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Para os geógrafos, a cartografia —  diferentemente do mapa: representação de um todo 
estático — é um desenho que acompanha e que se faz ao mesmo tempo que os movimentos de 

transformação da paisagem. Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A 
cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de 

certos mundos — sua perda de sentido —  e a formação de outros: mundos que se criam para 
expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se 

obsoletos. 
Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem, dele se espera 

basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às 
linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a 

composição das cartografias que se fazem necessárias. O cartógrafo é, antes de tudo, um 
antropófago (ROLNIK, 2014, p. 23). 

 

 

 



 

ENGENDRAMENTO 

 

No começo da graduação em Psicologia foi ministrado um módulo intitulado           

“Metodologias qualitativas de pesquisa em Psicologia”, que tratava de abordagens          

teorico-metodológicas de pesquisa e intervenção. A cada aula, os professores do curso de             

Psicologia iam nos mostrando jeitos de se fazer pesquisa.  

Eu me perguntava qual daqueles jeitos me caberia, de qual deles eu lançaria mão para               

engendrar o meu trabalho de conclusão de curso. E se eu não gostasse de nenhum dos jeitos                 

que me fossem sugeridos? E se eu não conseguisse me encaixar nesses jeitos? Qual seria o                

tema da minha pesquisa? Será que o tema dependia do jeito, ou o jeito dependia do tema?                 

Qual eu devia escolher primeiro? Será que eu era capaz de atingir as expectativas da               

academia?  

E então eu conheci a cartografia e me apaixonei. Uso essa palavra porque foi isso               

mesmo que eu senti, com tudo de bobo e singelo que um amor à primeira vista carrega.                 

Instantaneamente eu soube que era aquilo. Mas quando digo que soube não é esse saber como                

se sabem informações ou procedimentos. Era um saber que vinha do estômago. 

Cartografar é desenhar a rede de forças à qual um dado objeto ou fenômeno se               

encontra conectado, dando conta de suas modulações e de seu movimento permanente. Para             

isso, é preciso, num certo nível, deixar-se levar por esse campo coletivo de forças. Mas isso                

não significa uma atitude de relaxamento, mas sim uma atitude cognitiva onde há             

concentração sem focalização. O desafio é evitar que predomine a busca de informação para              

que então o cartógrafo possa abrir-se ao encontro. 

O caminho da pesquisa cartográfica é constituído de passos que se sucedem sem se              

separar. Como o próprio ato de caminhar onde um passo segue o outro em um movimento                

contínuo. A processualidade está presente em todos os momentos — na coleta, na análise, na               

discussão dos dados e também na escrita dos textos (Kastrup e Barros, 2015). 

Comecei a busca pelo meu objeto-processo cedo na graduação, intuindo que a            

exploração levaria tempo para se dar, e a primeira escolha, que foi pelo modo de fazer                

cartográfico, intensificou o que eu intuía. Pois, se esse acontecimento pesquisual não se daria              

nas terras de Methodos , tão pouco se daria no tempo de Cronos . 1 2

1 A cartografia reverte o sentido tradicional do método, não sendo um caminhar para alcançar metas pré-fixadas                 
(metá-hódos ), mas o primado do caminhar que traça, no percurso suas metas. A reversão, então, afirma um                 
hódos-metá. A diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre considerando                



 

Todavia, se não se passaria naquele espaço-tempo-modo, haveria de se passar em            

outros lugares, ritmos e jeitos. Assim, comecei a experimentar tudo que me chegava em meus               

encontros com o mundo, buscando o que poderia ajudar a compor. 

Relacionei-me por um tempo interessante com intensidades mais fluidas, construções          

de areia, desconstruções. Dei-me ao luxo de me perder e embriagar em incertezas. E nessa               

deriva eu fui me nutrindo de possíveis, descobrindo movimentos, maneiras de romper com             

formas enrijecidas, saídas pela tangente. 

Esse movimento me pôs em contato com tantos seres, tantos solos. Eu fui tocada,              

revirada e deslocada. Já não era mais a mesma. Como toda a atenção estava lá, na busca, eu                  

não notei a inquietação que despontava no estômago. Começou discreta, mas chegou ao ponto              

de causar tamanho alvoroço que trouxe de volta minha atenção. 

Nesse anseio por desorganizar o mundo que me cercava, fui desorganizando a mim             

também. Foram-se criando espaços para que meu corpo entrasse em contato com toda essa              

novidade e, com isso, também foi surgindo um espaço para a reinvenção e transformação de               

mim mesma. De um corpo observador para um corpo experimentador, e deste para um corpo               

criador. 

Uma vez povoada por toda essa potência, eu tinha que criar passagem para ela poder               

se expressar no mundo, existir, circular, tocar. Mas como fazê-lo? 

Faltava algo e eu, cercada por tantas possibilidades, não conseguia entender o que era.              

Eu estava ali, rodeada por elementos, possibilidades de caminhos, um mais fascinante que o              

outro, mas não conseguia existencializar toda aquela potência e tampouco entender o porquê. 

Foi quando me dei conta de que, durante todo esse tempo, o meu movimento de               

exploração tinha evitado tudo aquilo que me parecia demasiado rígido, inflexível, instituído.            

Terras onde, a meu ver, a energia não circulava e o movimento era contido por uma camisa de                  

força.  

Eu tinha tanto medo desse lugar que, evitando-o a todo custo, acabei caindo em outra               

armadilha: uma terra onde, de tanta possibilidade, nada se podia. Era um sufoco tão grande de                

possíveis que não era possível respirar ou me mexer, nem ao havia solo para me apoiar. 

Me percebi migrando de um oposto a outro, e me dei conta de que romper com as                 

os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados (Barros e Passos,                   
2015, p. 17) 
2 Referência ao tempo cronológico, em oposição a Kairós, o tempo dos afetos. Acerca do assunto: 
https://mitologiagrega.net.br/cronos-e-kairos-personificacoes-do-tempo/ (acesso em nov/2019) 



 

formas enrijecidas não é simplesmente fugir de tudo que tenha peso, consistência, escapar de              

qualquer construção. 

Não se tratava mais de buscar em um polo ou em outro um solo fértil onde a pesquisa                  

pudesse brotar, pois não importa onde eu procurasse, eu não encontraria um            

espaço-tempo-forma que me servisse: eu precisaria criar. E para isso, seria necessário lançar             

mão tanto daquilo que era fluxo quanto daquilo que era fixo. 

Ao criar, é preciso construir estruturas que tenham suficiente rigidez para não se             

desintegrarem com qualquer abalo sísmico ou brisa, até porque o enrijecimento com o qual              

lutamos tem a força de um furacão que tudo tratora. É preciso construir estruturas com peso                

de existência e também maleabilidade para dançar com os movimentos da vida. 

E para isso é inevitável fazer escolhas, o que acarreta necessariamente em fazer             

renúncias. Tive que renunciar desse pré-fazer, onde nenhuma escolha havia sido feita,            

deixando disponíveis um sem fim de possibilidades. Mas de que adiantavam todos aqueles             

possíveis, se eu não era capaz de escolher um deles para fazer acontecer? De que adiantavam                

todos aqueles caminhos se eu estava parada no começo da trilha, sem saber por onde rumar?                

Nessa sede por ser tudo, eu me estagnava em iminência e nunca vinha a ser nada. 

Este movimento de polarização mostrou-se muito importante, e, apesar de fugidio, foi            

contraditoriamente construtivo. Pois foi migrando entre esse polos de dureza e desintegração            

que eu percebi que o viver tem que ter peso e força de existência suficientes para se fazer                  

presente e vibrante. 

Nem irrelevante, nem soberano. Nem verdade e nem mentira. A vida se dá no entre, no                

meio. É o movimento que perpassa, põe em relação, aproxima e distancia. Faz nascer e faz                

morrer, ciclando e circulando. 

Já tendo adquirido mais jeito nesse jogo de alquimia das proporções, senti segurança             

para criar um corpo que se afirma no mundo através desse trabalho. Não com voz dura e                 

arrogante, mas também não com inaudível sussurro. A tentativa é povoar um espaço entre.              

Fazer um jogo. 

 

 

 

 

 



 

Há muita labuta no criar, no processo de construir um modo de existencialização. As              

coisas têm o seu tempo de acontecer, mas não se trata de uma espera passiva. É uma longa                  

preparação. Árdua. Diária. Constante. Essas páginas são só aquilo que rompeu a barreira do              

visível, da percepção. Mas as coisas já estavam acontecendo há tempos, sempre estão. 

A escrita não é estática, ela é engendradora de mundos e devires. Ela não limita, mas                

expande os possíveis. Ela não é uma mera representação da vida e seus movimentos: é um                

movimento da vida. Ela é produtora de vida. 

Mas fazê-lo exige entrega, estudo, experimentação. Muito, muito trabalho. Escrever é           

uma espécie de artesanato com as palavras. A tecitura começa tosca, atrofiada. Mas é assim               

mesmo. Tropeços e desengonço. Até que vai. Acontece. Surge. Brota. De maneira tão intensa              

e vívida, que até nos faz esquecer da revolução que teve que acontecer sob a terra para aquele                  

milagre do brotar poder se mostrar, vivo e forte: 

“ [...] a vida é sempre desajeitada. [...] o objeto da clínica, seja qual for seu âmbito, é                  

exatamente a relação que cada um estabelece com esse desajeitamento: é de dentro dele que               

mundos podem vir ou não a se construir a cada momento da existência, mundos sempre               

singulares” (ROLNIK, 2000, p. 93). 

Desse movimento não se sai ileso, pois a criação se alimenta daquilo que encontramos              

pelo caminho. Devora, deglute e transforma. E nisso somos tocados, transformados. E assim             

como o mundo é transformado quando povoado de novas possibilidades, nós, os agentes             

transformadores, tornamo-nos outros daqueles que começaram a trilha. 



 

Concretizar esse trabalho foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer na               

vida. E quem vos fala é uma cuspidora de fogo, escaladora de pessoas e dobradeira de lençóis                 

de elástico! Foi custoso organizar as forças que me habitam, dar um sentido às intensidades de                

modo a conseguir representá-las através da escrita. Eu tinha uma dissonância com o papel,              

não conseguia me conectar a ele. O contato entre nós gerava um desconforto mútuo que se                

evidenciava nas palavras, antipáticas e alheias.  

Era diferente quando me utilizava da linguagem oral. Sempre que surgia a ocasião de              

contar a alguém sobre a minha pesquisa, a narrativa tinha fluxo, era vívida e encontrava canal                

para existencialização. Daí eu saia correndo para o papel para tentar escrever o que eu tinha                

dito, mas as palavras já haviam fugido. Os dedos ficavam mudos. Esse movimento se repetiu               

algumas vezes. 

Pensando em maneiras de conseguir transpor a fluidez da oralidade para a escrita, eu              

tive a ideia de gravar em áudio as coisas que dizia. Comecei com aquilo que os outros sempre                  

me indagavam: “Do que se trata o seu TCC?”. Depois, transcrevi o aúdio. A ideia era, a partir                  

dessa transcrição, fazer o texto crescer e ganhar corpo, mas também ter um ponto de               

ancoragem, para não me perder no fluxo do processo. 

A partir daí fui reparando que os encontros de supervisão com o Conrado eram              

também um lugar de fluxo. O trabalho ia se fazendo e aparecendo através das nossas               

conversas. E então resolvi gravá-los e transcrevê-los também. E assim o texto foi se              

imprimindo no papel. 

[...] pois o que quer é aprender o        
movimento que surge da tensão fecunda      
entre fluxo e representação: fluxo de      
intensidades escapando do plano de     
organização de territórios, desorientando    
suas cartografias, desestabilizando suas    
representações e, por sua vez,     
representações estacando o fluxo,    
canalizando as intensidades, dando-lhes    
sentido. É que o cartógrafo sabe que não        
tem jeito: esse desafio permanente é o       
próprio motor de criação de sentido.      
(ROLNIK, 2014, p. 67, grifo da autora)  

 



 

 
Encontrada uma estratégia para navegar pelos movimentos de fluxo e representação,           

caberia indagar: mas, afinal, qual o objeto-processo dessa cartografia? Vejo algumas           
possibilidades de entrada nessa questão: esta é uma cartografia da criação e            
concomitantemente é um ato de criação e o engendramento de uma criadora. É também uma               
narrativa de experiência de formação em psicologia, que trata das marcas oriundas desse             
processo e o movimento de transformação vivenciado pela cartógrafa em decorrência delas. É             
ainda a estratégia encontrada pela pesquisadora para dar conta do espaço-tempo que ocupa,             
uma zona mestiça de finalizações e inaugurações, atravessada por um delicado contexto            
político e pelos desassossegos inerente à vida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

CONCRETUDE 

 

 

 

 

 

- Meri, você sabe nadar? 

- Não, mas eu sei aprender. 

(Meri, 2 anos) 

 

 

 

Eu era uma das novas estagiárias do CAPS . Tinha uma postura acanhada, fala             3

contida e olhar sedento, de quem não queria atrapalhar o fluxo das coisas, mas que, ao mesmo                 

tempo, tentava achar o seu lugar ali. Lembro que o dia estava ensolarado e eu me encontrava                 

sentada na convivência. 

Convivência é um espaço físico e também uma prática. É um lugar de passagem e               

também de permanência que acontece por entre os ambientes do CAPS. Diferente desses, a              

convivência não é preenchida por tarefas pré-estipuladas, o que permite que o encontro seja              

exercido e vivenciado com uma diversidade de possibilidades, sem formas estabelecidas a            

priori. 

É um espaço de produção de vida comum, no qual pessoas com diferentes condições              

sociais, de vida e de saúde se relacionam, tendo em comum algum tipo de aproximação no                

âmbito da saúde mental. A convivência não está dada e nem é garantida: ela é construída no                 

dia a dia, por cada um dos sujeitos que a compõe. 

E foi na convivência que percebi que Eraldo tinha saído de esguelha pelo portão do               4

canto. Desconfiada, fui averiguar. Vale ressaltar que ele estava em um momento de cuidados              

3 “Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração                
social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e               
psicológico” (BRASIL, 2004, p. 9). 
4 Foi feita a escolha por nomes fictícios, para preservar a intimidade dos envolvidos. 



 

intensivos . Quando fui ver, ele estava pegando a bicicleta de Camila, a chefe do serviço, e                5

pedalando até o segundo portão, onde começou a usar a bike como degrau para a sua                

escalada. Ele viu que eu estava observando, mas isso não o intimidou. Tanto que foi               

desenrolando a cena calmamente, com uma tranquilidade felina. 

Lembro que fiquei atônita. Não sei se saiu voz da minha garganta ou se foram apenas                

os olhos aflitos mirando a enfermeira que a chamaram. Só sei que ela veio, olhou a situação e                  

riu, com as mãos nas cadeiras e um olhar de desaprovação, mas de certo divertimento               

também. 

E disse algo como: “Eraldo! O que você tá fazendo aí? Com a bicicleta da Camila                

ainda por cima, vê se pode?!”. Foi então ao encontro dele, também tranquila. Mais do que o                 

tom inusitado daquele momento, o que me impressionou foi a tranquilidade deles dois, pois,              

embora eu estivesse parada em silêncio observando aquilo tudo, a inquietação dentro de mim              

era violenta. 

Chegando até lá, ela montou na bicicleta para guiá-la de volta. Foi aí que Eraldo               

simplesmente sentou no cano da bike (que era roxa e amarela, se me lembro bem) e foi de                  

carona com a enfermeira. Não bastando tudo isso ela ainda arrematou com um: “Equipe de               

saúde, ao resgate!”. Caímos todos na gargalhada. E eu me encantei com aquela leveza, com               

aquele riso. Aquilo me marcou.  

Rolnik (1993) chama de marcas os estados inéditos que se produzem em nosso corpo,              

a partir das conexões dos fluxos que constituem nossa composição atual com outros fluxos              

que estão em circulação. Esses estados inéditos são inteiramente estranhos em relação àquilo             

de que é feita nossa consistência subjetiva atual, que se desestabiliza e nos coloca em               

exigência de criar um novo corpo que venha a encarnar essa novidade que se fez em nós,                 

5 Sobre cuidados intensivos: “Trata-se de atendimento diário, oferecido quando a pessoa se encontra com grave                
sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades intensas no convívio social e familiar, precisando de                
atenção contínua” (BRASIL, 2004, p. 16). E ainda: “O acolhimento noturno e a permanência nos fins de semana                  
devem ser entendidos como mais um recurso terapêutico, visando proporcionar atenção integral aos usuários dos               
CAPS e evitar internações psiquiátricas. Ele poderá ser utilizado nas situações de grave comprometimento              
psíquico ou como um recurso necessário para evitar que crises emerjam ou se aprofundem. O acolhimento                
noturno deverá atender preferencialmente aos usuários que estão vinculados a um projeto terapêutico nos CAPS,               
quando necessário, e no máximo por sete dias corridos ou dez dias intercalados durante o prazo de 30 dias”                   
(BRASIL, 2004, p. 19). 
 



 

constituindo assim, a gênese de um devir.  

Dito de outro modo: há certos acontecimentos que vivenciamos nos nossos encontros            

com o mundo e com as pessoas que mexem tanto conosco a ponto de provocar em nós um                  

processo de transformação, tornando-nos outros em relação àqueles que éramos antes. 

 

 

 

 

 



 

 

O meu trabalho no CAPS, em parceria com as outras estagiárias, foi o de dar               

continuidade às oficinas psicossociais que já aconteciam no serviço. Embora já tivessem um             6

lugar estabelecido no serviço, as oficinas adquiriam uma faceta singular a cada ano, a              

depender das pessoas que as compunham. Os usuários , que demonstravam ter familiaridade            7

com esse movimento de transição e continuidade, foram ajudando na nossa chegada e a              

ambientação. 

Como proposta de trabalho, tínhamos a intenção de construir uma composição entre os             

nossos interesses e os interesses dos usuários. Para isso, o primeiro passo foi extrapolar os               

papéis instituídos daqueles que ofertam e daqueles que recebem e pensar na constituição de              

um grupo onde todos fossem sujeitos da criação. 

Assim, entramos em um processo coletivo de descoberta de desejo através de            

explorações e experimentações, que começaram com o reconhecimento do território, o           

contato com as pessoas e suas histórias e, consequentemente, a criação de vínculos. 

Jogamos no ar a seguinte pergunta: o que você tem vontade de fazer? Era um               

questionamento direcionada tanto à equipe de estagiárias quanto aos usuários. A partir das             

respostas — ou da falta delas — fomos construindo as oficinas, explorando várias linguagens,              

como literatura, artesanato, fotografia, trabalho corporal, jogos e outras mais. 

Dessa maneira, fomos amadurecendo enquanto grupo, fortalecendo vínculos, criando         

uma dinâmica de trabalho, uma rotina. E seguimos trabalhando, desenvolvendo          

experimentações de forma, de conteúdo e de jeitos de estar junto, para que daí o desejo viesse                 

à tona e pudéssemos nos ocupar dele.  

6 “As oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento oferecido nos CAPS. Os CAPS têm,                 
frequentemente, mais de um tipo de oficina terapêutica. Essas oficinas são atividades realizadas em grupo com a                 
presença e orientação de um ou mais profissionais, monitores e/ou estagiários. Elas realizam vários tipos de                
atividades que podem ser definidas através do interesse dos usuários, das possibilidades dos técnicos do serviço,                
das necessidades, tendo em vista a maior integração social e familiar, a manifestação de sentimentos e                
problemas, o desenvolvimento de habilidades corporais, a realização de atividades produtivas, o exercício             
coletivo da cidadania” (BRASIL, 2004, p. 20). 
7 Usuário é o termo técnico utilizado para designar pacientes, pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde                 
(BRASIL, 2004, p. 49). 



 

 

 

Acerca da natureza experimental do trabalho em saúde mental, Rolnik (2000, p. 91)             

traz:  
Por que experimental? É que sua tarefa       
consiste em tentar tecer junto com o louco        
que ele acompanha redes para as quais       
seus investimentos façam sentido, de tal      
modo que o que era subjetividade      
petrificada possa vir a revitalizar-se, o que       
era desejo despotencializado, reativar-se.    
A experimentação consiste em fisgar no      
contexto problemático que se delineia ao      
longo das errâncias do acompanhamento     
elementos que possam eventualmente    
funcionar como componentes dessas    
redes; identificar focos suscetíveis de     
fazer a existência do louco bifurcar em       
novas direções, de modo que territórios de       
vida possam vir a ganhar consistência. 

E assim se encerrou o primeiro semestre e com ele o ciclo de trabalho inaugural. Essa                

parte do processo nos deu uma dimensão mais clara da potência das oficinas psicossociais e               

seus efeitos no serviço e nas pessoas. 

Dando seguimento ao trabalho, já com o grupo mais maduro, a ideia no segundo              

semestre era desenvolver propostas mais elaboradas, de modo a explorar e usufruir da             

potência que havíamos reconhecido até então. 

Tínhamos o desejo e a necessidade de construir consistência em nosso fazer, mas nós              

não sabíamos como. Isto instituiu um momento de crise e reformulação, no qual me senti               

muito desafiada enquanto proponente. Eu me questionava: “para onde estamos caminhando?”. 
Nosso hipotético A.T. lembra como no      
começo ele se desanimava a cada vez que        
lhe dava um branco em seu trabalho, pois        
supunha que isto era um sinal de       
incompetência ou de falta de formação.      
Agora pensa que essa condição de falta de        
parâmetros que marcou o início de seu       
trabalho foi muito interessante: partir de      
uma espécie de tela branca, vazia de       
imagens, é o que o impeliu a explorar o         
fora para dele extrair figuras, conduzido      
pelas vozes dos híbridos que foram se       



 

engendrando em sua prática experimental.     
Sem imagem alguma se antepondo ao seu       
olhar, ele teve de situar seus pacientes       
desde os afetos de seu encontro      
(ROLNIK, 2000, p. 92). 

 

Essa situação foi concomitante à instauração de um clima mórbido no CAPS. Os dias              
estavam frios, chuvosos e escuros, e tivemos a perda de pessoas da comunidade, dentre elas               
uma usuária do serviço e uma familiar.  

Além do inverno e do luto, também se fazia presente a iminência das eleições              
presidenciais, trazendo consigo um clima de tensão e polarização . A convergência desses            8

fatores deixou o ambiente desgostoso, pesado e entristecido, e os corpos ali presentes,             
sensíveis a essa atmosfera, começaram a adoecer.  

Ao revisitar essa história com Conrado, pareceu-nos que é nos cenários mais adversos             

que as coisas brotam, talvez porque seja onde são mais necessárias, ou por não se tem nada a                  

perder, e daí o medo vai embora. 

Deleuze (1999) diz que é preciso haver necessidade, do contrário não há nada. Um              

criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade e é essa necessidade que faz com que se                  

proponha a inventar, a criar. ra-nos necessária a invenção de novos modos de estarmos juntos,               

maneiras de produzir um encontro, um comum que desse conta daquele dissabor. 

 

Mas eu não sabia como. 

 

Compartilhamos as nossas angústias com Maria Inês, nossa supervisora. Ela nos           
sugeriu que procurássemos nas nossas singularidades, nos nossos desejos enquanto sujeitos,           

8 Acerca do assunto, Brum (2019) traz que “a eleição, que costumava ser um acontecimento pontual, da esfera                  
pública, tornou-se algo crucial na esfera privada. Do mesmo modo, o inverso também aconteceu. Questões               
íntimas, como a orientação sexual de cada um, como o que acontece na cama de cada um, passaram a ser                    
discutidas publicamente. Esse fenômeno atingiu fortemente laços que cada um considerava incondicionais, como             
os familiares, laços com os quais se contava para enfrentar a dureza da vida. E acentuou ainda mais os quadros                    
depressivos e persecutórios, aumentando ansiedade e angústia, corroendo a saúde” e ainda “O que a experiência                
autoritária do bolsonarismo tem demonstrado é o quanto pode ser difícil resistir (também) à violência do                
cotidiano, aquela que se infiltra nos dias, nos pequenos gestos, na paralisia que vira um modo de ser, nas                   
covardias que deixamos de questionar”. 

https://brasil.elpais.com/tag/orientacion_sexual


 

um caminho possível para atravessar aquele momento. Ela também nos lembrou da            
importância de sustentar ocasiões de alegria e presença, pois elas nos dariam fôlego para              
conseguir elaborar essa situação. 

Tendo feito parte da construção de minha formação acadêmica e conhecendo minha            
trajetória no circo e meu desejo de integrar esses saberes, Inês apontou que oficinas de               
palhaçaria seriam perfeitas para a ocasião.  

Era agora ou agora.  

 

Fui  então inventar de obrar  oficinas de palhaçaria. 9

 

Preparei tudo com muito carinho. Li alguns livros, revisitei todas as anotações sobre as              

minhas andanças pela palhaçaria e pelo fazer de oficineira. Assisti a alguns espetáculos, assim              

como conversei com amigos que tinham alguma trajetória nesses ofícios, para tentar beber um              

pouco da sua sabedoria e também de sua coragem. E fui, com um caderninho vermelho               

embaixo do braço, o kazoo  que havia ganhado de presente de Conrado, a cara e a coragem. 10

O objetivo não era fazer com que as pessoas se tornassem palhaças e nem que eu                

estivesse ali enquanto Biba , embora essa energia se fizesse presente de algum modo. A              11

intenção era usar a palhaçaria, o estado do palhaço para promover presença, encontro e              

possibilidade de transformação da morbidez que pairava sobre o serviço. 

No começo tive medo, pois brincar de palhaço pode colocar quem se propõe ao jogo               

em um lugar de vulnerabilidade. Então, pautei a construção dessas oficinas e a sua condução               

por uma ética da delicadeza, do carinho e do respeito. 

 

 

9 Referência ao poema homônimo de Manuel de Barros. 
10 Um pequeno instrumento musical que consiste em um tubo de plástico ou metal com uma membrana vibrante                  
que dá a voz do tocador a qualidade de zunido. Devido a sua versatilidade, é muito utilizado por palhaços. 
11 Nome que adoto enquanto palhaça.  



 

 

 

 



 

 

 



 

As oficinas foram estruturadas com base em jogos e exercícios de presença, interação             
coletiva, trabalho corporal e comicidade. Um deles foi o El Todo, também conhecido como              
Rá Ru Plim, no qual nós fazemos uma roda e movimentamos uma energia, através de um som                 
e um gesto, realizados de maneira enérgica.  

Fiquei um pouco preocupada com o barulho e se ele atrapalharia o trabalho do restante               
da equipe. Mas acreditei que era importante tentar. Pensei que essa poderia ser uma maneira               
interessante de expressar o que se acumulavam naqueles corpos e que estava pedindo             
passagem. 

Encontramos como alternativa a ocupação de um lugar diferente do usual, que ficava             
na lateral do prédio. Era um canto esquecido, que não havia sido muito explorado até então,                
mas onde havia um bom espaço para podermos nos movimentar. 

Esse foi sem sombra de dúvida o jogo que o grupo mais gostou de fazer. Eraldo ficou                 
empolgadíssimo; Pâmela, que há um tempo andava amuada, riu gostosa e genuinamente.  

Alguns técnicos foram dar uma olhada no que estava acontecendo. Para o meu alívio,              
não pareceram zangados. Alguns chegaram até meio que desconfiados, mas depois de alguns             
instantes assistindo à cena, sorriam.  

Na roda, no som e no gesto, as coisas foram se transformando. A energia brincante               
invadiu a convivência e foi se fazendo presente em todo o CAPS. E aquilo contagiou não só                 
os corpos presentes na brincadeira, mas também os que observavam e ainda aqueles que              
apenas perceberam a atmosfera mudando. As pessoas que cruzavam comigo no corredor            
gritavam “IÁA!” e faziam um gesto com o braço, cortando o ar, como samurais. 

As coisas chegaram até a extrapolar os muros institucionais: Nando disse que quando             
chegou em casa ensinou o jogo ao seu companheiro, que também gostou muito. 

Não lembro ao certo qual dia do mês era ou quantos encontros foram ao todo, mas                

ficou viva em mim a sensação de perceber a atmosfera mudando. Era algo sutil, mas               

poderoso. Os passos iam tocando o chão de maneira mais serena, sorrisos eram flagrados              

brincando pelas bocas, os corpos estavam mais abertos, receptivos, e as demonstrações de             

afeto, mais recorrentes. 

 

 



 

Uma outra prática realizada nas oficinas foi a criação de uma história coletiva.             
Funcionava assim: cada um era responsável por inventar um trecho da história, dando             
continuidade ao que foi dito anteriormente e deixando uma ponta para que a pessoa seguinte               
continuasse. Abrimos a contação com uma narrativa sobre um gatinho, que começou bastante             
banal: “Era uma vez um gatinho”; “Ele dormia na cestinha”; “O gato bebia leite”. Aí, do nada,                 
alguém falou: “O gatinho foi sequestrado”. Os próximos participantes embarcam na           
brincadeira e começam a surgir falas como “mas era um gatinho ninja” ou “o gato tinha uma                 
irmã gêmea do mal”.  

A história seguiu, com os acontecimentos mais inusitados possíveis e, embora as            
coisas fossem tomando um rumo inesperado, havia uma cumplicidade de construir a narrativa             
coletivamente, de forma que todos cuidavam das transições para que ela continuasse            
amarrada. As pessoas foram se sentindo convidadas a trazer à composição suas singularidades             
e desejos, e juntos fomos encontrando espaço para os desvios poderem acontecer, o que foi               
possível pela implicação coletiva em acolher essa diversidade e manter a unidade.  

 

 

Entretanto, vimos como o estabelecimento     
da criação como princípio primeiro, seja      
no campo da psiquiatria, seja no campo da        
criação artística, se apresenta pleno de      
obstáculos e isso não apenas para os       
chamados usuários de psiquiatria. Do     
mesmo modo, uma subjetividade voltada     
unicamente para a utilidade, para a      
adaptação é, na maioria das vezes, a       
demanda de instituições, de famílias, de      
clientes. No entanto, trata-se, também     
nesse contexto, de 'estabelecer o primado      
da criação sobre todos os outros aspectos       
da vida', compatibilizando ou    
subordinando os aspectos pragmáticos e     
utilitários a esse princípio fundamental.     
Isto, se se deseja que as oficinas, o        
trabalho e a arte possam funcionar como       
catalisadores da construção de territórios     
existenciais, ou de 'mundos' nos quais os       
usuários possam reconquistar ou    
conquistar seu cotidiano (RAUTER,    
2000, p. 271). 

 

 



 

As oficinas trouxeram mais qualidade ao meu estado de presença enquanto           
trabalhadora. Às vezes, era muito duro me ver em meio a tantas pessoas em situação de                
sofrimento psíquico grave. Volta e meia eu precisava dar um tempo, tomar um ar. O corpo                
resistia. Mas nesses momentos da oficina, parecia que a presença nem era uma questão,              
porque simplesmente não havia outra possibilidade que não estar lá, entregue. A energia nos              
convocava a isso. A gente tinha o desejo de estar, a presença era fácil, a gente só estava e                   
pronto. Acontecia. 

Muitas pessoas, ao visitarem a lona, narram a experiência de vivenciar um estado de              

encantamento causado pela magia do circo. Talvez, através dessas oficinas de palhaçaria, nós             

tenhamos tornado possível a presença dessa energia no espaço do CAPS. 

Isso foi intensificado quando houve a aula aberta sobre saúde mental. O evento, que              
ocorre anualmente no Campus Baixada Santista da UNIFESP, reúne usuários de serviços de             
saúde mental, seus familiares, trabalhadores, pesquisadores, enfim, toda uma comunidade          
mobilizada em torno da temática. 

Inês me convidou para montar uma palhaçada para a ocasião. Algo que trouxesse             
humor e dignidade ao tema. Apresentamos, eu e Conrado, a cena “Lord, Biba e a Cadeira”.                
Foi muito bom estar em cena a compartilhar esse momento com os usuários do serviço onde                
eu estagiava, que até então só conheciam a minha faceta psicóloga. 

Hoje foi a primeira vez que eu vi os usuários          
depois da aula aberta, depois que eles       
conheceram a minha faceta palhaça. Ao      
cumprimentá-los, recebia em retorno    
comentários como: “onde está o nariz de       
palhaço?” ou “aquele dia você me fez dar        
muita risada”. 
A aula aberta foi uma ocasião muito tocante        
para mim, porém, com a correria de final de         
semestre, não tive muito tempo para parar e        
pensar sobre ela. Acredito que a sutileza dos        
olhares e dos comentários dos usuários que       
recebi ao chegar no CAPS foram um canal        
para que isso viesse à tona . 12

Despedi-me dessa experiência de estágio recebendo muitas palavras de carinho.          
Alguns me chamando de doutora, outros me chamando de palhaça. 

12 Trecho do meu diário de campo de estágio, de 28 de novembro de 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMPLIANDO 

Alguns meses depois eu dei uma entrevista sobre o meu trabalho com arte e saúde               
mental. A entrevista foi concedida à Eduardo José Barbosa como parte da pesquisa             
“Expressões Artísticas e o potencial terapêutico: análise das ferramentas de atuação em            
saúde” (em fase de análise de dados). Lembro de ter dito o quanto acredito na potência dessa                 
união, mas que é importante que haja um rigor , assim como é importante haver um rigor na                 13

palhaçaria. Ser palhaço não é qualquer coisa. Não é só colocar um nariz, uma peruca e dizer                 
algo que você julga ser engraçado. Há entrega, trabalho, estudo. Implicação. 

Em ambos os casos, na palhaçaria e na clínica, o que se faz é um convite a acessar um                   
lugar perigoso, de vulnerabilidade e afetação. Para conduzir as pessoas a esse lugar é preciso               
prudência e sensibilidade. Se lançamos mão dessas ferramentas de maneira imprudente,           
acabamos por despotencializá-las, reforçando nas pessoas a resistência a se abrirem ao novo,             
para a criação de outras possibilidades.  

É como no circo, quando uma mágica é mal feita. Se você vê o segredo por trás do                  
truque, a magia acaba:    

O segredo na mágica é absolutamente      
fundamental. A mágica depende desse     
segredo. Praticamente todo mundo teve     
um tio-avô que tirava a ponta do próprio        
dedão de uma maneira, assim, descuidada      
e que fica óbvio como é que se está         
fazendo isso, qual é o segredo por trás.        
Portanto, tirar a ponta do dedão, que é um         
fenômeno absurdo ― se uma pessoa fosse       
capaz de arrancar metade do dedão e       
colocá-lo de volta isso seria absurdo, seria       
mágica, seria do campo da mágica – não é         
do campo da mágica na nossa sociedade,       
é do campo da brincadeira de tio-avô.       
Agora eu apresentei por exemplo essa      
mágica com o requinte de estudo, com o        
acabamento, de maneira que ela fica      
verossímil em outras sociedades, por     
exemplo no Marrocos, dentro de uma      
apresentação com vários apetrechos e     
coisas. Esse foi o efeito sem dúvida mais        
impactante que aquele público assistiu, e      
reagiram dum jeito inimaginável pra mim      

13 “Parte-se da concepção de que as intervenções de cuidado não se restringem à aplicação de técnicas e                  
procedimentos profissionais num "corpo adoecido", mas envolvem compreender o contexto, o universo cultural,             
os modos específicos de viver do usuário, e abrir possibilidades de diálogo com suas concepções, expectativas,                
prioridades e desejos, reconhecendo-o como agente de sua própria saúde. Também demandam articulação de              
diferentes saberes e práticas e de diferentes serviços” (CASETTO et al, 2016, p. 292). 



 

que viu um tio avô fazendo isso.       
Colocado com segredo, é mágica. Quando      
não tem ele é uma graça, uma coisa. Pode         
até ser plástico, belo, interessante, mas      
não é mágica. Para ser mágica tem que ter         
segredo. (Amino e Malebi, 2019) 

Sobre o rigor no trabalho com oficinas psicossociais, Rauter (2000, p. 274) traz que              
“[...] frequentemente os profissionais que atuam em oficinas não se questionam acerca do             
porquê e do para quê fazem o que fazem. Isso contribui para que com frequência, sob o rótulo                  
'oficina', se exerça a velha psiquiatria”. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Estamos tratando aqui de dispositivos delicados, que ressoam com a imagem da            

jangada, um arranjo de elementos que possibilita o navegar. Durante um período de tempo              

e em determinado espaço. Não há aqui pretensão de produzir verdades absolutas. Há uma              

incerteza. Esse in, lugar que não é ocupado pela certeza, é o espaço necessário para que haja                 

movimento, para que o fluxo da vida possa correr, para que as montanhas de água possam                

atravessar: 
 
Usei a imagem da jangada para evocar o        
que está em jogo nessa tentativa, nem que        
seja para dar a ver que ela deve evitar ser          
sobrecarregada, sob pena de afundar ou de       
virar, caso a jangada esteja mal carregada,       
a carga mal distribuída [...] Uma jangada,       
sabem como é feita: há troncos de       
madeira ligados entre si de maneira      
bastante frouxa, de modo que quando se       
abatem as montanhas de água, a água       
passa através dos troncos afastados. Dito      
de outro modo: não retemos as questões.       
Nossa liberdade relativa vem dessa     
estrutura rudimentar, e os que a      
conceberam assim – quero dizer, a      
jangada – fizeram o melhor que puderam,       
mesmo que não estivessem em condições      
de construir uma embarcação. Quando as      
questões se abatem, não cerramos fileiras      
– não juntamos os troncos – para       
constituir uma plataforma concertada.    
Justo o contrário. Só mantemos do projeto       
aquilo que nos liga. Vocês veem a       
importância primordial dos liames e dos      
modos de amarração, e da distância      
mesma que os troncos podem ter entre       
eles. É preciso que o liame seja       
suficientemente frouxo e que ele não se       
solte (DELIGNY, 2013, p. 10). 

É essa estrutura precária, no limiar entre a estabilidade e a delicadeza. Como a palafita,               
sustentada por estacas, fincadas no solo instável do mangue, suspensas na água. É instável,              
dura um tempo e depois cai. E às vezes morre quando cai. Mas enquanto não, é um pilar                  
possível. 

 

 
 

 



 

 

Não há um manual de instruções ou uma receita que prescreva a criação desses              

dispositivos. São construções no campo da interferência . A tecitura que se faz é delicada. Há               14

de se evitar o espetacular, o excesso, do contrário, o que se faz presente é uma cacofonia, que                  

machuca o corpo sensível e não nos permite capturar as sutilezas dos processos: 

 
Restaria saber quais são os procedimentos      
do cartógrafo. Ora, estes tampouco     
importam, pois ele sabe que deve      
“inventá-los” em função daquilo que pede      
o contexto em que se encontra. Por isso        
ele não segue nenhuma espécie de      
protocolo normalizado. O que define,     
portanto, o perfil do cartógrafo é      
exclusivamente um tipo de    
sensibilidade, que ele se propõe a fazer       
prevalecer, na medida do possível, em seu       
trabalho (ROLNIK, 2014, p. 66, grifo da       
autora). 

14 Acerca da interferência, Henz (2014, grifo do autor) afirma que “há delicadezas, principalmente iniciais, há                
também sustos que interessam, precisa ver a cada vez. Interferências podem invocar, são elementos fortemente               
críticos, já são plásticas, podem ser flexíveis, no sentido que elas podem se colocar a serviço do caso, não                   
amarrotar o caso, elas podem, interessam, quando procuram os diferenciais da situação”. 



 

Trata-se de uma sensibilidade que vai se aguçando a partir das experiências, da             
experimentação do aspecto desmedido desta. Assim vão se descobrindo os tons e pitadas             15

desse degustar. Não há outro modo de desenvolver essa sensibilidade que não            
experimentando, estando aberto a experienciar um corpo sensível. É jogando que se aprende a              
jogar. 

Contudo, é necessário que exista prudência nesse movimento. Rolnik (2014) diz que            16

há um limite do quanto se suporta, a cada momento, a desorientação e reorientação dos afetos.                
É preciso avaliar o quanto as defesas usadas servem ou não para proteger a vida: 
 

Poderíamos chamar esse seu instrumento     
de avaliação de “limiar de     
desencantamento possível”, na medida em     
que, afinal, trata-se, aqui, de avaliar o       
quanto se suporta, em cada situação, o       
desencantamento das máscaras que    
estão nos constituindo, sua perda de      
sentido, nossa desilusão. O quanto se      
suporta o desencantamento, de modo a      
liberar os afetos recém-surgidos para     
investirem outras matérias de expressão     
permitindo, com isso, que se criem novas       
máscaras, novos sentidos. Ou, ao     
contrário, o quanto esse processo — por       
não se suportá-lo — está sendo impedido.       
É evidente que esse tipo de avaliação nada        
tem a ver com cálculos matemáticos,      
padrões ou medidas, mas com aquilo que       
o corpo vibrátil capta no ar: uma espécie        
de feeling que varia inteiramente em      
função da singularidade de cada situação,      
inclusive do limite de tolerância do      
próprio corpo vibrátil que está avaliando,      
em relação a situação que ele avalia       
(ROLNIK, 2014, p. 68, grifo da autora). 
 

Esse limite tampouco está dado ou é fixado. Ele não é sempre o mesmo. É um a cada                  
vez, em cada contexto singular. 

 

15Sem uma medida fixada a priori. 
16 Sobre prudência, Deleuze e Parnet (1998) dizem: “A questão é a seguinte: o que pode um corpo? De que afetos                     
você é capaz? Experimente, mas é preciso muita prudência para experimentares. Vivemos em um mundo               
desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos                
tristes. A tristeza, os afetos tristes são todos aqueles que diminuem a nossas potência de agir. Os poderes                  
estabelecidos têm necessidades de nossas tristezas para fazer de nós escravos”. 



 

 

 

 

Mesmo depois de adquirir ginga nesse movimento, não se chegará a uma conformação             
ideal. As coisas farão sentido em um dado espaço-tempo e depois deixarão de fazer. E lá                
vamos nós, movimentar-nos novamente.  

Quando se está na corda bamba, na perna-de-pau e em tudo que é do universo do                
funambulismo, nunca se fica parado. Mesmo que o objeto — que pode ser um malabar ou até                 
mesmo o corpo — pareça estático, estão ocorrendo micromovimentos de equilíbrio.           



 

Continuamente.  

FECHANDO 

 
E sua regra? Ele só tem uma: é uma         
espécie de “regra de ouro”. Ela dá       
elasticidade a seu critério e a seu       
princípio: o cartógrafo sabe que é sempre       
em nome da vida, e de sua defesa, que se          
inventam estratégias, por mais    
estapafúrdias. Ele nunca esquece que há      
um limite do quanto se suporta, a cada        
momento, a intimidade com o finito      
ilimitado, base de seu critério: um limite       
de tolerância para a desorientação e a       
reorientação dos afetos, um “limiar de      
desterritorialização”. Ele sempre avalia o     
quanto as defesas que estão sendo      
usadas servem ou não para proteger a       
vida. [...] A regra do cartógrafo então é        
muito simples: é só nunca esquecer de       
considerar esse “limiar”. Regra de     
prudência. Regra de delicadeza para com      
a vida. Regra que agiliza mas não atenua        
seu princípio: essa sua regra permite      
discriminar os graus de perigo e de       
potência, funcionando como alerta nos     
momentos necessários. É que, a partir de       
um certo limite - que o corpo vibrátil        
reconhece muito bem - a reatividade das       
forças deixa de ser reconversível em      
atividade e começa a agir no sentido da        
pura destruição de si mesmo e/ou do       
outro: quando isso acontece, o     
cartógrafo, em nome da vida, pode e       
deve ser absolutamente impiedoso”    
(ROLNIK, 2014, p. 68-69, grifo da      
autora). 

 

Meus poucos anos de circo são marcados por um limiar entre familiaridade e             
novidade. Há tanto para explorar! Por mais que eu treine, estude, apresente e assista, as               
descobertas e o estranhamento são quase diários, o que é prazeroso e instigante. Um paradoxo               
que me tira da dicotomia saber/não saber, novata/veterana, e me coloca em movimento. 

 
Acredito que isso se estenda a outras dimensões do viver, como esta. Escrevo como              

aquela que está terminando uma trajetória e também estreando outra. Assim sendo, essa             
produção transita por momentos que, embora distintos, fazem parte do mesmo movimento,            
que é um movimento de vida. 

O trabalho de conclusão foi uma oportunidade de ritualizar esse momento-movimento.           



 

A possibilidade de olhar para a minha trajetória de graduação, perceber quem eu era e quem                

eu fui me tornando, e produzir algo com isso tudo. Algo que viabilizou a transição entre o que                  

foi, o que é, e o porvir. 

 

Escrevo essa cartografia contando dos meus processos de criação, compartilhando os           

seus percursos tortuosos, expondo suas vulnerabilidades, em uma tentativa de provocar quem            

o lê a assumir um lugar de sujeito na produção do mundo e na produção de si. Assumir o                   

protagonismo, implicar-se com a criação. Se sentir instigado a entrar em um processo de              

busca e exploração da sua maneira singular de ser cidadão, trabalhador, amante, filho,             

professor, psicólogo, palhaço, enfim, de ser sujeito. 

 



 

Foi significativo e necessário ter conseguido tornar concretas as oficinas e poder            
produzir uma cartografia a partir delas. Ao longo da graduação houve diversos momentos de              
contato com a arte e seu poder de interlocução com a psicologia, o trabalho em saúde e a                  
produção de cuidado. Contudo, antes da produção dessa cartografia, eu não conseguia            
enxergar como seria possível usar as artes, em especial as circenses, como ferramenta no meu               
fazer de psicóloga, de maneira implicada e transformadora. 

Isso foi possível por ter vivido uma experiência de graduação em psicologia que não              
se propõe a dar conta de tudo. Uma formação boa por insuficiência . Essa insuficiência abriu               17

espaço para que eu pudesse me ampliar para além da academia, para além da psicologia,               
descobrir o circo e poder fazer uma composição entre esses campos. Deu possibilidade ao              
engendramento de uma maneira singular de ser psicóloga.  

Parafraseando Casetto et al (2016), o que era percebido como uma insuficiência de             
preparo anterior dizia respeito, muitas vezes, à vivência dos limites da técnica, da             
insuficiência dos recursos e das possibilidades de intervenção em psicologia, demandando a            
composição e invenção de ações a cada situação. 

 

 

 

 

 

Para criar, é necessário que haja espaço. 
 

 

 

 

 

 

17 “[...] uma formação “boa por insuficiência” seria aquela que dá sustentação às desestabilizações, manejando               
com as precariedades intrínsecas às vicissitudes do campo e da vida, sob o risco de que, às vezes, haja                   
desequilíbrios no aproveitamento e/ou acompanhamento dos estudantes” (CASETTO et al, 2016, p. 299). 
 



 

NOTAS DO PROCESSO 

 

 

 

 

 

Esta é uma recolha de anotações que foram feitas ao          

longo da produção dessa cartografia. Elas procuram       

captar e descrever aquilo que se deu no plano intensivo          

das forças e dos afetos. Marcam a processualidade da         

escrita (Barros e Kastrup, 2015). Compartilho-as com a        

intenção de evidenciar as fragilidades e potências da        

criação: 

 

 

 

 

Muitas vezes, olhando para o produto de uma criação, não consegui enxergar o processo através do qual aquilo se engendrou. E isso 

fazia eu me sentir incapaz de ocupar a posição de criadora, pois eu não fazia ideia de como se criava. 

 

Por esse motivo eu quis compartilhar o meu processo: para desmistificar a criação, evidenciar suas vulnerabilidades e fazer com que 

as pessoas se sentissem mais do que capazes, instigadas a ocuparem a posição de criadoras. 

 

E como eu consegui criar, se eu não sabia como? Porque me era vital. Então eu tive que dar um jeito. 

 

Essa aqui é apenas uma maneira, um modo. Ela não está para disputar um lugar de poder, um status de verdade. Está aqui para ser 

uma possibilidade e abrir caminho para que hajam outras mais. 



 

E quanto mais você ganha corpo nesse jogo de criar, melhor você consegue enxergar os processos que lhe cercam; o olhar fica mais 

amplo, mais treinado. 

 

Falo da minha trajetória, minhas experiências e processos porque a narrativa se constrói a partir do lugar que eu ocupo no mundo, e 

é desse lugar que eu posso falar. Mas procuro dentro disso evidenciar o que conecta, o que é comum, para assim conseguir provocar 

identificação, abertura. Estabelecer uma conversa. 

 

Dá trabalho. 

 

Eu quero que, quando isso terminar, eu goste do que eu fiz. 

 

O TCC é feito de vários dias que eu fiquei escrevendo. E hoje é um desses dias. E eu vou escrever e viver agora. E se eu viver vários 

agoras, um dia eu terei um TCC.  

 

Às vezes a gente fica muito angustiado. Às vezes a gente fica muito perdido. Às vezes doí. É amargo. Às vezes a gente sente um 

desânimo e acha que não vai dar. 

 

Conrado me disse que a repetição é fundamental. Cada nova tentativa é uma chance. 

 

E que a feitura desse trabalho possa gerar encontro e aproximação entre as pessoas que me ajudaram a compô-lo: companheiros de 

estrada, mestres, afetos… 

 



 

Essas são palavras de passagem, texto de fruição. Vou construindo a cartografia e simultaneamente finalizando um ciclo e abrindo 

outro. Movimento de vida. Movimento da vida. 

 

As coisas não surgem do nada. Há um tempo de busca, de deriva, de ir se nutrindo, e é importante colocá-lo em evidência, saber que 

isso faz parte do processo, não de um pré-processo. 

 

Mas processo não é só movimento e fluidez. É também pausa, incerteza, fluxo atravancado. É tudo isso. 

 

Fico pensando que é a construção de algo para além da psicologia ou do circo, que pode transitar por esses lugares, mas que não se 

basta a eles, não se encerra. Não é exatamente um terceiro lugar, apesar de convocar à criação — de novos mundos, inclusive. Mas 

acho que é mais sobre trânsito, movimento. Uma ação complexa, múltipla, singular. 

 

Conrado disse que é importante a insegurança, o desconfiar. Porque aí que conecta. Porque tem um que não sabe muito bem, que é o 
usuário lá. Aí tem a outra que não sabe muito bem. É um não saber muito bem que é comum. 

 

Eu acho importante esse período de descoberta, exploração, mas não é só isso. Chega um momento em que há necessidade de agir, de 

ocupar um espaço, colocar o corpo no mundo. Senão, a gente fica só no sonho, que nunca está ao alcance. Nunca hoje, nunca agora, 

sempre está lá no outro, lá na frente, lá no passado. Nunca aqui. 

 

Quando se decide criar algo, você não cria só uma obra. Cria também uma maneira de trazê-la ao mundo, cria um jeito de ser 

criador, e mais uma porção de coisas que nem consigo nomear. 

 

É preciso organizar a vida para caber a criação. E para isso, precisa haver um espaço. Organizar a rotina, aprender a dizer não para 

outras coisas e focar nesse nascimento, nesse fazer-brotar. Concentrar energias nisso. 



 

 

Em determinado momento, eu percebi que estava fazendo uma economia de palavras, como se não quisesse gastá-las. Queria trazer a 

ideia para o papel já lapidada. Eu começava a escrever, não achava aquela palavra boa, apagava. E ficava penando para achar as 

palavras. Porque eu tinha inventado na minha cabeça que toda a tentativa tinha que ser um acerto, ou estar muito próxima de ser. 

 

Conrado: Você se inflamou? Ficou destacado. Então é isso, não tem dúvida. O olho enche, o corpo arrepia.  

 

Nenhuma criação é original . 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Tentamos planejar algo por horas e dias e não saia nada. Tem sempre alguém, então, que diz algo como: “e se                      
a gente começasse no chão?”.  
Isso é muito necessário. Porque criar exige esse chão sólido embaixo do corpo, ainda que o corpo esteja suspenso                   
– assim, é do chão que vem o risco de cair. E esse chão vem lembrar que a criação não é espontânea, nem                       
original, nem inédita. É através do chão, no qual já nos apoiamos por anos e anos, que fazemos um recorte. E a                      
isso chamamos invenção. 

Toda criação é coletiva 

 (ALMEIDA, 2018, p. 12, no prelo). 
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