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RESUMO: O trabalho nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, dispositivo da Reforma
Psiquiátrica, consiste num desafio diário para os sujeitos envolvidos no processo de criação de
possibilidades de cuidado em Saúde Mental. Na cidade de Joinville/SC, no CAPS III DêLírios, o grupo de teatro “Dê-Lírios em Cena”, desde 2009 vem fazendo apresentações aos
mais diversos públicos, a fim de levar a informação sobre o transtorno mental. Como forma
de conhecer essa possibilidade de atendimento em Saúde Mental, esse artigo tem como
objetivo descrever minha trajetória como participante deste grupo, no processo de
pesquisa/experimentação do trabalho de conclusão de curso de Psicologia. A pesquisa dialoga
com uma composição metodológica que tem na afetação o seu principal modo de construção
do conhecimento. Com a pesquisa, foi possível realizar algumas reflexões sobre essa prática,
especialmente, sentir/pensar sobre uma clínica possível a partir da Reforma Psiquiátrica.
Compreenderam-se algumas possibilidades de relação do sujeito com a arte e o processo de
criação, como o significado do grupo para os participantes; o lugar de apoio que é
proporcionado pelo teatro; além de relações estéticas entre os participantes com vários
aspectos de suas vidas.
Palavras-chave: Saúde Mental. Grupo de teatro. Processo de criação.
ABSTRACT: The work on Psychosocial Care Centers – CAPS, a device of the
Psychiatric Reform, is a daily challenge for those involved in the process of
creating care possibilities for mental health. In the city of Joinville/SC, at the CAPS III
“Dê-Lírios”, the theater group “Dê-Lírios em Cena” has been doing presentations since
2009 to the more diverse publics, in order to give information on mental illness. As a
way to know this possibility of care in mental health, this article aims to describe my
trajectory as a member of this group, in the process of research/experimenting
conclusion of work from the Psychology course.The research speaks to a
methodological composition that has on the affectation its main mode of knowledge
construction. Through the research, it was possible to make some observations on this
practice, specially, to think about a clinic that results from the Psychiatric Reform. It
was possible to understand some possibilities of the participant’s relation to art and the
creation process, as the meaning of the groups for the participants; the place of support
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that is provided by the theater; besides an esthetic relation created between the
participants with many aspects of their lives.
Keywords: Mental Health. Theater group. Creation process.
1 INTRODUÇÃO
A história da Saúde Mental no Brasil e no mundo vem sofrendo inúmeras
transformações nos últimos anos, principalmente no que tange a Reforma Psiquiátrica e a luta
antimanicomial. Consiste em uma política de humanização, que vem promovendo mudanças
na atenção psicossocial e desafiando seus atores (trabalhadores, usuários, familiares, gestores)
na produção e mobilização de espaços potentes e inventivos.
A partir da psiquiatra Nise da Silveira3 e seu trabalho no Centro Psiquiátrico
Nacional do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro, foram possíveis aproximações entre a Arte
e a Saúde Mental. Através do “Museu do Inconsciente” (1952), revolucionou os moldes
psiquiátricos da época, dando aos pacientes a oportunidade de criarem e se expressarem
através da modelagem e pintura.
Em breve pesquisa realizada em bases de dados (Scielo e BVSPsi 4), pude observar
que existem publicações diversas sobre a dinâmica do trabalho nos Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS, e observo crescentes porém ainda poucas publicações sobre as novas
práticas desse cotidiano.
Ao pesquisar sobre prática específica em teatro, pude encontrar alguns relatos pelo
Brasil. Pontuo em específico a Oficina Terapêutica de Teatro (OTT) no CAPS de
Uberlândia/MG (CAMPOS, 2004). A pesquisadora, os estagiários e um responsável pelo
CAPS coordenaram uma OTT, a partir de um roteiro base de oficina, juntamente ao grupo,
criaram cenas advindas de improvisações e jogos dramáticos. Para Campos (2004), a oficina
não deve impor uma cultura literária, mas sim partilhar dos desejos que o grupo traz. Para
tanto, a peça teatral era composta por ideias dos usuários e temas discutidos pelo grupo. A
pesquisa buscou discutir a importância das OTT como um espaço de expressão voltado ao
cuidado dos usuários, bem como discutir com os próprios usuários as contribuições
proporcionadas e vivenciadas na oficina. Dentre os relatos com usuários e participantes do
3

Informações retiradas do site: <http://www.ccms.saude.gov.br/nise_da_silveira/apresentacao.html>, de
Guimarães e Saeki (2007), e Melo (2010).
4 Bases virtuais de pesquisa científica.
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grupo, observa-se o significado do processo teatral na vida dessas pessoas, de ressignificação
de experiências e apropriação da arte cênica.
Silva (2012) também realizou uma pesquisa com um grupo de teatro no CAPS de
Blumenau/SC, iniciado em 1999. Nomeado de GUDA – Grupo de Usuários de Drogas
Antipsicóticas, o pesquisador propôs o teatro com o objetivo de promover autonomia,
possibilitar experiências corporais, entre outros. No decorrer da pesquisa, foi percebida uma
mudança na proposta, mudando o foco para o processo de criação de novos espaços ao
usuário, enfatizando suas singularidades.
Outra experiência inovadora envolvendo teatro e saúde mental é o Coletivo PIRA Produção Integrada de Resistência Antimanicomial5, de Florianópolis/SC. O movimento
social agrega pessoas interessadas na temática antimanicomial, discutindo as políticas e
práticas de saúde mental, encontrando-se quinzenalmente.
No CAPS III “Dê-Lírios”6 de Joinville/SC, em 2009 foi criada uma oficina
terapêutica de teatro. O objetivo inicial era uma atividade de interpretação de cenas e peças
prontas, mas com o passar do tempo foram surgindo fatos e fragmentos da vida de cada
usuário. Esse acontecimento mudou o rumo da oficina, formando o grupo de teatro intitulado
“Dê-Lírios em Cena”7, que se constituiu como grupo ativo e envolvido em todo o processo
teatral, desde a elaboração das cenas, criação do roteiro, cenário, vestuário, entre outros.
Atualmente o grupo tem aproximadamente dezesseis integrantes, entre usuários e
profissionais (técnico de enfermagem, psicóloga e terapeuta ocupacional), os quais já criaram
três peças e realizaram mais de trinta apresentações, se encontrando semanalmente na quadra
de esportes da Igreja Luterana Martin Luther, na mesma rua da sede do CAPS III. O grupo
tem como objetivo apresentar a forma com que a sociedade julga as pessoas com transtorno
mental, enfocando os pré-conceitos e discriminações e a força de superar o universo do
sofrimento mental.
Como estudante de Psicologia, meu contato durante a graduação com a saúde mental
inicialmente foi teórica, através de leituras e discussões em sala sobre as possibilidades de

5

Maiores informações no site do Coletivo PIRA: <http://coletivopira.wordpress.com/>
Maiores informações no site do CAPS III Dê-Lírios: <http://www.folhadelirio.com.br/index.php>
7 Informações retiradas do folheto informativo distribuído pelo grupo.
6

RIES, ISSN 2238-832X, Caçador, v.3, n.2, p. 33-48, 2014.

~ 36 ~
atuação. Apenas no penúltimo ano da faculdade, com a oportunidade de realizar um estágio 8
dentro da Rede de Saúde Básica do município, pude vivenciar o desafio diário dessa prática.
A formação nos apresenta sobre os diversos modelos de atuação, porém na prática vejo que a
atuação é construída a partir das possibilidades que a reforma (não apenas a psiquiátrica, mas
a reforma de um modelo clínico) privilegia e potencializa ações e criações dos profissionais
desses serviços. Essa minha prática vem influenciando nas minhas escolhas profissionais,
como por exemplo, na decisão de um tema de projeto de conclusão de curso, bem como na
escolha pela forma de pesquisa. Para tanto, esse texto tem como objetivo descrever meu
processo de participação como pesquisadora no grupo de teatro “Dê-Lírios em Cena”.
Ao assistir pela primeira vez uma apresentação do grupo, lembro-me do misto de
sensações e ideias surgindo. A peça “Super-ação”, além de cenas vividas pelos integrantes,
traz os sentimentos das pessoas com transtorno mental frente a exclusão e preconceito da
sociedade. Como nas imagens a seguir, onde mostra um personagem vestido de palhaço e os
demais como bonecos, sendo manipulados por outra pessoa; e também o rótulo do transtorno
mental sendo colocado nos participantes.
Imagem 01 - Peça “Super-ação”

Fonte: <https://www.facebook.com/caps.delirios?fref=ts>

8

Estágio extracurricular pela Prefeitura Municipal de Joinville, em uma Regional de Saúde Básica da região,
mais especificamente em duas UBS – Unidades Básicas de Saúde da estratégia EACS – Equipe de Agentes
Comunitárias de Saúde.
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Imagem 02 - Peça “Super-ação”

Fonte: <https://www.facebook.com/caps.delirios?fref=ts>

Na peça, há uma cena marcante, em que todos os integrantes entraram com placas,
com rótulos especificando seus transtornos – bipolar, esquizofrênico, depressivo, louco, etc. –
e foram um a um à frente do palco, jogando seu rótulo ao chão e se apresentando pelos
nomes, percebeu-se na plateia um sentimento de revolta. Há a sensação de proximidade, de
envolvimento e empatia da plateia com o grupo, como se aquela cena, fosse um pedido de
respeito para com o ser humano que ali estava, independente do transtorno e/ou condição que
apresenta.
Percebe-se isso também ao buscar as letras de duas músicas da trilha sonora dessa
peça:
Seria mais fácil, como todo mundo faz [...]
Mas nós vibramos em outra frequência, sabemos que não é bem assim.
Se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim.
(Outras frequências – Engenheiros do Hawaii)
É!
A gente quer viver pleno direito.
A gente quer viver todo respeito.
A gente quer viver uma nação.
A gente quer é ser um cidadão.
(É – Gonzaguinha)9

A música “Outras frequências – Engenheiros do Hawaii”, tocada enquanto todos
caminhavam com seus rótulos, e “É – Gonzaguinha”, tocada e cantada pelo grupo no
9

Trechos das músicas retiradas do site <http://letras.mus.br/>
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encerramento da peça, tornaram-se hinos para o grupo, há a sensação de familiaridade da letra
com o que o grupo quer transmitir a plateia.
Essa experimentação de campo iniciou em maio/2013, acontecendo entre ensaios,
apresentações, convivências, etc. Não foram realizadas entrevistas estruturadas, mas diálogos
foram acontecendo nesse processo onde mais espontaneamente os participantes falavam
comigo o que manifestavam interesse de falar. Os encontros foram registrados num diário de
campo, onde foram sendo descritos o decorrer dos encontros, as situações experimentadas e as
minhas percepções como participante do grupo, o que será detalhado nas próximas sessões.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Desde o início da graduação em Psicologia, tenho interesse pela atuação em saúde
mental, pelo foco no atendimento de sujeitos com transtornos mentais e/ou sofrimentos
psíquicos. A “loucura” sempre me atraiu de alguma forma, fazendo-me pensar no campo de
assistência em saúde mental. No decorrer da formação, percebo que os momentos de
discussões sobre os transtornos mentais e politicas de saúde pública instigam os graduandos a
pensarem nas possibilidades da Psicologia, especialmente, pelas praticas que rompem com o
modelo clínico/convencional e abrem espaço para a criação de uma nova clínica.
Entretanto, ao encontrar-me com a “loucura” nesse projeto, esse desejo de criação se
defronta com um padrão metodológico que também é evidenciado pela graduação. Métodos,
dados, tabulação, resultados: fórmulas exatas para um trabalho. Fonseca (2010, p. 171) aborda
o método para além da previsão e controle, enfatizando o “delírio como método”:
Assim, ao invés de operar em uma logica de síntese e análise, que divide o objeto
para dele extrair suas ideias certeiras, apostamos nas complexas ligações que
investem sujeito e objeto e transformam a ambos, uma vez que são traçadas outras
conexões entre afetos e imagens. A partir desse modo de construção do olhar, a
pesquisa também se volta para o intempestivo jogo dos sentidos e acontecimentos
misturados, na tentativa de compor novas reflexões e mergulhos sobre os mundos
que nos afetam.

Compreendo que esta pesquisa dialoga com a cartografia – método postulado por
Deleuze e Guatarri. A cartografia tem como principio a realização de um processo de
pesquisa/experimentação onde a afetação participa na produção de conhecimento.

Esse

método se constitui a partir da premissa que a pesquisa não pretende apreender um único
objeto, e sim perceber/captar o que é trazido pelo campo. “Assim, o cartógrafo experimenta-
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se a si mesmo”, ou seja, vai além do encontro de sujeito e objetos, e trata da experimentação
através das singularidades (FONSECA, 2010).
Para a mesma autora, a cartografia utilizada dentro de uma pesquisa cria um método
de produção/invenção de conhecimento, sem objetivar uma revelação ou um único objeto. De
acordo com Zambenedetti (2011, p. 457), “[...] cartografar é acompanhar um processo, e não
representar um objeto. Representar implica tomar algo em sua forma instituída; já cartografar
implica tomar algo em seu processo de produção e transformação”. Este autor propõe que o
encontro proporcionado pela pesquisa é o que a constitui:
Não existe um campo constituído a priori e um pesquisador neutro em relação a ele,
operando uma “coleta de dados” - como se os dados estivessem prontos, esperando o
momento ‘certo’ para serem coletados. A coleta de dados só pode ser operada no
encontro entre o pesquisador, suas ferramentas conceituais e o campo
(ZAMBENEDETTI, 2011, p. 457)

Buscando referenciais teóricos para basear a pesquisa, encontrei certo conforto às
minhas indagações sobre o método com Silva (2012, p. 28):
[...] experimentações artísticas, em que se experimenta com, uma vez que se está
desde o início envolvido. Este exercício – a experimentação – não tem compromisso
para com os resultados, no sentido em que não foi possível trilhar um caminho reto;
o percurso está prenhe de mediações, desvios, trilhas dentro de trilhas... Mas, afinal,
não é isto pesquisar?

O mesmo autor, também pesquisador das possibilidades da saúde mental com o
teatro, difunde ser o objetivo da pesquisa atingir a riqueza das particularidades, sem a
intenção de produzir fatos e verdades, e sim da produção de novos entendimentos.
Baseando-se nessas experiências, esse projeto buscou realizar uma experimentação
no grupo “Dê-Lírios em Cena”, a partir da minha participação semanal nos encontros deste.
Primeiramente foi realizado o contato com os profissionais do CAPS III que participam do
grupo, bem como apresentada a ideia a coordenação do serviço. O projeto foi avaliado pelo
Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS –
ProgeSUS10, recebendo posteriormente a aprovação do mesmo. Após esta, o mesmo foi
submetido à avaliação pela Plataforma Brasil11, e encaminhado ao comitê de ética do Hospital

10

Setor institucional de gestão e regulação do trabalho e da educação no Ministério da Saúde.
Base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema
CEP/Conep.
11
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Municipal São José12, também sendo aprovado. E ainda, no primeiro encontro que participei,
também foi solicitada a autorização aos participantes do grupo. Explicando brevemente o
intuito do projeto, questionei se eu poderia participar dos encontros deles, permissão que
também me foi concedida. Percebo que essa permissão, muito além desse pedido, foi sendo
construída por momentos, no decorrer dos encontros, quando fui reconhecida como
estagiária/pesquisadora/estudante, quando fui incluída nas peças, quando me senti parte do
grupo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa por meio da experimentação constitui-se uma forma nova de pensar a
realização de um projeto, o que percebo dentro da minha atual posição na graduação. Um
projeto de conclusão de curso carrega um enorme peso, em todos os sentidos (profissional,
pessoal), pois além de aproximar o personagem estudante do personagem profissional, vem
para fechar o ciclo da graduação e também realizar uma abertura ao universo da prática. Ao
mesmo tempo em que uma proposta que difere do convencional é atrativa, hoje percebo o
quão desafiadora e gratificante ela pode se tornar. Ao entrar no grupo, tinha apenas uma única
certeza: a de que seria uma experiência diferente. E se isso conta como objetivo, hoje posso
considerar como objetivo atingido.
Eu estava há alguns meses na prática do meu estágio antes de iniciar a participação
no grupo, então cada passo se constituiu como um novo aprendizado. E estando aberta para
construir novos papéis, segui em frente na proposta de experimentação dentro do “Dê-Lírios
em Cena”.
Minhas expectativas eram as mais variadas: eu seria aceita pelo grupo? Como seria o
desenrolar dos encontros? Eles iriam me incluir nessa proposta, como eu sendo participante
do grupo da mesma forma que eles, ou eu ficaria nos bastidores, como observadora?
No primeiro encontro que participei do grupo, percebi o entrosamento entre usuários
e profissionais, uma espécie de sentimento de grupo. Observei o quanto há a participação de
todos de forma democrática, e a abertura de um participante pontuar ao outro o que percebe
dentro e fora da atuação. O grupo demonstra sua independência, na escolha dos personagens,
12

Após o registro na Plataforma Brasil (número 15391413.0.0000.5362), o projeto foi encaminhado ao comitê
de ética do Hospital Municipal São José (parecer 359.154), para apreciação.
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dos acessórios. Eles se mostraram abertos a me receber, contando um pouco da trajetória
deles como grupo e como cada participante individualmente. Alguns dos participantes estão
desde o início do grupo, outros vem e vão, conforme está o tratamento no CAPS III. Existem
também os participantes que já receberam alta como usuários do serviço, porém permanecem
no grupo de teatro. Lembro-me da fala de uma participante que disse: “já ganhei alta, mas
frequento o teatro, porque se eu não participar eu volto a ficar doente”. Percebo o quanto
essa fala traz o sentido que o grupo tem para eles, assim como os profissionais também
relataram, que vários usuários procuram o grupo de teatro quando não estão numa fase boa da
vida/tratamento. Entendo que continuar a frequentar o grupo depois da alta expressa que o
grupo vai se consolidando como um lugar que não pertence mais somente ao CAPS (como
lugar de tratamento), mas como um lugar social, de encontros, de criação. Entendo que o
grupo, que surgiu como proposta de oficina do CAPS, se constituiu como algo além da rotina
do serviço, se tornando um lugar para estar e conviver entre os participantes.
Percebo que o meu questionamento inicial, sobre se eles iriam aceitar-me como
participante ou apenas como observadora, partiu unicamente de mim mesma. Ao reler e
relembrar os primeiros encontros vejo o quanto eu me colocava nos bastidores. Acredito que
eu aguardava um sinal de aceitação do grupo, um receio tanto ético como pessoal de que eles
sentissem a minha participação como uma invasão.
Lembro-me de um dia em que cheguei ao CAPS III, me sentei no banco da área de
convivência, e fiquei em silêncio, olhando ao meu redor; quando um participante do grupo
chega até mim, chama meu nome, senta ao meu lado, e começa a conversar. Esse
reconhecimento pelo nome, e não por estagiária/pesquisadora/estudante, me trouxe a sensação
de familiaridade com o grupo. Percebo o quanto, muitas vezes, me esqueci da pesquisa, e
apenas experimentei participar. Em determinado dia, quando um participante veio me
perguntar sobre como estava o projeto, questionando sobre a apresentação da banca, fiquei em
silêncio. Demorei alguns segundos para retornar ao pensamento da pesquisa. Após esse
acontecimento, algumas vezes refleti se esses esquecimentos poderiam prejudicar meu
projeto. Mas, sem o objetivo de tirar uma conclusão, permaneci experimentando.

4 FORMAS DE SER DO GRUPO
A partir das situações cotidianas do grupo, que envolvem ou não o processo teatral, é
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possível perceber algumas formas que o grupo desenvolve. Um ponto que percebo é a forma
com que o grupo traz apoio aos participantes: os integrantes se apoiam uns nos outros, não
somente pedindo ajuda aos profissionais. Há o respeito mútuo entre eles, como por exemplo,
nos encontros em que ficamos todos conversando sobre um problema particular, apoiando um
único participante, ou também quando um participante se abre com outro. Percebo nesse
movimento outro momento de pertencimento ao grupo, pois assim como vi um participante
pedindo apoio a outro, também fui solicitada a proporcionar apoio a integrantes. Não como
uma solicitação explícita, mas pessoas que se aproximaram e confiaram a mim seus
problemas. Nesses momentos, passavam pela minha cabeça os meus papeis, de participante,
de pesquisadora e de futura psicóloga. Percebo que de certa forma consegui, num misto
desses papeis, ouvir e apoiar essas pessoas, pedindo auxilio aos profissionais do grupo nos
momentos em que foi preciso.
A cada semana, fui percebendo as novas demandas surgindo, e ao mesmo tempo, as
adaptações que o grupo faz. Ou seja, os encontros não se resumiram a ensaios formais.
Normalmente, na recepção do ‘boa tarde’13 na sede do CAPS III, os usuários como um todo
vão expondo qual oficina/atividade gostaria de participar naquele dia. Após o “cafezinho”, os
interessados em cada atividade se reúnem, e no caso do grupo de teatro, todos se encontram e
se direcionam para a quadra de esportes da igreja no final da rua. Chegando lá, todos sentados
em roda, conversam sobre o grupo (se existe algum compromisso agendado, sobre como está
o andamento da peça), e nesse momento organizam como será o encontro do dia. Ocorreram
vezes que o grupo decidiu apenas ensaiar, ou conversar (sobre temas envolvendo o grupo ou
particulares), ou marcar uma confraternização... Nesses momentos observa-se o potencial de
decisão do grupo, de acatar a opinião alheia, mas também de pontuar a sua.

13

No CAPS III Dê-Lírios, antes de iniciar as atividades de um turno (manhã, tarde, noite), todos os usuários se
reúnem e alguns profissionais ficam responsáveis de recepciona-los, nomeando esse momento de ‘bom dia’, ‘boa
tarde’, e ‘boa noite’. Nesses momentos, são feitas as apresentações caso haja novos usuários ou visitantes, dados
recados gerais referentes ao CAPS, bem como é dado o espaço aos usuários que queiram expor algo a todos.
Depois disso, os profissionais comunicam as atividades/oficinas que acontecerão naquele turno, e então cada
usuário expõe qual deseja participar. Também nesse momento é decidido quem serão os monitores daquele
turno, para ajudar a servir as refeições, lavar a louça, controlar a limpeza no fumódromo (espaço destinado aos
fumantes), etc.
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Imagem 03 - Confraternização

Fonte: <https://www.facebook.com/caps.delirios?fref=ts>

No grupo, a liberdade de expor os acontecimentos e sentimentos também gera outros
movimentos dentro da peça teatral. Os participantes, como atores que interpretam/vivenciam
cenas suas ou da vida de outro participante, frequentemente expressam aspectos da
personalidade do outro que afetam a si e ao grupo. Lembro-me de um ensaio em que uma
participante, que fora do teatro também ocasionalmente interrompia as pessoas, estava
invadindo a cena num momento em que seu personagem não participava. Outra participante
expressou que ela devia prestar atenção e notar que todos têm o seu espaço e o seu tempo, não
devendo interromper o do outro. Reconheço esse como um aspecto de suma importância do
grupo, pois os participantes conseguem intervir, de forma afetiva – e por que não terapêutica?
– uns com os outros, sem a interferência direta de nenhum profissional.
Nesses momentos, compreendo que o cuidado não se constitui numa linha de
profissional para usuário, e sim profissional com usuário, a partir de uma horizontalidade do
cuidado. Essa possibilidade, certamente proporcionada pela Reforma Psiquiátrica, favorece
uma relação de autonomia e comprometimento dos usuários para com o próprio tratamento.
Certa vez uma participante do grupo me procurou, dizendo que iria parar de tomar
uma determinada medicação, pois lhe causava um efeito colateral indesejável. Essa autonomia
e comprometimento com o tratamento não significam que essa usuária vai deixar de tomar a
medicação por vontade própria; mas após levar a situação aos profissionais, eles puderam
orientar a usuária sobre a necessidade da medicação e buscar possibilidades de amenizar
aqueles efeitos. Anteriormente a Reforma Psiquiátrica, como os próprios participantes do
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grupo que tiveram internações em hospitais psiquiátricos relatam, não existia essa abertura,
não havia espaço para discutir nenhum tipo de tratamento. Esse fato é trazido em cena pelo
grupo, também na peça “Super-ação”. Na cena, uma pessoa com transtorno mental é amarrada
por profissionais, simulando um hospital psiquiátrico, e lhe são jogadas várias caixas de
remédio que a deixavam “dopada” sob o efeito das medicações.
Imagem 04 - Peça “Super-ação”

Fonte: <https://www.facebook.com/caps.delirios?fref=ts>

Logo após, na cena aparecem outros profissionais, lhe oferecendo atividades,
caracterizando a abertura que lhes é dada no CAPS.
Essa forma de intervenção de um participante para o outro, também remete a ideia de
Bakhtin (2003, apud Zonta e Maheirie, 2012), ao conceito de exotopia. A exotopia é definida
pelo distanciamento de uma situação que possa ser familiar, que “[...] permite enxergar nele
aquilo que ele próprio não pode ver em si, e vice-versa” (Zonta e Maheirie, 2012, p. 599).
Esse processo é percebido no grupo, acontecendo primeiramente com uma pessoa colocandose no lugar da outra, inteirando-se do que ela vivencia, para então retornar ao seu próprio
lugar, agora com outro olhar. A partir da exotopia, é possível dar início a uma atividade
estética com a situação:
A estética reinventa a sensibilidade do sujeito, e vivenciar relações estéticas
significa desenvolver maior afetividade, reflexão e imaginação, necessárias para a
objetivação em produções criadoras que possibilitam ao seu autor assumir um novo
compromisso ético tanto com seu produto quanto com a sociedade (MUNHOZ e
ZANELLA, 2008, p. 293)

Ou seja, a relação estética estabelecida com o personagem permite que o participante
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desenvolva um novo olhar sobre a situação. Nesse caso, a partir de uma situação muitas vezes
vivenciada por ele ou outro participante, é possível recriar essa relação. Para Zonta e Maheirie
(2012, p. 600), a atuação “[...] organiza fatos, sentimentos, lembranças adquiridas na
concretude da vida do ator para que este vivencie o papel como se fosse ele próprio nas
condições do seu personagem”.
Observando a atuação e conversando com os profissionais do CAPS III que
participam do grupo, algumas vezes refletimos sobre os efeitos do mesmo individualmente
para cada participante. Nos encontros, muitas vezes os sujeitos conseguem expor vivências
relacionadas ao transtorno mental. Cito duas situações, uma em que uma participante fala
sobre um episódio de surto psicótico, e outra em que um participante traz seu incomodo com
as vozes que às vezes ouve. No espaço do grupo, foi possível para muitos reviver suas
experiências e se identificar com experiências dos outros. Não concluindo que isso seja
positivo ou negativo, pois acredito que não seria possível conceituar esse efeito, mas percebo
o quanto esses momentos aproximavam os participantes. Seja de forma física, com um abraço
ou gesto de proximidade, ou com palavras e ações que para mim reforçaram o respeito entre
os sujeitos.
As cenas em si, tanto nas apresentações como nos ensaios, muitas vezes revelaram
características do participante que até então não eram visíveis. Como na fala de um
participante, que disse “tem tanta tristeza, mas quando tô na cena esqueço de tudo”, observase o quanto a linguagem artística proporciona um espaço de expor os mais diversos
sentimentos, sejam eles presentes ou não no cotidiano. Dois participantes do grupo, de acordo
com os profissionais que acompanharam a trajetória deles no teatro e no CAPS, inicialmente
se demonstravam quietos, introspectivos, por vezes agressivos, e que resistiram a ideia de
participar do grupo. Hoje, os dois são participantes ativos no grupo, em vários sentidos –
participam assiduamente, já interpretaram vários papeis principais, e sempre contribuem com
ideias em todo o processo de elaboração das peças.

5 PESQUISA E ATUAÇÃO
Minha primeira apresentação junto com o grupo aconteceu em meio a muita
ansiedade – de minha parte. Na ânsia de organizar as cenas e os participantes, me percebi com
receio de que algo pudesse sair do roteiro. E realmente, o roteiro não foi seguido: as falas
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foram diferentes do ensaio, uma personagem atrasou sua entrada na cena... Porém a
apresentação foi muito melhor que o ensaio! Esse momento, além de confortar minha
necessidade de organização, revelou o potencial criativo, de improviso, a autonomia dos
atores.
Imagem 05 - Minha primeira apresentação

Fonte: <https://www.facebook.com/caps.delirios?fref=ts>

Entendo o quanto esse processo também auxilia os participantes em seu cotidiano, o
que eu percebo como uma abertura que o teatro lhes proporciona. Seja desenvolvendo um
personagem dentro do grupo, dando ideias, ensaiando, apresentando, vejo a possibilidade do
grupo também como terapêutico. Silva (2012, p. 137) fala:
[...] não ser terapêutico de origem, mas poder sê-lo de destino. [...] o teatro
possibilita outro universo de práticas e suas consequentes significações. O que me
atrai no teatro é a sua abertura, sua possibilidade de não ser psicologizado.

É nesse contexto que visualizo a possibilidade de uma outra Psicologia, ou melhor,
de outra clínica, que de forma multidisciplinar a outras profissões, a partir do rompimento de
um modelo convencional, permite o desenvolvimento de diversos potenciais nos
participantes. Um processo que não deixa de ser clínico, voltado ao cuidado para com o
participante, mas que permite associar a clínica a criação.
Depois de seis meses acompanhando “Dê-Lírios em Cena”, minha atuação como
psicóloga em formação também concretizou um novo papel: o de atuação no teatro. O
envolvimento e a participação no grupo foram além do propósito da pesquisa, pois hoje me
vejo como parte desse grupo. Com o término no projeto, finalizo minha participação como
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pesquisadora, porém entendo que a experimentação não se limita e/ou se conclui nesse tempo
de pesquisa, por isso continuo participando ativamente do grupo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a forma de experimentação como pesquisa, e a complexidade da
pesquisa em Saúde Mental, não é possível estabelecer uma conclusão definitiva. Colocar em
palavras essa experiência, não apenas concretiza o final de uma pesquisa, mas traz para mim
um novo significado ao processo como um todo. Como diz Zanella (2012, p. 89):
[...] escrever não significa simplesmente transpor para a tela do computador um
pensamento prévio: ao escrever, os pensamentos se (trans)formam e, nesse
movimento, transforma-se o próprio escritor, seus pensamentos, suas emoções e sua
condição axiológica.

Dentre as experiências vividas com essa pesquisa, acredito que a maior oportunidade,
foi a de ver e pensar a possibilidade de criação na Saúde Mental. Como na fala de Reis e
Zanella (2010), quando dizem que a oportunidade de criar algo novo (uma peça, uma relação,
uma oficina, uma vivência) possibilita a recriação do próprio sujeito. Ou seja, vai além da
peça de teatro em si, considera-se a potência dessa combinação de pessoas, de ir além de
grupo de usuários, ou uma oficina, mas a criação de uma relação estética com a vida. Como
afirma Munhoz e Zanella (2008) é uma forma de ir além do que lhe é apresentado, estabelecer
uma relação com algo, de forma a olhar este igual de forma diferente.
Iniciando com o objetivo de oficina de teatro, de transmitir ao público informações
sobre o transtorno mental, o grupo “Dê-Lírios em Cena” se constituiu como um encontro de
sujeitos, com suas subjetividades e potencialidades. Um encontro, onde não somente os
momentos bons e as confraternizações imperam, mas a convivência que também gera
conflitos, onde também são divididas as situações de dificuldade e os desprazeres da vida.
A experimentação para mim, além do trabalho de conclusão de curso, se constituiu
como uma identificação ainda maior com o trabalho em Saúde Mental, permitindo criar novas
concepções sobre a clínica e as formas de atuação. Dentro do grupo, também pude vivenciar
como expectadora um pouco do trabalho produzido no CAPS como um todo, no sentido de
compreender algumas cenas e tramas do cotidiano de trabalho. E essa vivência me permite
visualizar um ensaio de outras formas possíveis de atenção psicossocial.
A experimentação foi construída a partir do encontro, da relação com os colegas de
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grupo – que também são autores dessa pesquisa/criação. Muitos momentos passaram e talvez
eu não tenha conseguido abarcar todos nem aqui, nem no diário de campo. Não considero que
eu tenha esquecido, ou deixado algo passar em branco, porque independente de tudo,
considero que atingi a maior das minhas expectativas: eu experimentei. Citando Silva (2012,
p. 105) “[...] minha experiência com esse grupo pode ser interpretada como uma descrição de
um processo de transformação do olhar: um ‘aprender-a-ver’”.
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