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Seminário FESPSP: “Cidades conectadas - os desafios sociais na era das redes" 

17 a 20 de outubro de 2016 

GT 1 - Afetos e corpos nas instituições contemporâneas 

Quando a literatura socorre a loucura, relato de experiência de um grupo de 

comunicação e expressão em um CAPS III do município de São Paulo 

Celso Ricardo Bueno , Isabela Filardi , Natalia Barco  1 2 3

Resumo: Este artigo pretende fazer um relato de experiência sobre um grupo de 

Comunicação e Expressão (Desparafuso) que acontece no CAPS III Itaim Bibi. O grupo 

vem se modificando desde 2012 e passou a utilizar a literatura narrativa como uma das 

estratégias para lidar com o sofrimento mental. A escolha dos textos lidos e a dinâmica do 

grupo são peculiares e revelam que muitas vezes o trabalho, a prática, antecede o olhar 

teórico sobre o problema, mas nem por isso menos impactante. Por fim, fazemos algumas 

reflexões sobre esse processo e possibilitamos caminhos, esperançosos, dentro do difícil 

trabalho na Saúde Mental. 

Palavras-chave: literatura, reforma psiquiátrica, saúde mental, reabilitação 
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1) Introdução: 

 Fazer relatos de experiência equivale relatar casos. E é na comparação entre os 

casos que podemos perceber os caminhos a percorrer ou mesmo traçar hipóteses. Por 

mais que a medicina tenha hierarquizado a condição de relato de casos a um dos níveis 

mais baixos de evidência científica, é incapaz de se desfazer dele, justamente para trocar 

as experiências de fazer e saber. Continua a ser uma importante fonte de informação, 

alimentando materiais fundamentais para o melhor tratamento e compreensão dos 

sujeitos (no caso pacientes) em determinadas situações (YOSHIDA, 2007). Contar um 

caso também nos parece ser um exercício de recontar mentalmente para nós mesmo 

nossas práticas, teorizar sobre elas e a partir daí sofrer menos com a dureza do trabalho 

e, porque não, da vida. Por isso escolhemos materializar esse artigo, dividindo assim as 

nossas maneiras peculiares de lidar com a loucura ao mesmo tempo em que repensamos 

sobre a prática.  

 O texto apresentado está dividido em 3 partes: inicialmente vamos descrever, 

brevemente, o cenário onde o Grupo Desparafuso acontece, contextualizando dentro da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira e a mudança paradigmática do par doença-tratamento 

para sujeito-cidadania, base da Reabilitação Psicossocial, como um conjunto de práticas 

que fortalecem a possibilidade de existência dessa pessoa no mundo. Em seguida 

apresentamos o grupo propriamente dito, com suas particularidades e o modo de 

funcionamento, descrevendo também as obras trabalhadas nos últimos 10 meses e 

fazendo pequenas reflexões. Por fim, articulamos essas experiências com as ideias de 

alguns autores como Umberto Eco e Antônio Cândido sobre a literatura e repensamos, a 

partir delas - experiência e ciência, a importância da literatura na vida desses sujeitos. O 

“salvamento" da loucura, nesse caso, não vem com sua cura ou com sua extinção, mas 

com a possibilidade de dar ressignificados às fantasias da vida, ao sofrimento e as 

identificações com personagens consagrados na literatura brasileira e universal.  
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2) O cenário 

 Os Centros de Atenção Psicossociais são dispositivos inseridos no contexto da 

reforma do modelo assistencial em Saúde Mental (BRASIL, 2002). Desde a lei 10.216 de 

2001 (BRASIL, 2001) e com a instalação das portarias que regulamentam o 

funcionamento dos CAPS (Portaria Ministério da Saúde 336/2002 ), temos um aumento 4

substancial em quantidade ao mesmo tempo que decresce o numero de leitos 

psiquiátricos em hospitais especializados. A Reforma Psiquiátrica Brasileira é um 

processo histórico dinâmico com o envolvimento de diversos atores, múltiplas são as 

influências teóricas e as experiências espelhadas para a implantação de um novo modelo 

e não pretendemos aqui dissecá-los, mas o que nos importa é que uma das bases dessa 

mudança de olhar é um novo campo que surge, a Saúde Mental, e dentro dela um 

conjunto de instrumentais que facilita essa mudança paradigmática, falamos aqui da 

Reabilitação Psicossocial. De difícil definição por ainda ser um conjunto teórico e prático 

relativamente recente, cerca de 50 anos (PITTA, 2010). A Reabilitação psicossocial é 

focada em alguns eixos, entre eles, a moradia, o trabalho e geração de renda e a 

cidadania ou lazer (JORGE, 2014). Se antes a doença se sobrepunha ao sujeito, agora 

deve-se inverter, a doença deve ser colocada entre parênteses, e isso não se equivale 

dizer que ela não exista, mas que o foco deve ser o sujeito em sofrimento. Diversas 

estratégias são utilizadas na reabilitação psicossocial, tais como assembleias nos 

serviços de saúde, oficinas e grupos de geração de renda, especialmente na perspectiva 

da economia solidaria, ações de contratualidade no território (ou algo como dizer um 

“empoderamento" das ações cotidianas que nos levam a plena cidadania, como validar e 

ser validado socialmente, engendrar contratos sociais, etc).  

 O CAPS onde o grupo que relatamos acontece, está inserido na regional de saúde 

oeste de São Paulo, abrangendo parte da subprefeitura de Pinheiros (distritos de Alto de 

Pinheiros, Pinheiros, Jardim Paulista e Itaim Bibi), com uma população de referência em 

torno de 291.338 habitantes  e com 371 usuários matriculados ativos  em agosto de 2016.  5 6

O CAPS III Itaim Bibi funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, sendo o atendimento 

ao público geral feito das 7 as 19h, após esse horário somente para os usuários que 

estão em acolhimento integral ou noturno. Este serviço passou a funcionar 24 horas por 

 Portaria 336 de 19 de fevereiro de 2002: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/4

prt0336_19_02_2002.html> acesso em 25/09/16

 Dados IBGE, 20105

 informação obtida da gerência do CAPS III Itaim Bibi6

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html
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dia em 2009, sendo a gestão realizada em parceria entre a Prefeitura Municipal de São 

Paulo e uma Organização Social de Saúde, no caso a ASF (Associação Saúde da 

Família). Seu funcionamento é centrado em ações territoriais e nas atividades grupais, 

fechadas ou abertas a comunidade, mais ou menos terapêuticos no sentido estrito, 

sempre consonante a de uma “clínica ampliada”. O CAPS III Itaim Bibi é dividido em duas 

mini-equipes, sendo cada uma responsável por um território ou conjunto deles, que se 

reúnem semanalmente para discussão de casos e condução das atividades do cotidiano 

do serviço, além disso existe uma reunião geral com toda a equipe que trata de questões 

mais amplas. Essas reuniões são compostas apenas de funcionários, servidores 

municipais e/ou contratados pela Organização social de saúde parceira do território. A 

assistência aos usuários funciona de “porta aberta” ou seja, não há necessidade de ser 

referenciado para o acolhimento e/ou avaliado pela equipe; esses atendimentos iniciais 

acontecem diariamente e há uma equipe responsável para fazê-lo. Os usuários ativos do 

CAPS participam de atividades fechadas (como os grupos de acompanhamento e 

psicoterapia), ficam no que se chama de “ambiência” (o ambiente de trocas de relações 

que se estabelece nesse serviço, sendo de um potencial transformador grande) e grupos 

abertos (tal como o grupo que relataremos no próximo item). O cotidiano do serviço é 

discutido em conjunto aos usuários na chamada Assembleia que acontece 

semanalmente, alem disso há espaço de controle social do SUS através do Conselho 

Gestor da Unidade que se reune mensalmente e é composto equitativamente entre 

usuários (50%), trabalhadores do serviço e gestão (50%). As deliberações desse conselho 

gestor são levadas em conta pela gerencia da unidade para implementar, avaliar ou 

modificar as políticas publicas em andamento no serviço. O SUS é um sistema que conta 

com duas grandes instancias de controle social , uma deliberativa que são os conselhos 7

de saúde (em todos os níveis - federal, estadual e municipal) e as conferencias de saúde, 

consultivas, e são realizadas periodicamente. Isso respinga nas regiões da cidade de São 

Paulo e em cada serviço que mantém estruturas semelhantes para facilitar esse controle 

social. Isso num CAPS tem uma potência ampliada quando pensamos sobre 

protagonismo de quem antes sequer era levado a serio, tornando-se de alguma forma 

terapêutico, com o aumento de seu poder contratual.  

 Lei 8142/90 que institui o controle social no ambito do SUS: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm> 7

visualizado em 18/09/16

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
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3) O Grupo Desparafuso: o dispositivo caótico dentro do CAPS, a desordem 

acalentadora 

 Na tentativa de aumentar o repertório cultural, ou melhor, o capital cultural dos 

usuários do CAPS, desde 2012 o grupo de comunicação do CAPS III Itaim Bibi vem se 

ampliando, tornou-se um grupo de atividades de expressão e comunicação, abandonando 

o papel de fazer fanzines e divulgação de atividades internas e externas do CAPS para se 

voltar a si mesmo em busca de uma nova identidade. Essa transformação foi processual e 

teve como atores, os técnicos e os usuários que compõem o grupo. O grupo atualmente é 

composto por 4 coordenadores (1 médico psiquiatra, 2 terapeutas ocupacionais e 1 

técnico de enfermagem) e entre 10 e 15 usuários, acontece todas as quartas-feiras as 

14h30, com uma duração de 2h e tem uma dinâmica bastante livre, além disso desde 

2015 estabelecemos uma parceria com o Memorial da Resistência na qual 

desenvolvemos uma vez por mês atividades conjuntas com o objetivo de “narrar" as 

histórias dos abusos cometidos dentro dos hospitais psiquiátricos a partir de imagens. 

Assim, são duas atividades que correm em paralelo hoje, o funcionamento habitual do 

grupo e a parceria com o memorial da resistência, vamos nos deter aqui a contar a 

experiência sobre a descoberta da literatura e das narrativas por esse grupo e como isso 

tem ajudado a pensar outras possibilidades tanto para os usuários do serviço quanto para 

os técnicos/profissionais.  

 O grupo, por ser aberto, não tem uma exigência da permanência dos mesmos 

usuários, entretanto notamos que ao longo do tempo as pessoas nos procuram e se 

gostam ou se sentem à vontade com a dinâmica ficam, assim, muitos ali se conhecem há 

vários anos. De forma geral o grupo é composto de 10 a 15 usuários por semana e 

durante a realização da atividade é comum que alguns entrem e outros saiam, essa é 

uma rotina frequente. Respeitando a diversidade, inclusive entre os profissionais 

coordenadores, acolhemos pessoas em diferente graus de sofrimento mental, podendo 

por exemplo quando um usuário não está bem, isso refletir na condução do trabalho do 

grupo. Não é simplesmente uma reunião de pessoas que querem discutir sobre literatura, 

poesia, textos, ideias e produções artísticas. É um tanto disso somado à ansiedade de 

falar, de se expôr da maneira que é possível fazer, pois diversas vezes o caos reinou na 

atividade, por isso não planejamos com muita antecedência o que vamos fazer, 

normalmente isso é decidido de um grupo a outro ou no mesmo dia da atividade. Então as 

escolhas dos textos trabalhados foram feitas à medida que algum comentário ou 

sentimento ali eram despertos. Caso tenha algum novo participante é nossa rotina nos 
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apresentar e explicar o que o grupo faz, normalmente isso é feito por um usuário que já 

frequenta há mais tempo. Toda semana iniciamos nossas atividades ou com alguma 

poesia que alguém queira ler, ou com uma música que ficou na cabeça de alguém ou 

discutindo o que vamos fazer nesse dia. Depois de decidida a atividade, o grupo passa 

para um momento de informes onde cada um dá seu recado (se não virá na próxima 

semana, se tem alguma peça de teatro gratuita perto, se vamos fazer alguma atividade 

externa ou até mesmo se algum usuário do caps faleceu). A atividade nunca é linear, 

sempre interrompida por diversas razões: comentários sobre o texto ou fora dele, alguém 

que ficou bravo com outro, alguém que está chorando, uma pessoa que esta falando 

sozinha em voz alta ou mesmo um usuário tocando flauta durante a atividade. Todos 

esses obstáculos fazem do grupo algo único,  a não linearidade pode ser sentida por 

alguns como sem contorno ou limites, mas isso é apenas aparência. Conviver com a 

diversidade e a loucura não é fácil, por vezes temos que sustentar as escolhas, pois a 

tendência é desistir e como queremos fortalecer potências e gerar um aumento da 

contratualidade social, os coordenadores do grupo sustentam com seus desejos e afetos, 

as vezes de forma contraditória ou até mesmo conflituosa. 

 Retomando a evolução do grupo, conseguimos visualizar pelo menos 6 momentos 

em sua  história de 2012 até o presente que descrevemos a seguir:  

1) O primeiro momento aconteceu na definição de um nome. Em busca dessa identidade 

o coletivo (nome que no CAPS costumamos dar aos grupos que se constituem) ficou 

alguns meses discutindo e ampliando suas concepções sobre si mesmo, de forma 

muitas vezes descrita como caótica e parecia ir do “nada para lugar algum”.  Após 

longos períodos de votações decidimos que passaria a se chamar Desparafuso, entre 

tantos nomes sugeridos. Como um corpo desparafusado não tem os “miolos" no lugar, 

mas em contrapartida teria mais flexibilidade e liberdade de pensar e agir. 

O DESPARAFUSO 
Desparafusando, desparafusado 

O próprio nome já é um desafio, pois desparafusar é contrário de fixar, de fixo e estático, estável. 
Desparafuso, médico e louco todo mundo tem um pouco. 
Esse é o grupo,  núcleo de comunicação do CAPS III Itaim Bibi. 
Desparafusando é desacertando o acertado. 
É o caos instabilizando e gerando transformações. 
Desatarraxado, 
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Desequilibrado, 
O que é incerto... 
Somos os desajeitados 
Desarmados. 
Descolados. 
Desfragmentados. 
Procurando alguém no coração de porta a porta: 
Paratodos! 
Desparafuso a partir do aperto para aliviar aquilo que tenho direito. 
Procurando entender 
Esse grupo em constante formação e inovação! 

( p rodução co l e t i va do g rupo despa ra fuso , f e i t a em 28 /11 /2012 - <h t t p : / /
desparafuso.blogspot.com.br/2013/01/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html> ) 

2) O segundo momento acontecia paralelamente a redefinição do grupo, na produção 

poética fluida, ainda sem um norteador, mas com o encontro sensível do mundo 

desses usuários-escritores, um conjunto desses poemas foram categorizados e 

digitalizados para a memória do grupo. (2012) 

3) O terceiro momento entendemos que foi na criação do blog como lugar-“não-lugar" 

dessa produção. O blog seria um espaço para divulgar a produção escrita e visual do 

grupo, entretanto não apresenta regularidade nas postagens, funcionando apenas 

como um armazenamento virtual sem grande impacto. (2013) 

4) O quarto momento foi a concretização de um evento aberto a comunidade, o Sarau 

multicultural, que acolhia a escrita, a dança, a expressão corporal, a música e a 

comida. Aconteceram três edições desse evento, 2012, 2013 e 2014. 

5) O quinto momento foi o encontro com a música e o refinamento da sensibilidade com 

esse campo artístico. Desse encontro resultou num sarau aberto a comunidade 

chamado de Brega e Clique, uso de paródias e muito humor. (2014) 

6) O sexto e atual momento se estabelece com a narrativa, ao trombar com um projeto 

em parceria com Memorial da Resistência, nos deparamos com a inabilidade de 

contar nossas histórias; passamos um ano denso discutindo sobre a psiquiatria, os 

horrores dos manicômios e internações e como poderíamos nos expressar. O 

encontro com as narrativas foi forçado, forjado pela coordenação do grupo, com 

bastante resistência de alguns usuários. A primeira tentativa de leitura coletiva em 

2012 resultou em algo bastante frusto, dificuldade na compreensão do texto, pouco 

vocabulário, baixa concentração resultando em pouco ou nenhum interesse, 

http://desparafuso.blogspot.com.br/2013/01/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html
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entretanto lemos juntos o conto "Sorôco, sua mãe, sua filha” do Guimarães e 

aproveitamos para enganchar com a luta antimanicomial, mas a ideia de ler textos 

mais longos e duros ficou em latência até que sentido o amadurecimento do grupo, os 

coordenadores resolveram trazer a tona novamente esse recurso (2015/16). As 

leituras são sempre realizadas coletivamente, as pessoas que se sentem mais a 

vontade começam a fazer a leitura do texto em voz alta, sendo a partir dai alternado 

entre os participantes que queiram ler. Há pelo menos 1 participante analfabeto e com 

deficiência intelectual, nem por isso ele deixa de estar e, da sua maneira, consegue 

estar conectado e se envolver com as histórias. Como já dissemos, as interrupções 

são frequentes e temos que lidar com todo o conteúdo que aparece, seja para 

amenizar alguma questão ou para deixar fluir naturalmente. Abaixo segue em ordem 

cronológicas, com alguns comentários e pequenos excertos das produções, os textos 

lidos e discutidos pelo coletivo: 

- Sorôco, sua mãe, sua filha - conto de Guimarães Rosa em Primeiras estórias: primeira 

tentativa de trabalhar o texto narrativo em 2012, serviu como base para o tema da luta 

antimanicomial que o grupo sempre se mostrou engajado. Esse belo conto retrata o 

momento em que Sorôco leva sua mãe e sua filha para a estação de trem de onde 

parte o trem dos loucos que as levaria para longe, comum para os pobres onde “tudo é 

longe”. Após a saída do trem, Sorôco volta desolado, sozinho pelas ruas dessa 

cidadezinha mineira, sem nem perceber começa a assobiar a canção de sua mae e 

surpreendentemente é acompanhado por uma multidão que se apressa para não 

perde-lo e assim seu lamento é eternizado. 

- Só Vim Telefonar - conto de Gabriel Garcia Marquez do livro Doze Contos Pelegrinos: a 

escolha veio pelo encaixe na discussão sobre luta antimanicomial que disparamos no 

ano de 2015. Uma mulher tem uma pane em seu carro numa estrada espanhola, pede 

uma carona para um ônibus carregado de pessoas com seus cobertores iguais, quando 

se dá conta entrou num grande manicômio e mesmo que fale que só tinha ido telefonar 

para seu marido, sua voz já não é mais ouvida. Enquadrada como “louca" ali 

permanece, sendo descrita pelos médicos como rebelde e com acessos de fúria. Seu 

marido consegue achá-la mas acredita no discurso médico e não a leva de alta, tendo 

um final bem duro e cru. A discussão mobilizou histórias pessoais de cada um, 

especialmente dentro de suas próprias casas, como são desqualificados 

sistematicamente e como rótulo funciona a priori, negando a existência de um sujeito 
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por trás. O estilo de Gabriel Garcia Marquez despertou uma vontade de terminar a 

leitura para saber o que aconteceria à mulher. Os choros, as identificações e os dramas 

de ser abjeto social vieram à tona, mas transformado em potência terminou numa 

discussão surpreendente. 

- Manuelzão e Miguilim dos Campos Gerais - conto de Guimarães Rosa: novamente 

insistimos na leitura de um escritor que provoca várias dificuldades, a primeira delas a 

linguagem. Um texto com muitas descrições e divagações foi lido durante um mês todo, 

sendo que em diversos momentos precisamos interromper para que alguns chorassem, 

contassem seus dramas de vida ou mesmo para escutar uma música. O som do sertão, 

a baixa visão de Miguilim, seus medos, suas fantasias foram vivenciados de uma 

maneira mais palatável com a leitura coletiva. Esse conto foi lido entre novembro e 

dezembro de 2015. 

- A morte da Baleia do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos: depois da leitura 

demorada e difícil do Guimarães resolvemos continuar no tema do sertão, mas com 

outro autor de estilo literário diferente. Escolhemos o capítulo da morte da Baleia em 

Vidas Secas. Achamos que trabalhar temas de sofrimento e morte poderia ser um 

recurso na leitura e nas interpretações a partir de suas vivências e historias pessoais. 

Alguns usuários quiseram colocar no papel suas impressões, segue alguns trechos:  

"No sofrimento de Fabiano 

No deserto seco e puro 

Seu sofrimento: viu num segundo 

Eu queria sorrir 

E acabar com... 

O sofrimento de sua 

Pobre cadelinha 

Vindo através de tudo 

Parou por um segundo 

E acabou com pesar 

Da sua pobre mascote 

A Baleia” M.H.R.A. 
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"Vidas ávidas por chuva para que não queimem no árido e ardido sertão. Uma metáfora onde a 
baleia apresenta a grandiosidade do seu personagem no livro de graciliano ramos, pois a baleia é 
o maior mamífero, quer uma antítese maior da ação de fabiano de ter de assassinar baleia? sendo 
que seu carinho e amor eram muito grandes em relação a baleia” R.S.  

- Natal na Barca - conto de Lygia Fagundes Teles: a leitura desse conto curto trouxe ao 

grupo esperança. Duas mulheres, um bêbado e um bebê. Esses são os personagens 

que se encontram na noite de 24 de dezembro numa barca indo de uma margem a 

outra. A mulher com o bebê está muito preocupada pois ele está doente e por isso vai 

procurar um médico. A outra envolvida apenas consigo acaba esbarrando numa 

conversa que irá modifica-la. Tendo muita pena da historia de vida dessa mulher com o 

bebe, pensa diversas vezes porque é que foi iniciar a conversa, resolve por fim ver o 

rostinho da criança e pensa que ela está morta. Desespera-se. Mas não avisa a colega 

de barca, de tanta pena. A criança na verdade estava viva e a esperança surge tanto 

com essa revelação quanto pela transformação da mulher. Com este conto encenamos 

uma esquete e um dos usuários ilustrou com um desenho. 

   

 

    

  

 A galinha degolada - conto de Horacio Quiroga. Também uma leitura curta, mas 

extremamente interessante, despertou a vontade de conhecer mais sobre esse autor 

latino-americano. No conto, um casal saudável dá luz a 4 filhos com “retardo mental”, por 

fim conseguem o nascimento de uma menina sã. Esquecem-se dos 4 meninos retardados 

e se dedicam a menina que cresce feliz e com todas regalias. Após observarem a 

empregada da casa degolar uma galinha para o almoço, os 4 retardados entram em 

êxtase e aguardam no muro, onde costumam ficar esquecidos, o retorno da família. A 

irmã vai até o quintal ver os irmão, mas eles a golpeiam e a arrastam à cozinha e uma 

poça de sangue segue, a mãe se aterroriza. O tema pesado não espantou e nem 

Desenho feito por R. para ilustrar a 
travessia da barca na noite de natal
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amedrontou o grupo. A falta de afeto e amor pode ter levado os 4 meninos, chamados de 

retardados, a reproduzir a única experiência de êxtase que tiveram. 

- A hora da estrela - romance de Clarice Lispector. Este livro foi lido nos jardins do CAPS 

e levamos 3 semanas. Foi uma leitura mais leve, também interrompida para que 

comentários fossem feitos, algum olhar sobre a vida da Macabeia, sobre seu 

sofrimento, vazio e solidão no Rio de Janeiro. Inevitável que o encontro com a tragédia 

dessa mulher não trombasse com os nossos sofrimentos e fantasmas. “Que todos 

morram um pouco, que matem seus fantasmas, que brilhem antes que a hora que não 

é dada nos venha” .  O grupo escolheu uma musica para cantar ao final da leitura e 8

discussão “Quem me leva os  meus fantasmas”:  

"De que serve ter o mapa 

Se o fim está traçado 

De que serve a terra à vista 

Se o barco está parado 

De que serve ter a chave 

Se a porta está aberta 

De que servem as palavras 

Se a casa está deserta? 

Quem me leva os meus fantasmas?”  9

 frase extraída do blog desparafuso, em postagem comentando sobre A Hora da Estrela: <http://8

desparafuso.blogspot.com.br/2016/04/a-viagem-pelo-brilho-da-estrela-e.html> acesso em setembro 2016

 Letra da música “Quem me leva os meus fantasmas” de Maria Bethânia: <https://www.letras.mus.br/maria-bethania/9

quem-me-leva-os-meus-fantasmas/> acesso em setembro 2016

Esboço de um desenho inspirado no conto A 
Galinha Degolada, feito por R.

http://desparafuso.blogspot.com.br/2016/04/a-viagem-pelo-brilho-da-estrela-e.html
https://www.letras.mus.br/maria-bethania/quem-me-leva-os-meus-fantasmas/


Página �  de �12 18
Trechos das produções feitas após a leitura de A Hora da Estrela 

 

Mas lá vem ela, quem era ela 

Só posso dizer que ela é Macabeia 

Como ela era, uma nordestina no 

Rio entre quitutes de cachorros quente 

Embriagada de Coca Cola 

Ah! Macabeia as vezes acha que era 

bela, a espera de um gajo 

Sim donzela do nordeste ele te vem 

ilude-te e se vai machucando 

por que quem te criou nao te fez feliz? 

Acho que e expressao da depressao 

sai da cartomante, fatalidade vai morrer 

Já! Não, em breve, seja neste instante tudo 

que queria do destino, e do pouco que 

o mundo  te deu. Em teu delirio em teu 

ultimo suspiro, continuar pois uma estrela não desaparece 

brilha, delira e vive enfim! 

(H.M.) 

O sabor da vida 

depende da lingua que a experimenta 

insonssa as vezes na aparencia 

pode ser saborosa 

no ulitimo suspiro 

a condenada macabeia 

acordou para seu sonho 

(R.) 

- Metamorfose - Franz Kafka: A leitura desse conto foi feita em duas semanas. A história 

da transformação de Gregor em algo aterrorizador e a relação que se estabelece com 

sua família foi uma metáfora para pensar na insatisfação da vida e do estigma social. 

Escrita de um usuário que morou 
24 anos no manicomio. J. F. S.

Desenho de R. sobre a imagem 
especular da protagonista
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Um texto também difícil para ser lido sozinho na opinião dos usuários, mas que se 

tornou mais fácil coletivamente.  

- O Alienista - conto de Machado de Assis: Lido em duas semanas e em seguida 

assistimos um vídeo com uma releitura feita em 1993 pela Rede Globo, protagonizada 

por Marco Nanini como Simão Bacamarte. Discutimos sobre a validade do diagnostico 

em psiquiatria, sobre a loucura e a razão. O que Machado nos alertou no inicio do 

século ainda é valido para os dias de hoje. Apesar do vocabulário, a leitura de Machado 

foi bem mais tranquila para o grupo. O assunto manicômio, psiquiatria e direitos 

humanos aparecem a todo momento.  

- O Corvo de Edgar Allan Poe: esse poema surgiu enquanto discutíamos sobre saudade. 

Buscamos na internet duas traduções, a clássica de Machado de Assis e uma 

contemporânea de Renato Suttana. Lemos, ouvimos um áudio em inglês para sentir a 

sonoridade e recontamos para nós mesmo em forma de narrativa dramática, 

assustadora, sinistra e romântica. Quando alguém bateu na porta, todos se arrepiaram. 

Esse é o desenho que surgiu da discussão: 

Momento em que a irmã de Gregor o 
surpreende na porta de seu quarto, momento 
retratado por R. durante a leitura do conto

O corvo saindo do seio de Atena. Desenho de R. 
feito uma semana após nossa leitura do poema.



Página �  de �14 18

- Na Estepe - conto de Samanta Scweblin: o realismo fantástico tem sido uma das 

escolhas do grupo e a descoberta dessa jovem escritora argentina nos deixou bastante 

satisfeitos. Sem falar sobre gestação e filho, nem citar uma única vez essas palavras, é 

disso que o conto trata. Um casal se isola na estepe para ter um filho e começam 

alguns preparativos e rituais para se tornarem férteis. Até que encontram um casal 

muito parecido,  já com uma criança (a autora não cita essa palavra). O final não 

solucionado não incomodou o grupo, pelo contrario, é assim a vida, mesmo que a 

historia pareça absurda. Ao final desse dia um usuário nos mostrou um livro de contos: 

“Sagarana” e sugeriu a leitura de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, sendo a primeira 

vez que eles indicavam um texto. 
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4) Algumas reflexões sobre essa experiência de Grupo no CAPS III 

 A idéia de literatura visa além da relação de significações voltada para estruturas 

com um corpo de linguagem pré-estabelecida pela sociedade, por vezes os contos 

literários exprimem o além do que chamamos de “normal”, a relação mutável e imutável 

do imaginário que nos são apresentadas através dos personagens literários  como 

chapeuzinho vermelho citado por Umberto Eco no texto “Pra que serve a 

literatura”  (1971) que nos guia segundo ele, para um despertar   sobre  o que é o ato de 

ler literatura.  Podemos perceber com Umberto Eco que “o mundo da literatura é um 

universo no qual se é possível fazer  testes” , é possível ir além do que  estamos 

acostumados a visualizar em nosso dias, é possível construir personagens que como no 

caso de Chapeuzinho vermelho,  possui a chance de reviver a partir do ato de ser salva 

da barriga do lobo pelo Lenhador, doando para o imaginário a graça do supor um outro 

fim. Através disso, ler literatura vai além de construir um pensamento envolto nas 

questões racional-cientifico baseado nas tentativa de compreender a sociedade e suas 

relações com os indivíduos, o ato de ler gera um mundo de possibilidades com inúmeras 

formas de sonhar, ou de se tornar por exemplo um simples mecanismo de distração,  

arriscamos dizer  que  o ato de ler nos abre um campo vasto de construções que vai além 

do quesito da ler apenas símbolos, o ato da leitura nos coloca a par de interações com a 

diversidade de conhecimentos e dela tirar o melhor proveito para si.  

 Por isso, ao longo das observações feitas sobre o grupo Desparafuso, como 

também da equipe do CAPS III que gera a dinâmica de tal grupo, podemos perceber a 

preposição base de Antonio Candido  (1989) sobre humanização do direito a todos da 

literatura. E, é a partir das ideias de humanização da literatura do autor, que tentamos 

construir e demonstrar como a literatura pode propiciar maior interação na relação 

terapêutica do indivíduo considerado doente mental com os demais indivíduos da 

sociedade. Sendo observado que através do ato de ler literatura os conflitos psicológicos 

desses indivíduos são reconhecidos e colocados pelos mesmos de uma maneira mais 

humana, e também são escutados e compreendidos desta forma.  É possível exprimir 

através dessa dinâmica de leituras contidas na rotina do grupo, as visões de mundo dos 

participantes que por muitas vezes são baseados na identificação deles com os dos 

personagens lidos nas ficções. Suas dores e seus conflitos são divididos conjuntamente 

com as dores e conflitos dos personagens que estão contidos nas páginas das leituras 

escolhidas.  
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 Assim a Literatura entra como sendo o ponto comum de encontro entre duas 

construções simbólicas sociais, que temos o costume de nomear em nossa sociedade 

como indivíduos “normais” (sendo esses indivíduos os que consideramos terra a razão de 

diferenciar o que é “real” e normal no mundo) e os indivíduos “não-normais” ou seja os 

loucos (sem razão). Segundo Candido a literatura se manifesta universalmente através do 

ser humano, e em todos os tempos tem função e papel humanizador, dado que a 

literatura exprime através da linguagem simbólica o toque mais sutil das relações 

humanas. Assim Candido defende a ideia de que não há um ser humano sequer que viva 

sem alguma espécie de fabulação/ficção, pois ninguém é capaz de ficar as vinte quatro 

horas de um dia sem momentos de entrega ao “universo fabulado”. A. Candido (1989) 

destaca que chama de literatura  tudo aquilo que tem toque poético, ficcional ou 10

dramático nos mais distintos níveis de uma sociedade, sendo essa representação 

encontrada em todas as culturas, desde o folclore, a lenda, as anedotas e até as formas 

mais complexas da produção escritas das grandes civilizações. 

 A literatura vem então a nosso ver como o toque poético na tentativa de tentar 

florescer a expressão do sentir desses indivíduos, ou seja, é através da relação da leitura 

com a vontade de escutar esses sujeitos em sofrimento metal, e se fazer escutar que 

nasce a oportunidade para se conhecer o louco antes da loucura. Nota-se ainda que as 

escolhas das leituras normalmente possuem personagens de características duras, ou 

seja, não são leituras “fantasiosas” ou romances, são leituras mais realistas, com 

personagens que possuem uma vida difícil onde o caos e a dor são constantemente 

narradas. Por que de escolhas tão duras? Não se sabe ao certo, o que se tem em mente 

e em observação é que foi através da literatura que ou loucos e os “normais” encontraram 

um ponto em comum, para dividirem suas dores e se tornaram menos ambíguos.  

“Desparafusado é o desacertando o acertado 

(...) Somos os desajeitados 

Procurando alguém no coração de porta a porta: Paratodos! 

Desaparafuso a partir do aperto para aliviar aquilo que tenho direito.” 

  O conceito do que é Literatura e sua importância social é explicada e detalhada por Antonio Candido em duas de 10

suas obras sendo elas: “Direito a Literatura” publicada em 1989 e, “Literatura e Sociedade” publicada em 1965. Onde 
o autor trás explanações acerca das relações dos indivíduos com a literatura na sociedade, mostrando e reafirmando a 
importância do acesso a Literatura, como aos demais conhecimentos culturais contidos na sociedade por todos os 
indivíduos.
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5) Considerações Finais e algumas esperanças: 

 Hoje caminhamos para um lugar de não-saber, com muitas perguntas ainda sem 

quaisquer pistas de respostas e nem por isso menos ou mais angustiantes. Ao lidar com 

temas tão delicados como sofrimento mental, exclusão social e lugares de não 

pertencimento, apostamos na ideia da literatura como ferramenta transformadora, 

permitindo o ressurgimento de novas estratégias de empoderamento, aumentando assim 

o poder contratual desse sujeito-leitor. O caminho que percorremos foi feito numa ordem 

inversa, da prática para a teoria. O fazer se constituiu antes do pensar. E por isso, 

somente com os encontros entre essas pessoas que pudemos elaborar nossas fantasias 

e discutir nossos medos. Os livros escolhidos de alguma forma tem a ver com a história 

pessoal de cada um, seja pelo gosto, seja pelo tema ou estilo de escrita, entretanto foram 

nos afetos que essas escolhas emergiram. Ousamos dizer que as relações não mudaram 

unidirecionamente, mas bidirecionalmente: a posição de leitor ali é igual a todos, mesmo 

que partamos de lugares diferentes, com saberes distintos e de relações díspares de 

poder na instituição, pudemos estabelecer uma troca justa de afetos nas quais todos 

tiveram benefícios, os profissionais por se permitirem experimentar e mudar de posição, 

ou os usuários que buscam a condição de sujeito-leitor e também nos acolhem porque 

ninguém é de "ferro" e as lágrimas correm de todos os lados. Digo lágrimas de esperança 

pois enche o peito  quando olhamos para um homem de 46 anos que passou 24 anos 

isolado no manicômio dizer “nós vamos ler o Miguilim, onde tá o Miguilim?” e mesmo que 

ele não saiba ler, esteve ali conectado, se permitindo e se emocionando. Que ele leia 

mais. E sempre, pois é de direito. 
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