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RESUMO 

A normalidade como exigência aparece como um traço importante nas políticas de 

subjetivação contemporâneas com incidência no trabalho em um Serviço residencial 

terapêutico (SRT). Com os enunciados da igualdade, dos direitos e de uma sociedade 

livre de manicômios, a estratégia de desinstitucionalização desinveste a clausura e pode 

permitir a emergência de um sujeito de direitos, liberal, incluído na cidade, no lazer, 

trabalho, consumo. Fazer de um serviço de saúde (terapêutico) uma casa, é um dos 

enunciados problematizados nesta investigação em um SRT do bairro Cidade Ademar, 

em São Paulo. No dia a dia, encontramos certo hibridismo casa-serviço com uma 

multiplicidade de tensões nos modos de gestão da vida. Atravessada pelo discurso da 

desinstitucionalização e da reforma psiquiátrica, esta pesquisa tentou dar dizibilidade ao 

que parecia instituinte e institucionalizado nesta proposta de desinstitucionalização em 

curso. Emergiram marcas, mínimos gestos, experiências com os que habitam uma casa-

SRT enredando casa, cidade, trabalhadores da saúde e políticas de subjetivação. A 

produção de narrativas foi uma das estratégias para dar espessura a essa investigação; 

elas arrastam marcas da chegada à casa, da apropriação do espaço e da tessitura de 

relações. Os exercícios narrativos foram sondagens não para elogiar, se opor ou fazer 

militância, mas permitir questionamentos vitais e a possibilidade de encontrar distintas 

relações com a loucura, a casa, com o insustentável que diariamente nos atravessa. 

Acompanhar vidas em uma casa, trabalhar ali, pesquisar, foi se fazendo em blocos, em 

peças: um amor, um quintal, uma alegria, um quarto, uma saúde, uma sala, uma morte, 

uma política, um armário etc. Com esses problemas e peças muito concretas, interessou 

pensar a desinstitucionalização como uma instituição. Com essa aposta, a pesquisa 

buscou engendrar imagens verossímeis, tentou criar visibilidades, acompanhar um 

projeto de desinstitucionalização em nós, com o que deseja e fala em nós no dia a dia. 

Através de imagens narrativas, tentou-se expressar uma experiência de casa-SRT com 

suas topologias em disputa, zonas de asilo-político-liberador, asilo-manicomial, 

normopatia, perscrutando, em certos casos, um SRT asilo político que refugia, protege e 

que também pode ser uma "escola de alienação administrativa". São pequenos blocos, 

escritos de vida com moradores saídos do asilo-hospital psiquiátrico, agora habitados 

por outras tensões na casa-SRT. Uma sustentação difícil, com efeitos diversos, 

incidindo em políticas na amorosidade, num trabalho de tatear aquilo que vibra e 

acontece no dia a dia de uma casa-SRT, com experiências vitais, desencaixadas, 

liberações da dita humanização, em parte adesão civilizatória, ajeitando modos de 

existência. Trata-se de uma aposta ético-clínico-política de pesquisa em blocos, peças  

de uma produção, sondagens de vidas não domesticadas, com docilizações, disciplina, 

controle, em que se acompanha a ocupação de um quarto, um quintal, e não mais um 

pátio de hospício, com bons e maus encontros, desinvestindo o adestramento e a 

submissão mesmo com a insistência de muros que se erguem nas relações com a saúde e 

a loucura. 

 

Palavras-chaves: Serviço residencial terapêutico. Instituição. Desinstitucionalização. 

Políticas de subjetivação contemporâneas. Loucura. 

  



ABSTRACT 

Normality as a requirement appears as an important feature in contemporary 

subjectivation policies with implications in an Therapeutic Residential Service (TRS) 

work. With the statements of equality, rights and a society clear of insane asylums, the 

strategy to take away their institutional character disintegrates the cloister and can allow 

the arise of an individual with rights, liberal, socially included, in leisure, at work, in 

consumption, etc. To transform a health service (therapeutic) into a home, is one of the 

statements turned into problems in this investigation with an house-TRS in Cidade 

Ademar, in the city of São Paulo. In everyday life we find a certain hybridity in the 

―house-TRS‖ with multiple stresses in life management modes. Crossed by the 

discourse of deinstitutionalization and psychiatric reform, this research tried to give 

readability to what seemed to be integral and institutionalized in this proposal of 

ongoing deinstitutionalization. Brands, minimal gestures and experiences have come up 

with people living in a house-TRS involving house, city, health workers and 

subjectivation policies. The production of narratives was one of the strategies to give 

thickness to this investigation, they carry marks of the arrival into the house, the 

appropriation of the space and the adjustment of relationships. These narratives were 

not performed to praise, oppose or militate, but rather to allow vital questions and the 

possibility of finding different relationships with the madness, the house, with the 

unsustainable that crosses us daily. The accompaniment of the lives inside the house, 

working there, researching, was done in blocks, in pieces: a love, a yard, a joy, a room, 

a health, a living room, a death, a policy, a closet, etc. With these problems and very 

concrete pieces, we started thinking about the deinstitutionalization as an institution. 

With this line of thought, the research attempted to construct credible images, tried to 

create new perceptions, follow a deinstitutionalization project in us, with what we want 

and we talk every day. By narrative images, I tried to express experiences of a house-

TRS with its topological disputes, zones of political asylum liberator, bughouse, 

normopathy, in certain cases scrutinizing an TRS political asylum that shelters, protects 

and also can be a "school of administrative alienation". These are small blocks, that 

were written with the lives of residents who left the bughouse, now inhabited by other 

tensions in the house-TRS. A difficult support, with diverse effects, focusing on 

politics, lovingness, work of groping what vibrates and happens in the everyday life of a 

house-TRS, with vital experiences, undocked, liberations of what they say is 

humanization, a certain civilizing adhesion, adjusting modes of existence. An ethical-

clinical-political research of blocks research, pieces of a production, surveys of untamed 

lives, with docilizations, discipline, control, etc. Accompanying the occupation of a 

room, a yard and no longer a bughouse courtyard, with good and bad encounters, 

disinvesting dressage and submission even with the insistence of walls that rise in the 

relations with health and madness. 

 

Keywords: Therapeutic residential service. Institution. Deinstitutionalization. 

Contemporary politics of subjectivation. Madness.  
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BLOCO 0: O vazio interessa 

 

 
Itinerâncias em uma casa. Pensar com os pés 

 

Parabéns pela estreia em Nóvoie Vriéma. 

Por que não escolheste um tema serio? A forma 

é excelente, mas as personagens parecem 

pedaços de pau, o tema é insignificante. Uma 

quinta série de ginásio fazia melhor... Pega 

alguma coisa da vida, de todos os dias, sem 

trama e sem final.  

(Anton Tchékhov) 

 

Terça-feira, 9 horas da manhã, um dia quente do verão de 2018 em São Paulo, 

dia de reunião de RAPS (rede de atenção psicossocial) da Zona Sul. A sala da 

coordenadoria regional de saúde estava cheia. Havia mais de trinta participantes, 

coordenadores de diversos equipamentos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

incluindo o Infantil, Álcool e drogas e Adulto, além dos coordenadores do Serviço 

Residencial Terapêutico (SRT), trabalhadores da Atenção Básica e outros. A notícia do 

fechamento do polo de desinstitucionalização Vera Cruz, em Sorocaba,
1
 criava certo 

frisson, ao mesmo tempo o ambiente era de preocupação e empolgação. Era importante 

falar da chegada daqueles que estavam ainda aguardando uma vaga fora do manicômio:  

— Pessoal, quem está com vagas na casa? 

— Na minha abriu uma vaga depois do falecimento do Pedro. 

— Na minha também tem uma vaga, o Miguel foi morar com a tia. 

— Eu também, o Marcos ―fugiu‖ faz mais de seis meses e não o 

encontramos. 

                                                           
1
 Tida como um polo manicomial, a cidade de Sorocaba, mais precisamente o Hospital Vera Cruz, passou 

a ser considerado um polo de desinstitucionalização, pois começou a receber internos de outros sete 

hospitais da cidade que foram sendo gradualmente fechados a partir da assinatura de um Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado em 2012 entre prefeituras, Ministério Público, Secretaria de Estado da 

Saúde e Ministério da Saúde. Tais hospitais sofreram denúncias feitas por trabalhadores, sociedade civil, 

familiares e movimentos de luta antimanicomial acerca de maus tratos e aumento considerável de mortes 

e desaparecimentos de internos.   
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— Certo. Precisamos passar estes números para a Secretaria de Estado. O 

hospital psiquiátrico de Piedade e o de Salto de Pirapora serão fechados ainda este mês. 

— E como vai ser a chegada destes novos moradores? 

— Seria importante a gente ir, junto com nossa equipe, até o hospital fazer 

um primeiro contato; faz muita diferença no processo de adaptação. 

— Foi muito bom termos tido a oportunidade de conhecer o pessoal que 

veio do Vera Cruz. 

— De repente, o pessoal do CAPS também poderia acompanhar! 

— Sem falar que é importante trabalhar isso com os moradores da casa, a 

chegada de um novo membro mexe muito com todos... 

Seis dias após esta reunião, por volta da hora do almoço, recebo um 

telefonema dizendo que dali algumas horas receberíamos Nair, vinda de uma clínica de 

Salto de Pirapora, destas que compunham o complexo manicomial da região de 

Sorocaba.  

— Julliana? Julliana? Vai chegar morador novo aqui??? 

Leandro me ouve falando ao telefone, para de fazer o almoço e fica com os 

olhos esbugalhados me olhando.  

— É homem ou mulher? Quantos anos tem? 

 

Devíamos estar preparados? Afinal, havia recebido o comunicado por um e-mail 

no dia anterior. Sem nenhuma possibilidade de reverter esta chegada tão abrupta, 

tratamos de nos preparar para que não fosse ainda mais comprometida a chegada desta 

mulher que, no circuito manicomial, já tinha carreira desde 1988. 

Contida fisicamente na ambulância, ela chega. Grita e com dificuldade desce do 

carro. Vai entrando e dizendo: ―minha casa, cadê a Pitica? Pitica!‖ Trazia a roupa do 

corpo, medicações, um relatório com menos de 10 linhas e uma história de quase 30 

anos de internação. Os profissionais do CAPS que acompanharam a transferência de 

Nair avisam: ―Você ganhou uma bucha, heim‖. 

 

*** 
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As experiências e narrativas nesta pesquisa acontecem no decurso do tempo em 

um SRT. O compromisso aqui não é apenas com o tempo cronológico, pois há bolsões 

de tempo com acelerações improváveis, sutis e também insuportáveis lentidões. Os 

nomes utilizados são fictícios, mas poderia ser a história de Marias, Franciscos e outros 

tantos que estão em um SRT. 

As notas de rodapé tentam ser como incubadoras de problemas e conceitos sob 

os sinais, experiências. A relação teoria e prática é compreendida como parcial e 

fragmentária e, tal como enuncia Foucault em conversa com Deleuze, publicada no 

texto ―Os intelectuais e o poder‖ (FOUCAULT, 2007, p. 71), ―a teoria não expressará, 

não traduzirá uma prática, ela é uma prática‖. 

No percurso da pesquisa, fui percebendo que a noção de saúde mental, além de 

me levar para um lugar datado
2
, cristalizado em mim, sedimentado pela militância, 

também poderia reduzir ou segmentar a investigação, as ideias de trabalho e saúde que 

estava acompanhando. Implicar-me com a alimentação, o cuidado de feridas, do banho, 

do enterro de alguém, ou acompanhar o processo de reconhecimento de que aquele 

corpo se satisfaz com um tanto de calor, sexo ou comida – sem precisar comer até que 

acabe o que tem na panela –, permitiu-me farejar que havia mais em jogo, para além do 

psicológico e suas filiais, do que conhecia da dita saúde mental. A saúde ganhava 

corpos anômalos e outros espaço-tempo, noções em que cabiam saúdes: uma comum, 

uma mental, uma parte maldita (insustentável), umas misturas, controle, corpo... 

A construção do texto deu-se em blocos. Grandes narrativas produzidas em um 

conjunto aberto, que foram sendo cortadas formando blocos menores. Cada bloco 

acopla-se a outro formando e deformando ideias, podendo funcionar como blocos de 

                                                           
2
 As noções de saúde mental e doença mental são humanistas, antropocêntricas e antropomórficas, não 

são óbvias, naturais e a-históricas. Michel Foucault analisou tratados dos séculos XVIII e XIX acerca da 

loucura e encontrou uma descontinuidade, uma incompatibilidade entre o que diziam médicos psiquiatras 

de uma medicina especial – a psiquiatria, marcada pelo romantismo, pelo liberalismo e pela sociedade 

disciplinar – e aquilo que era dito acerca da loucura ainda na época clássica (séculos XVII-XVIII) pelos 

médicos, no momento em que não existia propriamente ainda uma diferença entre o físico e o mental, 

para caracterizar dois tipos de medicina e dois tipos específicos de doença e saúde. Como sublinha 

Roberto Machado, ―somente em um momento recente da história ocidental, um momento que tem como 

marco filosófico a filosofia de Kant ou como marco político a Revolução Francesa (1789), até esse 

momento ainda não existia a categoria de mental e a noção de doença mental (humanização da loucura) e 

tampouco de saúde mental [...] Procurando privilegiar as definições, Foucault chegou à conclusão de que 

conceitualmente era impossível falar de doença mental antes do séc. XIX, fundamentalmente antes de 

Pinel e Esquirol, que são os dois grandes criadores da psiquiatria. Quer dizer, o fato de que, antes de se 

tornar doença mental, com Pinel, Esquirol e outros psiquiatras dos séculos XVIII e XIX, a loucura era 

apenas doença. A loucura como doença, e não doença mental, uma doença como as outras, estava 

integrada num tipo específico de racionalidade médica próprio da época clássica, século XVII-XVIII.‖ 

(MACHADO, 1995, excerto de vídeo).  
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montar, moldáveis, permitindo n combinações de uma casa, de um armário, de um 

serviço, de um aniversário...  

Blocos que aglutinam e dispersam instantâneos, imagens possíveis acerca dos 

processos de desinstitucionalização, da produção de uma casa-serviço e ainda acerca das 

políticas contemporâneas de subjetivação com suas incidências no amor. Alguns 

fragmentos literários se encaixam nestas peças, compõem os blocos, ecoando com as 

narrativas e problemáticas. Para Deleuze e Parnet: ―Não há senão devires e blocos, 

blocos de infância, blocos de feminilidade, de animalidade, blocos de devires atuais, e 

nada de memorial, de imaginário ou de simbólico.‖ (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

79). 

No primeiro bloco, a problemática da desinstitucionalização é pensada como 

uma instituição no movimento da reforma psiquiátrica. Em conversas com a equipe com 

a qual trabalho diariamente e com outros trabalhadores de SRT, eram dignos de nota os 

discursos hegemônicos de inclusão e outras palavras de ordem; e em contrapartida o 

sentimento de fracasso me tomava em muitos momentos e os moradores apontavam 

outras direções, outros desejos. Então, sem deixar de lutar, foi preciso desinvestir as 

armaduras humanistas do militante em mim para acompanhar o que se passava, sondar 

forças instituídas e instituintes neste projeto de desinstitucionalização que não está 

dado. 

No segundo bloco, a experiência casa emerge com n tensões. Tensão entre 

mundos na construção de uma casa-serviço e acompanhar esse hibridismo e as 

incidências asilo político, asilo manicomial, investimento na normopatia etc. Não há 

purismos, as zonas de indeterminação insistem. E certa indicação topológica apresenta-

se como possibilidade de aproximação não somente da casa, mas especialmente de 

quem nela habita os lugares que vão sendo ocupados, um canto, um frescor, um corpo, 

um frio. 

A partir do incômodo com um enunciado em um congresso – ―trabalhamos por 

amor com a loucura!‖ – me veio, entre muitos atravessamentos, o terceiro bloco desta 

pesquisa. Nele, foi possível pensar acerca das políticas no amor, suas inflexões e 

incidências sem purismos e unicidades a cada encontro, bons-encontros, maus, uma 

miríade de lógicas e forças. Pelo fio condutor das narrativas, coexistem amor-

infantilização, amor-maus-encontros, amor-familialista, amor-domesticação, amor-

disciplina-controle, amor-díspar-assistencial, amor-bons-encontros, com múltiplas 
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linhas em tensão. Amores com interpretose, invenção de vida, e, em alguns casos, com 

outra casa, fora do SRT. 

O quarto bloco carrega a tensão acerca daquilo que foi e do que não foi possível 

sustentar, narrativas em obras que não pretendem acabar com os paradoxos habitados, 

anunciados anteriormente ou resolvê-los. Narrativas que buscam afirmar a possibilidade 

de sustentar incertezas diante de eventos por vezes insustentáveis. Comparece também a 

problemática do interpelar com certa possibilidade de suspensão da interpelação. 

Tensão entre interpelar e não interpelar. Emerge assim o que pôde ser dito e sustentado 

de alguma maneira, pois o insustentável talvez tenha escapado, há algo de indizível, de 

inenarrável que atravessa o cotidiano, que separa e encontra, para além do eles e nós. 

São encontros a partir de uma distância em que há ao mesmo tempo separação, vai e 

vem, sobrevoo, contaminação, envelopamento mútuo, devir-recíproco. 

O chamado produto técnico – uma exigência do mestrado profissional –, um 

bloco móvel, acoplado a pesquisa, com a proposta de reunir em uma caixa de 

ferramentas, materiais para oficinas a serem desdobradas com moradores, familiares e 

trabalhadores que poderá contribuir na problematização da saúde e da loucura em um 

dispositivo SRT – modos de vida, certos investimentos e desinvestimentos que podemos 

experimentar por meio de narrativas selecionadas, poemas, literatura e outros materiais. 

Vale ainda sublinhar que há importantes zonas de indeterminação nesta 

investigação, muitas que não nomeamos e que envolvem intensamente as vidas no SRT. 

Com os nossos acompanhados, sustentamos a possibilidade de serem ex-internos de um 

hospício, moradores de um SRT, viventes. Há uma convivência com a loucura – o 

investimento voluntarista de produção de sujeitos normais, adaptados – e a coexistência 

de linhas tênues entre ser coordenadora, pesquisadora e sem muitas explicações lógicas 

(espontaneísmo) ser a representante legal com a curatela de duas moradoras. 

Com os acompanhantes, há a experiência de viver junto a rotina diária com 

manejos complexos, anticlímax, surpresas, uma festa de aniversário com bolinho de 

arroz, acompanhar um enterro em um dia de folga, frustrar-se com recusas dos 

moradores que se supunha irrecusáveis. Ligações que extravasam contratos de trabalho, 

de pesquisa. 

Tive a oportunidade de acompanhar o processo de desospitalização de alguns 

egressos do hospital Vera Cruz de Sorocaba. Nesse hospício, uma sensação de filme de 

terror mal produzido, nauseante e ao mesmo tempo tristemente previsível impregnava 

tudo. Ao acompanhar a mudança destes ex-internos para um SRT, acompanhei mais de 
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perto processos de normalização, controle, e também maus e bons encontros, 

intensidades, produção de vida, morte, e a mera sobrevivência em uma casa.  

Fora dos espaços de atendimento aos quais estava habituada, o trabalho nesta 

casa causava uma sensação de desassossego e ao mesmo tempo que trazia problemas, 

também marcava uma direção: fazer deste lugar uma casa – o que quer que isso 

implique a cada vez e a cada casa. E isso era quase um dever, ao mesmo tempo em que 

funcionávamos como um serviço de saúde. Os questionamentos apareciam antes dos 

primeiros moradores chegarem: mas quem limpa a casa? Nós ou eles? Quem faz as 

compras? Eles terão chave? Quem são eles? Então, existem eles e nós? 

Ali já imaginávamos para eles um modo de vida, e, frequentemente, 

carregávamos roteiros sociais, mesmo quando nos pensávamos livres de modelos. O que 

aprendi com o discurso da reforma psiquiátrica era quase uma promessa: eles terão uma 

casa, uma vida digna – com toda a carga moral que esta expressão carrega – e agora, 

sim, terão uma vida! Viver em uma casa não era como imaginávamos, mesmo tendo 

imaginado para eles. 

Avizinhar-me dessas vidas, muitas vezes adentrando-as, me fez entrever que 

havia modos de vida em disputa, que apostávamos em certas ofertas, em determinadas 

maneiras de existir, muito valorizadas por nós
3
, glamorosas (encantadoras) e prêt-à-

porter (pronta para levar), tidas como o mínimo necessário para todo e qualquer um 

viver. E que nem todos os acompanhados no SRT aceitavam as promessas de ter direito 

aos direitos de todo ―bom humano cidadão‖, e tudo que acompanha a promessa de 

nossos discursos militantes. Eram vidas que insinuavam outras possibilidades de viver, 

marcadas por outras inscrições, e isso não podia ser apenas creditado (e facilmente) a 

déficits, rebaixamento intelectual, institucionalização manicomial, vidas precarizadas, 

demenciadas, sem bom senso etc.
4
  

Em mim, certezas foram postas em xeque.  

                                                           
3
 Formas de vida valorizadas por nós que ecoam com a problemática da dita humanização, que ―não pode 

ser pensada a partir de uma concepção estatística ou de distribuição da população em torno de um ponto 

de concentração normal (moda). O que queremos defender é que o humano não pode ser buscado ali onde 

se define a maior incidência dos casos ou onde a curva normal atinge sua cúspide: o homem normal ou o 

homem-figura-ideal, metro-padrão que não coincide com nenhuma existência concreta.‖ (BENEVIDES; 

PASSOS, 2005, p. 391). 
4
 Bom senso, senso comum e muitas convicções parecem marcar ações políticas e áreas profissionais 

tidas como neutras e técnicas. Cabe o alerta de René Descartes, no século XVII, que diz: ―O bom senso é 

a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele.‖ (DESCARTES, 

1979, p. 29). E no mesmo século de Descartes, em meio ao processo civilizatório, o duque de La 

Rochefoucauld detectou que ―Não achamos de bom senso quem não é de nossa opinião‖. (LA 

ROCHEFOUCAULD, 1994, p. 68). 
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*** 

— Doralice, vamos pro passeio? 

— NÃO! Eu não quero ir pro hospital, não.  

— Mas lá não é hospital. É legal. Você vai gostar. Vamos para uma exposição 

na Avenida Paulista!  

Passamos um tempo tentando convencê-la com argumentos que não diziam nada 

a ela. Enquanto isso a equipe era afetada de n maneiras.  

— Passou anos trancada no hospital e agora pode ir num passeio legal e não quer 

ir. 

— Talvez ela tenha medo. 

— Ela só quer sair pra comprar o fuminho. Muito esperta. Interesseira! 

— Mas não podemos desistir. Precisamos mostrar pra ela como é o mundo lá 

fora, ela precisa se divertir, passear. Faz bem. 

— Ô Doralice, já que você não vai sair, quer ajudar no preparo do almoço? Se 

não vai passar o dia sem fazer nada... Pode não mulher. 

— Me deixa quieta!  

Ela então deixa a sala e vai para o quarto. 

*** 

Depois de tanta espera e insistência, foi concedido o Beneficio de Prestação 

Continuada (BPC) à Doralice. 

— Vamos hoje buscar seu dinheiro? 

Ela, com a mão na boca e seu jeitinho muito peculiar, diz: 

— Ohhhhh. 

Na fila do banco, tento explicar coisas inexplicáveis: 
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— Você ficou um tempo sem receber porque seu curador era o dono do hospital, 

agora não é mais. 

Enquanto ela: 

— Estamos na quaresma, né? Eu tenho medo da quaresma. Tem bicho! Tem 

dragão, sabia? 

E ela então me explica que o único dragão ruim é o que briga com São Jorge, me 

conta de como vão parar na Lua, e que quem vence a batalha não mata, sujeita. 

*** 

— E... Doralice, eu fiquei de férias, fiquei um tempo sem te ver. Quero saber 

como foram as coisas na casa. A enfermeira do CAPS foi te visitar? Me conte... 

— Foi sim. Mas ela falava assim pra mim: ―Fala comigo Doralice! Fala 

comigo‖. E eu dizia pra ela assim: ―Não tenho nada pra falar, eu só estou aqui na minha 

casa.‖ Nossa senhora! Vou deixar você descansar também viu, Julliana. 

E me vem Doralice
5
 com João Gilberto: 

Agora você tem que me dizer, 

O que é que nós vamos fazer? 

 

Com essa e outras experiências deu-se certo desmonte sensível, teórico-prático, 

e uma remontagem difícil em mim. A certeza e o vigor militante alimentados por minha 

adesão ao movimento da luta antimanicomial se enlaça a questionamentos, aberturas, 

incertas sensibilidades, dúvidas, e permeabilidade a certa filosofia prática e à 

problematização de políticas que sustento a cada vez e a cada caso.  

Passei a problematizar a própria militância que incide cotidianamente. Se com 

ela buscamos calcular e prever acontecimentos corremos o risco de lhes retirar 

propriedades ‗acontecimentais‘, podendo se tornar um dispositivo de vedação, de 

exclusão da experiência. Luís Claudio Figueiredo diz que o gesto da militância é datado, 

emerge em um determinado momento histórico, na modernidade, mais precisamente no 

século XIX, sustentada pelo espaço triangular formado pelos vértices do Liberalismo, 

                                                           
5
 ―Doralice‖, composição de Dorival Caymmi e Antônio Almeida, interpretada por João Gilberto. Álbum 

Getz/Gilberto (1964). Canção disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z7TBZEILwQE. 

Acesso em: 13 mar. 2019. 
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do Romantismo e da sociedade disciplinar. Ele designa a militância como uma espécie 

de ―patologia da vontade‖, uma política de subjetivação pouco capaz de acolher 

experiências de impotência ou diferenciação senão como catastróficas ameaças de 

desagregação. (FIGUEIREDO 1993). É importante sublinhar que a crítica à militância 

como modo de vida não coincide com a crítica a ter posições, implicações políticas, até 

porque ambas, militância e implicações, são modalidades de ação política.  

 

*** 

 

Primeiro dia de trabalho no SRT, a equipe se conhecendo, conhecendo a casa...: 

— Julliana, e como é o nosso trabalho? A gente que vai fazer almoço, cuidar das 

roupas, limpar a casa? 

— Olha pessoal é importante que vocês acompanhem os moradores nestas 

atividades diárias, mas o mais importante é que vocês possam se fazer desnecessários.  

— Como assim? 

— Vou dizer pra vocês o que penso sobre nossas funções, eu imagino que um 

dia aqui no SRT, eles possam viver sem a necessidade da nossa presença, sem precisar 

da gente, sem precisar de ninguém.  

Certo sonho idílico, militante, liberal. Como se fosse possível a alguém viver 

sem precisar de ninguém, ou de apoio e cuidado. As ideias acerca da autonomia 

começam a se deformar. 

Não há espaços sem políticas em jogo, e a todo o momento sustentamos ou não 

distintas políticas. Ao caracterizar o modo de vida militante como ‗sintoma‘, Figueiredo 

problematiza uma concepção da modernidade e do modo de subjetivação nela 

dominante, segundo a qual o militante constitui uma versão extremada. A militância é 

sintoma de toda uma época, após a morte de Deus e do Homem, e de todo o sofrimento 

que lhe é inerente (FIGUEIREDO, 1993, p. 207).  

A vontade de escrever para levantar uma bandeira ou apontar falhas no meu 

cotidiano de trabalho dá espaço a questões vindas de outros lugares que me implicam 

até o osso. Lugares de todo dia, comuns, que estão em processo de enunciação e que fui 

experimentando para além deste texto, sem saber ao certo onde iam dar e o que iria 

acontecer. A militância-missão em mim localizava o inimigo, impedia certos diálogos. 

Não se trata de dizer que agora ser militante é bom ou ruim, mas sim estar atento as suas 

produções datadas e seus efeitos ético-clínico-políticos. 
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Se há uma critica à militância, tratar-se-ia de um esquerdismo? Bem, há nessa 

problematização, inicialmente, a recusa do voluntarismo, e François Zourabichvili diz 

que isso não seria nada, ou não seria um esquerdismo, se a abertura ao involuntário 

concluísse pela futilidade de toda ação, e sublinha que:  

 

É uma tendência do esquerdismo, aquela que Lênin explicava pela recusa de 

qualquer compromisso. Mas o problema estaria bem colocado? Para Deleuze, 

os compromissos são ao mesmo tempo vergonhosos e sempre previamente 

estabelecidos: são os esquemas, que nos fazem aceitar aquilo mesmo que nos 

indigna. Além disso, a teoria do bom compromisso se reserva, por natureza, o 

direito de denunciar o mau compromisso, de preferência em outros: uma 

aliança impura, uma traição. De forma que a militância ―adulta‖, não menos 

que o esquerdismo, tem horror a apreender o acontecimento, necessariamente 

complicado. (ZOURABICHVILI, 2000, p. 351-352).  

 

E a despeito disso, escrevo um tanto para nada, pois não se trata de utilidade, 

tampouco de experiências espetaculares – mesmo que no início da investigação tenha 

me sentido atraída pela produção de algo sensacional e útil. O que partilho são 

experimentações quase imperceptíveis de produção de pensamento pelo fio condutor 

das experiências, a cada caso, a cada acontecimento deste processo de trabalhar e 

pesquisar neste serviço. 

O SRT se implica com um grupo delicado: viventes por um fio habitando uma 

casa, e isso inclui acompanhantes comunitários, psicólogos, técnicos de enfermagem e 

outros profissionais. Trago experiências por meio de narrativas verossímeis
6
, que 

poderiam acontecer em um SRT aqui ou ali, no entanto, o modo como tudo isso se 

rumina e/ou se fabrica foi e é possível, nesta casa, na Cidade Ademar.  

Busquei fazê-lo ao modo de François Tosquelles: um pensamento com os pés, 

pois são eles o lugar da recepção. Tosquelles, em entrevista a Pain (1985), diz que, 

quando andamos pelo mundo, o que conta não é a cabeça, são os pés: você tem que 

saber onde põe os pés; são eles os grandes leitores do livro do mundo, das geografias. 

                                                           
6
 A verossimilhança está presente na pintura quando Matisse, em 1923, pinta uma mulher verde, e está 

presente também na poesia e na literatura. Nas narrativas ao longo desta pesquisa, há verossimilhanças, e 

o que é verossímil aqui não seria aceito ou tolerável nos tempos em que dominava exclusivamente a 

lógica do enclausuramento da loucura, não seria possível ou de interesse narrativas implicadas com vidas 

loucas que habitam uma casa. As narrativas podem ser verossímeis porque tem uma relação não 

necessariamente com a realidade empírica da sociedade, dos acompanhados, ―mas uma relação com 

outros discursos da sua cultura, que funcionam como explicações ou causas das ações, tornando-as 

adequadas àquilo que se considera natural, habitual e normal que aconteça na realidade e como realidade‖ 

(HANSEN, 2006, p. 71). Acerca dessas questões, ver também o vídeo de 13 minutos com João Adolfo 

Hansen disponível em: https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2019/02/12/verossimilhanca-

nao-a-verdade-nas-narrativas-nas-pesquisas-nas-artes-13-minutos-dos-gregos-ao-modernos-com-joao-

adolfo-hansen/. Acesso em: 5 abr. 2019.  

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2019/02/12/verossimilhanca-nao-a-verdade-nas-narrativas-nas-pesquisas-nas-artes-13-minutos-dos-gregos-ao-modernos-com-joao-adolfo-hansen/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2019/02/12/verossimilhanca-nao-a-verdade-nas-narrativas-nas-pesquisas-nas-artes-13-minutos-dos-gregos-ao-modernos-com-joao-adolfo-hansen/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2019/02/12/verossimilhanca-nao-a-verdade-nas-narrativas-nas-pesquisas-nas-artes-13-minutos-dos-gregos-ao-modernos-com-joao-adolfo-hansen/
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Não é sobre a cabeça que se anda. Trata-se de ficar de pé, de fazer uma distribuição do 

tônus, para ir a algum lugar, mas é com os pés que se vai, e não com a cabeça. E dizia 

aos profissionais de saúde mental: ―Vocês pensam com a cabeça quando é preciso 

pensar com os pés‖ (OURY, 2012, p. 10).  

Sustentamos um corpo e caminhamos dia após dia com os acompanhados, 

aprendendo com eles, acerca deles, que nos apreendem, nos acompanham... Vivemos 

juntos com aqueles que, pela experiência da internação, tiveram suas vidas trituradas, e 

existem, produzem outros modos de existir, outras saúdes e saídas. Pensam com os pés. 

E nós? 

 

*** 

 

Muitas cabeças, sala cheia. Apesar do frio, há animação com o encontro, afinal 

de contas muitos SRTs vêm sendo inaugurados na cidade de São Paulo desde o final do 

ano de 2016. Vejo testas ora lisas, ora enrugadas. Silêncio. Blablablá. Penso na política 

das testas enquanto a discussão não se desenrola. Estavam presentes quase todos os 

coordenadores dos serviços, além da equipe da prefeitura responsável pela saúde mental 

na região. Tínhamos agora um espaço de reunião exclusivo para os SRTs. 

— Pessoal como está a inserção dos moradores no território? Eles têm 

participado das atividades nos CAPS? Eles conhecem os Centro de Cooperativa e 

Convivência (Ceccos) da região? Este é um ponto muito importante para habilitação das 

casas no Ministério da Saúde. 

E cada coordenador vai respondendo: 

— Os meus não participam, são muito idosos... 

Burburinhos na sala, queixas da relação com os CAPS, escassez de 

equipamentos: 

— Olha, o CAPS de referência do SRT que eu coordeno diz que os moradores 

não têm perfil para participar dos grupos. Daí o povo passa o dia enfiado na casa, e o 

CAPS fica porta a porta com o SRT. Saem do hospital pra ficarem trancados no 

quintal... 
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— Na minha região a cada dia diminui o projeto terapêutico singular deles, 

porque dão muito trabalho. Precisam de ajuda até pra ir ao banheiro. 

Em contrapartida, em alguns momentos, uns contam de outras vidas vividas 

pelos seus acompanhados: 

— Ah, os meus estão ricos (risos), eles vão ao shopping, cinema e estamos 

alugando uma casa na praia para o verão. 

Enquanto outros dizem em certo tom de fracasso: 

— Ah os meus não estão saindo muito não.  

— Mas quando inaugurou sua casa? Eles são recém-chegados... 

— Muitos anos de internação, estão se adaptando. Mas temos que investir. 

E a política das testas: 

— Mas vejam, eles tiveram a possibilidade de desejar interrompida pelo 

processo de longa internação, sem falar que estão saindo muito comprometidos do 

hospital. Temos mesmo que emprestar nosso desejo, se não eles não vão querer nada, 

não vão fazer nada, não desejam mais, não sabem. 

 

Morar com eles e furtivamente em nossa direção 

 

Era dia de visita da equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS), o dentista estava 

pronto para avaliar um morador acamado e presencia cenas muito cotidianas. 

 

— Marisete, você precisa tomar banho! Diz a acompanhante. 

— Eu não. Vai você. – E continua vendo revista. 

Ali na sala, Ana, deitada, ocupa todo o sofá maior. Eduardo assiste TV. 

Doralice, no quintal, recolhe as folhas do chão. É um dia de sol e muito calor. 

— Mas Marisete seu cheiro já tá muito forte. Vamos pro banho! Tem dois dias 

que você está com esta mesma roupa.  
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O tempo escorre. Marisete escorre. Depois de uma hora olha para a 

acompanhante e diz: 

— Você fica me olhando tomar banho? Vai comigo? Vou escolher um vestido. 

E o dentista:  

— Puxa! Como é difícil o trabalho de vocês. Eu nem imagino como seja morar 

com eles. Porque praticamente vocês moram com eles. 

De banho tomado, Marisete se aproxima: ―Eu tô cheirosa né?‖.  

Durante longos minutos fica ajeitando o vestido azul e o cabelo em frente ao 

espelho. Rindo, xingando, andando em círculos, e às vezes, furtivamente, o olhar escapa 

em nossa direção. 

 

*** 

 

Agora é nesta casa que eu iria entrar todos os dias.  

Acompanhar o acordar, comer, tomar banho (ou recusar-se), passear ou ficar ali 

no quintal. Como trabalhar aqui? Como viver aqui? Como dizer?
7
 

Como dizer, dar expressão, entrever mundos que se desdobraram nessas 

narrativas. Diante desta tarefa sensível, rigorosa
8
, o ato de escrever foi se tornando 

possível, experimentando a cada momento uma montagem. Do que preponderou nas 

narrativas não houve um estatuto rememorativo, o de retornada do passado chegando ao 

agora, como uma flecha que aponta numa direção.  

                                                           
7
 Ecos no cotidiano, na pesquisa, do poema Como dizer, de Samuel Beckett.  

Loucura – / loucura que de – / que de – / como dizer – / loucura que de – / disso – / loucura que de disso –

/ dado – / loucura dado isso que – / ao ver –/ loucura ao ver isso – / isso – / como dizer – / disso – / de 

disso – / loucura que dado tudo isso – / ao ver – / loucura ao ver que – /de disso – / que de – / como dizer 

– / ao ver – / entrever – / crer entrever – / querer crer entrever – / loucura que ao querer crer entrever o 

quê – / o quê – / como dizer – / e onde– / que ao querer crer entrever o quê onde – / onde – / como dizer – 

/ ali – / ali lá – / longe – / ali lá longe – / mal-e-mal – / ali lá longe mal-e-mal o quê – / o quê – / como 

dizer – / vendo tudo isso – / todo este isso – / loucura ao ver o quê – / entrever – / crer entrever –/ querer 

crer entrever – / ali lá longe mal-e-mal o quê – / loucura em querer crer entrever lá o quê – / o quê – / 

como dizer –/ como dizer. Disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/04/28/como-dizer-samuel-beckett/. Acesso em: 

14 mar. 2019.  
8
 O rigor permitiu problematizar a direção da pesquisa, no momento em que ia sendo fabricada. Aliás, 

raramente não estamos demasiadamente direcionados e até poderíamos frequentemente escrever a 

conclusão do trabalho no inicio da dissertação. Portanto, rigor, aqui, aponta para uma postura tenaz e 

persistente, na tentativa de escapar de certa rigidez que evidenciaria aquilo que não cede à flexão ou a 

tensão, que é duro, inflexível e intransigente.  
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As narrativas, como disse, são verossímeis, surgem em fragmentos dos ―mesmos 

moradores‖ nas situações as mais diversas, quase randomicamente, sem a preocupação 

com a cronologia. As experiências narrativas são invenções, acoplamentos de sentidos 

também diversos que, aqui e ali, forçam os limiares de dizibilidade do SRT, as paredes 

da verossimilhança. 

 

*** 

 

Percebo que a porta da sala foi para o conserto, casa aberta. Encontro Ana 

parada em frente ao seu quarto. Está com a mesma roupa há três dias. Ainda com minha 

bolsa a tiracolo, proponho: 

— Que tal um banho Ana? 

Justo ela, que costumeiramente reclama de mau cheiro. Este dito comportamento 

apresentado por Ana é entendido por certos manuais diagnósticos/profissionais como 

um sintoma: alucinações olfativas. A noção de comportamento apresentada como não 

obvia ou evidente, está implicada com uma mutação marcada pela diluição da espessura 

ontológica interior (ocaso do mundo interior) na descrição dos chamados estados 

mentais nos manuais diagnósticos CID 11 e DSM V, e nessa perspectiva Benilton 

Bezerra Jr. Diz que:  

 

O problema da psiquiatria biológica não está na recusa do essencialismo 

psicológico interiorizado, que a psicanálise supostamente acarretava nas 

classificações anteriores, mas no equivoco epistêmico e ético na adoção de 

outro, o essencialismo fisicalista, que reduz uma experiência a mero 

comportamento apresentado. (BEZERRA, 2002, p. 238). 

 

Estamos no SRT tentando acompanhar essa mulher que alterna vários banhos no 

mesmo dia com dias sem entrar na água e que quando está irritada ou desconfortável 

com alguém, o cheiro ruim aparece: ―sua boca tá podre‖, ela diz, ou ―nossa, você tá 

fedendo‖, mas se sente naquele dia alguma simpatia: ―tomou banho? Tá cheirosa, 

nenê.‖ 

Ana então segura na roupa manchada e diz: 

— Foi um melado de hoje cedo, e essa gordura caiu enquanto lavava os ―trem‖.  
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Ela me olha, olha meu batom. Convido de novo para um banho e me disponho a 

ajudar. Ela aceita rindo, murmurando palavras com seus trejeitos e mineirices. Abrimos 

o guarda roupas e separo três peças que gosto, ela escolhe uma e seguimos para o 

chuveiro.  

No banheiro, ofereço shampoo, e Ana me deixa lavar seu cabelo, ela quase se 

aninha enquanto massageio seus cabelos, parece gostar do toque. Pede o sabonete, me 

indica onde está o creme, o desodorante e vou fazendo aquilo que me pede. Sinto-me 

entregue, com eros
9
 sou sua secretária. Ocorre-me Lacan (1988, p. 235) e sua pista de 

secretariar o psicótico
10

. Ofereço-me para pentear seu cabelo liso, macio e sedoso. Ana 

passa a mão pela orelha, e me diz que sua orelha está estragada, não dá para por brinco. 

Pergunto onde estragou a orelha.  

 

— Você não lembra? No hospital! 

Aí pergunto: 

— Dá pra consertar a orelha? Você ficaria bem com um brinco. 

Ela fala: 

— Nenê, aqui ó nenê.  

E mostra uma ferida nas costas e pede para passar a pomada.  

Me olha mais um pouco e diz que estou muito alta.  

Aponto meu sapato de salto, ela ri.  

  

                                                           
9
 É com Eros que os encontros se dão no trabalho com os moradores deste SRT. Eros que fabrica certa 

possibilidade de bons encontros, e também de maus encontros, na aposta desajeitada de certa 

experimentação de vida. Fui atraída para acompanhar estas vidas que compõem com minhas eróticas 

possibilidades de conviver diariamente com a loucura, com a loucura de uma casa onde vivem dez, vinte, 

ou mais... 
10

 Aqui não pretendo confirmar ou construir um diagnóstico de psicose, importa mais é a indicação do 

secretariar e não recuar diante da psicose ou daqueles que têm uma vida. 
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BLOCO 1: Instituição na desinstitucionalização em nós 

  

1.1 Instituição desinstitucionalização 

 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos 

de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, 

morrendo a vida, fodidos e mal pagos:  

que não são embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam 

superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos 

humanos. 

Que não tem cultura, tem folclore. 

Que não tem cara, tem braços. 

Que não tem nome, tem número. 

Que não aparecem na história universal, 

aparecem nas páginas policiais da imprensa 

local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala 

os mata. 

Eduardo Galeano 

O ser que vem é o ser qualquer. 

 

(Giorgio Agamben) 

 

 

— 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. 
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— 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... 

No entanto, há uma nota a mais em quem esteve em um manicômio e não pode 

escolher, e que se cansa disso, que é demasiado humano, e ao mesmo tempo, no 

contemporâneo escolher parece ser um artigo de fé que está caducando, e por isso 

mesmo estertorando com força, incidindo em nós, convocando a ter que escolher o 

tempo todo, e talvez este traço moribundo se relacione com a crença no livre-arbítrio 

liberal em que temos que escolher, por exemplo, onde e como passar férias (com 

dinheiro), em quem votar, em que restaurante comer, etc. Tudo isso parece óbvio e 

evidente, e para aqueles que frequentam os serviços de saúde, especialmente os CAPS, 

tem ainda que escolher dentro de cardápios de atividades. Em alguns momentos tais 

cardápios têm poucas aberturas a recombinações
11

.   

Diante de algumas recusas de Leandro fico sem pontaria. Desapontada, esperava 

que ele estivesse bem com nossas políticas de cuidado. Mas não era isso, tomando ora 

certa distância, ora certa proximidade, sobrevoando mais baixo, notei que aquilo que 

entendíamos como um acontecimento maravilhoso não era assim tão fácil ou 

interessante para ele.  

E se não fosse a questão da facilidade ou dificuldade em compreender? E se não 

fosse apenas o peso da institucionalização? E se, com um pouco de tudo isso e mais – e 

com razões que a razão desconhece –, não lhe interessasse as formas de vida no SRT? 

                                                           
11

 E problematizando genealogicamente a crença da abertura a qualquer combinatória, Nietzsche se refere 

ao que chamou de erro do livre-arbítrio: "Hoje não temos mais compaixão pelo conceito de 'livre-arbítrio': 

sabemos bem demais o que é - o mais famigerado artifício de ―teólogos‖ que há, com o objetivo de fazer 

a humanidade 'responsável' no sentido deles, isto é, de torná-la deles dependente. Apenas ofereço, aqui, a 

psicologia de todo 'tornar responsável'. Onde quer que responsabilidades sejam buscadas, costuma ser o 

instinto de querer julgar e punir que aí busca. O vir-a-ser é despojado de sua inocência, quando se faz 

remontar esse ou aquele modo de ser à vontade, a intenções, a atos de responsabilidade: a doutrina da 

vontade foi essencialmente inventada com o objetivo da punição, isto é, de querer achar culpado. Toda a 

velha psicologia, a psicologia da vontade, tem seu pressuposto no fato de que seus autores, os sacerdotes 

à frente das velhas comunidades, quiseram criar para si o direito de impor castigos - ou criar para Deus 

esse direito... Os homens foram considerados 'livres' para poderem ser julgados, ser punidos – ser 

culpados: em consequência, toda ação teve de ser considerada como querida, e a origem de toda ação, 

localizada na consciência (assim, a mais fundamental falsificação de moeda in psychologicis [em 

questões psicológicas] transformou-se em princípio da psicologia mesma...)‖. (NIETZSCHE, 2006, p. 45-

46). Também acerca da produção histórico-política do intencional e não intencional e seus efeitos, ver o 

aforismo 32 em Além do bem e do Mal – Prelúdio a uma filosofia do futuro (2004), de Friedrich 

Nietzsche.  
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*** 

 

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
12

. 

 

*** 

 

Que se passa em uma casa se Leandro quer uma casa sem volume? E se com 

isso sofre uma infantilização que não é dele? E o que implica habitar este espaço junto 

com ele, ―ouvindo no negativo‖ seus protestos ou simplificando suas questões? Não 

responder de modo demasiadamente adequado, tomar radicalmente suas questões no 

SRT poderia produzir faíscas explosivas na rede de saúde mental? Para Leandro, esta 

mistura casa-serviço de saúde não é recente, e responder a tais perguntas tampouco é 

óbvio ou simples. Os SRT surgem no Brasil
13

 a partir de determinada maneira de 

                                                           
12

 Extraído do livro A casa de férias: histórias do senhor Valéry, de Gonçalo M. Tavares (2004, p. 27-28). 
13

 Desvinculado do espaço físico do hospício, ligado a um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o 

SRT compõe a rede de atenção psicossocial, pensado como um dispositivo alinhado à estratégia de 

desinstitucionalização. Ver ainda a Lei n° 10216, conhecida como lei da Reforma Psiquiátrica, que 



26 
 

 

acolher aqueles que permaneceram no mínimo dois anos ininterruptos morando nos 

conhecidos hospícios. Há muitas maneiras de ter uma casa para quem, às vezes, está 

aposentado antes de nascer e/ ou vive em férias permanentes.  

O espaço de uma casa, para além de oferecer abrigo e proteção, testemunha o 

modo como nos relacionamos, com quem vivemos diariamente, nossas alegrias, 

tristezas, loucuras, dores. Pode ser um espaço de solidão ora amesquinhada, ora vital 

e/ou que se fabricam convivialidades e modos de existir. Um serviço de saúde pode ter 

um pouco de tudo isso e possui objetivos formalizados, burocráticos, às vezes 

linguageiros, tais como: produção de autonomia, garantia de direitos e cidadania, acesso 

aos cuidados em saúde. E tudo isso entra em disputa, ganha zonas de tensionamento em 

um SRT. 

 

 

1.2 Desinstitucionalizar a desinstitucionalização 

 

Então, é muito ambíguo, porque é verdade que os mais ativos 

na esquerda estão certos ao lutar pela abolição das prisões, 

pela abolição do hospital psiquiátrico etc. Porém é preciso ver 

que seus inimigos não são os velhos, uns pobres caras que 

fazem de palhaços falando: ―Sim aos hospitais psiquiátricos! 

Sim às prisões!‖ Seus inimigos são os controladores, que 

concordam absolutamente com eles e falam: ―Sim, viva! Não 

mais prisões!‖ A batalha não passa por onde a gente acredita, 

nunca passa por onde a gente acredita. A estratégia, como 

diria Foucault, passa por outro lado. A estratégia, a verdadeira 

luta, está entre os abolicionistas da pena de morte. Não entre 

os conservadores da pena de morte e os abolicionistas.(…) O 

que significam os hospitais-dia, os hospitais-noite, as equipes 

de cuidadores domiciliares, a setorização? Não passa mais por 

meios de clausura; passa pelo controle e, se necessário, pelo 

controle domiciliar. Eu não quero dizer que seja pior… Vocês 

compreendem que, quando enfrentamos problemas como este, 

já não se trata de saber o que é melhor ou pior, mas de saber 

                                                                                                                                                                          
instituiu outro modo de atenção à saúde mental no Brasil, e as Portarias do Ministério da Saúde n° 106/00 

e 3090/11 sobre a caracterização, implantação e especificação dos SRT. 
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por que e contra que vocês lutam num determinado momento. 

Então, não é preciso perder muito tempo lutando contra a pena 

de morte. Mais uma vez, ainda que alguém tente restabelecer a 

pena de morte hoje, é preferível atentar para os procedimentos 

de controle que virão a substituí-la. Ou seja, temos que fazer 

tudo junto? Eu não sei… Tudo? … Ufa! [risos] Precisamos 

manter, sobretudo, muito a alegria diante dos horrores por vir, 

pois nunca será suficiente [risos]. 

(Gilles Deleuze, 1986) 

 

Um SRT é distinto da lógica da clausura, mas sabemos que outros fechamentos 

acontecem a céu aberto, assim como outras liberações. A queda dos muros dos hospitais 

psiquiátricos, mesmo com seus escombros, colocou-nos em contato com outras 

instituições, às vezes invisíveis, ou já tão aceitas por nós com suas prescrições e 

proscrições que mal notamos que estamos atolados até o pescoço. Uma casa feliz, uma 

família burguesa, um serviço de saúde medicalizado
14

, ser homem-branco-macho-

racional-europeu, padrão majoritário da saúde e da cultura do Ocidente, ser mulher 

média conectada aos discursos da cultura, que funcionam como explicações ou causas 

da vida, tornando-a adequada àquilo que se considera natural, habitual e normal que 

aconteça na realidade e como realidade. 

Instituições são lógicas, normas ou hábitos, pautas. São distintas de muros, 

prédios ou equipamentos. Ousarei pensar a desinstitucionalização operacionalizada pelo 

discurso da reforma psiquiátrica como uma instituição. E mais, seria possível 

desinstitucionalizar a desinstitucionalização? Sabemos que a totalidade deste projeto 

está em curso, entendido como um processo não acabado. Mas se pudermos nos pôr em 

questão, e abaixar bandeiras, convicções e missões, pode-nos ser possível localizar o 

                                                           
14

 Há disputas de forças o tempo todo no processo de produção de saúde. O que produzimos ao 

estabelecer como se deve viver em uma casa, com certa concepção do que é ter ―saúde mental‖ o que é 

inserir-se socialmente? A intolerância ao que é desviante e deve ser corrigido, é alvo não mais de ações 

médicas exclusivamente, neste hall de intervenções muito mais do que doenças, como se vive e como se 

morre também entram nas possibilidades de intervenções. Acerca do tema da medicalização e 

biomedicalização: ―Mudanças tecnocientíficas importantes na constituição, organização e praticas da 

biomedicina contemporânea dão origem à biomedicalização compreendido por uma nova economia 

biopolitica da medicina, saúde e doença, por mudanças nas formas de viver e de morrer, pela formação de 

uma arena complexa na qual os conhecimentos biomédicos, serviços e tecnologias são cada vez mais 

intrincados, e por um novo e cada vez mais acirrado foco na otimização e no aperfeiçoamento individual 

por meios tecnocientíficos e na elaboração do risco e na vigilância no nível individual, grupal, e de 

população‖. (ZORZANELLI, R. T.; ORTEGA, F. J. G.; BEZERRA JR, 2014, p. 1864).  
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que há ainda de instituinte no projeto de desinstitucionalização, e que outros muros, na 

asfixiante cultura, ela ajuda a pôr no cerco à loucura. 

 

*** 

 

A chegada do SRT reconfigurou um território e exigiu dos serviços de saúde do 

entorno novos (velhos?) arranjos para lidar com questões complexas. Discutir os casos 

que serão atendidos reunindo os serviços da região em um encontro para formular 

conjuntamente as estratégias de intervenção tem sido a aposta no território. Estávamos 

com a UBS, o CAPS e a estratégia Acompanhante de Saúde de Pessoa com Deficiência 

(APD) em uma casa, um serviço-casa que também faz parte deste espaço, com suas 

tecnologias, demandas e tensões singulares: 

— Podemos discutir o caso do Totó? Estamos com muita dificuldade com ele.  

— Claro, e por onde querem começar? 

— Ele não tem documentação, não tem RG nem CPF. Quer dizer, ele tem os 

documentos, mas em nenhum deles consta a data de nascimento. 

— Um absurdo! Tanto tempo no hospital e não terem providenciado isto! 

— Como ele fuma, precisa de dinheiro, ele tem direito aos benefícios de 

transferência de renda. 

Silêncio de alguns segundos. 

Troca de olhares entre os presentes que estavam ali representando os serviços do 

território que integram a rede de cuidados aos moradores do SRT. 

— Mas... Qual a história dele? Porque foi internado?  

— Porque Totó? Parece nome de cachorro. 

Silêncio. Troca de olhares entre a equipe do SRT. 

*** 

Problematizar instituições, e mais precisamente desinstitucionalizar, do ponto de 

vista da análise institucional, implica questionar lógicas, tipos de silêncio produzidos, 
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chaves de funcionamento, independente do equipamento ou serviço. Que instituições 

habitam uma casa? No SRT pode haver, em certos momentos, abismos, piscinas de 

silêncio insondáveis. Que instituições operam no fazer diário atravessado pelo discurso 

antimanicomial? É com estes problemas que nos deparamos com o que podemos 

chamar e constituir como uma clínica do morar
15

. 

 

*** 

 

Com a certidão tardia em mãos, RG e CPF prontos, fui atrás de conseguir o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) para Marcinho. Tentava quase todos os dias 

contar a ele sobre este direito de receber um salário mínimo todo mês. Tentava um tanto 

sem jeito, porque este é um benefício oferecido para pessoas com transtorno mental e 

que são incapacitadas para o trabalho. Não consigo falar sobre isso com clareza com ele. 

Digo então que ele tem cabelos brancos, que já trabalhou, e que pode ficar com este 

dinheiro.  

— É seu direito.  

— Piada, piada. Almoça lá, almoça lá, nossa senhora! 

— Mas você não gosta de Coca-Cola? Precisa ter dinheiro pra comprar. 

— Pega pra você, querida. Pega pra você! Ir embora, ir embora... Puxar o 

carro.
16

 

 

*** 

                                                           
15

 A noção de clínica do morar, com distintas inflexões, foi utilizada por Eduardo Passos em um 

seminário sobre SRT que aconteceu no Rio de Janeiro. Também está presente no artigo ―Por uma clínica 

da resistência: experimentações desinstitucionalizantes em tempos de biopolítica‖ (ROMAGNOLI, 2009), 

e na tese de doutorado Pesquisa participativa e produção de conhecimento: ferramentas da reabilitação 

psicossocial no cotidiano das residências terapêuticas (SILVA, 2017). Clínica do morar pode ainda 

funcionar com a ideia de poder acompanhar um processo de reposicionamento subjetivo experimentado 

no SRT. 
16

 Antônio Negri critica a natureza abstrata e, portanto, estatística e hipócrita do próprio conceito de 

direito, vendo nele nada mais do que a garantia da individualização das necessidades e do egoísmo dos 

comportamentos apropriativos; e, no sistema constitucional dos direitos, a máquina de consolidação dos 

interesses dos poderosos. Acerca dessa questão, ver especialmente Antonio Negri (1998).  
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— Ana, precisamos pegar a senha e aguardar o médico chamar. Depois de falar 

com ele, vamos saber se você vai receber um dinheiro todo mês.  

— Que dinheiro? Você é burra! Me roubaram. Eu não tenho dinheiro. 

INSS lotado. Ana impaciente. Não queria sentar-se nas cadeiras, tampouco 

esperar.  

— Quero ficar na calçada nenê, pegar sol.  

O guarda nos ajuda, pede o número da senha e diz que, quando for chamado no 

painel, irá nos avisar. 

Na calçada: 

— Ana, o que você vai querer comprar quando tiver o dinheiro do benefício? 

Sem resposta. Ela sai andando e me deixa sentada no meio-fio. 

Na sala, com o médico: ―Dona Ana, quantos filhos a senhora tem?‖. 

— E eu tenho que ficar falando tudo pra vocês agora?  

 

*** 

 

— Marisete, o que você vai limpar hoje? 

— Eu não vou limpar nada. 

— Mas se você não limpar nada então não vai comer pipoca. 

— Pipoca? Você vai fazer pipoca? Eu gosto de pipoca! 

— Você precisa aprender que aqui é sua casa, as coisas não ficam limpas, assim! 

Todos precisam aprender a limpar a casa onde moram, em toda casa é assim. 

E no que possa soar demasiadamente pretensioso aqui, ao propor 

desinstitucionalizar a desinstitucionalização, o aporte da análise institucional pode nos 

auxiliar, pois nas instituições está sempre em disputa o instituído e o instituinte.  
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As instituições estão por toda parte, nem boas nem más. Não há nenhum mal no 

projeto da desinstitucionalização se tornar uma instituição ou ser tomado por várias, 

desde sempre foi. A questão é abrir esse folheado de instituições na 

desinstitucionalização e seus analisadores
17

 – familismo, roteiro social de felicidade, 

higienismo e discurso normativo da saúde, humanização-disciplina-domesticação, sexo 

e certas amorosidades toleráveis, controle e mínimos gestos, liames estabelecidos da 

clínica do morar, normopatia entre nós, bons e maus encontros etc. – para que a 

desinstitucionalização não descanse em si mesma como obviamente pura, benigna e 

libertária.  

Pode haver ganhos interessantes para a desinstitucionalização e para o SRT em 

criar uma guerrilha contra si mesmas, contra as forças majoritárias que habitam os 

distintos silêncios, a exemplo da conversa acerca de Totó. Há também os riscos da 

demasiada institucionalização das ações com seus protocolos, normatizações, bandeiras, 

de abrir mão de problematizações, atropelar ou amarrotar outras, em nome de certa 

missão que se burocratiza.  

 

*** 

 

Dezembro. Aniversário de três moradores do SRT vizinho. Casa decorada, muita 

comida, doces, e música rolando para animar a festa. 

— Olha como o Totó dança! 

— Tão animado, ele gosta, hein! Podia participar do grupo de expressão corporal 

no CAPS. 

                                                           
17

 Os analisadores vieram ao encontro desta pesquisa enquanto pensava com o cotidiano e a incidência em 

nossa prática das investidas do projeto/discurso da desinstitucionalização nesta experiência: fazer deste 

serviço uma casa, certa noção de sujeito e de relações do tipo familialista, certas politicas de 

amorosidade-caridade, etc. Baremblitt diz que ―um analisador não é necessariamente um discurso, mas 

pode ser um monumento, um objeto, a forma como está elaborada a planta arquitetônica da organização, 

pode ser uma característica dos modos de relação que não está formalizada nem anunciada em parte 

alguma, ou seja, pode ser um costume e não uma norma, nem uma lei; pode ser um arquivo [...] um 

analisador não é apenas uma fenômeno cuja função especifica é exprimir, manifestar, declarar, 

evidenciar, denunciar. Ele mesmo contem os elementos para se auto entender, ou seja, para começar o seu 

próprio esclarecimento.‖ (BAREMBLITT, 2002, p. 63-64). 
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Começa um axé, e outros na festa se levantam para arriscar nas coreografias. 

Totó senta e começa a chorar.
18

 

— Que foi Totó? Tudo bem? 

— Bahia, Bahia. MÃE!  

Totó permanece sentado à mesa chorando por um tempo. 

— Você sente saudades? 

— Saudades, saudades.  

— Faz tempo que você não vê sua mãe... 

Entre soluços, e sem mais se arriscar nas coreografias de axé, ele continua 

repetindo: 

— Mainha... 

Uma clínica do morar pode operar com sensações intensas, experiências 

delicadas, ao modo de Totó com a mãe e a Bahia que pedem um manejo delicado, sutil 

em meio a uma festa. Tudo se passa em espaços de convívio com outros mundos, no 

entanto, pode haver certa abertura necessária para suportar a linguagem, ou o vazio dela, 

e sempre corremos o risco de amarrotar o vazio dizendo que é falta – se trata de 

saudades?  

Totó diz sim e não, dificilmente fala outras palavras, tentando exaustivamente 

repetir a última palavra dita por nós na tentativa de adentrar estes mundos e a vida com 

seus tropeços, como ela é.  

 

*** 

 

 Leandro, como sua técnica de referência, estava pensando em um projeto de 

vida. E ela pergunta: 

— O que você gosta de fazer? 

 — Eu gosto de ficar aqui e ver TV. 

                                                           
18

 É nos interstícios de tempo que a vida se expressa. E é disso que trata esta pesquisa, dos entretantos da 

vida daqueles que têm uma experiência de viver novamente fora dos pátios de hospício. 
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 — Leandro, você tem só 33 anos, precisa trabalhar, estudar, namorar. Essas 

coisas que você não fazia no hospital. 

 Ele coça a cabeça, olha para o chão. Não diz palavra.  

 — Com muitas opções, fico perdido. 

 — E futebol? Você não gosta de jogar? Posso encontrar um clube pra você! 

 — Eu gosto de sentar e ver o jogo do São Paulo... 
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BLOCO 2: Serviço residencial terapêutico: casa e serviço. Isso e aquilo. 

 

2.1 Uma casa qualquer, serviço de saúde  

 

Em bairros da periferia como Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo, há muitas 

casas contrastando com a incessante verticalização da cidade. Casas grandes e 

pequenas, gente rica e gente pobre. Longe dos lugares com demarcações 

socioeconômicas estanques e muito definidas, a vida, o dia a dia frenético da capital, 

abre espaço também para crianças brincarem na rua, vizinhos se encontrarem na 

calçada, cachorro andando no meio da rua, carroça e carro esperando o semáforo abrir. 

Uma mistura de tempos e velocidades. 

A caminho do trabalho, ando por essas ruas, e paro em frente a uma casa grande 

e bonita. Essa é uma casa qualquer, sei que é um SRT. Casa de doido? Serviço de 

saúde? Uma tensão.   

 

*** 

 

Sala cheia. Mais de 50 pessoas presentes no auditório do CAPS. Reunião geral 

da equipe deste serviço.  

— Bom dia pessoal. Hoje teremos a participação da equipe do SRT. É o primeiro 

deste tipo de serviço inaugurado aqui, na nossa região. 

Estávamos funcionando há dois meses. Todos se apresentam.  

— Mas como será o acompanhamento desses usuários? 

— Todos serão inseridos no CAPS? Nenhum será acompanhado pela UBS? Já vi 

que tem uns com diagnóstico de retardo mental, isso não é pro CAPS. 

Sussurros: ―mas oito inseridos de uma vez, é muita demanda!‖. 

— E no acolhimento sempre tem alguém da família
19

 pra contar a história. No 

caso deles, vocês que são a família, não é? Vocês são uma grande família!  

                                                           
19

 A convivialidade endereçada a um modo família que muitas vezes reclamamos como objetivo para os 

atendidos no SRT pode indicar a investida em outras institucionalizações implicadas com o familialismo. 

Nossos lugares predeterminados atualizam-se a todo instante. 
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Sussurros: ―eu não conseguiria trabalhar num SRT, morar praticamente com 

eles, muita loucura‖. 

— Nós temos tantos casos graves no território, inserir oito agora, de uma vez, vai 

comprometer o atendimento dos outros, e não podemos passar esses oito na frente; 

afinal, eles devem ser tratados como qualquer outro usuário. Uma casa qualquer. 

 

*** 

 

Um pensamento inevitável me acompanha. O que se passa dentro de uma casa 

ninguém fora dela sabe. Sem a intenção de exibir essas vidas, mas sabendo que esta é e 

não é uma casa qualquer, pode ser valioso acompanhar de perto essa casa-serviço de 

saúde. Iniciamos com o acompanhamento de oito egressos
20

 de longo período de 

internação em hospital psiquiátrico e, após dois anos de funcionamento, recebemos mais 

dois, completando dez acompanhados. A dita família crescia? 

No dia a dia do trabalho, questões burocratizantes emergem como a inserção no 

CAPS baseada em diagnóstico, ou a presença de familiares para escutar uma história, e, 

no caso dos nossos acompanhados no SRT, conhecemos bem parte de suas histórias, 

com muitos apagamentos. Era difícil chegar com esta casa-serviço de saúde com oito, 

dez... 

 

*** 

 

Equipe do SRT reunida. Planejam-se as compras no supermercado, quem iria 

arrumar o que, define-se a escala de trabalho, e ao mesmo tempo é preciso receber os 

móveis que chegavam, entre os tantos afazeres que anunciavam nossa abertura como 

serviço, quando um telefonema interrompe o almoço. Três pessoas, em uma hora, irão 

chegar de Sorocaba, do Polo de desinstitucionalização Vera Cruz; serão nossos 

primeiros acompanhados.
21

 

                                                           
20

 Aqui um jargão da saúde mental foi inevitável: egressos de longa permanência em hospícios. Outras 

expressões como ―pessoas em intenso sofrimento psíquico‖ também parecem ser insuficientes. O número 

de acompanhados, após dois anos de funcionamento, volta a aumentar com o fechamento do Hospital de 

Salto de Pirapora, interior de São Paulo, tivemos nossa capacidade de atendimento estendida para 10 

moradores e recebemos o incremento de mais um profissional na equipe, uma técnica de enfermagem. 
21

 Na cidade de São Paulo, um Termo de ajustamento de conduta (TAC) determinou a abertura de SRTs, 

a fim de acolher os moradores do complexo manicomial da região da cidade de Sorocaba, que, após 

inúmeras denúncias de maus tratos aos internos, está em vias de ser fechado. Este TAC foi importante e, 
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Ana, Doralice e Eduardo. A Kombi que os transporta está lotada. Alguns descem 

para usar o banheiro, e depois seguem viagem rumo a outras casas. Os três ficam. 

Chegaram em casa?
22

 A família de Eduardo foi avisada e eles conseguem estar lá para 

recebê-lo; depois de 30 anos, veem o irmão fora do pátio do manicômio, fazem muitas 

recomendações a nós sobre os cuidados com ele. Doralice vai entrando desconfiada, diz: 

— Fuminho, fuminho! Estou gostando do passeio, muito bonito, muito bonito, 

mas quero voltar logo para o hospital que já está anoitecendo, preciso voltar para 

dormir. 

Ana, com algumas sacolas e uma bolsa vermelha a tiracolo, olha assustada e 

desconfiada. Não desgruda das sacolas um só minuto, durante uma semana permanece 

com suas coisas coladas ao corpo. 

Estranhamentos. Cada um tentando sustentar um espaço e suas distâncias. 

Na chegada dos primeiros moradores, os trabalhadores queriam fazer festa, 

decorar a casa com balões e cartazes de boas vindas. Aproximavam-se para abraçar e 

recepcionar, mas os recém-chegados mantinham certa distância. Em certa medida 

recusávamos certas distâncias necessárias, certa animalidade vital, e comparecia nossa 

humanista reinvindicação de vínculos e ao modo familialista.
23

  

— Podem entrar... – disse. 

Uma construção grande abriga o convencional: sala, copa, cozinha, banheiro e 

dois quartos. Na parte externa, há uma edícula com mais dois quartos e banheiro que 

lembra aquelas casas grandes de interior, e um quintal igualmente grande com área 

verde, churrasqueira e um pé de cerejeira, que em novembro dá frutas. 

Vamos abrindo as portas.  

                                                                                                                                                                          
ao mesmo tempo, pode enredar efeitos de judicialização e medicalização da necessidade de moradia, 

compondo com uma espécie de devir-advogado em nós trabalhadores da saúde mental, com o risco de 

restringir as intervenções exclusivamente na simples conferência do tipo checklist de direitos. No afã de 

fechar estes leitos, muitos SRTs têm sido inaugurados sem que os profissionais possam antes conhecer os 

usuários, e sem que estes tenham sido ao menos informados de sua mudança do hospital para uma casa. 
22

 Aqui e ali me ocorre a noção burguesa de propriedade ou uma apropriação subjetiva/imunitária de um 

espaço de habitar. Topografias da moral. Como se dá tal ocupação é um problema ético-político que será 

acompanhado ao longo deste trabalho.  
23

 Se formos capazes de pensar as distâncias, os espaços e os vazios não necessariamente como falta e 

negativo, mas espaços outros de viventes, se nos desobrigarmos do amor que abraça tudo, distintas 

formas de convivialidade podem emergir. Ver as incidências desta problemática na palestra Como viver – 

só, de Peter Pál Pelbart (2006).  
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Somos 19. Dez moradores, 5 homens e 5 mulheres, 8 acompanhantes 

comunitários, trabalhadores sem formação específica na área da saúde que trabalham 

em turnos de 12x36 horas, e eu, psicóloga na coordenação da equipe. Não entrarei na 

discussão sobre a formação das equipes que trabalham no SRT, pois não cabe no escopo 

deste trabalho, apesar de ser este um tema importante e que, de alguma maneira, toca no 

que estou tratando aqui, ainda que apareçam neste texto manejos dos acompanhantes. 

De todo modo, uma pergunta se impõe: qual a expertise necessária para que se 

possa conviver com a loucura? Talvez a própria noção de expertise, essa ideia de 

alguém que conhece muito um assunto, que possui competência, sabedoria ou que se 

torna um especialista, não nos ajude na convivência com a loucura. 

 

*** 

 

— O que você quer cozinhar pro almoço hoje, Leandro? 

— Eu posso fazer o arroz, o feijão e assar a bisteca. Você faz a salada? 

— Claro. Vou pegar as coisas na geladeira. 

Leandro vai e volta de seu quarto uma centena de vezes. Coça a cabeça. Olha o 

fogão. Acende o fogo. E a acompanhante preocupada com o almoço: 

— Mas Leandro, você precisa acompanhar o cozimento do arroz e do feijão, se 

não pode queimar. 

— Mas os policiais estão me mandando lavar o quarto. Eles falaram que se eu 

não limpar vão me matar! Estão me vigiando. Vagabundo! (gritos) 

— Leandro, venha cá. Eu não vou deixar esses policiais atrapalharem nosso 

almoço. Vamos lá. 

Acompanhar com os pés e as mãos sofrimento (de ordens as mais variadas), ao 

invés de esmagar estas experiências com a lógica de comportamentos apresentados 

através de diagnósticos dos manuais americanos (DSM-V ou CID 11) ou quaisquer 

outros tecnicismos classificatórios e instrumentais. Lançar mão de manejos não 

exclusivos dos saberes psi que são capazes de criar liame e terminar um almoço. 
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*** 

 

— Aiii! Você me bateu Joaninha! Vou falar pra acompanhante! 

— Não te bati não, sua birô! 

— Aiii! A Joaninha tá me batendo! 

— Joaninha, vem aqui, me mostra aquele vestido que você ganhou, depois se 

você quiser eu pinto sua unha.  

— Essa birô, tia, ela que tá me batendo.  

— Mas tá te batendo por quê? 

— Ela pegou a minha calcinha! 

— Mas Joaninha, você só tem uma calcinha e a gente colocou pra lavar... Você 

vai precisar de mais. Não é legal pegar a da Ana. Você pode pegar ou transmitir alguma 

doença. E Joaninha, o que é birô? 

— Gente doida, tia. Nem parece que você tava no hospital! 

Falar acerca de quem vive nesta casa, de que maneira habita e constitui mundos, 

diz de certa implicação com outros mundos. Que mundos? O que estão exprimindo? 

Maneiras de habitar uma casa e de se relacionar com roupas, corpo, dinheiro, cabelos 

brancos
24

. Para isso, interessa acompanhar os atravessamentos das políticas de 

subjetivação com suas linhas neoliberais, de demasiada adequação (normopatia), 

desinstitucionalizantes, e outras mais. 

 

*** 

 

— Ana para de cuspir! 

                                                           
24

 Morar em uma casa, ter roupas, ou cozinhar não é o mesmo para estes que habitam o SRT, não é o 

mesmo para ninguém. O que é a casa, é a pergunta pela essência fixa e identidade, trata-se de acompanhar 

mundos e como se faz uma casa, cada um experimenta a cada vez e a cada caso, um modo de fazer certa 

casa, pode não ser necessário um teto, pode ser uma casa delirada, traços de casa no jardim. Cada um a 

seu modo experimenta a cada vez que isto tudo pode ser desencaixado e atravessado por modelos, 

prescrições etc. Acerca dos múltiplos mundos na clínica e na pesquisa, ver um fragmento da aula de Luiz 

Orlandi, ―Idealismo da expressão e múltiplos mundos na clínica e na pesquisa‖, disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-

expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/. Acesso em: 10 dez. 2018. 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2017/04/19/luiz-orlandi-11-minutos-idealismo-da-expressao-e-multiplos-mundos-na-clinica-e-na-pesquisa/
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— Nossa que difícil viver assim com ela – comenta o irmão de outro morador.  

— Ai que porca! Grita Doralice enquanto sai da sala. 

— Isso deve ser mania que pegou lá no hospital, em casa ela não fazia isso não – 

diz o filho mais velho de Ana que a visitava depois de mais de duas décadas sem vê-la. 

Domingo. Tarde quente. E as visitas se preparavam para ir embora. Ana não se 

levanta, fica ali no sofá cercado pelos cuspes no chão.  

Atenta aos movimentos de Ana, a acompanhante comenta: 

— Tá vendo? Olha isso, agora que as visitas foram embora ela para. Toda vez é 

isso! Parece um círculo de proteção. Igual ao círculo de fogo que falam na igreja.  

(Risos). 

— Mas quando o João vem, ela não faz isso, não, fica toda sorridente – comenta 

a outra acompanhante. 

 

 

2.2 Entre um asilo político e um asilo manicomial 

 

Era uma tarde qualquer, alguns assistiam TV, Doralice no quintal alternava um 

cigarro com varrer as folhas secas no chão. Toca a campainha. Visita da enfermeira do 

CAPS. Ana passa um café e vem servir a mesa, usa sua caneca preferida, uma de 

plástico azul carcomido.  

E ali na mesa, diz a enfermeira: 

— Ah Ana, eu não estou usando açúcar, obrigada pelo café. Mas um dia ainda 

quero provar seu arroz doce, as meninas disseram que é muito bom.  

— A mãe disse que vai trazer, nenê, mas mãe não trouxe açúcar, não. Arroz doce 

do grosso...  

Ana ri, e esticando os dedos em direção à enfermeira, continua:  

— Ô nenê, tô precisando tirar o esmalte, tira aqui pra mim!   
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— O que você acha de participar do grupo de beleza no CAPS, Ana?  

— Não, eu quero tirar o esmalte agora. Tira aqui, nenê.  

— Ah hoje não vai dar Ana, eu só vim para ver se vocês estavam bem, preciso 

voltar pro CAPS. Tem muito trabalho hoje pra fazer lá. 

Certas ações programáticas concorrem no tempo-espaço e interferem na clínica 

do morar desinvestindo encontros e acasos. Ana convida para certo tipo de relação que 

serve para nada, é estar ali, em companhia. 

 

*** 

 

Um asilo pode proteger alguém que se refugia. Segundo Tosquelles (1985), um 

asilo pode proteger dos prejuízos da família e da sociedade. O que esta sociedade tem 

oferecido? O que ajudamos a fazer de nós mesmos? (ORLANDI, 2018). Normopatia, 

portadores assintomáticos (SIBILIA, 2004) que devem ser livres de qualquer 

adoecimento ou experiência psíquica díspar, que sejam capazes de gerenciar a própria 

vida com o mais alto rendimento, em que a empresa é um gás (DELEUZE, 1992) que 

está por todo lado, sustentando empreendedores de si (BEZERRA, 2002). 

Eram quase 10 horas de uma manhã de uma semana qualquer. Geladeira 

abastecida. Era importante para nós, trabalhadores do SRT, saber o que cada um queria 

para a refeição do dia: 

— Eu quero linguiça – dizia Leandro todo empolgado. 

— Faz caçarola, nenê – insistia Ana, mesmo sabendo que decidíamos o cardápio 

do almoço e não do café. 

— Eu gosto de feijão! Carne faz mal, credo. – gritava Doralice lá do quintal. 

— E você, Eduardo? O que quer? 

Toca a campainha, é a irmã do Eduardo. 

— Vim visitar ele. 

— Aceita almoçar conosco? – propõe a acompanhante. Estávamos vendo com 

eles o que querem para o almoço. Falta o Eduardo dizer. 

A irmã dele ri com um ar de deboche e repreensão, e diz: 
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— O Eduardo escolher? Ele vai dizer que quer comer pedra! Se ele disser que 

quer pedra vocês vão dar pedra? Que absurdo, ele não consegue! E, aliás, vocês deviam 

fazer comida mais pastosa aqui, ele não tem todos os dentes. Devia ter uma nutricionista 

aqui! 

Eduardo se encolhe em um canto da cozinha. Com seus trejeitos, vai ocupando 

cada vez menos espaço, vai se misturando com a parede. Mesmo baixinho, e mexendo 

os dedos freneticamente, fica repetindo: 

— Linguiça, linguiça... 

Linguiça... Uma pequena palavra e trejeitos, possibilidades da moradia em um 

SRT tornar-se uma espécie de asilo político-libertário
25

. Uma invenção de vida para 

todos nós. Tosquelles propõe o desinvestimento na ―escola de alienação administrativa 

da vida social‖, ao invés de missões pré-fabricadas. Como tornar o SRT uma escola de 

liberdade? Como não nos tornarmos meros adestradores, como não aumentar os maus 

encontros?  

 

 

2.3 Produções topológico-clínicas em uma casa-serviço  

 

Um dia de outono. Ar fresco e sol forte. Ana vai para o quintal, deita no chão, e 

vai mudando de lugar em busca do sol.  

— Ana, tem cadeira no quintal. Sai do chão. 

Diz a acompanhante.  

Ela busca chão e sol.  

                                                           
25

 Diz François Tosquelles: ―A palavra asilo é muito boa! Prefiro a palavra asilo a hospital psiquiátrico. 

Nós sabemos o que isto significa, hospital psiquiátrico, no entanto um refúgio, um asilo, quer dizer que 

alguém se refugia ali […] de fato os muros protegiam os internos dos prejuízos da família e da 

sociedade‖. (E sublinha que um habitante de Saint Alban disse uma vez, quando estava no cineclube a 

uma dezena de quilômetros do hospital) […] disse que, de fato, vivia no hospital e que o hospital era uma 

escola de liberdade. Tosquelles diz que ―era o que faltava a Franco Basaglia, saber que um hospital 

psiquiátrico digno desse nome é uma escola de liberdade, pois depois, na vida social corrente, só existe a 

escola de alienação administrativa.‖ (Trechos transcritos do documentário François Tosquelles - Políticas 

da loucura [2017]). Em que medida um SRT pode desinvestir a ―escola de alienação administrativa‖ da 

vida social? 
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Ocorre-me o manicômio de Sorocaba: corpos inertes estendidos no chão 

procurando se aquecer. Também me lembro dos bichos, cachorro e gato que se esticam 

no chão procurando um canto aquecido.  

Nada demasiado humano. 

Em Ana, o que se passa? Passou a infância no interior de Minas, há muitas 

marcas naquele corpo. Naquele momento, está no sol e no quintal, é seu lugar. Nossos 

apelos para ocupar uma cadeira, para passar protetor solar não ecoam, ela diz de um 

corpo, de outra possibilidade de se relacionar com o chão de cimento, com o sol ardente. 

Há episódios que ardem com leveza, liberação e abertura nessas vidas que são 

pouco perceptíveis nos/pelos acompanhantes, psiquiatras, psicólogos, as pessoas em 

intenso sofrimento de adequação.  

Acompanho Ana em bolsões de tempo ao sol que nada tem a ver com o tempo 

cronológico, nem com o fluxo ininterrupto da internet, nem com o tempo imóvel do 

manicômio.  

 

*** 

 

Verão. Dias muito quentes e ensolarados. Um calor que incomoda. 

— Onde esta Nair? Vocês viram ela? Está na hora da medicação.  

Pergunta a acompanhante. 

— Ah, ela deve estar lá no quintal, tem um canto lá embaixo, quase perto do 

portão, que virou o cantinho dela.  

Responde outra acompanhante. 

Por onde anda Nair? A casa é grande, e levamos um tempo para encontrá-la. Um 

lugar inusitado. Um cantinho na sala de jantar, escuro, ao lado do freezer. 

— O que você está fazendo aí sozinha Nair? 

Com sua risada inconfundível, responde:  

— Nada, mãe, Nair tá cansada.  
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Por alguns instantes a acompanhante senta-se ao seu lado, leva água e administra 

a medicação. 

— Gente, não é que este cantinho tá super fresco! A Nair encontrou o lugar mais 

fresco da casa. 

Um problema topológico. Podemos falar da possibilidade de criar/encontrar para 

si um território, um topos
26

. Experimentar cantos, sensações. 

 

*** 

 

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 descrição 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.  

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

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

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

                                                           
26

 Na entrevista em vídeo L'Abécédaire (1997), Gilles Deleuze diz: ―[…] cada um com seu território, há 

territórios. Mesmo numa sala, escolhemos um território. Entro numa sala que não conheço, procuro o 

território, lugar onde me sentirei melhor. E há processos que devemos chamar de desterritorialização, o 

modo como saímos do território [...] não há território sem um vetor de saída do território e não há saída 

do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em 

outra parte. Tudo isso acontece nos animais. É isso que me fascina, todo o domínio dos signos. Os 

animais emitem signos, não param de emitir signos, produzem signos no duplo sentido: reagem a signos, 

por exemplo, uma aranha: tudo o que toca sua tela, ela reage a qualquer coisa, ela reage a signos […]‖. 

(DELEUZE, 1997, transcrição de vídeo).  
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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 cú!  

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. Era difícil para todos vê-lo ali. 

A todo o momento lembrávamos que, segundo a equipe do hospital, ele viveu em 

situação de rua. As questões proliferavam: qual será seu registro de casa? E as formas 

de habitar aquele território da casa? Com o passar do tempo, ele ajeitava um espaço para 

dormir, se lavava na torneira do quintal, aceitava a medicação e a comida que 

levávamos. 

Certo dia, recebemos um profissional da saúde que tinha vindo visitar Manoel: 

— E aquele senhor no quintal?  

— É o Marcinho, recém-chegado. Ele está em adaptação. Mas estamos 

tentando... 
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— Isso é um absurdo. Tirar o cara do hospital pra deixar no quintal. Ele é idoso, 

pode ficar doente!
27

 E se fosse sua mãe, você deixaria assim? 

A sensação de fracasso aumenta, péssimo manejo na acolhida ao novo morador. 

Difícil lidar com um idoso dormindo ao relento e sem comer. Foi cogitado chamar o 

Samu e interná-lo novamente. Recusamos. Apostamos que, em algum momento, iria se 

reterritorializar, e o que vimos foi isso, uma apropriação do espaço, construção lenta e 

gradual. Aos poucos, ele passou a aceitar remédio, depois comida, um cobertor, até que 

aceitou uma cama, um quarto. Um deslize? Com esta situação, foi possível conhecer um 

modo de viver e produzir um território, um espaço deste desconhecido que Marcinho 

era ainda para nós. 

Estávamos sustentando algo difícil. Um idoso do lado de fora da casa e uma 

problematização de limites morais em uma clínica do morar. Muitas vezes a dúvida se 

instalava junto com a insegurança. Mas que saúde seria esta que estaríamos produzindo? 

Confiamos na vida, e na possibilidade de Marcinho nos mostrar toda sua tecnologia fina 

de habitar a rua e, agora, o quintal. Nietzsche (1998) nos traz a noção de grande saúde, 

aquela capaz de aumentar a superfície de contato com a própria vida, não apenas na 

produção de um corpo, mas na de possibilidades de essa vida se expressar, constituindo 

outro corpo. 

Ao retomar um escrito de Françoise Bonardel para uma exposição sobre Fernand 

Deligny realizada em 1980, coloca que a autora apresenta a questão do lugar e não do 

nome como aquilo que constitui e define um modo de ser: 

 

A ‗pessoa‘ não é mais designada pelo que ela é (nome, personalidade, aptidão 

intelectual reduzida a nada pela psicose), mas por aquilo que ‗tem lugar‘ 

através dela. Assistimos, então, à surpreendente substituição por uma 

topografia e topologia no lugar da habitual e inoperante psicologia. 

(MIGUEL, 2016, p. 103). 

  

 

 E isso pede concretamente outras experimentações territoriais e procedimentos 

clínicos. Nessa perspectiva, uma clínica do morar pode ser uma questão de topos e não 

                                                           
27

 Enquanto tentávamos sustentar a experiência de territorialização com Marcinho, com esse enunciado 

do profissional pensávamos em salvação, e que mais do que deixá-lo no quintal, uma possível doença era 

um grande pecado em tempos em que a ideia de prevenção em saúde substitui a de salvação da alma pela 

fé. Cf. FOUCAULT, 1977, p. 228. Com instituições, profissionais, agentes terapêuticos e da saúde, a 

própria noção de saúde no século XIX substitui a de salvação da alma. Na modernidade dita laica, que 

Nietzsche dizia possuir um cristianismo latente, a saúde invade esse espaço em disputa.  
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somente de pessoidade. Acompanhar as vidas de Marcinho, Moisés e tantos outros 

menos pela nomeação de um sujeito e mais pelo território, pelo lugar ocupado, pelos 

trajetos que os constituem é uma das apostas de uma clínica do morar e desta 

investigação. 

 Com estas experiências, narrativas temos pistas de uma aposta político-clínica de 

sustentar, habitar paradoxos, com todas as tensões que nos povoam que podem nos 

jogar em zonas puras de ou casa ou serviço, e apostamos em sustentar e, e. 
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BLOCO 3: Incidências de n forças, n amores 

 

3.1 Inflexões amorosas, políticas no amor  

 

É somente no buraco negro da consciência e da 

paixão subjetivas que se descobrirão as 

partículas capturadas, sufocadas, transformadas 

que é preciso relançar para um amor vivo, não 

subjetivo, no qual cada um se conecte com os 

espaços desconhecidos do outro sem entrar neles, 

nem conquistá-los, no qual as linhas se compõem 

como linhas partidas. 

 

(Deleuze e Guattari) 

 

 

Segunda-feira chuvosa. Doralice, ali na entrada da casa, encontrando um 

cantinho seco para fumar. Assim que escuta o portão: 

— Olha quem chegou! 

— Bom dia, Doralice! Tudo bem? Como foi o final de semana? 

A acompanhante que estava no plantão logo se aproxima. Junto com ela também 

se aproximam Joana, Totó, Marisete e Ana: 

— Bom dia, Julliana.  

Antes mesmo que eu pudesse responder... 

— Marisete, mostra pra ela que você tomou banho! Ana também, aliás, ela até 

deixou lavar o cabelo dela. 

— Tava uma carniça, nenê. Diz Ana enquanto solta o cabelo orgulhosa. 

— E você precisa ver o Totó! Tomou todo o café hoje, né, Totó? 

 

*** 
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Sim, o amor não pode ser dispensado. Há distintas políticas de amorosidade que 

podem incidir no trabalho no SRT. Amorosidade-disciplinar, amorosidade-vitalista, 

amorosidade-bom-encontro, amorosidade-infantilização, entre outras que ora se cruzam, 

ora se juntam, ora se sobrepõem.  

Seria preciso, no entanto, pensar na noção de política a partir de duas questões. 

A primeira é a ideia de que ―antes do ser, há a política‖ (DELEUZE; GUATTARI, 

1996, p. 78), destacando a importância do embate micropolítico, em um emaranhado de 

linhas no próprio plano de produção da vida dos acompanhados e profissionais
28

. Essa 

problematização toma a fiação do ser, a fiação ontológica constitutiva do amor a cada 

encontro, pondo-o em análise, o que possibilita pensar em subjetividade, em práticas, a 

partir de um corpo, um amor – nunca unos, essenciais, indivisos, puros. A perspectiva 

forjada com essa ideia levava a problematizar ações, frequências amorosas em mim, nos 

acompanhantes, e me colocava o problema de acompanhar e rastrear, muitas vezes a 

partir da seguinte pergunta: quais políticas no amor estão em ação no corpo de um 

profissional, no momento em que um amor é produzido? 

A segunda questão encontra-se no escrito Diálogos (1998), de Gilles Deleuze e 

Claire Parnet, mais precisamente no capítulo intitulado Políticas, que diz: ―indivíduos 

ou grupos, somos feitos de linhas, e tais linhas são de natureza bem diversa‖ 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 101). Assim, não se trataria somente de fazer a 

pergunta acerca de quais políticas estariam em jogo em cada situação amorosa, mas 

também investigar e detectar qual seria a sua perspectiva a cada vez. Ambas as 

afirmativas ajudaram-me a pensar que, no caso do amor, não se trata somente de 

perguntar se uma pessoa, grupo ou quaisquer instituições trabalhavam com amor ou 

não. 

O amor pode comparecer de n maneiras, através de múltiplas linhas que o 

tomam como ―impura mistura ou o impuro lado a lado‖, dizia Nietzsche (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 138), quando os trabalhadores dispensam atenção ao banho, à 

alimentação e tantos outros encontros cotidianos de quem habita e convive nessa casa. É 

com amor, mais precisamente no amor, que podem se produzir relações infantilizadoras 

                                                           
28

 A noção de política aqui se avizinha da utilizada por André Rodrigues, que entende ―o fazer político 

como uma maneira de agir no mundo, e mais precisamente, de produzir mundos, um modo de 

encaminhar-se, ser encaminhado, dar destinos, direções, de imprimir uma vontade, desejos, e de dar 

passagem às forças que atuam nos corpos em distintas situações‖. (RODRIGUES, 2016, p. 29).  
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e de controle
29

, ou mostrar um serviço ―bem feito‖, uma tarefa cumprida. Portanto, não 

existe o amor desinteressado, puro e bom; será sempre uma política amorosa, um amor, 

uma inflexão com suas misturas a cada encontro. 

 

*** 

 

Passados alguns dias ele foi para o quintal novamente, com suas roupas 

organizadas em grandes trouxas. Há movimento em Marcinho. Acompanhamos suas 

idas e vindas do quintal. Ali alojado, conversa com todos que entram: 

— Querida, querida! Passeando? 

— Oi, Marcinho. Olha só: vamos pra dentro, tá muito sol aqui no quintal. 

— Puxa o carro querida, puxa o carro. Faz tempo, faz tempo.  

Mostra-nos novamente sua tecnologia fina para dormir fora do quarto. 

 Esta situação vivida frequentemente com este morador permite-nos pensar 

acerca das maneiras de criar outras normas para a vida o que George Canguilhem 

designa normatividade vital –, outros modos de viver que não coincidem com as 

estatísticas, a domesticação ou a normopatia, que às vezes vem com o verniz da 

diversidade e inclusão. Poder considerar que desvios intoleráveis em relação à 

distribuição da população em torno de um ponto de concentração normal (moda) e 

nossos limiares de tolerância podem não implicar transtornos, morbidades, ou 

patologias lembrando que o normal é definido a partir de um valor e não de um fato. 

Trata-se de viver, acompanhar, sem impor modelos de habitar. Na clínica do morar, 

lidamos com a vontade de empreitar, com certo modo de viver, e isso nos vem 

cotidianamente: não pode deitar no chão, lugar de dormir é na cama, estreitando nossa 

possibilidade de encontro com o que os moradores podem expressar singularmente. 

                                                           
29

 Acerca das feições que o amor pode assumir, Guattari diz: ―Há um certo tratamento serial e 

universalizante do desejo que consiste precisamente em reduzir o sentimento amoroso a essa espécie de 

apropriação do outro, apropriação da imagem do outro, apropriação do corpo do outro, do devir do outro, 

do sentir do outro. E através desse mecanismo de apropriação se dá a constituição de territórios fechados 

e opacos, inacessíveis exatamente aos processos de singularização, sejam eles da ordem da sensibilidade 

pessoal ou da criação, sejam eles da ordem do campo social, da invenção de um outro modo de relação 

social, de uma outra concepção do trabalho social, da cultura, etc‖. (GUATTARI; ROLNIK, 2000, p. 

281).  
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Para Canguilhem (2009, p. 96), ―o patológico implica pathos, sentimento direto e 

concreto de sofrimento e impotência, sentimento de vida contrariada‖. 

Nesse intervalo de tempo Marcinho sofre uma queda depois de escorregar no 

piso liso e molhado do quintal onde estava instalado, fraturando o fêmur. Sai do quintal 

desta vez com a ajuda do Samu. 

Fui visitá-lo várias vezes no hospital, umas 9 ou 10, e já me sentia íntima desse 

lugar. Na primeira vez, quando entrei, a sala estava cheia, cheirava a sangue, vivo, 

morto, pisado. A intimidade que adquiri com este lugar inóspito foi também por ter, 

inúmeras vezes, acompanhado alguns moradores, por longos períodos, com problemas 

clínicos variados. Manoel principalmente... 

Na recepção: 

— O que você é dele? 

— Trabalho na casa onde ele mora. 

Entro na enfermaria e vou olhando em todas as camas, não o vejo. Será que já 

fez a cirurgia? Aconteceu algo mais grave? Quando ouço: ―querida, querida!‖. Ele que 

me encontrou. Saí daquela cena vertiginosa olhando para aqueles corpos doentes. 

Pergunto mais uma vez para Marcinho como foi que se machucou, e o repreendo:  

— Se tivesse sido menos teimoso e só aceitado mudar de quarto, nada disso teria 

acontecido. 

Um jovem, no leito ao lado, interrompe: 

— Vou dedurar, viu moça. Olha só, ele não aceitou as injeções, não está 

querendo comer, e no banho está dando muito trabalho. 

Um pensamento me vem: será que pensam que sou familiar dele? Ele tem idade 

para ser meu pai. Eu me afasto e me despeço. Uma mulher que visitava outro doente 

chama alto minha atenção na sala: 

— Ei, moça, presta atenção!  

Marcinho mexia o corpo todo e, acenando, se despedia: 

— Secretária, secretária! 
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Trabalhar com a loucura e lidar com certas capturas, arrastando sinais que 

podem se confundir com uma missão, com a lógica familiar, talvez salvacionista, 

garantidora de direitos, inclusive do máximo bem-estar e felicidade, me acompanham. 

Como sustentar cotidianamente um fazer difícil, que pede ao mesmo tempo delicadeza e 

porosidade, em que comparecem amores com suas políticas em múltiplos gradientes?  

 

*** 

 

Preparava-me para apresentar parte desta pesquisa no congresso organizado pela 

Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme). Este evento reúne trabalhadores da 

saúde mental de várias regiões do país, e o tema deste ano (2018) era ―Agir e 

transformar: pessoas, afetos e conexões‖.     

Sentados em círculo, os participantes apresentavam oralmente suas pesquisas 

e/ou relatavam experiências no trabalho. Ao término das falas, alguém na sala comenta 

que, para trabalhar na saúde mental, seria só por amor, que tem que ter amor. Com certo 

desconforto pensei: qual inflexão no amor? 

O tema toma conta da sala. Sempre a reafirmação do quanto, nesse trabalho, o 

amor é o que sustenta. Saio com um incômodo. Mas quais políticas incidem no amor em 

nossas falas, gestos? Amor ao mundo? Amor tecnicista-assistencial? Amor caridade-

corretivo? Amor salvacionista-empreiteiro? Amor bons-encontros? Ao modo privado-

familialista? Amor-bandeira-militante? Provavelmente, a cada vez e a cada caso, 

distintas políticas no amor, com suas possibilidades, misturas interessantes e 

compromissos infames.
30

  

No amor opera uma miríade de forças a cada vez e a cada gesto quando incidem 

políticas, linhas de força caridosas ou disciplinares, bons e maus encontros; elas podem 

também se entretecer com políticas de amor romântico, familialista etc. Não há claro ou 

escuro. Trata-se de compromissos sem fama, infames, porque frequentemente tomamos 

o amor romanticamente, como a imagem do plenamente benigno, espontâneo, signo da 

pureza e das motivações mais elevadas. 

Jurandir Freire Costa, em suas análises acerca do amor e da história, diz que: 

 

                                                           
30

 Tais noções vêm sendo construídas culturalmente, com ziguezagues, no dito processo civilizatório, 

especialmente no século XIX. No século XVII, séculos antes da emergência do liberalismo e do 

romantismo, La Rochefoucauld (1994, p. 26) vaticinava: ―A julgar pela maior parte de seus efeitos, o 

amor mais parece ódio que amizade‖.  
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[...] há mitos que estruturam nossas vidas, um deles afirma que o amor é algo 

que nos constitui e sem o qual nós não nos realizamos plenamente, e ele é 

baseado num tripé básico: primeiro é que o sentimento amoroso é universal; 

segundo, que ele é espontâneo; terceiro, que ele é o máximo, o top top da 

felicidade à qual o ser humano pode aspirar. Os três são invenções 

relativamente recentes. (COSTA, 2014, transcrição de vídeo). 

 

*** 

 

Uma semana ausente em razão de minha participação no congresso da Abrasme. 

E o tema do amor insiste. No meu retorno, ao entrar na casa, já vejo Leandro que passa 

por mim e diz: 

— Oi. 

E continua andando.  

Marisete e Eduardo, na sala, olham para mim rapidamente e continuam 

assistindo a TV. Doralice me vê:  

— Olha quem tá aí!  

Toda feliz, me dá um abraço e me convida para almoçar. Leandro se aproxima, 

Marisete também, e fica andando em círculos na cozinha. Nair diz: 

— Achei que tinha morrido.  

Marcinho com o de sempre:  

— Passeando querida? 

Sim, há distintos amores ali, com n misturas. 

— Ô Julliana, eu fui cortar o cabelo na casinha!  

Entusiasmada, Doralice me conta sobre o dia de beleza que aconteceu no SRT 

vizinho: 

— Eles ficam internados lá?  

Silêncios. Fico imaginando o quanto o hospital ainda se faz presente, nela e em 

nós. 
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— Olha, eu já tô muito velhinha. Olha meu cabelo branco! Você tem cabelo 

branco Julliana? Quando a gente ficar velhinha eles vão dar banho na gente? 

 

*** 

 

Em novembro, políticas de morte no amor. Uma tarde chuvosa no SRT, véspera 

de feriado. Era próximo ao horário do almoço e a acompanhante ofegante ao telefone: 

— Alô? Julliana? Preciso te dar uma noticia ruim. 

— Oi, o que aconteceu?  

— Manoel morreu.  

— Como assim? O que houve? 

— Eu não sei, o irmão dele veio visitá-lo e deixei os dois no quarto... Nem 

passou um minuto e o irmão dele já veio me chamar dizendo que Manoel estava morto. 

Mas estava tudo bem, eu cuidei dele direitinho, verifiquei sinais vitais, passei a refeição 

pela sonda... 

— Que triste, mas olha, se acalme, eu vou dar início aos procedimentos 

burocráticos e já corro até aí. Você está bem?  

A notícia me afetava, me derrubava. Vários acompanhantes vão até a casa 

quando ficam sabendo. Um clima de tristeza vai tomando conta. Leandro não para de 

limpar a cozinha. Doralice se aproxima dos membros da equipe e, ao ver todos 

chorando, diz: ―ele foi descansar, ele me disse que tava cansado.‖  

Uma longa espera, um entra e sai de Samu, polícia, Instituto Médico Legal... 

Uns entram no quarto para se despedir outros não toleram a imagem do corpo sem vida. 

Quando o corpo foi retirado, ficamos todos ali, sentados em volta da mesa de jantar: 

— Eu perdi minha mãe. Senti tanta culpa porque não pude socorrer ela a tempo. 

Ela tinha muita pneumonia como o Manoel. 

— A mãe morreu também, tia... 

— Eu nunca fui a velório algum, nem sei como vou fazer. Tenho um trauma com 

isso... História longa, e se eu contar vou chorar mais ainda. 
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— Sabe, lá no hospital tinha muita gente morta, e eles falavam pra mim que 

tavam descansando, mas eu sabia que eles tinham morrido. 

Cada um falava de alguma experiência de morte que havia tido, alguns 

moradores surpreendentemente iam consolando: ―chora não, mãe‖, dizia Nair com um 

ar de seriedade que ainda não tínhamos visto. 

Mesmo sabendo que Manoel estava bastante debilitado, foi difícil conter o 

espanto, a tristeza, uma culpa no amor. Desde fevereiro, ele havia piorado muito, a 

última internação por pneumonia e outras graves complicações clínicas exigiram que 

fosse acompanhado também pela equipe do programa de atendimento domiciliar, e o 

fato de ser cadeirante agravava a situação.  

A equipe toda se comove, sofre amorosamente, chora a perda dele. Mesmo 

sendo sepultado em outra cidade, todos decidem ir, inclusive Leandro. Era seu 

companheiro de quarto. No velório, ficamos surpresos com a presença de tantos 

familiares. O padre que estava conduzindo as orações ao ver o quanto estávamos tristes 

e chorando se aproxima: 

— Meus pêsames pelo seu familiar. 

— Não sou familiar não, trabalho na casa dele. 

Enquanto isso, o irmão de Manoel solicita: 

— Precisamos de ajuda para carregar o caixão. 

E rapidamente Leandro se oferece: 

— Eu ajudo! 

Era com uma multiplicidade de forças no amor que estávamos ali.
31

 

*** 

                                                           
31

 Na história da construção do amor, referida anteriormente, Jurandir Freire Costa desnaturaliza a ideia 

de que o amor é algo espontâneo e coloca-o como uma tarefa, assim como o é a tarefa de elaboração do 

luto. É a partir do final do século XVIII, com o liberalismo e o Romantismo, que o amor se torna 

expressão óbvia e ―desde dentro‖, interiorizado, profundo. Apesar de acompanharmos nas práticas, 

muitas vezes, uma incidência do amor caridoso ou como o cumprimento de uma missão, é possível ainda 

ter outras configurações díspares, loucas, desencaixadas no amor. Algumas que podemos acompanhar nos 

mínimos gestos, com forças que não correspondem a modelos hegemônicos no amor. Acerca dessas 

questões, ver vídeo da conferência de Jurandir Freire Costa acerca do amor. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRuXtIgnGFc. Acesso em: 16 fev. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=vRuXtIgnGFc
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Nair com seus gestos desconcertantes e um amor-erótico-sexual no SRT.  

Início da manhã, o sol batia forte ali, mas ainda assim a área da churrasqueira 

cedia espaço para a mesa de reunião no SRT. O café fresco e a presença intermitente de 

algum morador nos lembram de que estamos na casa deles. 

— Precisamos falar da Nair. 

— Ah, com certeza! É a pauta principal da reunião de hoje. 

— Eu quero começar. Olha, tá muito difícil, ela chega na gente e diz que quer  

mamar na teta da gente, e já vai pondo a boca! 

— Eu tive que empurrar ela um dia. 

— Olha, o Fran que tá sofrendo, porque ele é homem, e ela já vai abrindo as 

pernas e falando: quer mete homi. 

— Eu peguei a Nair dia desses tentando beijar o Eduardo, separei os dois na 

hora! 

— Ah, eu achei tão bonitinho quando vi. Ensinei a darem as mãos até. 

Casalzinho bonito. 

A experiência do amor-erótico-sexual é rapidamente capturada por atitudes 

moralizantes e investidas de amor-infantilização-bonitinho pela equipe de trabalhadores 

do SRT. A sexualidade fica de fora da casa, o amor-erótico-sexual aparece como 

obsceno, algo a ser evitado, que não pertence a cena. Parece insuportável estar diante de 

cenas com certa incidência do amor-erótico-sexual, e talvez não somente com esses 

moradores, mas diante de qualquer um que receba um diagnóstico de transtorno mental, 

um ―CID‖ (Classificação Internacional de Doenças), negando que o sexo faça parte 

dessas vidas. 

Como sustentar limiares nestas experiências? Em que medida suportamos, com 

um amor-tutela-cuidado-domesticação-proteção, a experiência de conviver com loucos 

que querem, a seu modo, beijar, meter, beber, coisa de viventes, como tantos
32

. 
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 Peter Pal Pelbart (1993, p. 86) pergunta: ―Quando derrubarmos definitivamente os muros do 

manicômio e acolhermos entre nós seus inquilinos, quando passarmos a considerá-los serenamente como 

nossos vizinhos, em suma, quando os loucos passarem a fazer parte integrante de nossa paisagem cultural 

e antropológica a mais cotidiana – aí, nesse futuro longínquo mas a cada dia mais próximo, o que 

acontecerá efetivamente com os loucos, e com a loucura?‖  
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3.2 Eu não sou Doralice 

 

Entre as coisas não designa uma correlação 

localizável que vai de uma para outra e 

reciprocamente, mas uma direção perpendicular, 

um movimento transversal que as carrega uma e 

outra, riacho sem início nem fim, que rói suas 

duas margens e adquire velocidade no meio. 

(Gilles Deleuze e Félix Guattari) 

 

Desde sua chegada, Doralice é muito solícita, cuida da limpeza da sala de jantar 

após todas as refeições e varre obstinadamente as folhas do quintal.  

— Já fiz o serviço, me dá um fuminho? 

— Você tem cigarro, Doralice? Pode fumar, não precisa pedir não. 

— Eu não sou Doralice, não. Doralice é a outra. A Doralice ganhava fuminho 

depois de varrer no hospital. 

Sem nenhum dinheiro, ela recebe doação para seu fuminho. Sabemos que 

recebia um benefício de transferência de renda ao qual nunca teve acesso. Curatelada 

pelo dono do hospital, por anos, vez ou outra, ganhava um chinelo e, no natal, um 

panetone, e algum fuminho depois de varrer as folhas. 

Deixada pelos pais em um abrigo quando criança viveu a maior parte da vida 

institucionalizada. Um dia cantarolava uma música enquanto Ana e uma acompanhante 

preparavam o almoço: 

— Eu abandonada cantava. 

E a acompanhante diz: 

— Você gosta de cantar, não é? Podemos ligar o rádio, aqui na casa tem um. 

— Mas aqui não é minha casa. Aqui é o hospital!  

Doralice diz não ser Doralice. Ao mesmo tempo também diz que há algo de 

hospital no SRT. Estamira também cantarolava na cozinha com inteligência que ―tua 
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lucidez não te deixa ver‖. Doralice fala também de outras coisas que talvez ainda não 

possamos ver, que quem esta ali é outra, não sabemos qual. Processos de invenção de 

outra Doralice, instauração de vida, no percurso do vivido. E aponta que algo de 

hospital habita este SRT. Questão que deveria ressoar em nós trabalhadores, a despeito 

dos nossos manicômios mentais, de nossas práticas e de uma certa instituição hospital 

que nos habita.  

Sim, é possível experimentar outros modos de não ser Doralice, há momentos de 

outro asilo no SRT.  

Coexistências, coabitações, sem linearidades e reversíveis. 

 

*** 

 

Com a chuva caindo, todos ficam dentro de casa, alguns na TV, outros 

cochilando... Vou até o quarto de Doralice para conversar e ver se está tudo bem. Ela 

olha pela janela e começa a cantar:  

— Chuva traga meu benzinho, pois preciso de carinho diga a ela pra não me 

deixar triste assim. 

E na sequência canto junto: 

— Pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, numa 

chuva que caiu... 

E ela diz:  

— Música é triste. Eu ouvi no radinho que a mulher gostava do homem, mas o 

homem sabia que a mulher gostava mais da chuva, e ele vai embora e deixa ela, porque 

sabe que ela gosta mais da chuva. Nunca namorei ninguém. 

Ecos elementais. 

Senti por ela nunca ter tido um namorado, mesmo que não falasse disso com 

pesar ou com lamento. Foi preciso delicadeza para não recobrir de significados de 

piedade e falta o que ela me contava. Cutucando nosso humanismo e etnocentrismo 

ingênuo, o escritor inglês D.H. Lawrence (2001 p. 67) escreve: 
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Porque as pessoas não deixam de ser amáveis ou de pensar que são amáveis, 

ou de querer ser amáveis, e não são um pouco elementais em vez disso? 

Desde que o homem é feito dos elementos fogo, e chuva, e ar, argila viva e 

nada disso é amável, mas elemental, o homem é inclinado para o lado dos 

anjos. Gostaria que os homens recuperassem seu equilíbrio entre os 

elementos e fossem um pouco mais ardentes, tão incapazes de dizer mentiras 

como o fogo o é. Gostaria que eles fossem fiéis às suas próprias mudanças, 

como a água, que atravessa todos os estágios de vapor e fluxo e gelo sem 

perder a cabeça. Estou cansado de pessoas amáveis, de certo modo elas são 

uma mentira. 

 

*** 

 

Julho se aproxima, e propomos comemorar o aniversário de Doralice: 

— Não sei escolher. Tem muita coisa. Eu gosto de bolinho de arroz. Você gosta 

de bolinho de arroz?  

Cotidianamente, perguntamos: o que você quer? O que você prefere? Nada de 

errado com esta pergunta corriqueira, no entanto, algumas vezes, há um investimento 

excessivo para que os moradores do SRT possam dizer o que querem, insistimos. 

Agora, eles podem escolher. Há toda uma psicologia da vontade. E a vontade não nasce 

do eu, não é um processo interiorizado.  

Esperamos que os moradores escolham, afinal eles foram privados desta 

possibilidade no espaço hospitalar. E o que fazemos quando as escolhas não estão de 

acordo com aquilo que valoramos ou não há a valorização do gesto de escolher? Ter um 

bolinho de arroz na festa de aniversário. Certo modo de festejar é um produto 

construído socialmente e investido pelo consumo.  

Há uma formatação civilizatória que pesa e produz os homens e mulheres que 

somos, e foi necessária uma ―desumanidade‖ brutal para adestrar a forma homem
33

. 

Esta formatação, que produziu e faz crer em uma interioridade subjetiva como o lugar 

da verdade, de onde vem a verdadeira vontade, é um amoldado historicamente. (HENZ, 

2009). 

 

                                                           
33

 Acerca da vontade, seria preciso considerar que este ―homem médio e morno, que faz questão da sua 

mesmice e que quer perseverar como tal, esse homem é um produto da história: produto, posto que não é 

natural, ele foi criado, produzido ao longo dos séculos, domesticado desta maneira. Então, esse formato 

do homem, essa forma-homem é um amoldado histórico. É o humanismo da modernidade. Descrições 

terríveis e interessantes sobre a violência e a tortura empregadas na formatação do bicho homem, para 

domesticar-lhe e dar-lhe essa forma são apresentadas por Nietzsche, associadas a uma ideia que vale para 

toda a sequência histórica do século XVIII até meados do século XX, de que essa domesticação criou no 

homem uma interioridade psicológica, uma espessura interna: a ‗subjetividade‘ como o novo lugar da 

verdade.‖ (HENZ, 2009, p. 139). Cabe então uma pergunta: como resistir a essa forma-homem?  
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*** 

 

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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Uma das tarefas que assumimos no SRT é tentar encontrar e resgatar os laços 

familiares dos acompanhados. Após 25 anos internada, Ana havia perdido contato com 

seus irmãos. João, seu irmão mais velho, mora na região do SRT, e o convidamos para 

conhecer a casa e rever a irmã: 

— É... Ana está bem agora, mas não deem muita confiança pra ela não. Ela é 

muito traiçoeira. Sabe por que ela não tem um pedaço da orelha?  

— Puxa Pedro, a gente reparou mesmo nisso. Tem dias que ela pede para por 

brinco, mas do jeito como esta não dá. O que aconteceu? 

— Ana sempre foi muito agressiva. A gente internou ela depois de ter batido na 

mãe... Mãe já tá bem velhinha. Ela também, coitada, apanhava muito do marido, e 

morando na roça, em Minas, não tinha muito pra quem pedir ajuda. Mas foi lá no 

hospital que ela perdeu um pedaço da orelha. A enfermeira um dia me disse que ela 

brigou com um paciente e quando a encontraram estava com a orelha sangrando. 

A todos ela chama de ―nenê‖. Quando o irmão vai embora, grita comigo:  

—Você não vai me explicar? Você sabe e não vai me explicar? 

Suas roupas estão ainda em sacolas, prontas para ir para casa. Minas Gerais.  

— Mãe!!! Espera. Já tô indo.  

Irrita-se e guarda as sacolas cheias de roupa no armário. Um vai e vem repetido 

quase diariamente, mesmo passados dois anos que está no SRT
34

.  

Ana carrega complexidades que pedem um acompanhamento fino, supervisões 

periódicas com a equipe, para não reproduzirmos repetições moralizantes, mortíferas.  

 

*** 

                                                           
34

 ―Nenhuma utopia asséptica ou hospitalar, talvez porque o psicótico está ali, felizmente ou infelizmente, 

para nos recordar que há algo no mundo empírico que gira em falso.‖ diz Pelbart. ―Quando descreveu a 

clínica de La Borde, uma mulher chamada Marrie du Prisce que escreveu um livro chamado ―Deus Mora 

nos Detalhes‖, 

 descreveu La Borde referindo-se a uma comunidade feita de suavidade, pois macerada no roçamento 

cotidiano com a dor e ela insistiu que esses sujeitos de La Borde precisam até mesmo da poeira para 

proteger-se da violência excessiva do dia. Por isso, quando se varre é preciso fazê-lo devagar,  ―é 

enquanto se gira em torno dos leitos, que se recolhe suas migalhas, que se toca no seu lençol, no seu 

corpo, é aí que ocorrem os diálogos mais suaves, a conversa infinita, daqueles que temem a luz com 

aqueles que tomam sobre si a miséria da noite‖. (PELBART, 2006, transcrição de vídeo). 



61 
 

 

Um dia, no SRT, enquanto estou passando protetor solar, ela me diz: 

— Nenê, me dá aqui um pouco. 

Reluto um tanto, penso que aquele protetor custa caro, mas deixo que ela use. 

— Eu quero um, nenê. 

— Você quer usar protetor solar? - penso na sua pele branca e queimada de sol.  

— Sim e do bom, pode trazer deste aqui! 

Com irritação, com suas roupas em sacolas, suas perguntas acerca do que sei e 

não vou explicar, com a atenção ao protetor solar do bom, Ana está muitíssimo à 

espreita de coisas e mundos; não está fora da dita realidade, está imersa nela.  

E não sei bem porque, com tudo isso, arrastando signos e enunciados estranhos, 

na fronteira do que consigo pescar e pensar, tudo isso parece invocar uma clínica do 

morar no limite que separa o pensamento do não-pensamento
35

.  

*** 

 Nesse SRT, cada morador chegou em um momento distinto, e distinta também 

foi a maneira pela qual nos aproximamos. 

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

para conhecermos Janaína. 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 oh, 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: 

                                                           
35

 Com ecos da problematização no verbete ―A de animal‖, O Abecedário de Gilles Deleuze. A 

transcrição integral do vídeo está disponível em: http://escolanomade.org/wp-content/downloads/deleuze-

o-abecedario.pdf.  
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— 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. 
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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.  

A apoiadora institucional do SRT suspeita que ela não faça vínculo, por isso foi 

embora. Tem ainda o abandono da mãe – eu completava na tentativa de dar algum 

sentido para aquilo. Sua saída era sentida muito negativamente por nós. Janaína, desde 

seu primeiro contato conosco, fala da vontade de retornar a Minas Gerais. Sempre 

carinhosa e afetuosa com todos, às vezes de forma excessiva, bastante autônoma e 

independente, causava-nos certo desconforto, como entrou no circuito da saúde mental? 

Agora, aos nossos olhos, saía ―fugida‖ e nos apressávamos em interpretar este 

acontecimento.
36

 

Entramos em contato com os serviços de saúde e assistência social de Betim, 

cidade a que Janaína sempre se referia. Lá, ela foi acolhida por seu filho, descobriu que 

tinha netos e reviu o marido. Ao falar com ela por telefone, Doralice diz do fuminho que 

guarda para ela, para que um dia possam fumar juntas.  

Janaína não queria permanecer no SRT, e nós reivindicávamos certo tipo de 

ligação, ela trazia certas amorosidades. Queríamos seu pertencimento. E estes que 

viveram experiências de longos anos institucionalizados no manicômio passaram por 

um desmonte disso ou nunca constituíram o que tomamos por óbvio, evidente, natural, 

mínimo imprescindível. Mas, no caso dela, errática, era outra coisa, outros mundos em 

Minas, familiares, acampamento, neto, marido, filhos... Tantas Janaínas. 

Passados alguns meses, o serviço de assistência social de Betim entra em contato 

por telefone, e recebo a notícia de que o marido de Janaína havia falecido e seu filho a 

expulsara do acampamento cigano. Ela então retorna para as ruas da cidade de Betim. O 

profissional do então centro de acolhida me pergunta se tínhamos conhecimento de 

algum familiar dela em Mirassol, cidade do interior do estado São Paulo. Este era agora 

o destino anunciado. 

 

*** 

                                                           
36

 Esta vontade de justificar, desqualificar moralmente ou até mesmo diagnosticar o que não está de 

acordo com o que queremos que aconteça faz eco com o que Benilton Bezerra Jr. diz ao analisar que todo 

diagnóstico expressa determinada experiência histórico-cultural: ―o diagnóstico mais extravagante com o 

qual eu me deparei é o de drapetomania foi um conceito inventado por um psiquiatra americano no século 

XIX e que significava um delírio, ou seja, um impulso irracional, a fuga que era típica de certos grupos de 

pessoas, dos escravos. Certos escravos tinham essa doença, ou seja, tinham um impulso de fugir e buscar 

liberdade.‖ (BEZERRA JR., 2013, vídeo. Transcrição disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/07/04/2687/). 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/07/04/2687/
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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).  

 

*** 

 

As experimentações nessa casa-serviço ecoam, às vezes, em sua precariedade, 

essa versão de um Golem sempre inconcluso. Gestos, encontros, na sua fragilidade e 

força, com suas muitas verdades, num processo sempre de reconstrução a partir do 

informe, dos destroços anteriores. Precisam também, para se sustentar, de muita 

engenhosidade, acaso e, repetidas vezes, de uma boa dose de torcida desejante. Aquela 

que nós podemos episodicamente oferecer a partir de dispositivos, com os pés, tateio, 

brigas, eros, passando todos eles pelas modalidades mais diversas de encontro. Em um 

SRT, nada está dado de antemão, nenhuma verdade, e o que se dá em cada encontro 

jamais está garantido. Apagar muitas vezes o E de Emeth pode ser pouco, e, 

frequentemente, é ainda insuficiente para problematizar nossas verdades domésticas e 

domesticadas.  
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BLOCO 4: Um bloco a mais 

 

Tem situações em que nada aconteceu e tudo mudou. 
 

(Gilles Deleuze e Félix Guattari) 

 

 

Aquela audácia ligada ao conhecer e sentir, que se 

acomoda sobre os olhos e sentidos dos homens qual 

uma névoa ofuscante, ilude-os quanto ao valor da 

existência, na medida em que traz em si a mais 

envaidecedora das apreciações valorativas sobre o 

próprio conhecer. Seu efeito mais universal é 

engano-todavia, os efeitos mais particulares trazem 

consigo algo do mesmo caráter.  

 

(Friedrich Nietzsche) 

 

4.1 Narrativas em obras  

 

É possível compor esta pesquisa com muitos blocos, e há aqueles que sequer 

ficaram, apenas farejei, incompossíveis, insustentáveis. E desse conjunto possível e 

impossível vieram peças que arrastaram – nem sempre no nível da compreensão – 

pequenas percepções, que funcionaram ao modo de andaimes nesta investigação em 

obras. Nesse jogo, este texto recolhe alguns ecos e problemas sem a pretensão de 

resolvê-los, mas talvez participar dos problemas; uma gestão dos problemas
37

 sem a 

pretensão de criar protocolos para lidar com eles. 

Alguns dos problemas enunciados tangenciam o texto e escapam por fora, outros 

são localizáveis em mais de um bloco, outros aparecem de forma maciça, até 

identificados, nomeando os blocos. Neste, alguns problemas reaparecem dando corpo a 

problemas já anunciados anteriormente, mas também aparecem com outros formando 

                                                           
37

 Acerca dos problemas, ―há um preconceito infantil, segundo o qual o mestre apresenta um problema, 

sendo nossa a tarefa de resolvê-lo e sendo o resultado desta tarefa qualificá-lo de verdadeiro ou de falso 

por uma autoridade poderosa. E é um preconceito social, no visível interesse de nos manter crianças, que 

sempre nos convida a resolver problemas vindos de outro lugar e que nos consola, ou nos distrai, dizendo-

nos que venceremos se soubermos responder: o problema como obstáculo e o respondente como 

Hércules. É esta a origem de uma grotesca imagem da cultura, que se reencontra igualmente nos testes, 

nas instruções governamentais, nos concursos de jornais (em que se convida cada um a escolher segundo 

seu gosto, com a condição de que este gosto coincida com o de todos). Seja você mesmo, ficando claro 

que este eu deve ser o dos outros. Como se não continuássemos escravos enquanto não dispusermos dos 

próprios problemas, de uma participação nos problemas, de um direito aos problemas, de uma gestão dos 

problemas‖ (DELEUZE, 2006, p. 228). 
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aqui um bloco disforme, constelando pequenos problemas, microbloco esfacelado, ao 

modo de um cinturão de asteroides. 

 

*** 

 

Era um final de tarde, depois de uma semana difícil com um morador em crise, 

quando uma acompanhante me chama para conversar: 

— Julliana, queria falar com você. Sabe, tenho ido embora do trabalho muito 

angustiada, não sei se o que tenho feito com os moradores está certo ou errado. Quando 

conto para alguém do que vivemos com Marcinho fora do quarto, muita gente se 

espanta e critica que não estamos cuidando. 

— Nosso trabalho é mesmo muito difícil e delicado... Vamos pensar sem tantos 

julgamentos, isso até paralisa. Vamos ver os efeitos do que bancamos. E sabe, seria 

possível fazermos outra coisa com Marcinho? 

Com ares de gravidade, a acompanhante diz: 

— Não... Eu é que não ia catar ele na marra. Mas eu queria mesmo era contar 

outra coisa, é que dia desses Marisete quis tomar banho no quintal, de mangueira, e eu 

deixei. Ela resiste tanto pra tomar banho...  

 

*** 

 

Há manejos interessados que acontecem fora dos settings já codificados pelo 

saber/fazer dos trabalhadores da saúde, golfadas de ar, saídas sem protocolos em meio a 

naturalizações e moralizações, fabricados a cada vez e a cada caso. 

Acompanhar vidas em um SRT nem sempre é da ordem do intensivo. Problemas 

da clínica do morar com manejos impossíveis, possíveis, por vezes involuntários; 

experiências da ordem do insustentável. Acompanhar sem empreitar (INFORSATO, 

2010) – sem fazer uma obra –, ou esforçar-se em busca de um objetivo bem definido 

para o outro.  

Nessa perspectiva, ainda que interpelar, em algumas situações, possa dizer 

respeito a questionamentos vitais, parece haver, no campo da saúde, uma inflação de 

demandas, de abordagens, inquirições, notificações, em que um manejo possível pode 

ser uma espécie de suspensão da interpelação – um anti-humanismo prático que 
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dispensa ou desinveste o formato homem-médio, permitindo acompanhar um modo de 

viver mais dessubjetivado.  

Entrevendo certo risco empreendedor, empreiteiro, ortopédico na clínica, ao 

modo de Deligny segui gestos, em uma aposta de permitir mais do que interpelar, 

mesmo que, muitas vezes o façamos instantaneamente, já automatizados, ainda assim 

pode-se criar um espaço para aquilo que é refratário à compreensão. Deligny dizia, 

quando iam visitá-lo em Cévennes, que cada um vê os acontecimentos a partir de sua 

janela, e que possivelmente o autista nem tenha janela. Mas ele traça, e podemos seguir 

este traçado (DELIGNY, 2015, p. 149).  

Com essa aposta em pequenos gestos, tentamos, mas nem sempre sustentamos 

nessa casa-serviço, acompanhar distintos modos de existir, com a loucura avizinhando-

se, morando junto, habitando-nos. Considerando que os acompanhados
38

 no SRT – que 

também nos acompanham – tenham passado pela experiência triturante do manicômio e 

ainda carregam traços de uma vida, uma vida manicomial, uma vida delirada, uma vida 

compartilhada, uma memória, um possível. Uma saída apressada poderia concluir: 

também os manicômios, embora violentos, resguardam alguma vida nos reclusos e os 

protegem. Ainda que vivendo juntos, sabemos que os manicômios não passam de uma 

versão da vida controlada, disciplinada e docilizada.  

Mesmo lá, há sempre uma tensão e uma disputa vital, não partiam do vazio. 

 

*** 

 

Era uma tarde agitada, dia de fazer as compras do mês, quando a acompanhante 

vê Ana descendo as escadas do quarto: 

— Aonde você vai com estas sacolas, Ana? 

— Vou pra casa de mãe. Ela tá me esperando. 

— Então eu vou com você! 

                                                           
38

 Acerca da problematização da tendência em conceber o acompanhamento e o cuidado como algo 

inevitavelmente benéfico, realizado por alguém para alguém, em que as posições de cada um estariam 

bem estabelecidas –os nossos acompanhados e nós – ver especialmente o texto ―O cuidado não existe: 

modos diversos de cuidar na atenção básica a saúde‖ (CASETTO, S. J. et al., 2019, no prelo). 
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A acompanhante decidiu ir com ela. As duas caminham alguns minutos pelas 

ruas próximas ao SRT, Ana vai contando de sua mãe, de sua vida em Minas...  

— Eu tô cansada, nenê. Vamos voltar pra casa. 

Cansada também com tantos afazeres, a acompanhante ainda assim se interessa 

pelo pedido de Ana. Age com ela. Há um certo manejo involuntário, não sabia onde 

Ana iria levá-la, por quanto tempo, se toparia ou não retornar ao SRT. Ela não parece 

ter a pretensão, com sua ação, de convencer Ana a continuar a morar no SRT, tampouco 

se atreveu a dizer que ela não poderia morar com sua mãe. Em ressonância com esse 

manejo, Fernand Deligny – que trabalhou na França, em La Borde, e mais tempo ainda 

na região de Cévennes, convivendo longos anos com crianças autistas – distingue o agir 

(involuntário, tensional, a-significante) do fazer (voluntário, projeto intencional),
39

 e, 

acerca desta diferenciação assinala que a fissura passa por aí, entre o agir e o fazer, e 

não há resistência ao fazer, nem recusa (DELIGNY, 2015, p. 240).  

No escrito O agir no lugar do espírito Pascal Sévérac sublinha que:  

O aracniano é o que permite apreender a grande distinção deligniana entre o 

fazer e o agir: o ―fazer‖ designa uma atividade transitiva e finalizada; faz-se 

algo; o fazer implica um objeto no qual ele se acaba, um objeto que é ao 

mesmo tempo seu objetivo, seu fim no duplo sentido do termo: seu objetivo e 

seu acabamento. Quanto ao agir, este é intransitivo: age-se, e é tudo; age-se 

para nada, em uma atividade não-significante, que pode parecer absurda aos 

olhos daquele que se atém a ―semelhantizar‖ e busca, a todo custo, a quê tudo 

isso pode levar. (Pascal Sévérac, 2017, p. 126). 
 

*** 

 

Como de costume, Leandro sai para caminhar. Dois dias ausente, ele dormiu 

fora de casa. É a segunda vez que fica um tempo fora, da primeira foram quase cinco 

dias. Recebemos então um telefonema: 

— Alô? Aqui é do Hospital M‘Boi. Estamos com um rapaz aqui, o nome dele é 

Leandro e ele diz morar aí, no SRT.  

                                                           
39

 Peter Pelbart (2016, p. 299) também assinala essa distinção em Deligny, ao dizer que: ―Fazer é fruto da 

vontade dirigida a uma finalidade, por exemplo, fazer obra, fazer sentido, fazer comunicação, ao passo 

que agir no sentido muito particular que lhe atribui o autor, é o gesto desinteressado, o movimento não 

representacional, sem intencionalidade, que consiste em tecer, traçar, pintar, no limite até mesmo em 

escrever, num mundo onde o balanço da pedra e o ruído da água não são menos relevantes do que os 

murmúrios dos homens.‖ Nessa vizinhança, nas palavras de Deligny (2015, p.51), ―Nenhuma necessidade 

de querer para agir. Muito pelo contrário: basta querer para que desapareça a constelação que suscita o 

agir, um pouco da mesma maneira como a luz do sol faz desaparecerem as estrelas‖. 
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— Ah, que ótimo! Estávamos procurando por ele. Responde a acompanhante, 

que solta por alguns instantes o telefone: 

— Pessoal, encontraram o Leandro! 

— E como conseguiram nosso número? Retorna a acompanhante ao telefone. 

— Ah, o próprio rapaz soube informar. Ele pediu para que vocês viessem buscá-

lo, não quer voltar sozinho e precisamos liberar o leito. 

Leandro estava em um hospital geral da região, e a enfermeira, antes de desligar, 

disse: 

— Ele chegou aqui pedindo para ser internado.  

Não queria mais morar no SRT? Seria a persistência de uma institucionalização 

manicomial? Quem sabe, em alguns momentos, fosse insustentável para ele viver nesta 

casa, em uma casa – o que pode se passar com ele, comigo, com qualquer um; o 

problema de fabricar uma casa para si, com outros, neste serviço, em qualquer lugar, e 

também perdê-la. Que mínimos pactos asseguram nossa existência em uma casa, com a 

argamassa e mínimos blocos que a cada instante nos impedem de desabar? 

 

*** 

 

Era uma terça-feira à tarde, estava frio, e Marisete, no meio da cozinha, dá voltas 

em torno de si, rindo. 

— Marisete, tá rindo de mim ou pra mim? 

— Tô rindo de ninguém, não. 

— Então você tá feliz? 

— É. Eu sou feliz.  

E continua, rodando, rodando... 

Pequenos gestos com alegria também se insinuam. 

*** 
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Dois moradores foram ao mercado para as compras do mês, um outro estava 

internado no hospital geral com pneumonia, outras duas dormiam após o almoço. 

Ninguém na sala. Marcinho balbucia na cozinha: 

— Deus do céu. Brincadeira, brincadeira. Puta que pariu.  

Ao mesmo tempo em que come o frango de seu prato do almoço, passa por mim 

e diz:  

— Deitar querida, deitar. 

Enquanto ia passando, digo: 

— Marcinho fique, sente no sofá comigo. Vamos ver o jornal? 

Ele senta bem próximo, pega minha mão e aponta: 

— Unha, unha!  

Tento, nesse momento, conversar e combinar com ele uma saída, ainda lhe falta 

o CPF. Muitas coisas são ditas, à sua maneira:  

— Presidente Prudente, prudentino! 

E uma latência no tempo enorme, às vezes insuportável. Depois:  

— Cidinha, tratorzinho... Registro, registro.  

Latência no tempo. Ele passa a mão no rosto com ar preocupado. 

— Você tem mulher, filhos? Eu pergunto. 

— Não, querida. Cesar, primo, Venceslau... Sítio, sítio.  

Olhos marejados e fixos em mim:  

— Lembrei querida! Ir embora faz tempo, faz tempo.  

— E pra onde você vai? 

— Puxar o carro. Cadê o carrinho? Aquele dia, aquele dia! Álcool, gasolina? 

— Como é seu nome?  

— Jonas Martins. 

Escreve algumas palavras em um pedaço de papel e me dá. Sai da sala em 

direção ao seu quarto.  

*** 

 

Mais tarde, quando a acompanhante retorna do mercado, ela, muito perspicaz, 

chama Marcinho para passear na calçada. Ele vai. Nós nos olhamos e rapidamente 
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pensamos: vamos levá-lo ao dentista, há dias percebemos que ele está com dor de dente. 

Na UBS, o dentista o recebe:  

 — Senhor Marcinho, que honra ter o senhor aqui! Estamos muito felizes porque 

o senhor veio. Sente-se nesta cadeira.  

E um tanto assustado, avalia Marcinho prontamente. Infecção grave na gengiva, 

um dente comprometido, antibióticos e um desafio: agendar uma extração.  

Marcinho pode dizer muita coisa com o mínimo, com seus dribles curtos. 

Sustentar suas palavras soltas, perguntar, ouvir, calar mais... Dar algum espaço para que 

a seu modo possa dizer algo menor, um pouco mais. Menor do que o que é visível, do 

que é pensável, menor do que o que é audível, do que é vivível.  

Nossos diagnósticos a priori, de linguagem, de comunicação e de intelecto 

altivo, rapidamente podem recobrir paradoxos, sinais de Marcinho, que vem com 

diminutivos e intervalos nas conversas. Acerca dessas questões, Winnicott, referindo-se 

a um paradoxo quando trata de fenômenos transicionais e espaços potenciais, diz que 

interessa sustentar que ―o paradoxo seja aceito, tolerado e respeitado, e não que seja 

resolvido. Pela fuga para o funcionamento em nível puramente intelectual, é possível 

solucioná-lo, mas o preço disso é a perda do valor do próprio paradoxo‖ (WINNICOTT, 

1975, p. 10). 

 

*** 

 

Hoje, Doralice me recebe diferentemente dos outros dias: 

— Julliana! Julliana! Eu quero fumar e não tenho dinheiro. 

Doralice recebe o benefício do Bolsa Família, valor: R$ 89,00, e aguarda a 

regularização de seu benefício de prestação continuada (BPC). Os 89 reais não são 

suficientes para comprar seu fuminho, as balas de coco de que tanto gosta, um par de 

chinelos, entre tantas outras coisas.  

Na casa, há uma horta cuidada por Leandro, com o suporte de um Terapeuta 

Ocupacional do CAPS de referência; proponho então a Doralice sairmos para vender a 

hortelã na vizinhança.  

 

— Mas eu não sei vender.  

— Vamos! Eu te ajudo. Precisamos pensar quanto vale cada maço de hortelãs. 
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— Eu vou cobrar 200 cruzeiros.  

— Agora a moeda é real, não é mais cruzeiro. 

— Como assim, real? 

— O nome da moeda mudou... Já faz tempo. 

— É? Eu não sabia. E o que mais mudou? 

Mostro a ela meu celular, ela se encanta com o telefone móvel. Seguimos pelas 

ruas conversando sobre as ―novidades‖ e oferecendo a hortelã. Na última venda, uma 

vizinha que frequentemente visita o SRT fala para outra vizinha: 

— Olha, ela sabe cantar. Vai Doralice: ―o sapo não lava o pé. Não lava porque 

não quer, ele mora lá na lagoa...‖ 

Ela insiste para Doralice cantar, e esta acompanha a música toda contente com 

as vendas do dia. Paraliso. Enquanto ela muito contente, porque depois de dois dias sem 

fumar vai poder comprar seu fuminho.  

Neste percurso pela rua, com Doralice e as vizinhas, tantos problemas 

comparecem, estar fora do tempo e ao mesmo tempo dentro do que acontece, com 

intenso sentido de lugar, e negociar entre infantilizações e a possibilidade de fazer laços. 

Ocorrem-me velhos filmes de ficção com aqueles que foram congelados e de repente 

vão parar no futuro e não reconhecem tantas novidades, ou livros sobre mundos em que 

alguns nascem sem qualquer sentido de tempo. 

 

*** 

 

Em um mundo onde o tempo é um sentido, como a visão ou o paladar, uma 

sequência de episódios pode ser rápida ou lenta, branda ou intensa, 

salgada ou doce, motivada ou sem motivo, ordenada ou aleatória, 

dependendo da história anterior do observador. Filósofos sentam-se nos 

cafés da Amthausgasse e discutem se o tempo realmente existe fora da 

percepção humana. Quem pode dizer que um evento acontece rápido ou 

devagar, com ou sem motivo, no passado ou no futuro? Quem pode dizer 

que os eventos realmente acontecem? Os filósofos sentam-se com olhos 

semiabertos e comparam suas estéticas do tempo. Algumas poucas pessoas 

nascem sem qualquer sentido de tempo. Como consequência, seu sentido de 

lugar é intensificado chegando a níveis torturantes. Elas ficam deitadas na 

grama e são consultadas por poetas e pintores do mundo inteiro A esses que 
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não vêem o tempo implora-se que descrevam a localização exata das 

árvores na primavera, a forma da neve nos Alpes, o ângulo dos raios 

solares ao banhar uma igreja, a posição dos rios, a localização dos 

charcos, o desenho que formam pássaros numa revoada. Mas esses que não 

vêem o tempo são incapazes de contar o que sabem. Porque a fala requer 

uma sequência de palavras, ditas no tempo. 

 

(Alan Lightman, Sonhos de Einstein) 

 

*** 

 

 

Nair, pouco mais de 50 anos, anda pela casa, tira a roupa, e grita: 

— Quero metê! Quero metê! 

Uma das acompanhantes a repreende rápido:  

— Não pode falar isso, não, Nair, que feio. Ainda bem que o pessoal do CAPS 

vem aqui hoje, vamos falar disso com eles. 

E durante a visita da equipe do CAPS: 

— O que vocês acham de dar anticoncepcional para controlar o desejo sexual da 

Nair e evitar que ela tenha filhos? 

Há o jogo da medicalização com ouvidos medica e cientificamente treinados. 

Não se pode recorrer aos manuais de civilidade ou boas maneiras; para alguns, esta 

parece ser uma boa solução.  

*** 

 

Manual de boas maneiras para meninas.  

Nunca diga: ―Minha boceta‖. Diga: ―Meu coração‖. 

Nunca diga: ―Quero metê‖. Diga: ―Estou nervosa‖ 

Nunca diga: ―O pau dele é muito grande para minha boca‖. Diga: ―Sinto-

me pequena quando converso com ele.‖ 
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Não fique na varanda cuspindo sobre os passantes, sobretudo se estiver 

com porra na boca. 

Não mije no degrau mais alto da escada para fazer cascata. 

Se lhe perguntarem o que você bebe nas refeições, não diga que só bebe 

porra. 

Não faça ir e vir um aspargo em sua boca olhando languidamente o jovem 

que você pretende seduzir. 

Não faça cocô na mousse de chocolate, ainda que, por estar proibida de 

tomar sobremesa, você esteja certa de que não vai comê-la. 

Se bater uma punheta para seu vizinho com o guardanapo dele, seja 

discreta para que ninguém perceba. 

Se encontrar um cabelo suspeito em sua sopa, não diga: ―Oba, um pentelho 

do cu!‖ 

Colocar mel entre as pernas para que um cãozinho venha lambê-la é 

permitido a rigor, mas é inútil retribuir-lhe o serviço. 

Se uma mulher se recusar a se sentar, não lhe dê conselhos sobre o perigo 

de ser enrabada por um estabanado. 

Não entre nos mictórios para ver os homens mijando. 

Se um velho sátiro lhe mostrar seu membro numa curva de uma aléia, nada 

a obriga a lhe mostrar sua xoxotinha por educação. 

Não entre em um salão de cabeleireiros pedindo descaradamente para 

escovar os pelos do cu. 

Ao nadar, não peça às pessoas presentes permissão para fazer xixi. Faça 

sem autorização. 

Não mande anunciar pelo bairro que você perdeu o cabaço. O homem que 

o encontrou não o devolverá. 

 

(Pierre Louÿs, 1926) 

*** 

 

Equipe de acompanhantes reunida para mais uma reunião. Café fresco na mesa, 

livro ata, e vamos às pautas: 

— Gente, podíamos fazer uns passeios com eles, não é? 

— Ah, eu adoro! E agora eles têm dinheiro! 
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— Mas os últimos que chegaram ainda não têm... 

— Onde podíamos ir? 

— Ah, o pessoal da outra casa foi no aquário de São Paulo. Disseram que os 

moradores não pagam pra entrar, é só levar um relatório médico. 

Os moradores do SRT se animam com a ideia e a agenda dos passeios propostos. 

Os que recebem dinheiro aceitam pagar o transporte para os que não têm, assim todos 

conseguem ir. Tudo vai bem.  

Mas, lá no aquário, enquanto andavam de uma sessão a outra, Ana decide 

levantar a saia, pede ajuda a outra moradora, e logo é repreendida: 

— Ana! Levanta e abaixe a saia! O que você tá fazendo aí, agachada? 

E Joana responde: 

— Ela fez cocô, tia. 

— Mas Ana, aqui tem banheiro! Por que você fez isso? 

Envergonhadas e com raiva de Ana, as acompanhantes interrompem o passeio. 

Hora de voltar para o SRT.  

— Olha, eu não faço mais passeio assim, não. É uma que faz cocô, outra que 

empaca na entrada. Todo mundo olha feio pro Carlos porque ele fica com a mão no 

pinto. Não dá, as pessoas acabam olhando feio pra gente também. 

Fazer um passeio lança-nos ao encontro com as sujidades da vida. E incide certo 

amor-disciplina com Ana. A disciplina não é desprezível, assim como não o é o 

processo civilizatório, ao mesmo tempo há em nós a imagem do corpo e sexo 

purificados pela ciência e o sexo tornado segredinho sujo, familiar, antropomórfico. 

As questões que comparecem nas narrativas acima podem ecoar com as 

problematizações de D. H Lawrence no ensaio Pornografia e obscenidade
40

, no 

início do século XX, e que parecem contemporâneas nos manejos no SRT e por aí 

afora. Trata-se de movimentos em nós que tentam sufocar, medicalizar, e também 

                                                           
40

 O escritor e pintor inglês, D. H. Lawrence, em um escrito chamado Pornografia e Obscenidade 

responde às sucessivas perseguições da censura a seus livros e pinturas, além de ser também a 

oportunidade de realizar uma análise do corpo político implicado com a questão do sexo e das liberações. 

Cf. LAWRENCE, 1984. 
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incitar certos impulsos sexuais sem se sujar
41

. Lawrence percebe, no que alguns 

chamam de humor e nas mídias – propaganda, cinema, literatura, imprensa, que 

modulam políticas de subjetivação –, um coçar constante do que ele denomina 

segredinho sujo, uma espécie de excitação sexual secreta, uma dissimulação 

sorrateira (nisso, há uma indireta valorização da pureza). Acerca da inflamação deste 

segredinho sujo que enreda os manejos na assistência, na saúde, em qualquer um, 

Lawrence (1984, p. 33) diz:  

 

Não é fácil denunciá-lo pelo caráter fugidio que tem pela sua sorrateira 

destreza [...] o romance de amor e o filme de amores atuais, prosperam e 

chegam a conquistar o elogio dos guardiões da moral ao provocarem por 

baixo da roupa imaculada que vestimos, e sem nos levar a uma palavra 

grosseira, que seja capaz de trair aquilo que se passa, o tal dissimulado e 

muito inconveniente arrepio. 

 

*** 

 

Este SRT é pensado e organizado inicialmente para acompanhar oito moradores. 

Após dois anos de funcionamento, e com o fechamento do polo manicomial de 

Sorocaba e região, somos comunicados que todos os SRTs novos aumentarão para dez o 

número de acompanhados.  

— Pessoal, fui informada que iremos receber mais dois moradores, precisamos 

pensar em como faremos isso.  

— Nossa Julliana, mas já temos muito trabalho com os oito.  

— Como vamos fazer? E onde eles vão dormir? Fico preocupada! 

Outra acompanhante diz: 

— Ah, vai ser um novo desafio, eu gosto! E de onde eles vêm? 

Marisete e Ana se aproximam, e já comunicamos: 

— Meninas! Vocês terão que dividir o quarto com mais uma pessoa.  

                                                           
41

 Trata-se da imagem do sexo científico-moral, antropornórfica e familialista; corpo e sexo tornados 

segredinho sujo, algo que pode manifestar-se para ouvidos bem treinados, cientificamente treinados. 

Paulo Albuquerque, em sua análise de Pornografia e Obscenidade, diz que ―Lawrence chamou da 

mentira social sobre o sexo, a doença do homem civilizado, ou seja, a redução da sexualidade ao sujo 

segredinho, a tendência do homem do século XIX – dos homens cinzentos – de depreciar o sexo, de exilá-

lo. Aprisionamento do sexo moderno que vem junto com o aprisionamento do eu na constituição do 

círculo vicioso do eu narcisista, masturbador e familiar. Mas também tendência que se mostra na 

cientifização do sexo, na necessidade de abordá-lo sem se sujar, num processo de desinfecção do sexo. 

São os dois extremos complementares no qual o homem civilizado vive o sexo: o sexo purificado pela 

ciência e o sexo tornado segredinho sujo familiar.‖ (ALBUQUERQUE, 2002, p. 222).  
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— Quando ela chega? Como ela chama? Pergunta Marisete andando em 

círculos, enquanto Ana sai andando, pisando duro e balbuciando palavras que não 

entendo.  

Nos quartos masculinos, têm espaço junto do Marcinho. Ao saber da novidade, 

ele diz: 

— Piada querida, piada. 

Fica mexendo a mão, fazendo gestos de quem dirige um carro, aponta para a luz 

do quarto e diz: 

— Dia 20, dia 20. Puxar o carro. Faz tempo, faz tempo. 

Depois desta notícia, Marcinho muda o humor. Não aceita comida, não toma 

banho, coloca o criado-mudo fazendo barreira para impedir a abertura da porta de seu 

quarto. Passados três dias, tento entrar.  

— Bom dia, querido. 

Silêncio. 

— Posso entrar? 

Silêncio. 

Me retiro. Dias depois, ele se instala na área de churrasco da casa, dorme 

embaixo da pia, ao lado da churrasqueira. 

 

*** 

 

Uma tarde qualquer, destas que a hora demora a passar. 

A coordenadora do SRT vizinho sugere um café da tarde compartilhado com 

dois de seus acompanhados. Eles fumam e partilham o hábito com Doralice, agora 

sozinha, porque Janaina, sua companheira de tragos, não está mais aqui. Os três não 

recebem visitas.  

— Oi, você mora ali na outra casinha, não é? 

— É... a Carol me trouxe pra tomar café. Vamo acender um fuminho? 

— Vamo. É bom ter visita. 

— É... eu nunca tenho visita.  

Apressadamente, interpreto a conversa como um queixume pelos rompimentos 

vividos, queixas que podem ser da vida. 
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No entanto, tomando distância, às vezes é possível, para além dos lugares 

predeterminados que estabelecem a solidão como necessariamente negativa, entrever 

que reivindicam outras aproximações e também distanciamentos.  

Sociabilidades em aberto, embrionárias, sem roteiro social prévio. Laços com 

afetos misturados, sem pureza ou liame necessário, construídos com cruzamentos, 

despertados com traços de tutela e omissão
42

. A linha tênue entre estar atento às 

demandas, desinvestir, produzir e querer decidir o que é melhor para os moradores do 

SRT é facilmente borrada. 

Se controlássemos a hora, quando e como poderiam fumar, talvez este encontro 

fosse muito diferente...  

— Então, em casa, pode fumar. Diz a coordenadora do SRT vizinho.  

Encontros, tempos, e poder fumar ou não em um manicômio, espaço público, 

casa privada, ônibus, carro, tudo isso se desloca com os limites micropolíticos do 

tolerável e intolerável. Questão de jurisprudência, problema que Gilles Deleuze analisa 

com a proibição de fumar em táxis
43

; tomados como serviços públicos em um dado 

momento, há um deslocamento das forças em jogo. Antes, fumava-se nos táxis (era 

como alugar uma casa, ser locatário), até que foi proibido: uma mudança na lei produz 

um deslocamento ético-político em relação a certa lógica, de modo que os usuários de 

táxi são passíveis de receber a proibição de fumar. Deleuze sublinha que não se trata de 

lei ou direito abstrato, mas de disputa micropolítica no plano da produção de direitos, 

nesta evolução (não progresso) da jurisprudência que é a vida, e que se vê caso a caso. 

A ―permissão‖ de fumar e o controle do uso do cigarro é uma problemática na 

quase maioria dos serviços de saúde; o controle em nome da pequena saúde pode 

amarrotar os espaços de encontro mediado pelo hábito de fumar, talvez um dos poucos 

não interditados nos pátios de hospitais psiquiátricos e que pode produzir, com as 

sujidades da vida, encontros.  

                                                           
42

 Com essas questões, poderia sublinhar que o cuidado, propriamente, não existe. Há muitas forças que 

incidem nos n gestos de cuidar e com elas um cuidado pode oscilar entre excesso, tutela, vontade de 

controle e omissão, em determinadas situações. O texto ―O cuidado não existe: modos diversos de cuidar 

na atenção básica a saúde‖ (CASETTO, S. J. et al., 2019, no prelo), problematiza as questões da tutela e 

da omissão que também operam no trabalho do SRT e que lançam, em muitos momentos, os 

trabalhadores no jogo de báscula entre a onipotência e a impotência. O artigo referido integra o livro 

Pesquisar com os pés: deslocamentos no cuidado e na saúde. 
43

 Acerca dessas questões, ver ―letra G‖ de O Abecedário de Gilles Deleuze, transcrição disponível em: 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/01/11/critica-de-deleuze-aos-direitos-humanos-

tenho-vontade-de-dizer-um-monte-de-coisas-feias-isso-tudo-faz-parte-deste-pensamento-molenga-

daquele-periodo-pobre-de-que-falamos-e-puramente-abstrato-o-q/. Acesso em: 8 jun. 2019. 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/01/11/critica-de-deleuze-aos-direitos-humanos-tenho-vontade-de-dizer-um-monte-de-coisas-feias-isso-tudo-faz-parte-deste-pensamento-molenga-daquele-periodo-pobre-de-que-falamos-e-puramente-abstrato-o-q/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/01/11/critica-de-deleuze-aos-direitos-humanos-tenho-vontade-de-dizer-um-monte-de-coisas-feias-isso-tudo-faz-parte-deste-pensamento-molenga-daquele-periodo-pobre-de-que-falamos-e-puramente-abstrato-o-q/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2013/01/11/critica-de-deleuze-aos-direitos-humanos-tenho-vontade-de-dizer-um-monte-de-coisas-feias-isso-tudo-faz-parte-deste-pensamento-molenga-daquele-periodo-pobre-de-que-falamos-e-puramente-abstrato-o-q/
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*** 

 

Final do dia. Preparo-me para ir embora e Marcinho vem caminhando atrás de 

mim enquanto vou em direção ao portão para sair. Ele carrega algumas roupas na mão. 

Apressada, carrego minha bolsa, acelero o passo e ele me acompanha. Na frente do 

portão me atrapalho com as chaves e digo: 

 — Você não vai sair.  

Quando finalmente abro o portão, ele joga as camisetas para o lado de fora da 

casa, e me olha rindo. Certa irritação, pressa, receio de ele ―fugir‖ me atravessam. 

Aumento o tom de voz, esbravejando: 

— Mas o que é isso Marcinho? Não vou pegar suas camisetas! Que absurdo!  

Ele recolhe os ombros e os braços, acena dando tchau, rindo, repetindo uma cena 

cotidiana... Com um sorriso malicioso, retorna para seu quarto.  

— Como você tá chato Marcinho. 

Pego as camisetas, levo até o quintal, tranco o portão e me apresso. Ele continua 

rindo. 

É nos corpos de quem acompanha e é acompanhado – somos todos corpos que 

pedem e podem –, que incidem efeitos codificáveis e não codificáveis. E que, às vezes, 

com humor, podem constelar modos de agir inauditos, manejos involuntários com 

humor em uma preocupação de ―fuga‖. 

 

 

*** 

 

Era uma sexta-feira, final de tarde. Eu já havia saído do SRT, quando a 

acompanhante me telefona: 

— Olha Juliana, precisa pedir para a manutenção arrumar o vidro da janela do 

quarto do Marcinho. Ele deu um murro e o vidro estilhaçou. 
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— Ele ficou nervoso porque tiramos o guarda-roupa, não foi? Mas não dava pra 

deixar, estava arriscado cair e machucar ele. Sem falar no fedor de xixi. Ele urinava ali 

todo dia. Mas tudo bem, vou pedir para irem arrumar. 

Marcinho começa a ficar irritado, fala pouco, para de comer; presumimos que 

ele tem dor de dente, porque passa dias cobrindo a boca e colocando creme dental em 

um dente como se fosse pomada, uma camada grossa em um único dente, o dia todo. 

Vai para o quintal novamente, repetindo o gesto de quando chegou. Dessa vez, foram 15 

dias ali. Dizia que já estava no SRT há muito tempo. ―Puxar o carro querida‖, era a frase 

repetida. Mesmo com o portão aberto, não fazia menção de sair, mas quando 

passávamos, ele batia no portão e gritava muito. 

Nesse contexto, o médico recém-chegado na UBS vai até a residência fazer a 

visita domiciliar, prática cotidiana dos profissionais deste equipamento. Entende que 

Marcinho está em crise e administra ali mesmo, no quintal, um antipsicótico. Duas 

ampolas de haldoldecanoato e uma de biperideno. O médico, com o auxílio de uma 

profissional de enfermagem de sua equipe, aplica a medicação. Marcinho não resiste, 

apenas aceita. De alguma maneira, ele sabia que não deixaria de ser incomodado 

enquanto não aceitasse. A acompanhante, sozinha no plantão, não se sentiu segura para 

questionar o saber médico, tampouco para fazer frente a sua ação que se sobrepunha à 

conduta da psiquiatra do CAPS, que naquela semana havia acabado de fazer alterações 

na prescrição medicamentosa, e à conduta que nós trabalhadores do SRT mantínhamos 

com Marcinho.  

Passado algum tempo, Marcinho se instala no quarto novamente: 

— Oi querido, tudo bem?  

— Passeando, secretária? Injeção, injeção! 

— Vim ver como você está. 

Ele estica o braço, bate com a mão e aponta: ―Mediquinho, mediquinho‖. 

Ao mesmo tempo em que se submete à medicalização, ele sente, até mesmo com 

o diminutivo mediquinho, a pequenez do gesto. Marcinho não resistiu ao médico. Ecos 

do manejo. Molloy, personagem de Samuel Beckett (1988, p. 22) diz:  
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Quando as assistentes sociais oferecem alguma coisa de graça, o que para 

elas é uma obsessão, não adianta recusar. Perseguirão você até os confins da 

terra, com o vomitório à mão. O pessoal do Exército da Salvação não é 

melhor. Não, contra o gesto de caridade, não existe salvação que eu saiba. 

Inclina-se a cabeça, estendem-se as mãos trêmulas e cruzadas e se diz 

obrigado minha boa senhora. A quem nada tem, é proibido amar a merda. 

 

 Mas nem sempre Marcinho se submete. 

 Dormindo novamente fora do espaço dito confortável de seu quarto, Marcinho 

recebe a visita de agentes de saúde. Era inverno, e a campanha da vacina da gripe estava 

a todo vapor. 

— Viemos vacinar os moradores da residência terapêutica, eles estão no grupo 

de risco. 

— Tudo bem, mas olha, acho que hoje era melhor não mexer com Marcinho, ele 

tá lá na churrasqueira e tá bastante irritado. 

Ainda assim, os agentes de saúde da UBS insistem, a auxiliar de enfermagem 

entra em luta corporal com Marcinho que, mesmo machucando a si mesmo e a ela, é 

vacinado. 

*** 

 

Toca a campainha, Doralice já reconhece: 

— Visita pra mim! 

— Isso, eu vim te ver de novo. 

Hoje, a enfermeira convida Doralice para dar uma volta e ela aceita. Retornam 

com vários pacotes de pipoca e batata frita do carrinho que fica em frente ao Hora 

Certa, a poucos quarteirões dali. Ela, contente, diz que comprou presente para Marisete, 

para Leandro, e para a acompanhante. Agora ela tem dinheiro. Olha na minha direção e 

diz: 

— Pra você não deu pra comprar hoje, fica pra outro dia. 

Sentamos todos no quintal.  

— Doralice, você pode me dar um copo de água? Pede a enfermeira. 
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— Pega lá você! 

— Tá certo Doralice... O que você acha de ir um dia no CAPS me ver, participar 

de um grupo? Só eu que venho te visitar, tá na hora de você ir lá. 

— Ah, enfermeira, eu não vou mais no hospital, não. 

E no meio dessa conversa, insistindo para que Doralice vá ao CAPS, e tentando 

convencê-la, a enfermeira diz que ficaria junto no grupo. Doralice cai na gargalhada e 

diz:  

— Você vai ser paciente! 

A enfermeira olha para mim e para os acompanhantes que estão ali e diz:  

— Tá vendo, já fui rebaixada. 

Doralice rapidamente para um pouco o riso, parece bastante concentrada:  

— É só uma brincadeira. Estou brincando com você. 

Doralice pode fazer piada. Na casa, a fronteira paciente-enfermeira é rompida e 

também garantida. O que é ser paciente de um CAPS, morador de um SRT? A que 

lugares identitários somos levados? Trata-se de sustentar certas experiências nesta casa-

serviço, e não somente porque é uma residência terapêutica, mais ainda porque certo 

cuidado pode se efetuar além-muros do CAPS, no limiar do quase insustentável e 

inaceitável. Um trânsito pelo humor e a recusa daquela que pode frequentar o CAPS, e 

que diz não ao que acreditamos ser um cuidado em saúde mental, enquanto ela insiste 

em nos dizer do hospital... Aquilo que se passa bem diante de nós nos enreda em um 

quintal. Imagens um tanto perdidas, e que contam daqueles que inventam uma vida e 

uma experiência de habitar uma casa. Limiares de sustentação de experiências que 

estão, muitas vezes, na borda, e que transbordam os limites do suportável, e invocam 

outros lugares. Hospital.  

Diferentemente de outros serviços de saúde, no SRT a relação não é marcada 

pelos artifícios agenda, sala de atendimento, índices de produtividade. O que se passa é 

da ordem do viver junto, viver com a loucura. Afetos e corpos postos a trabalhar, a 

produzir outros corpos e outros afetos. Trabalho político e clínico. No SRT, operamos 

com tecnologias que podem permitir viver e ser afetado por outra relação com a saúde e 

a loucura, mas nada disso está garantido, é preciso muito jogo e guerrilha contra si 
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mesmo. Para ficar com uma formulação de David Lapoujade (2002, p. 89), trata-se da 

aposta de ―estar à altura do mais sutil ou do mais baixo, à altura do protoplasma ou do 

embrião, estar à altura de seu cansaço ao invés de ultrapassá-lo em um endurecimento 

voluntarista [porque] ser forte consiste em estar à altura de sua fraqueza.‖ Um exercício 

que interessa ao trabalho no SRT, porque tenta escapar à modulação produzida pela 

asfixia, servidão e melhoramento, pois se trata, sobretudo, nos termos de Michel 

Foucault ([1977] 1993), de uma vida não fascista. 

 

*** 

 

— Quem será na sexta-feira, neste horário?  

Entra Pedro, Ana tá na sala vendo TV. 

— Hoje eu trouxe minha prima Maria e a tia Jussara. 

Duas mulheres muito simpáticas, e com o sotaque que não negava a origem 

mineira. 

Ana está deitada, coberta com uma manta rosa, mesmo no calor de 30 graus. 

Olha de lado para o irmão, a tia e a prima entrando, resmunga alguma coisa e cobre o 

rosto. Prima e tia atentas à casa; Doralice dá lugar para uma delas se sentar ao lado de 

Ana. Elas parecem receosas, ainda assim a tia arrisca uma aproximação: 

— Ô Ana, a tia trouxe um queijo procê de Minas.  

Às vezes, acho que a nossa presença nestes momentos atrapalha, chamo a 

acompanhante e nos retiramos. Ana abre um sorriso, levanta e convida as familiares 

para conhecer seu quarto. Preocupadas, me perguntam: 

— Podemos ir? Ela não é agressiva? 

Faz muitos anos que não a veem, e a notícia que tinham era de uma mulher 

agressiva e louca no manicômio, que até perdeu a orelha numa briga com outra 

paciente.  

Mesmo achando que a nossa presença atrapalha, encorajo a tia e a sobrinha a 

acompanharem Ana. 

Depois do tour pela casa, é hora do café: 
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— Nenê, pega rapadura e queijo.  

Todos tem que comer e, sabendo desta tradição mineira, ninguém recusa. Na 

despedida, tia e prima me puxam: 

— Sabe que, olhando assim, ela até parece normal, se o povo visse nem diria que 

ela tem problema na cabeça... Tadinha dela, lá naquele Franco da Rocha, o chão era 

duro demais, gente suja, cagada, ela ficava brava demais sô. 

Outra incidência topológica? No pátio, era preciso ser brava, cara feia. Na sala, 

no quarto da casa, certo desmonte, e uma remontagem possível para Ana.  

 

 

4.2 Pequenas notas insustentáveis e uma narrativa qualquer 

 

Em uma casa, as portas podem permitir entradas e saídas, e às vezes, uma saída 

pode ser pela janela, armário, um cantinho fresco, e ao mesmo tempo há e não há 

caminhos preestabelecidos. Saímos e entramos; por vezes, há outras ofertas possíveis, 

adaptação, margem de manobra e também liberações dos acompanhados pelo SRT – e, 

em alguns momentos, de todos nós, em casa e fora dela –, ao passo que também 

devaneava com um serviço que não necessitasse de uma equipe de acompanhantes e de 

uma coordenadora.  

Interessou-nos os encontros – sem que estes fossem um projeto com utilidade, 

preparado antes –, ao mesmo tempo há uma aposta em não sermos tão necessários e em 

agenciar uma presença sutil capaz de dar sinais de outras possibilidades em uma casa, 

com a loucura, sem a necessidade de abrandamento ou apaziguamento. 

Talvez experimentemos ainda algumas fantasias desarrazoáveis de deslimite. 

Seja nos momentos em que eles brigam, seja naqueles em que nós brigamos com eles – 

seja, especialmente, sem o nós e o eles. Ou quando insistem em não tomar banho, fugir, 

deitar no chão, não querer o que queremos. Medos manicomiais parecem estar entre os 

muros, além-muros, entre nós. Medo de que eles se matem, ainda que corramos o risco 

de sustentar a morte em vida, o que seria pior; de que não se cuidem, ainda que o 

cuidado seja muita coisa; de que defequem em lugares públicos, ainda que muita gente 

faça isso. 
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Nas horas mais desesperadas, românticas e menos trágicas, pudemos questionar: 

até onde suportaremos não ter respostas diante das tensões cotidianamente anunciadas? 

Nas horas mais trágicas a resposta é: quase sempre! 

Tentativas – românticas, trágicas, muitas. Tentativas de sustentar certa 

porosidade nos encontros com aqueles que acompanhamos e nos acompanham, à 

espreita do que produzimos, sabendo que neste encontro algo é fabricado, destruído, 

remontado, para além do fácil ―eles acompanhados e nós‖. Nesse conjunto, há um 

convite para não suprir as ditas faltas e vazios existentes nesta e em uma casa qualquer, 

um serviço de saúde qualquer, e talvez desinvestir o terapêutico em um SRT. 

Nossos gestos, às vezes mínimos, involuntários, produzem n ofertas, há 

contaminações interessantes, ao mesmo tempo separações e vais-e-vens. Aqui e ali 

sustentamos o insustentável, e há reversibilidade, e novamente vem alegria, medo, o 

insustentável de cada dia, e nada está garantido.  

Haveria ainda uma tensão a mais a ser sustentada, problematizada, e que aparece 

neste bloco. Trata-se de nossas ações com traços humanistas, com manejos antitéticos 

ou complementares: interpelar, chamar às falas, e também reservar-se, como se fosse 

dar tempo ao outro, aceitar seus movimentos. Trata-se de interpelar e não interpelar, ser 

e não ser, movimentos que solicitam improváveis velocidades e requintadas lentidões
44

. 

Portanto, não há, assim como em outras tensões enunciadas neste trabalho, uma resposta 

certeira, taxativa. Há tentativas de habitar paradoxos, de se manter com um fio – não o 

da navalha, no qual é difícil manter-se, e que ainda tem a navalha e seu filete –, mas fio 

de metamorfose
45

, um fio de transformação que nos mantém em complicada relação 

com o sustentável e o insustentável em uma casa. 

 

*** 

 

Era uma quinta-feira à tarde. Tudo, até aquele momento, indicava que seria mais 

uma tarde tranquila. 

                                                           
44

 Frase recolhida de um plano que implica pesquisa e clínica no texto de Luiz Orlandi ―Com que verbos 

cuidar do verbo pesquisar‖, em que diz: ―entrar nesse tão difícil jogo exigiria penosos movimentos; 

obrigaria a criar paradas para repousos, sim, mas irredutíveis a descansos excessivos; seriam movimentos 

produtivos na perspectiva da pesquisa; movimentos que solicitariam ao corpo-e-alma improváveis 

velocidades e requintadas lentidões.‖ (ORLANDI, 2019, no prelo). 
45

Acerca do desejo e de manter-se no fio de metamorfose, ver a fala de Luis Orlandi, ―Por um fio entre 

desejo e transformação‖.  

Disponível em: https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2014/12/27/por-um-fio-entre-desejo-e-

transformacao-luiz-b-l-orlandi/. Acesso em: 20 jul. 2019. 

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2014/12/27/por-um-fio-entre-desejo-e-transformacao-luiz-b-l-orlandi/
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2014/12/27/por-um-fio-entre-desejo-e-transformacao-luiz-b-l-orlandi/
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Vou até o CAPS buscar Totó, enquanto uma acompanhante sai para fazer 

compras e a outra faz companhia para aqueles que estão na casa.  

Mal saio do SRT, toca o telefone: 

— Julliana! Julliana! O Totó tá quebrando tudo aqui. 

— Puxa! O que houve? Ele voltou do CAPS comigo e estava tão tranquilo. 

— Eu não sei direito, mas já quebrou todos os vidros da sala.  

— Você já ligou no CAPS? 

— Sim, mas eles disseram que estão em dois técnicos lá, e não podem vir ajudar. 

O que eu faço?  

— Se acalme primeiro. Tentem tirar os outros moradores de perto. Tente depois 

se aproximar, conversar e acalmá-lo. Te ligo de volta já já. 

Passado alguns segundos: 

— Julliana! Agora ele tá jogando as cadeiras, quebrou metade delas. Não dá nem 

pra chegar perto, eu tô com medo, os moradores também. Eu chamei o Samu e a polícia. 

— Tudo bem, mantenham-se seguros, então. Vamos esperar o Samu. Eu pedi pro 

Danilo entrar mais cedo, daqui uns quinze minutos ele chega pra ajudar e a Cris 

também. 

Foi um final de tarde que ainda não havíamos experimentado nestes quase três 

anos. Medo.  

Totó se acalma um pouco com a chegada da polícia: 

— Ei cara, o que houve? Você tem que se acalmar. E olha, já tomou seu 

remédio? 

Depois de muitas horas, chega o Samu; mais calmo, ele vai andando até a 

ambulância, conduzido pela acompanhante. 

— Nós nunca precisamos de Samu aqui, será que ele tinha que ir mesmo? 

— Ah, eu acho que sim, ele quebrou quase a casa toda, todos ficaram com medo 

e ele não tá querendo tomar remédio.  

— E se ele fica assim de novo e a gente estiver sozinha no plantão? 

Totó fica quinze dias internado em um pronto socorro. Quando íamos visitá-lo, 

ele escondia o rosto, chorava se falássemos do acontecido no SRT. No dia da alta, a 

médica plantonista alerta: 

— Toma direitinho o remédio rapaz, pra não ter de voltar pra cá. 

 

*** 
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São nove horas da manhã, sexta-feira: 

— Pessoal, venham tomar o remédio, temos que subir pro CAPS, hoje tem o 

grupo de beleza. 

Assim como os outros, Totó pega seu copo de água e os medicamentos. 

— Julliana, olha lá o Totó. Ele continua não tomando a medicação. 

— Como você sabe? Ele acabou de pegar aqui. 

— Sim, ele pega! Depois, não sei como, tira da boca, põe no bolso e joga no 

quintal. 

A acompanhante sabia dos movimentos de Totó.  

— Ei Totó, porque jogou o remédio fora? Estão jogados aqui no quintal! Você 

precisa tomar! Não pode fazer isso, não! 

— Não, não, não. 

São as palavras ditas. Mas quando chegamos mais perto, já vencido o medo, 

ainda que temporariamente, de ele se agitar ou agredir novamente, a acompanhante 

pergunta: 

— Me explica, porque você não quer tomar o remédio? 

À sua maneira, nos conta de seus medos, junta as mãos e deixa cair uma lágrima. 

— Não entendo. Você quer rezar? 

— Não, não, não! Medo. 

E aponta para o céu, depois junta as mãos novamente. 

— De morrer? 

Totó chora. Não conseguimos fazer com que ele tome o remédio. Tememos 

outro episódio, enquanto ele parece temer a morte. 

Parece haver algo de muito contemporâneo no problema dos pequenos gestos de 

sustentação e o insustentável.  

Há a clínica do morar, há os mundos extraclínicos, que produzem uma clínica, 

mundos e tensões micropolíticas que sempre produziram certa clínica, e essa clínica se 

relaciona com o sustentável, com o que pode, e não ser sustentado em nós, por nós. 
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Isso tudo tem se relacionado em ato com nossos limites e modulações da 

percepção, da tolerância afetiva, olfativa, cognitiva, também com os traços do processo 

civilizatório e o humanismo cansado que nos constitui.  

Há algo da ordem do indizível, do inenarrável que se relaciona com sustentar ou 

não a loucura, certa noologia (estudo do pensamento) e política de cognição. Portanto, 

essas narrativas sustentadas dizem do que foi possível perceber, escrever. O 

insustentável talvez tenha percebido insuficientemente – não passou pelo limiar de 

dizibilidade – por isso não está aqui e está mal dito e mal visto. 
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