para oficinas propõe uma 

aproximação com trabalhadores envolvidos com moradores de SRT, familiares e 

comunidade em geral, vizinhos, o vendedor de queijo ambulante e outros que se 

relacionam com aqueles que vivem em uma casa-serviço. 

A aposta é, com materiais heterogêneos, construir outros espaços-tempo com 

exercícios de crítica, de paciência, de velocidades distintas, de angústia aceita, 

experimentações e conversas acerca dos diferentes modos de viver e dos processos de 

produção de subjetividades em curso. Um exercício com muitos e com aqueles que 



estiveram por longos períodos em manicômios, uma experimentação com a loucura e a 

possibilidade de entrever e constituir cuidados em tensionamento, sem dominação.  

Com esta caixa de ferramentas para oficinas, não pretendo buscar um protocolo 

ou julgamentos, trata-se de produzir questionamentos vitais que problematizam 

movimentos moralizantes em mim, em nós, os jogos domesticadores, disciplinares, de 

docilização, controle, os bons e maus-encontros. 

  

Materiais de construção: narrativas extraídas da dissertação, materiais audiovisuais 

(documentários, músicas), poemas e trechos selecionados de livros. 

 

*** 

 

— Julliana, posso falar com você? 

— Claro, Leandro. Diga. 

— Julliana, tem como você me levar de volta pro hospital? 

— Mas Leandro, pra que serve o hospital?  

— Eu não sei.  

Enquanto lavava a louça do almoço, Leandro, o mais jovem morador do SRT, 

falava de sua vontade de voltar a morar no hospital. 

— Julliana, fiquei três anos lá e era bom não escolher, aqui cansa.  

Explico a ele sobre o desmonte dos manicômios e sobre o seu direito de morar 

em uma casa. E ele diz: 

— Sei... 

*** 

Uma manhã de outono. A casa estava movimentada, toca a campainha e uma 

ambulância para na porta. Por e-mail fui informada da chegada de mais um morador. 

Sem nome, sem documentos. Um ano e meio vivendo em leito de um hospital geral. No 

relatório médico, o nome: desconhecido número 39, e uma larga apresentação de um 

corpo, com exames bioquímicos e de imagens que descreviam um senhor com 

problemas de hipertensão arterial e histórico de acidente vascular cerebral (AVC). 



Encontrado em situação de rua, nu e agressivo, foi levado para o hospital por policiais. 

Muitos apagamentos. Essa era sua história.  

Marcinho foi o nome dado a ele pela equipe do Hospital. Ele parece aceitar. Um 

senhor branco, alto, com cabelos brancos, olhos claros, e de aparência frágil, pois anda 

com dificuldade em consequência do AVC. Agarrado às suas sacolas, recusa-se a descer 

da ambulância e entrar na casa. Dois enfermeiros grandes o acompanham. Hoje, entendi 

o que as famílias dos usuários do CAPS me diziam quando vivenciavam momentos 

difíceis em casa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Marcinho chegando com a 

ambulância, equipe de manutenção consertando móveis, entrega da nova máquina de 

lavar, visita institucional de outra coordenadora de um SRT vizinho.  

— Nós vamos levá-lo ao quarto. Diz um dos enfermeiros. 

Nessa correria, Marcinho se instala na cama do Eduardo.  

— Mas aqui é a cama do Eduardo! Vamos mudar de cama, vem comigo 

Marcinho. 

— Puta! Vagabunda! Seu cu!  

Marcinho pega todas as suas coisas, sai gritando, joga o tubo de shampoo em 

mim, puxa o cabelo da acompanhante. Estava muito irritado. Segue então na direção do 

quintal e ali se instala. Suas coisas ficam penduradas na janela da sala, do lado externo, 

reluta em aceitar tudo que ofertamos, inclusive comida. Qualquer tentativa de 

aproximação, ele joga o que encontrar pela frente. 

Marcinho teve seu tempo. Nós também.  

— Sr. Marcinho, está chovendo... venha, vamos entrar. Te dou uma toalha. 

— Seu cu, seu cu! 

Passam-se os dias. Dúvidas, sentimento de fracasso. Impotência. Mas, de alguma 

forma, sabíamos que era importante e que teríamos de viver isso com ele. 

— Sr. Marcinho, o sol está muito quente, vou te trazer um suco. 

— Vagabunda! Vagabunda!  

Foram quarenta e cinco dias instalado no quintal. 



*** 

 

Estávamos a caminho de um CAPS III, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, 

para conhecermos Janaína. Ao chegarmos, antes mesmo de sairmos do carro, com seu 

sotaque mineiro bastante acentuado, ela nos interpela: 

— Oi, cês que vieram me buscar? Mas é que eu queria fumar um cigarrinho 

antes... Aqui, entra ó, tem café! 

— Você deve ser a Janaína. Nós somos do SRT. Você conhece? 

Entre um café e um trago de cigarro, ela nos conta como veio parar em São 

Paulo: 

— Aqui, eu sou Cigana! Vim pegando carona... Ah, o que aconteceu com meu 

pé? Dormi um dia num posto de gasolina e acordei com meu pé pegando fogo, alguém 

colocou fogo, daí fui pro hospital. Passei dois natais lá.  

Três filhos, vontade de voltar para Minas. Viajou sozinha, deixou para trás 

marido e filhos.  

Janaína não sabe dizer seu sobrenome, fala de quatro que pode ter, tampouco 

sabe dizer o dia em que nasceu ou o nome completo de seus pais. Dos filhos, lembra o 

primeiro nome, e de Tião, o marido, de quem ela lembra suspirando. 

— Eu gosto muito de cozinhar. Sei fazer polenta, bolo de fubá, frango, quiabo! 

No SRT, não entendíamos porque ela foi internada no manicômio. Cuida muito 

bem de si, de seus pertences e da casa.  

— Essa noite eu sonhei com meus menino, ouvi o pequeno me gritando no mato. 

— Ah, Jana, mas você não tem documentos e sem dinheiro também vai ser 

muito difícil viajar. Vamos correr atrás disso com você. E quem sabe um dia iremos 

com você para Minas.  

Mas Janaína sabe que há outros meios, outros modos de viajar. 

 

*** 

  



Era um domingo. Após o almoço, Janaína junta algumas peças de roupa, pega 

alguns tubos de creme dental e...: 

— Eu não tenho dinheiro. Quero fumar e preciso levantar uma graninha. Posso 

sair para vender umas coisas?  

Sai e, em seguida, retorna para sair novamente. 

— Alô, Julliana? Estou bastante preocupada. A Jana me pediu pra sair faz duas 

horas e ainda não voltou... Apavorada, a acompanhante ao telefone talvez já soubesse 

que Janaína não voltaria. 

Foi para Minas Gerais encontrar sua família. É a segunda vez que sai em busca 

de seus familiares. Da primeira vez, acabou em uma delegacia de polícia. 

De novo viajou sem documentos, quase sem dinheiro. Chegou ao seu destino, 

contrariando tudo o que insistentemente lhe dizíamos: “Mas Jana, não dá pra viajar sem 

dinheiro e sem documentos”. Mas Janaína era cigana.  

 

*** 

Versos do prisioneiro - A sentença 

 

Você  

tem que aprender  

a respeitar a vida humana, disse o juiz.  

 

Parecia justo 

 

Mas o juiz 

não sabia que, para muitos, 

a vida não é humana. 

 

O prisioneiro retorquiu:  

há muito me demiti de ser pessoa. 

 

E proferiu, por fim:  

um dia, 

a nossa vida será, enfim, 

viva e nossa. 

 

(Mia Couto, 2016) 

 



*** 

 

— O que é que se consegue quando se fica feliz? – sua voz era uma seta clara e fina. A 

professora olhou para Joana. 

— Repita a pergunta... 

Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. 

— Pergunte de novo, Joana, eu é que não ouvi. 

— Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? – repetiu a 

menina com obstinação. 

A mulher encarava-a surpresa. 

— Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer, que ideia! 

Faça a mesma pergunta com outras palavras... 

— Ser feliz é pra se conseguir o que? 

A professora enrubesceu – nunca se sabia por que ela avermelhava. 

Notou toda a turma, mandou-a dispersar para o recreio. 

 

(Clarice Lispector, Perto do coração selvagem, 1944) 

 

*** 

 

O senhor Valery tinha uma casa sem volume onde passava as férias. A porta e uma 

fachada eram as únicas coisas que existiam. 

— Nos dois sentidos se pode entrar e sair – dizia o Sr. Valery, todo contente. 

Ele gostava da sua casa de férias. 

Melhor só mesmo uma casa com quatro portas, em quadrado, sem nenhuma parede. 

Chamou-lhe: a casa das quatro portas juntas. 

— Entra-se por qualquer lado, e é sempre igual. O centro é o único lugar onde se pode 

ficar sentado. 

É esta a casa de férias que quero – dizia o Senhor Valery. 

Evitarei perder-me em compartimentos – dizia. Só existirão portas. 

— É que só consigo repousar se não tiver que decidir nada, e para que isso aconteça é 

indispensável não existirem opções. Parece-me lógico. 

 

(Gonçalo M. Tavares - A Casa de Férias) 

 



*** 

 

Golem é uma palavra que aparece uma só vez na Bíblia, no Salmo 139:16, e 

quer dizer sem forma, o informe. Golem é um ser feito de argila e, conta a Cabala, os 

judeus poloneses o fabricaram, depois de certas orações e dias de jejum, na forma de um 

homem de barro. Sobre este homúnculo, pronunciaram o sheruramphuras miraculoso – 

o nome de Deus –, e este ser adquiriu vida. Embora não pudesse falar, ele compreendia 

suficientemente o que lhe ordenavam e executava trabalhos domésticos. O Golem não 

deveria jamais sair da casa e, em sua fronte, estava escrito Emeth (E.M.E.T.H), que em 

hebraico quer dizer Verdade. Ele crescia rapidamente, a ponto de se tornar maior do que 

todos os que viviam na casa, mesmo tendo sido fabricado bem pequeno. Então, eles 

apagavam a primeira letra do nome inscrito em sua testa, e ele se tornava Meth 

(M.E.T.H), que quer dizer morto. De EMETH (verdade) para METH (morto). Então, ele 

caía e se transformava novamente em argila (SCHOLEM, 1994, p. 57-59).  

 

*** 

 

O homem, e os animais, e as flores, vivem dentro de um estranho e para 

sempre emergente caos. Chamamos de cosmos o caos com que nos 

acostumamos. Ao inefável caos interior de que somos constituídos chamamos 

consciência, e mente, e até civilização. Mas ele é, no fim das contas, caos, 

iluminado por visões ou não. Da mesma forma como o arco-íris pode ou não 

iluminar a tempestade. E, como o arco-íris, a visão perece. Mas o homem não 

pode viver no caos. Os animais podem. Para o animal, tudo é caos, há somente 

alguns poucos aspectos e movimentos recorrentes dentro de ondulações 

vibratórias. E o animal está contente. Mas o homem, não. O homem precisa 

embrulhar a si numa visão, fazer uma casa com uma forma visível e com 

estabilidade, com fixidez. Em seu terror pelo caos, o homem começa armando 

um guarda-sol entre ele próprio é aquele vórtice intenso na sua duração sem 

fim. Então ele colore o lado interno de seu guarda-sol, imitando o firmamento. 

Então ele desfila por aí, vive e morre debaixo de seu guarda-sol. Legado a 

seus descendentes, o guarda-sol torna-se uma cúpula capela, uma casa forte, 

uma câmara mortuária, e os homens começam a sentir, finalmente, que 

alguma coisa está errada. O homem constrói um edifício assombroso a partir 

de si, erguido entre ele mesmo e o caos selvagem, tornando-se gradualmente, 

empalidecido e asfixiado sob o tecido do seu guarda-sol. Então vem um poeta, 

o inimigo das convenções, e faz um rasgão no guarda-sol; e vejam! O lampejo 

de caos é agora uma visão, uma janela para o sol. Em breve, porém, por se 



acostumar à visão, e por não suportar aquela dose de caos, o homem-lugar-

comum pinta um simulacro, uma cópia grosseira da janela que se abre para o 

caos, e reveste o guarda-sol com os pedaços pintados do simulacro. Em outras 

palavras: ele se habituou à visão, domesticando-a; a visão é agora parte da 

decoração do lar. Sendo assim, o guarda-sol se parece com um firmamento 

aberto e brilhante, multifacetado. Mas ai de nós! Tudo é apenas simulacro 

feito de múltiplos retalhos. Homero e Keats, com notas de rodapé e glossário. 

Está é a história da poesia em nossa era. Alguém vê titãs no ar selvagem do 

caos, e então os próprios titãs tornam-se um muro entre as gerações 

subsequentes e o caos que deveriam ter herdado. ―O selvagem céu moveu-se e 

cantou‖. Mesmo isso se torna um guarda-sol entre a humanidade e o céu feito 

de ar fresco; aquele céu tornou-se uma abóbada ilustrada, um afresco num 

teto abobadado, sob o qual o homem desbota e permanece insatisfeito. Até que 

outro poeta faça um rasgão para o aberto e selvagem caos. Mas, por fim, o 

nosso teto não nos engana mais. É reboco pintado, e mesmo toda a astúcia de 

todas as eras humanas não será capaz de nos colocar lá dentro. 

(D.H. Lawrence, Caos em poesia). 
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