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RESUMO 

 

 
Este  texto  é  um  acontecimento  disparado das  oficinas  de  teatro  do  Caps 

CasaViva  e  numa  instituição  educacional.  Seguem assim fragmentos,  sem 

necessidade de explicação, apenas agenciamentos e encontros. Aposta-se na 

leitura como um outro encontro quiçá disparador de muitos encantos. Não é um 

método seguro ou universal para se proceder nestes lugares. Ao passo que 

tem seu  método,  caminho  percorrido,  desterritorialização  e  territorialização, 

embora a reterritorrialização seja também perigo. É antes, dobra e desdobra e 

dobra dos agenciamentos em oficina que vazam paredes institucionais, que 

liberam possíveis de vida entre teatro e dança produzindo territórios que 

desterritorializam os instituintes da doença, dos discursos da boa vontade, do 

altruísmo social. Aqui nada de utopia, apenas produção de real, na realidade. 

Arte é o estado de vida de criação, corpo pleno ou quem sabe corpo sem 

órgãos. 
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O que acontece numa oficina de teatro? E numa conversa? O que 

acontece? Muito mais que teatro ou muito mais que estas representações a 

que estamos acostumamos a relacionar à vida. Teatro vivo no Caps CasaViva 

é produção de saúde, vida em usinagem. As oficinas de teatro são o pretexto 

para falar do fluxo esquizo que corre e escorre pelas formas, disforma 

desfazendo  forma,   produzindo   forma,   consumindo   e   sendo   consumido, 

sumindo, sumo, com sumo. Não há forma, programa ou poder capaz de conter 

o fluxo. No entanto, ao represá-lo, o transbordamento acontece: ora doença, 

ora resistência e criação. Mas é possível seguir seu devir, seu movimento, sua 

diferença de velocidades, como animal à espreita que recua, acua e ataca na 

oportunidade surgida. 

Uma vida não é um delírio, embora muitos delirem vidas. Delirar é 

produzir. “Todo delírio tem um conteúdo histórico-mundial, político, racial; 

arrasta e mistura raças, culturas, continentes, reinos” (DELEUZE; GUATTARI, 

2010, p. 123). Mas produz-se o que no delírio? “O delírio tem como que dois 

pólos, racista e racial, paranoico-segregativo e esquizo-nomádico” (Ibidem, p. 

144). O delírio produz então mais delírio ou mais vida! É que a vida não é 

delírio, mas se produz de um delírio. Produção viva. Aqui nestes relatos 

conversas delirantes, vidas possíveis são produzidas. O delírio não é individual, 

é sempre agenciamento, um coletivo de forças, não se delira sozinho. “O delírio 

é a matriz em geral de todo investimento social inconsciente” (ibidem, p.p. 365- 

366). É pelo delírio que, ao mesmo tempo, se vislumbra um novo  mundo 

possível e uma nova perdição inevitável. Esquizofrênicos artificializados, 

apartados de suas máquinas desejantes, bruscamente interrompidos de seus 

processos desejantes,  dilaceram  corpo  impossível  na  produção  de  corpo



possível, e na tentativa de produzir, sucumbem, incapazes de se inventarem. 

No entanto, é pelo mesmo processo delirante que artistas da literatura, do 

cinema, do teatro, da pintura, da vida deliram mundos que produzem outros 

mundos possíveis de viver. “Se a esquizofrenia é o universal, o grande artista é 

seguramente aquele que transpõe o muro esquizofrênico e atinge a pátria 

desconhecida, lá onde ele não é de tempo algum, de meio algum, de escola 

alguma” (ibidem, p. 96). Delira-se para produzir vida, embora nosso socius 

tenha armado para produzir ainda mais delírio de imagens, de prisão, de 

liberdade, de consumo, de impossibilidade de vida, de delírio permitido. 

 
 
O APRENDER DE COMO CUIDAR DAS COISAS 

 
Outro dia fiquei impressionada ao ler um relato do livro da psiquiatra Nise 

da Silveira, uma monitora achou estranho um artista paciente do hospital 

psiquiátrico não mais assinar seus quadros. E lhe perguntou o porquê disso. Ele 

responde com uma lucidez impressionante: “Eu estava no hospital Gallotti e me 

levaram para o hospital Gustavo Riedel sem me avisarem nada. Não sou mais 

uma pessoa, sou uma coisa sem nome”.1 Esse relato ficou preso em mim, e se 

estendeu pelos nossos encontros no Caps CasaViva: 

 

                                                    O  esquizofrênico   é  o  produtor   universal 
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 18). 

 

 
Estávamos nas vésperas de finalizar o nosso processo do teatro “Casa de 

Retalhos”, no Caps CasaViva e, talvez para materializar o nosso projeto, 

resolvemos fazer um encarte\cartão como lembrança, com as fotos e nomes dos 

nossos  atores,  com  muitas  das  pessoas  que  há  tanto  tempo  havíamos 

convivido. Foi uma tarefa bem difícil já que muitos haviam passado pelo teatro 
 

 
 

1 
SILVEIRA, NISE da Silveira. Luiz Carlos Mello (org.). Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009.



 e não mais voltado por diversos motivos, seja internação ou porque não 

desejavam mais, o fato é que a comunidade era sem comunidade. A presença 

dos nossos atores era muito oscilante.  Não queria fazer o encarte da “inclusão”, 

e afirmar uma obrigação de incluir todos que um dia estiveram nas oficinas. 

Naquele momento o que seria ineteressante era perceber os atravessamentos 

dos que deixaram marcas por lá. Fiquei presa aos nomes, fui a cada um deles e 

lhes perguntei como queriam o nome no nosso encarte, tentei ser muito 

cuidadosa. Os caracteres  estavam ultrapassando  o  limite, por  conta  da  

diagramação. Novamente fui até eles e perguntei se  poderia mudar e abreviar o 

nome, concordaram. E de novo, e novamente  e  de novo,  repeti  esse vai  e 

vem inúmeras vezes. Cansaço, até acertar os nomes e as fotos que iriam para 

o nosso trabalho. Muitas vezes a loucura se deu aí, fui invadida pelo acontecido 

com o artista que não mais assinava seus quadros. 

Bené e Dona Irani não iriam para nosso cartão, resolvi então tirar 

algumas fotos deles. Com tudo o que eu sabia a respeito do que era cuidar, 

resolvi intervir no material, procurei o melhor enquadramento para as fotos, 

encontrei alguns pequeninos grampinhos, os mais elegantes que eu conhecia, 

eles agrupariam as fotos dos nossos outros companheiros que não iriam estar 

no encarte. O encarte tem a feitura de uma amiga e artista, ela nos visitou por 

alguns dias, participou do processo, de vários acontecimentos, registrou vários 

encontros que deixaram marcas. “Eu faço teatro é do espírito para matéria, não 

é da matéria para o espírito não” Antônio Carlos Fonseca. Essa é a frase que 

compõe com o cartão. Depois de reveladas as fotos e tudo pronto, encontro 

com Bené, lhe entrego com tamanha delicadeza o nosso material tão vivo, tão 

Casa de Retalhos. Bené, com uma grande rapidez, pega o material da minha



mão, dobra em vários pedaços e, imediatamente, coloca em seu bolso. Bené 

parecia não ter visto o meu presente, ou ter feito retalhos do presente, para 

Bené é assim que se cuida das coisas. Amassar e guardar logo no bolso. 

Imediatamente o moço   pergunta-me sem querer perguntar, como é que se 

cuida das coisas? ‟ O cuidado das coisas há de ser medido pela intimidade que 

temos com elas. Bené amplia o meu jeito de enxergar os variados modos de 

cuidar e de se deixar ser cuidado. Logo mais lhe pergunto onde estariam as 

fotos, o moço me diz que acha que perdeu, interfiro pedindo para ele procurar 

no seu bolso, Bené cuidadoso, procura que procura e encontra o nosso 

material. Desamasso os retalhos das fotos e as vejo com ele. Percebo que 

Bené tem algo em comum com o moço artista que deixou de assinar os seus 

quadros, eles parecem cuidar de uma ética que lhes inventam a todo tempo, a 

ética dos desejos. 

 
Do Teatro Casa de Retalhos 

 
 Temos uma boneca, a Severina, sugerida por uma companheira do 

Caps. A boneca é um dispositivo que cria mais vida. Ao longo do processo, 

Bernadete presenteia a boneca com gloss e brilho. Maria Aparecida presenteia 

nosso teatro com uma boneca loira e uma mamadeira, esta boneca torna-se 

madrinha de Severina. Ela também sugere que a blusa da  boneca  precisa  

ser  lavada.  Maria  arranca  a  blusa  e  leva  para  lavar; pergunta “e se 

manchar?”. Digo que tudo bem, que o importante era o movimento, era fazer o 

que precisava ser feito. Maria de Fátima nos inquieta com essas palavras: “Eu 

me arrepio quando pego nas coisas dela. Faz acordar coisas na gente!”. 

“Tentativa de melhorias para dias melhores”. 

 
 
DA EXPERIÊNCIA DE UMA ESTAMPA LISA ESTAMPADA



Dia de apresentação. É o nosso dia de finalizar um processo. Nesse momento 
 

estávamos trabalhando com os Saltimbancos2. Resolvemos os figurinos de 
 

quase  todos,  só  para  Bernadete  que  ficou  faltando  uma  blusa  lisa.  O 
 

suspensório do figurino do Cachorro era estampado. Bernadete imediatamente 
 

se prontificou a chegar mais cedo e ir com a blusa mais lisa que tinha. Chego 
 

ao  Caps  no  horário  que  havíamos  combinado.  Encontro  com  Bernadete 
 

sorridente, corre até mim e me pede para tocar em sua blusa, ela me diz: 
 

“Olha,  é  a  mais  lisinha”.  Muitas  gargalhas,  eu  não  conhecia  blusa  mais 
 

estampada. Bernadete ao me convidar a tocar sua blusa nos lembra do quão 
 

doente é a tirania do olhar, do quanto territorializamos os outros sentidos e 
 

perdemos outros possíveis de corpo. Sem olhos, sem nariz, sem boca, sem 
 

rosto, outros convites são feitos. Bernadete fragiliza os limites, nos lembra o 
 

quanto imagens são movimento, elas se movimentam por outros sentidos. Ao 
 

tocar percebo quão lisa era a blusa. E logo depois, eu entrego uma blusa a ela 
 

e digo: “Estou torcendo para que sirva”, e ela responde: “Por quê? A blusa é 
 

gorda ou magra?”. 
 

Outros convites são feitos: os sentidos não tem um único centro, o olhar é tátil, 
 

Bernadete desperta outros olhares, para o olhar enquanto tato a blusa é lisa. 
 

Há  de  se  desterritorializar  os  sentidos  para  criar  mais  corpo  possível. 
 

Bernadete nos atormenta com outras palavras: “Meu olho só tem tamanho, não 
 

enxergo, não”. Afinal, o que enxergamos, então? A psicose ou um outro estado 
 

do ser pode vir a ser perigoso, como nos lembra Artaud, revisitado por Nise da 
 

Silveira e nos faz pensar que a psicose ou esse outro estado do ser que está 
 

em trânsito intensivo, é coisa dos nossos afetos. Ao entrar em contato com 
 

esses  afetos  é interessante  perceber,  como  se  inventa  outras  formas  de  

expressão.



Lembro que “O boa tarde”, nome dado às reuniões à tarde do Caps CasaViva, 
 

tudo é muito falado, tem regras muito claras, pouca abertura para criação. É o 
 

lugar no qual mais vejo aparecer as “vozes” em Bernadete, estas vozes que só 
 

alguns encantados ouvem, refiro-me a esse outro estado do ser talvez mais 
 

perigoso.  Em  outros  momentos,  um  ideal  de  lucidez  também  é  muito 
 

requisitado, desejado de produzir. Recordo de uma usuária em crise forte, 
 

desfalecida. E Bernadete  acolhe essa pessoa com um grande altruísmo e 
 

lucidez invejável por qualquer profissional de saúde. Pede a ela para respirar 
 

fundo, corre para pegar água, fica um longo tempo cuidando com toda a sua 
 

delicadeza. E nesse momento, Bernadete tem uma fala tão organizada que me 
 

emociona frente à expectativa de desorganização que impõem a ela. Talvez 
 

porque também revisito isso em mim, esses impossíveis que a fala me traz. 
 

Bernadete parece ter visitado nela mesma essas dores outras e faz disso uma 
 

potência que afirma que a vida sempre pode um pouco mais. A atitude de 
 

Bernadete lembra os próprios “tratamentos” dos psicólogos profissionais. Isso 

tudo tem provocado a pensar que a distinção entre usuários e profissionais de 

saúde pouco tem a ver, visto os limites sempre vivenciados. Somos todos 

usuários de um sistema social que ora nos adoece, ora nos dá brechas para a 

fuga, à invenção. Recordo que nas oficinas de teatro, onde inventamos um 

espaço potente e aberto para criação, ouvimos as outras vozes de Bernadete e 

essas, sim, vigorosas. Ela cria um corpo tão aberto, poroso fazendo disso 

saúde. Percebo a experiência da consciência habitada nesse corpo que não 

pode ser mais que um inconsciente maquinando. Já não falo em arte como 

cura, mas em arte como produção de saude. 
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ANEXO A – TEXTO EXPANDIDO E VÍDEO  
 

 

Devido as normas de publicação dos Anais do evento, aqui, foi 

apresentado uma versão selecionada do texto. Para ter acesso ao texto 

expandido, junto a um vídeo, favor acessar: 

https://www.youtube.com/watch?v=h74kKH_ZcSc&feature=youtu.br.

http://www.youtube.com/watch


ANEXO B – COMPOSIÇÃO DE IMAGENS  
 

 
Mas  será que isso é suficiente para fazer calar o clamor da produção desejante: somos todos esquizos! somos 
todos perversos! somos todos Libidos  demasiado viscosas ou demasiado líquidas... não por gosto, mas porque 
somos levados pelos fluxos desterritorializados... Qual o neurótico um tanto grave que não se e ncontra apoiado 
no rochedo da esquizofrenia, nesse rochedo agora móvel,  aerólito? Quem  não  frequenta as territorialidades 
perversas para além dos jardins de infância de Édipo? Quem não sente nos fluxos do seu desejo a lava  e a 
água? Afinal, de que estamos doentes? Da própria esquizofrenia como processo? Ou da furiosa neurotização a 
que nos entregam, e para a qual a psicanálise inventou novos meios, o Édipo  e a castração? Será que estamos 
doentes da esquizofrenia como processo — ou da continuação do processo ao infinito, no vazio, essa horrível 
exasperação (a produção do esquizofrênico-entidade), ou, ainda, da confusão do processo com uma  meta (a 
produção do perverso- artifício) ou, ainda, da interrupção prematura do processo (a produção do neurótico- 
análise)? Forçam-nos  ao confronto com Édipo  e a castração, assentam-nos sobre eles: seja para nos medirem 
por essa cruz, seja para constatarem que não somos mensuráveis por ela. Mas  de toda maneira o mal já está 
feito, a cura escolheu o caminho da edipianização, todo juncado de detritos, contra a esquizofrenização que 
deve nos curar da cura (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 95). 



 

 
           
 
    
    
    

 


