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RESUMO 

VILANOVA, Lara Carolina Ribeiro. A dança em convivência: transitar, estar e conviver. 

2019. 93p. Dissertação (Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde) - Programa de Pós-

graduação em Ensino em Ciências da Saúde, Universidade Federal de São Paulo - campus 

Baixada Santista, Santos, 2019. 

 

Essa pesquisa relata os encontros e a experiência da pesquisadora dançarina-Terapeuta 

Ocupacional em um CAPS Adulto III, no município de São Bernardo do Campo. Como 

campo de problematização, a pesquisa parte da reflexão sobre a importância da dança em 

convivência como espaço de encontro para novas produções de saúde, espaço do criativo e do 

inusitado. Assim, busca-se refletir e dar visibilidade às experiências coletivas do encontro 

realizadas em um equipamento de saúde mental. Interessa-nos a dança que acontece em um 

espaço aberto, com seus diferentes momentos, e as ressonâncias dessa experiência nos 

usuários do serviço, como aberturas para o encontro, o inusitado, o inesperado em meio à 

correria de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A pesquisa foi realizada valendo-se 

do método cartográfico como forma de acompanhar e habitar o território do processo da 

pesquisa. Assim, os registros no diário de anotação, fotografias, músicas foram elementos 

importantes para o trajeto do estudo, trazendo visibilidade para os acontecimentos da dança na 

convivência. Como aposta, essa pesquisa pretende contribuir com a discussão sobre a 

potência dos espaços de convivência e da dança nas construções coletivas de encontro e nas 

práticas de cuidado em saúde mental. 

 

Palavras-chave: Dança.Convivência. Saúde mental. Educação em saúde. Terapia 

Ocupacional. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

VILANOVA, Lara Carolina Ribeiro. The dance in coexistence: to transit, to be and to live. 

2019. 93p. Dissertação (Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde) - Programa de Pós-

graduação em Ensino em Ciências da Saúde, Universidade Federal de São Paulo - campus 

Baixada Santista, Santos, 2019. 

 

This research reports the meetings and the experience of the researcher Occupational 

Therapist and dance in “CAPS Adulto III”, in  São Bernardo do Campo City. As a field of 

problematization, the research starts from the reflection on the importance of dance in 

coexistence, as a meeting place for new health productions, creative and unusual. Thus, it is 

sought to reflect and give visibility to the collective experiences of the meeting, carried out in 

a mental health device. The dance that takes place in an open space, with different moments 

and the resonances of that experience with the users of the service. Openings for meeting, the 

unusual, unexpected between the rush and the intensity in a Center for Psychosocial Attention 

(CAPS). The research was carried out using the cartographic method as a way of 

accompanying and inhabiting the territory of the research process. Therefore the records in 

the diary of annotation, photographs, music were important elements for the study the devices 

used as research method, are bringing visibility to the events of the dance that happens in the 

coexistence. This research aims to contribute to the discussion about the power of living 

spaces and dance in collective constructions of meeting and mental health care practices. 

 

Keywords: Dance. Coexistence. Mental helth. Health education. Occupational Therapy 
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Figura 1 – A dança e a convivência, 2016. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

O corpo que dança é o que se permite um estado de 

dança que é diferente para cada um, para cada soma. 

A dança também pode estar dentro do ser, como 

aquela praticada pela criança com tanta 

espontaneidade, a dança de todos os seres humanos, 

os somas que querem dançar. Há dança onde se vê 

dança.   

(Miller, 2012, p. 149) 

Dance, dance senão estamos perdidos. 

(Pina Bauch)  
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Introdução: aproximações e trajetos 

 

[...] uma possibilidade de vida se avalia nela mesma, 

pelos movimentos que ela traça e pelas intensidades que 

ela cria...  

(Deleuze e Guattari, 1992, p. 98) 

 

 

A dança que vem como um espaço de transformações, desde muito cedo, como um 

caminho que vai trazendo ancoragem e presença, com o corpo em movimento. Pelo 

movimento de uma porta, no CAPS, nos encontros mediados pela dança, uma sala, porta 

aberta, passagens, música e silêncio. No cenário, o lugar, CAPS adulto III de São Bernardo do 

Campo, local onde esse projeto se inicia. O desejo em olhar para a experiência e para as 

marcas que vão tecendo a trajetória da dançarina-Terapeuta Ocupacional-pesquisadora, em 

narrar as vivências de um acontecimento, através de fragmentos e pequenas memórias 

anotadas, fotos, músicas que vão se compondo e buscam trazer a experiência do vivido.  

Escrever sobre a experiência vivida é olhar para as marcas e trajetos vivenciados no 

encontro com a dança, escolhas e caminhos. A dança que vem do encontro com as 

experiências profissionais como arte educadora, com grupos em diferentes espaços da 

educação, centros de convivência e com diferentes populações. Na graduação e na atuação 

como Terapeuta Ocupacional, as aproximações se dão em diferentes serviços de saúde 

mental, experiências que permitiram possibilidades intensas de afetos, espaços coletivos no 

cuidado em saúde mental, com as diferentes populações. Trajetos que habitaram campos e 

possibilidades do criativo, do inesperado, do experimentar a intensidade do cuidado, construir 

redes de relações entre equipe, usuários e redes de serviço. A dança, o corpo e movimento 

sempre acompanharam esse caminho; a prática e a experiência com a dança mobilizava 

grupos e coletivos. Muitos desses encontros com as diferentes populações e serviços 

mobilizaram um desejo inquietante de sustentação destas experiências: olhar para os 

acontecimentos, as marcas, e mapear um trajeto destas vivências em dança, no campo da 

saúde.  

Para Rolnik (1993, p. 2),  

[...] marcas são estados inéditos que se produzem em nosso corpo, a partir 

das composições que vamos vivendo, cada um destes estados constitui uma 
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diferença que instaura a abertura para criação de um novo corpo, o que 

significa que as marcas são sempre gênese de um devir.  

 

Caminhos que trouxeram novas aberturas para a construção de novas formas de 

relacionar corpo, dança e arte; um campo de experiência, zonas de experimentação. 

Nesse caminho, houve um período de oportunidade nas experiências em 

composição com espaços coletivos: seminários, aulas, vivências de troca e diálogo com 

diferentes pessoas de diferentes campos de atuação, a troca no campo da interface saúde, arte 

e dança. Desse modo, foi possível perceber as permanências e os movimentos que as 

experiências produziam e como se agenciavam na vida dos usuários, dos serviços e das 

pessoas. Os espaços coletivos mediados pela dança e pelo encontro produziam forças de 

acontecimentos, e com as trocas nesses espaços, novas aberturas para escrever sobre essas 

experiências foram mobilizadas.  

No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a intensidade do cuidado, por meio 

das propostas de grupos e espaços coletivos, mobilizava muitas inquietações, que permeavam 

o cotidiano dos serviço. Fazer parte dessa experiência em minha trajetória profissional em 

saúde mental trouxe novos olhares para o cuidado em saúde, e também transformações 

pessoais e profissionais. O CAPS, onde o cotidiano é atravessado pelo inusitado, o inesperado 

é perpassado pelo cotidiano, é sempre um convite para o encontro, para as possibilidades na 

arte, na dança e no corpo. Porém, muitas vezes, torna-se espaço para poucas possibilidades de 

expressão, quando a rotina, a correria, em meio à intensidade do cuidado no cotidiano, 

possibilita poucos espaços para encontros entre os sujeitos atendidos e os profissionais. Que 

espaços coletivos de encontros são produzidos nos espaços de saúde? A dança, forma de 

expressar com o corpo, é muitas vezes perpassada pelo receio; assim, os grupos tornam-se 

fechados, protocolados com um horário a ser cumprido em determinado tempo e espaço. Que 

experiências coletivas do encontro, através de práticas expressivas, podem proporcionar novas 

formas de cuidado em saúde mental, cuidados de si e práticas inventivas? 

Como principal dispositivo da assistência extra-hospitalar, o Ministério da Saúde 

criou o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Os CAPS se propõem a atender pessoas com 

sofrimento mental, em instituições de saúde abertas, que sejam inseridas na comunidade dos 

usuários. Cabe aos Caps, entre as funções a ele atribuídas, realizar atendimento médico e 

psicológico, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e ações externas baseadas nos 

princípios da Reabilitação Psicossocial. Entende-se que este modelo visa a “restituição do 

exercício pleno da cidadania por meio de ações em três cenários: casa, trabalho e rede social” 
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(SARACENO, 1996), de acordo com seu Projeto Terapêutico Singular (PTS), “permitindo 

que estes indivíduos mantenham o convívio com as suas famílias e amigos e participem da 

vida em sociedade tanto quanto possível” (MAGALHÃES; CAMARGO, 2012, p. 232).  

Representando um avanço significativo para a “integralidade da assistência em 

saúde”, no ano de 2001 foi sancionada a Lei Federal n° 10.216 que visa potencializar os 

direitos e a proteção do indivíduo com transtorno mental, tendo como finalidade permanente, 

a reinserção social deste indivíduo em seu meio, devendo este ser tratado com “humanidade e 

respeito” (BRASIL, 1990).  

A partir de 2015, como Terapeuta Ocupacional e referência técnica, componho a 

Equipe multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial III Adulto (CAPS III), na cidade 

de São Bernanrdo do Campo, São Paulo. Neste percurso, atrelado às experiências corporais 

que aconteciam às terças-feiras, foi realizado um projeto de dança com a proposta de compor 

uma oficina corporal de dança com usuários do serviço. A proposta inicia com as vivências 

relacionadas ao corpo e ao movimento, em um grupo aberto no espaço de convivência – 

experimentações mediadas pela dança, em meio ao movimento e a correria do CAPS.  

Contudo, no ano de 2017, houve mudança de gestão, o que resultou em demissões e 

mudanças no processo de trabalho, culminado com a minha demissão.  

Mesmo assim, entendendo a importância do tema, no âmbito da discussão das ações 

em cuidado na saúde mental, das práticas em políticas públicas no SUS, optou-se em fazer um 

estudo da experiência vivida com o grupo durante o período em que lá estive. 

A chegada ao munícipio de São Bernardo, no CAPS III Adulto, foi espaço de 

experiência no cuidado e olhar em saúde mental. Trata-se de um serviço 24h que abriga toda a 

intensidade de cuidado e experiências para a construção do cuidado compartilhado em equipe, 

vínculos e afetos que passam por momentos de alegrias, tristezas, frustações e descobertas. O 

CAPS, como dispositivo de cuidado na rede de atenção psicossocial, oferta espaços de 

cuidado onde os usuários podem despertar as vivências do criativo e dispor de ferramentas 

para produção da subjetividade e do cuidado de si.  

A experiência no CAPS III Adulto com usuários e equipe trouxe o olhar para a rede de 

serviço, dispositivos de cuidado que iam processando a construção coletiva; olhar a crise, os 

afetos, as ações no cotidiano institucional. A equipe também era capturada, muitas vezes, pela 

velocidade e intensidade, momentos de desconstrução, choro, irritações, sensações e 

sentimentos. Um CAPS de 24h em sua intensidade convocava todos a olhar para si, para o 

outro, para instituição, para os usuários. As marcas produzidas que processam tal experiência 
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aconteciam; para compor o cuidado em saúde mental, acontecimentos vividos eram divididos 

e refletidos pela equipe.  

Durante a pesquisa e a vivência no CAPS, muitas questões foram disparadoras em 

mim, quando eu ainda não podia formulá-las, mas, com o espaço e com a vivência, foram 

ganhando força. Como no campo de saúde mental, trilhar novas vivências, muitas vezes, 

implicava frustações, cansaço, novas aberturas às relações, “diluir-se”, estar aberta ao 

encontro, aos caos, à crise que mobilizava energia e vontades. No olhar para a experiência que 

foi produzida e mediada pela dança, através dos encontros com espaços de criação e 

expressão, que forças eram produzidas? Que permanências e sustentações aconteciam para os 

participantes que transitavam pela dança nesse espaço de convivência? Que relações e 

encontros aconteciam naquele espaço? Essas perguntas, nesse caminho da pesquisa, 

mobilizaram-me como pesquisadora a olhar para os acontecimentos no espaço de convivência 

do CAPS, buscando sustentação para a experiência e sentido para as marcas.  

 No CAPS, o cotidiano pode se constituir por esta rede de encontros e trajetórias 

entrecruzadas que configuram uma ambiência. A ambiência é o caldo, o entorno que dá 

sustentação e consistência às experiências vividas pelos sujeitos e suas significações, e pode 

ser transformada a partir de suas necessidades. É a ambiência que diferencia o cotidiano do 

CAPS, no qual a participação pode ser experimentada (MECCA; CASTRO, 2008). Trata-se 

de olhar para o cotidiano institucional, perpassado por histórias de vida, trabalhadores e 

usuários que juntos vão construindo rede de relações, produzindo sensibilidades, que 

contribuem para o cuidado da vida em sua potência. Produzir experimentação, instaurar zonas 

de diferenciação que possibilitem novas formas de estar e conviver, passagens e movimentos, 

refletindo sobre o cotidiano institucional, pois, como ressalta Mecca (2008), nas instituições 

este cotidiano tende a ser atravessado por procedimentos comprometidos com os saberes 

técnicos e desconectados da emergência do inusitado, do desejo, da criatividade ou das 

potencialidades pessoais.      

Nesse caminho, como assinala Reis (2018, p. 270), configura-se “Um misto em que 

clínica e dança se afirmam enquanto processos de subjetivação. Fronteira. Lugares paradoxais 

em que corpo e vida se engendram, cocriam-se, confundem-se”. Como os bons encontros que 

rompem automatismos e ritmos habituais, que, nesse contexto, para a autora, instauram outros 

repertórios de movimento e de formas existenciais, como mundos que se abrem em silêncio. 

Trata-se de experiências de dança que possam trazer formas de se expressar e estar no 

coletivo para pessoas que estão em sofrimento intenso, com repertórios no cotidiano muitas 

vezes rompidos. Experiência de encontros que possam abrir possibilidades de novas formas 
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de estar e compor com o coletivo são saídas e aberturas de novos mundos, novas 

subjetividades.  

Nas palavras de Reis e Ferracini (2016, p. 136), “A dança se aproxima da prática 

clínica na medida em que pode ser dispositivo de construção de corpos singulares, corpos que 

não falem de si mas se reinventem em formas impensáveis”, de modo que, para os autores, 

são formas de vida criativas e articuladas em seu tempo/espaço social, novas subjetividades, 

relações em constante transformação que emergem quando se instalam outros repertórios de 

movimento e de formas existenciais, mesmo quando estas ainda não podem ser nomeadas ou 

compartilhadas.  

No invisível do corpo que nos habita e nos transforma, o modo como nos 

relacionamos, como afirma Ferigato (2016, p. 852), “é definido, entre outras coisas, pelas 

marcas que produzimos, no encontro com outras marcas, essas potências e esses limites são 

convidados a expressar-se no ato de conviver”. Os acontecimentos se dão no próprio corpo e 

nas relações, novos contextos, permeados pelos afetos e modos de se relacionar. Essas marcas 

são processadas pela experiência no cotidiano do CAPS, em que passagens, afetos e 

construção de vínculos são atravessados pelo cotidiano institucional. O encontro como 

acontecimento, redes de afetos e redes de sustentação. Para o autor, são aberturas para 

relacionar-se como experimentação do mundo e de si.  

A experiência no cotidiano do CAPS, as vivências no cuidado em saúde mental e 

iniciar esse trajeto com a dança em convivência, trouxeram a necessidade de sustentação do 

vivido, de olhar para o que acontecia nesses encontros, embarcar nesse caminho de 

descobertas, e pensar e escrever sobre a experiência. Como aposta, essa pesquisa pretende 

refletir sobre a experiência vivida, contribuindo com a discussão sobre a potência dos espaços 

de convivência e a dança nas construções coletivas de encontros e nas práticas de cuidado em 

saúde mental, concebendo tais espaços como aqueles em que podem surgir o inusitado e o 

criativo. 
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Método: dançar, traçar trajetos e movimentos 

 

Lança o barco contra o mar. / Venha o vento que houver. 

/ E se virar, nada. / Pega a mala que couber. / Vira a 

estrada sem saber. / E se perder, calma...  

 

(Rubel. O velho e o mar) 

 

 Escrever sobre a experiência, manter vivo quando não pode mais acontecer,
1
 é uma 

forma de resistência no caminho da pesquisa. Olhar para o caminho da pesquisa, do corpo-

TO-dança que pulsava, e trazer o olhar para a experiência: a experiência na saúde mental, em 

um CAPS Adulto III. Movimento do CAPS 24 horas na intensidade do cuidado, a correria, os 

corredores, os trabalhadores, usuários em crise que transitam nesse espaço de cuidado. 

Encontros, desconstrução, cansaço, novas descobertas, inusitado, são movimentos de uma 

dança que vão sendo produzidos nesse espaço, compondo os encontros.  

O espaço da convivência com a dança como resistência continuava, e aquele era um 

momento importante para estar no coletivo. Cada semana difícil de tensão, por causa das 

demissões, convocava a equipe a pensar em estratégias para resistir, em como manter os 

espaços de construção coletiva com usuários, reuniões, os grupos. Os espaços coletivos de 

reunião iam sendo tomados pelo medo de falar; no início, estávamos unidos, mas aos poucos 

perdíamos os pares. A equipe do diálogo da construção, em que vozes, seja de qual categoria 

fosse, estavam ali juntas, foi se tornando única e as ações foram se tornando medicamentosas, 

e já pouco espaço restava para o criativo. 

O CAPS foi ficando pesado e triste; cada profissional que saía sem poder se despedir, 

cada vínculo quebrado, os usuários sentiam o efeito, muitos choravam, se mobilizavam para 

abaixo assinados, e os espaços das assembleias eram tomados pelas reivindicações. Mas as 

vozes foram sendo silenciadas. 

Com a entrada no mestrado, a pesquisa já ia construindo caminhos de realização com 

o grupo. O diário de anotação/registro já vinha sendo feito, mesmo antes de a pesquisa iniciar. 

Assim, a pesquisa recém-iniciada sofreu uma interrupção, já que o caminho era, durante o 

                                 
1
 O ano de 2017 veio com muita mudança. No final de 2016, já estávamos nos preparando para elas, pois toda a 

gestão iria mudar. Foi um começo de ano difícil. Iniciou com as tensões no trabalho, demissões de colegas, 

mudanças nos processos de trabalho, imposições, questionamentos, olhares. Um grande desmonte dos serviços 

foi se dando. A ruptura, com as demissões, começa pela coordenação de saúde mental, supervisão, gerentes. 

Nesse processo, com todas as mudanças, a equipe tentava manter os espaços coletivos e as ações. 
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grupo, produzir os escritos que ressoavam nesse espaço. Naquele momento, o convite para 

olhar a pesquisa de fora trouxe muitos questionamentos, muitas mudanças, inclusive 

territoriais: morar em outro estado, Recife; ir e vir para São Paulo, por causa do mestrado; 

ressignificar a experiência; voltar para São Paulo; novas experiências profissionais. Não 

conseguir falar e escrever sobre o processo, chorar, respirar, sentir que não pertencia mais ao 

espaço, que não deveria falar mais. Mas a experiência pulsava e ressoava, instigando-me a 

olhar para o vivido, um caminho de construção importante na pesquisa. Olhar as experiências 

e marcas que foram surgindo durante o período do grupo. Com essas inquietações e 

construções, muitas reflexões emergiam. 

O caminho de olhar os registros dos encontros: as fotos, diário de anotação e as 

músicas. Debruçar-se sobre as vivências e memórias, fazer escolhas no processo de 

construção.  

Tudo isso norteou o olhar para a pesquisa e será apresentado na “Caixa Rodas”, 

nomeadas como: “rodas da chegada”, “improvisação”, “circular”, “estar com o outro” e a 

“roda da “fala”: os acontecimentos que produziam encontros na sala de convivência. A escrita 

parte desse caminho, ativada pela memória intensiva através dos materiais: diário de 

anotação, fotografias e músicas.  

Como “caixas” que ressoam a memória da experiência, e que vai estar presente na 

pesquisa. Os acontecimentos trazem os movimentos da dança na sala de convivência, 

movimentos do CAPS em sua intensidade. As “caixas” das rodas são registros dos 

acontecimentos, experiências e ações mediadas pela dança na convivência.  

Durante o período do grupo, foi produzido um diário onde eram anotadas as palavras e 

falas dos participantes ao longo do processo de realização do grupo. Um caderno de anotação 

cujos registros eram feitos pela residente de saúde mental e por mim. Falas e sensações que os 

participantes iam trazendo na roda final, a “roda da fala”, realizada após a vivência. Esse 

caderno, que era guardado em um armário aberto, próximo da recepção do CAPS, um dia teve 

todas as suas páginas rasgadas por uma usuária que, em momentos de crise, pegava cadernos 

e folhas que encontrava no CAPS e os rasgava. Por conta desse acontecimento, não foi 

possível acessar este material. No entanto, a partir de 2017, iniciamos um novo caderno, 

inscrevendo nele, no final da vivência, as impressões e sensações – registro material 

importante para a pesquisa.  

As fotografias, outro material importante neste trabalho, foram tiradas durante a 

vivência realizada com os participantes – movimentos, ações corporais e caminhos 

produzidos pela dança. Todos esses materiais foram produzidos antes de a pesquisa iniciar, 
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explicitando um processo de registro implicado durante as vivências, mesmo antes de meu 

ingresso no mestrado.  

Como movimentos da dança, composições e passos, a escrita vai trazendo os 

diferentes movimentos da experiência da TO-dançarina no CAPS, movimentos de 

aproximação e distanciamento. Retornar aos registros realizados, imergir nos materiais, são 

elementos importantes para trazer a memória dos diversos momentos da pesquisa.  

 

 

Cartografias e movimentos: caminho da pesquisa 

 

O método da cartografia foi escolhido como caminho. “A cartografia como método de 

pesquisa é o traçado desse plano de experiência, acompanhando os efeitos (sobre o objeto, o 

pesquisador e a produção de conhecimento) do próprio percurso de investigação” (BARROS; 

PASSOS, 2009, p. 18). Desse modo, o método cartográfico “visa acompanhar um processo e 

não representar um objeto” (KASTRUP, 2007, p. 2). Para a autora, o uso deste método no 

estudo da subjetividade se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras abstratas a 

serem seguidas, já que está pautado pela busca de captar as forças e signos circulantes, ou 

seja, pontas do processo.  

A pesquisa buscará trazer as experiências e as ressonâncias do trabalho no CAPS, a 

perspectiva em que foi construído o grupo corporal expressivo cujas atividades eram 

realizadas às terças-feiras no CAPS Adulto III de São Bernardo do Campo, ao longo de 2016 

até maio 2017, no espaço de convivência do CAPS. 

Dessa forma, pode-se dizer que o método cartográfico não tem como objetivo definir 

um conjunto de regras abstratas acerca dos procedimentos a serem empregados na pesquisa, 

nem mesmo se trata de estabelecer um “caminho linear” para atingir um fim, ao contrário, 

trata-se de acompanhar o processo cunhando matérias de expressão e criando sentidos. Alguns 

elementos do método cartográfico funcionarão como guia para pesquisa, orientando “o 

percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto 

da pesquisa, o pesquisador e seus resultados” (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p. 17).  

 Assim, a pesquisa em diferentes camadas, escolhidas com os dispositivos referidos, foi 

realizada com a imersão nos materiais em três momentos: 1) arquivo escrito, diário de 

anotação da pesquisadora. 2) Imagens (fotos) do processo do grupo, e 3) as músicas. 
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1° momento | Diário de anotação  

 

 Foram revisados os registros no diário de anotação realizado durante o grupo, bem 

como o registro das memórias intensivas do processo, buscando, como pesquisadora, a 

construção dos acontecimentos expressos, falas, depoimentos. Nas palavras de Ferracini 

(2013, p. 81), as “virtualidades potentes e presentes em um corpo-agora”.  

 A partir da necessidade de uma escrita pessoal, foi elaborado um diário que chamamos 

de “um registro afetivo implicado”, para dar expressão aos acontecimentos, ações e sensações 

produzidas nos encontros, e visibilidade à experiência. Uma maneira de exprimir algo que não 

está dito e que pede passagem como registro da intensidade do vivido.  

O diário de anotação é um instrumento que tem como finalidade auxiliar na elaboração 

das narrativas e fornecer material de pesquisa e informações, sendo, portanto, um diário 

detalhado, reunindo relatos em formas descritivas e intensivas, apontando as interferências 

realizadas nas vidas do local e os afetos causados por ela. O diário de anotação tornou-se uma 

importante forma de registro em linguagem escrita, permitindo descrever livremente as 

expressões e impressões a cada encontro e no decorrer deles, a partir do “objetivo e o 

subjetivo da experiência” vivida no “processo de criação”, como sugerem Bichuetti e Fortuna 

(2004). Com isso, o diário de anotação ocupa um espaço importante para a construção da 

pesquisa. Por meio de pequenos fragmentos e seleções de memórias anotadas desta 

experiência, emerge o escrever de uma experiência vivida, um exercício de vivenciar um 

acontecimento, em que as narrativas selecionadas e escritas compõem esse registro implicado 

das marcas, buscando dar visibilidade e captar o processo de construção e trajeto da 

experiência. 

 

 

2° momento | Fotografias 

 

O recurso da fotografia tem como objetivos o registro e documentação do trabalho, 

bem como mobilizar situações que tragam novas informações sobre os participantes e os 

processos de trabalho. Segundo Liberman (2008), trata-se de “se aproximar das sensações 

produzidas em seu corpo pelo contato com as imagens representadas” e, assim, ao revisitar as 

fotografias e cenas, conseguir relatar as reverberações das vivências.  
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A fotografia, longe de ser mera ilustração, visa dar visibilidade e captar a experiência, 

sendo recurso importante para ativar a memória do trabalho, ao mesmo tempo em que é efeito 

do olhar e dos momentos da vivência com o grupo. A fim de não identificar os participantes, 

serão utilizados recursos artísticos e de tratamento das imagens/fotografias. 

 

 

3° Momento | Músicas 

 

As músicas compõem esse trajeto como ativação da memória intensiva no exercício 

da escrita, assim como nas narrativas, a fotografia e o diário de anotação. As músicas chegam 

como dispositivo para construção da escrita, já que no espaço de convivência a presença da 

música produzia diferentes sensações e memórias nos participantes, e também convidava para 

a chegada da dança, que ia acontecendo em diferentes tons e momentos. A música, desse 

modo, tem três momentos importantes: utilizada como vivência e intervenção no espaço, 

como afetação para a pesquisa, e para ativar a memória de um registro afetivo implicado dos 

acontecimentos da experiência. A música também chega como sonoridade para o diário de 

anotação, pois, durante a construção desse diário, colocar as músicas foi importante para 

trazer a memória do vivido, compor com a experiência, e ativar a memória no processo da 

escrita. 

Na “caixa rodas”, em diferentes momentos, a música vai trazendo a chegada da dança, 

a improvisação, o convite ao encontro, a permanecer ou não naquela experimentação, a 

memória em diferentes momentos, produzindo no espaço novas configurações, novos trajetos, 

entradas e saídas, permanências, passagens e trânsito de pessoas.  
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Figura 2 - Caderno de anotação - Memória intensiva e registros. 

        

 

        
Fonte: arquivo pessoal 
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Escritos que dançam | Conceitos que movem 

 

Tudo que se vê não é, igual ao que a gente viu a um 

segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Não 

adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora, há 

tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre. Como uma 

onda no mar.... como uma onda no mar....  

(Lulu Santos. Como uma onda no mar) 

 

Os conceitos e as teorias, durante o processo de pesquisa, foram importantes espaços 

de investigação e abertura para dialogar com os efeitos produzidos durante o trajeto da 

pesquisa. Neste capítulo, os conceitos que dançam não buscam dar significados e sim, através 

dos efeitos da pesquisa, ser apontamentos e aberturas para o olhar da pesquisa em processo. 

Inicialmente, apresento a dança e o corpo como práticas inventivas de cuidado em 

saúde, com os autores Flávia Liberman e Marcus Vinicius Machado, dois terapeutas 

ocupacionais que investigam e elaboram reflexões sobre o corpo e a dança nas práticas e 

experiências na interface com a saúde.   

Nas linhas que traçam esse processo, a leitura da Ética (1983) de Espinosa foi 

importante para compreender o corpo nas dimensões sociais, suas afetações e práticas de 

cuidado de si, através da questão que mobiliza o pensamento na pesquisa: “Que experiências 

coletivas do encontro, através de práticas expressivas, podem proporcionar novas formas de 

cuidado em saúde mental, cuidados de si e práticas inventivas? As teorias que dançam são o 

olhar para os acontecimentos na sala da convivência, no CAPS.  

 

 

A dança, o corpo e as práticas de cuidado 

 

As abordagens corporais como práticas de estudo e intervenção na clínica remetem a 

campos da arte, e principalmente à linguagem corporal, como a dança. A experiência através 

do trabalho com o corpo dinamiza o reconhecimento de conteúdos vividos e um entendimento 

de como esses conteúdos se instalam.   

 As diferentes áreas de conhecimento que estudam o corpo constituem formas de 

estruturar e se relacionar com o corpo na sociedade. As abordagens corporais, as técnicas 

corporais e as linguagens artísticas vinculadas à expressão do corpo fazem parte dos recursos 
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utilizados na clínica da terapia ocupacional, nas práticas em saúde e em diferentes áreas de 

conhecimento como a arte, a filosofia, aantropologia, e serão abordadas aqui na interface 

entre arte e saúde: a dança como meio de articulação de espaços e territórios subjetivos, 

sociais e coletivos. 

Inicio com autores que se aproximam das experiências na articulação com a dança e o 

corpo na terapia ocupacional, fazendo interface com as áreas da saúde e da arte: Flávia 

Liberman, que discute a dança como expressão na clínica, e Marcus Vinicius Machado, que se 

refere ao corpo na concretude de sua experiência corporal, o corpo que transita pela 

corporeidade, o corpo-sujeito. Esses autores serão articulados com autores das demais áreas 

do conhecimento. 

Ao tomar o corpo como modelo e ponto de partida para sua teoria, Espinosa quer 

demonstrar que este é determinado pela potência que o constitui e por meio da qual sofre 

modificações em decorrência do encontro com outros corpos. A pergunta “o que pode um 

corpo?”, assim formulada por Deleuze a partir de Espinosa, diz da importância de retomar o 

corpo, no sentido de demonstrar que muito mais coisas, para além do que temos 

conhecimento, se passam no corpo.  

 O corpo humano, segundo Espinosa (2009, p. 50), “pode ser afetado de diversas 

maneiras, pelos quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída”. Desse modo, as ideias 

das afecções do corpo humano envolvem tanto a natureza dos corpos exteriores quanto a do 

próprio corpo, pois as afecções são modos pelos quais são afetadas partes do corpo humano, 

e, como consequência, o corpo inteiro. Para Espinosa, as afecções são o corpo sendo afetado 

pelo mundo, são este encontro pontual de um corpo com o outro. Somos corpos que se 

relacionam com outros corpos, e nessas relações sofremos uma alteração, experimentamos 

uma passagem. 

Mas o que é um corpo? Conforme Espinosa, o corpo é uma força em ato, uma força de 

existir. 

O corpo não mente, ele conta história com sentidos e significados, é memória, é 

acontecimento vivido que deixa marcas. A construção da história do corpo está intimamente 

ligada à cultura e as diferentes concepções que, ao longo dos anos, foram sendo modificadas. 

A cultura e as relações do sujeito dizem de manifestações que fazem parte da 

experiência do corpo, nesse aspecto as marcas estão implicadas nas experiências corporais 

que afetam e transformam o corpo no cotidiano. As experiências podem compreender espaços 

que ampliem a potência de agir, afetações que possam dar espaço para a criação, para 

relações, aberturas e expressões.  
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[...] estar inserido num plano de experiência é estar aberto, poroso e 

receptivo para os afetos que essa dinâmica de plano de forças contém e ao 

mesmo tempo compor ativamente com esse plano de forças buscando, de 

forma ética, realizar ampliação de potência de ação. Um plano de 

experiências não passa somente pelo sujeito que experimenta, mas o sujeito 

– pensado aqui enquanto dinâmica ou então como processo de subjetivação – 

busca composições com essa cartografia de forças na qual o 

sujeito/individuo é tão somente uma linha que compõe esse plano e gera 

diferenças qualitativas, criações e recriações nessa composição. Dessa 

forma, não é o sujeito que cria a experiência, mas o sujeito é lançado em 

diferenciação contínua pelo plano da experiência. (REIS; FERRACINI, 

2016, p. 131). 

 

A dança – e o recurso das abordagens corporais utilizadas na clínica – é, por vezes, 

questionada do ponto de vista da forma como é empregada, já que a dança se constitui de 

conceitos marcados pela sua história. No entanto, segundo Almeida (2004, p. 111), “Dança, 

para nós, se diferencia dos conceitos marcados historicamente sobre a dança-sistematização 

da linguagem corporal, ou melhor, dos movimentos identificados sistematicamente”. Para o 

autor, trata-se de apresentar a dança como potência de artificializar o corpo, de sensibilização 

através do gesto, sem visar a performance. Assim, o que se pretende afirmar é que o corpo 

tem uma enorme capacidade de criação, logo, é possível pensar as práticas corporais criadoras 

como produtoras de uma existência intensa.  

Liberman (1997) contextualiza que, numa clínica em terapia ocupacional que se vale 

do trabalho corporal e da dança como atividades expressivas, os acontecimentos se dão no 

encontro do sujeito com seu próprio corpo, portanto, para a autora, pensar na forma dos 

encontros entre os corpos (humanos) e os outros corpos (outros possíveis efetuadores da 

vida), é pensar na força entre esses corpos como campo de experimentação permanente, em 

que os encontros de corpos emergem como recursos. 

Nessa perspectiva, na clínica, os percursos da relação no cuidado com as pessoas que 

estão em acompanhamento implicam, para a autora, a compreensão de que “são pessoas com 

história, experiências, com capacidades inatas e desejos de elaborar singularidades em 

diferentes situações” (Liberman, 2008, p. 41). De modo que as histórias que vão trazendo o 

funcionamento desses corpos são produzidas por uma miríade de fatores, entre eles: a cultura, 

a genética – com seus aspectos ligados a hereditariedade –, os acontecimentos vividos e os 

tipos de vínculos estabelecidos ao longo da existência, a subjetividade que acompanha. As 

abordagens corporais e a dança, portanto, se configuram como estratégias de aproximação 

entre as pessoas, e como elemento essencial para processo de formação de profissionais. 
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Conforme Almeida (2004), a dança difere das outras atividades, porque nela há a 

amplificação das memórias de movimento. Portanto, para o autor, expressão em dança tem 

duplo sentido: é ativação da memória da intensidade pura do movimento e produção de novos 

gestos, novos corpos. Nas linhas e acontecimentos da dança realizada no CAPS, novas 

aberturas produzem experiências. Nesse sentido, o corpo e a dança nas práticas de cuidado em 

saúde e no cotidiano do CAPS, muitas vezes, acontecem em meio ao automatismo, às 

correrias e as demandas.  

Na medida em que nos implicamos com a dança como intervenção artística e clínica 

dentro de uma instituição como o CAPS, podemos deixar os domínios daquilo que criamos se 

confundirem, em proveito de um outro modo de falar de si e, quem sabe, cuidar de si. Para 

Reis e Ferracini (2016, p. 136), “pode-se dizer que a ‘produção’ nesta prática se dá nas 

sutilezas, no ampliar do olhar, da percepção, das sensações, das vontades”. Para os autores, a 

dança se aproxima da prática clínica na medida em que pode ser dispositivo de construção de 

corpos singulares, corpos que não falem de si, mas se reinventem em formas impensáveis. 

Estratégia que permita “replantar” a subjetividade, conferindo múltiplas formas de habitar 

modos de vida criativos e articulados em seu tempo/espaço social. 

 

O corpo pode ser um operador importante na direção de construção de linhas 

de fuga para o que está naturalizado no terreno do cuidado em saúde. Desse 

modo, uma pergunta aparece forçando um pensamento intempestivo capaz 

de produzir estranhamento: como dar corpo a outras práticas clínicas? 

Espreitando insistentemente o cotidiano de serviços de saúde mental, nos 

deparamos com movimentos de (re)existência da clínica: uma clínica das 

passagens corporais. (MACHADO et al., 2012, p. 5). 

 

A clínica na qual desejamos insistir experimentando, para Machado, é uma clínica que 

se insurge borrando a ortopedia de certas paisagens terapêuticas, desfazendo o aparentemente 

óbvio de uma clínica inclinada à formatação dos corpos; é uma clínica afeita a 

(des)aprendizagens, a novas feituras do seu próprio corpo. Uma clínica das passagens 

corporais, clínica da experimentação, feita por entre encontros de corpos.  

A questão é como potencializar o corpo, a criação, sem dele esperar um gesto 

específico. Para Almeida (2011), é uma tarefa muito difícil sair das modelizações que, de 

alguma forma, acabam por criar formas judicativas e moralizantes. Como abrir o corpo para a 

criação de novas coreografias, sem levar ao seu fechamento e ao mesmo tempo sem negar sua 

história?  
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Conforme o autor, cada corpo, então, se constitui diferentemente pelas técnicas 

herdadas de sua espécie e por aquelas que constrói ao longo de sua vida. “Mais do que 

diferenças anatômicas, o corpo possui diferenças de agir no mundo, diferenças de gestos”. 

(ALMEIDA, 2011, p. 177). Acompanhando Almeida, nossa preocupação com uma ética para 

o corpo quer intensificar ainda mais o entendimento sobre a constituição do corpo, a 

corporificação, e como isso se processa no corpo em relação com seus fazeres e suas ações.  

Nesse aspecto, o autor discute a condição da criação, refletindo e problematizando o 

corpo instituído, que porta, no estatuto do instituído, a paralisia das instituições. “Como, 

então, pensar no corpo instituído, que mesmo sendo delimitado ainda guarda sua potência de 

abertura?” (ALMEIDA, 2011, p. 181). Neste sentido, o autor lança o olhar para o cuidado em 

saúde que provoca paralisações e reproduz automatismos institucionais. 

Nas palavras de Machado e colaboradores (2012, p. 19), trata-se de pensar  

 

Um cuidado que habite a tensão entre formatações e experimentações 

corporais e que, ao se desligar, pelo menos por alguns instantes, do mandato 

de sujeição de corpos, pode agenciar paisagens corporais singularizantes, um 

cuidado que, ao colocar sua própria vida à prova, pode agenciar outras 

formas de vida para os corpos.  

 

Ao transitar por experiências que buscam abrir possibilidades e porosidades no 

caminho da dança no espaço da convivência do CAPS, alguns conceitos foram disparadores 

da reflexão sobre os enunciados produzidos durante o processo da escrita, convidando-nos a 

olhar para o dispositivo dança como produção de acontecimento e afetações engendrados 

nessa experiência
2
. 

Neste capítulo, a dança como acontecimento, através das rodas de chegada, 

improvisação e circular, nos propõe olhar as ações que provocaram acontecimentos: toque, 

afetações, saídas, entradas, expandir-se, recolher-se, aquietar-se, entre outras relacionadas e 

analisadas durante o trajeto da pesquisa. A convivência e a angústia, o inusitado, o inesperado 

que provocava encontros. Os autores, aqui, no campo da filosofia, como Foucault, vão 

articular o conceito de produção de subjetividade, processo este que, durante a pesquisa foi 

acontecendo, por meio do dispositivo Dança no CAPS como agenciador de acontecimentos e 

encontros. 

  

                                 
2
 Neste ponto, destaco a importância dos comentários e devolutivas da banca da qualificação. 
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Dança e acontecimento: fazer ver e dizer 

 

 Os acontecimentos
3
 no encontro com a dança na sala de convivência serão aqui 

abordados através dos deslocamentos do cotidiano e da rotina do CAPS, das marcas e 

visibilidade para o imprevisível e inusitado, explicitando os processos dessa experiência que 

produziram modificações e possibilitaram aberturas e porosidades. 

 

Portanto, estar inserido num plano de experiência é estar aberto, poroso e 

receptivo para os afetos que essa dinâmica de plano de forças contém e ao 

mesmo tempo compor ativamente com esse plano de forças buscando, de 

forma ética, realizar ampliação de potência de ação. Um plano de 

experiências não passa somente pelo sujeito que experimenta, mas o sujeito 

– pensado aqui enquanto dinâmica ou então como processo de subjetivação – 

busca composições com essa cartografia de forças na qual, o 

sujeito/individuo é tão somente uma linha que compõe esse plano e gera 

diferenças qualitativas, criações e recriações nessa composição. Dessa for-

ma, não é o sujeito que cria a experiência, mas o sujeito é lançado em 

diferenciação continua pelo plano da experiência. (REIS; FERRACINI, 

2016, p. 131). 

 

 As linhas que traçam o trajeto desta pesquisa enunciam os encontros realizados na sala 

de convivência. Através da Caixa Rodas, essas linhas foram sendo traçadas por ações como 

chegar, improvisar, circular, estar com o outro e falar. A Caixa Rodas enuncia encontros e 

aberturas, é como um novelo de linhas que se entrelaçam, desatam, constroem e reconstroem 

desvelando outras linhas. 

Essas linhas que se entrelaçam buscam trazer o conceito de dispositivo abordado nos 

textos de Michel Foucault
4
. Para o filósofo, os dispositivos são práticas discursivas em 

determinado campo do saber que produzem subjetividades, certas representações do sujeito.  

Deleuze, no ensaio “O que é um dispositivo”? (1996), faz uma análise do conceito e busca 

responder a pergunta. Para o autor, nas obras de Foucault aparece esse conceito, porém 

Foucault desenvolve o conceito nas entrevistas. Assim, os dispositivos da sexualidade, 

dispositivos carcerários, dispositivos disciplinares, dispositivos de verdade foram analisados 

                                 
3
 O conceito de acontecimento (DELEUZE, 1974) é definido como um suplemento casual e imprevisível da 

situação, sendo precisamente o que faz advir outra coisa que não a situação e as opiniões instituídas. Como diz 

Deleuze, “o brilho, o esplendor do acontecimento, é o sentido. O acontecimento não é o que acontece (acidente), 

ele é o que acontece o puro expresso que nos dá sinal e nos espera”. (DELEUZE, 1974, p. 152).  
4
 O termo dispositivo pode ser encontrado nas seguintes obras de Foucault: Os anormais (2001), Ditos e escritos 

II, III e IV (edições francesas, 1994), A hermenêutica do sujeito (2004), História da sexualidade I (1977), Em 

defesa da sociedade (1999), O poder psiquiátrico (2006) e Vigiar e punir (1987) (CASTRO, 2009). Em a 

Historia da Sexualidade I (1997, p. 244), Foucault diz, em entrevista,: “o dispositivo é um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discurso, instituições, organizações arquitetônicas, leis, dito não dito, 

fazer e não fazer”.  
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em diferentes textos, como forma ou função estratégica para produzir ou ocultar práticas de 

controle e sujeição.  

Para Deleuze (1996), Foucault refere quatro tipos de linhas que comportam o 

dispositivo: linhas de enunciação, linhas de visibilidade, linhas de força e linhas de 

subjetivação. Como efeito de sua capacidade, estas linhas podem se multiplicar em diversas 

outras: linhas de ruptura, de fissura, de fratura, pois todas elas se entrecruzam e se misturam, 

de modo que umas repõem as outras ou suscitam outras, através de variações ou mesmo de 

mutações de agenciamentos. (DELEUZE, 1996). As linhas (ou curvas) de visibilidade são 

caracterizadas pelos regimes de luz, pela distribuição do visível e do invisível. 

 

O conceito de visibilidade, que nos remete aos trabalhos da arqueologia 

foucaultina, diz respeito ao regime do visível de cada momento histórico, 

que não é simplesmente o que se vê, mas aquilo que se pode (o que se 

consegue) ver, pois deriva de uma complexa e intricada rede de relações de 

forças que se compõem, que se confrontam, que se eliminam. A visibilidade 

corpo é, pois, o campo de forças em que nos situamos, contemporaneamente, 

é pensado especificamente na composição com os modos de subjetivação. 

(SANDER, 2011, p. 131). 

 

Seguindo a leitura de Deleuze, os dispositivos são compostos por várias dimensões ou 

linhas: as linhas (ou curvas) de enunciação distribuem variáveis, são compostas pelos regimes 

de enunciados. Estas duas linhas (visibilidade e enunciação) compõem a dimensão do saber. 

A linha de enunciação pode ocultar ou mostrar. Para Sander (2011, p. 5), as linhas de força, 

“vão de um ponto singular a um outro, nas linhas de luz e nas linhas de enunciação”, 

retificam-nas, entrecruzam, estabelecendo um “vai e vem entre o ver e o dizer” – elas são a 

dimensão do poder. A linha de força se produz "em toda a relação de um ponto a outro" 

(Sander, 2011, p. 5). A ideia de linhas de força sugere que a força é composta de linhas que 

atravessam os efeitos de poder e os regimes de verdade. 

Deleuze (1996), para pensar em saídas dessas formas estratificantes e sufocantes que 

tentam capturar e encerrar a vida em modelos pré-fabricados, nos leva às linhas de 

subjetivação, a última linha no conceito de dispositivo em Foucault. Propõe uma saída a essas 

formas instituídas e cristalizadas que não significa escapar totalmente aos jogos de saber e 

poder e às regras que nos são colocadas em cada formação histórica, mas sim estabelecer uma 

relação consigo mesmo capaz de produzir os pontos de resistência de que falamos 

anteriormente.  

Nesta mesma linha de pensamento, Sander (2011) pontua que podemos visualizar mais 

especificamente o corpo em relação, e então falamos numa subjetividade-corpo, conceito de 
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Suely Rolnik (2004), que remete a uma política de subjetivação caracterizada pelo exercício 

da dupla capacidade de cada um de nossos órgãos do sentido: perceber o mundo como forma 

e apreender o mundo como campo de forças.  

Por meio da dança em um espaço coletivo, os participantes puderam ver-se, dizer-se, 

afetar-se e subjetivar-se, produzindo um território comum. Assim, movimentos que afetam a 

relação deslocam para aberturas a partir de elementos exteriores que exigem também o 

movimento de voltar para si mesmo. 

Podemos considerar esses dois movimentos (exteriorização e interiorização) como 

práticas de cuidado de si que se referem a um exercício de atenção e de visão. Através do 

dispositivo dança que se bifurca em diferentes momentos através das rodas – chegada, 

circular, estar com o outro e improvisar – foram provocadas memórias, experiências de olhar 

para o corpo, afetar-se consigo e com o outro, experimentar aberturas e relações de encontro. 

Nesse contexto, uma clínica que se quer (re)existência precisa seguir o corpo em suas 

intensidades movediças. Como assinalam Machado e colaboradores (2012), conhecemos 

muito pouco do corpo. Tentamos a todo o momento fixá-lo, formatá-lo, classificá-lo, 

representá-lo, como se uma forma, uma substância, uma palavra, um discurso, um saber 

pudessem bastar, acalmando nossas angústias de não saber de antemão o que é, o que pede e o 

que pode um corpo. “Daí as práticas clínicas tenderem a ser tão apegadas ao verbo, à tomada 

de consciência, ao alcance de uma suposta identidade interiorizada.” (MACHADO et al., 

2012, p. 18). De outra parte, apostamos em novas relações e espaços de cuidado em saúde que 

possam ser aberturas, na construção de linhas de força que permitam inquietações, potências 

de agir, corpos que possam estar, encontrar-se e afetar-se. 

 

A partir de nossas experimentações, inclusive conceituais, apostamos que o 

corpo pode ser um operador importante na direção de construção de linhas 

de fuga para o que está naturalizado no terreno do cuidado em saúde. Desse 

modo, uma pergunta aparece forçando um pensamento intempestivo capaz 

de produzir estranhamento: como dar corpo a outras práticas clínicas? 

Espreitando insistentemente o cotidiano de serviços de saúde mental, nos 

deparamos com movimentos de (re)existência da clínica: uma clínica das 

passagens corporais, tecida bem ali onde territórios existenciais se compõem 

dobrando as esquinas desse exercício de poder intitulado por Foucault. 

(MACHADO et al., 2012, p. 5). 

 

Para Rolnik (2004, p. 2), “conhecer o mundo como forma convoca a percepção, 

operada pela sensibilidade em seu exercício empírico; já conhecer o mundo como força 

convoca a sensação, operada pela sensibilidade em seu exercício intensivo e engendrada no 

encontro entre o corpo”. Nas palavras da autora, “como campo de forças, decorrentes das 
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ondas nervosas que o percorrem [o corpo], e as forças do mundo que o afetam” (ROLNIK, 

2004). Portanto, na relação com o mundo como campo de forças, novos blocos de sensações 

pulsam na subjetividade-corpo, na medida em que esta vai sendo afetada por novos universos; 

enquanto que, na relação com o mundo como forma, através das representações, a 

subjetividade apenas se reconhece. 

 Nesse sentido, um cuidado que habite a tensão entre formatações e experimentações 

corporais e que, ao se desligar, pelo menos por alguns instantes, do mandato de sujeição de 

corpos, pode agenciar paisagens corporais singularizantes; um cuidado que, ao colocar sua 

própria vida à prova, pode agenciar outras formas de vida para os corpos. Segundo Machado 

(2012), quando se pensa a ampliação da clínica por meio do operador corpo, é preciso, 

questionar as encomendas institucionais acerca da clínica e do corpo nos processos.  

 O que se produz com as experiências? Que caminhos processam no espaço da dança e 

da loucura, o que provocam? Esse espaço entre linhas que produzem estranhamentos, 

mobilizações e implicações, propicia forças para acontecimentos. Para Machado (2012, p. 6), 

com os CAPS, “os muros físicos dos hospitais caíram. Porém, outros muros, quiçá corporais, 

foram inscritos nas carnes destes/as usuários/as e nas de profissionais de saúde, de tal forma 

que continuam a instalar dificuldades de encontro e afetação entre corpos”.  

 São as forças que fazem escapar das linhas duras e conservadoras que tendem a 

aprisionar a vida, os profissionais, os usuários, os serviços, em discursos, práticas e lugares 

fixos, tornando-os porosos às variações que o cuidado em saúde processa. As práticas 

inventivas podem proporcionar ao sujeito ferramentas para que possam produzir aberturas 

para potência criativa, acontecimentos e novas experiências corporais.  
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1 Caixa | Movimento APROXIMAR 

1.1 Dançar e tracejar caminhos na escrita 
 

 

A experiência, e não verdade, é o que dá sentido a 

escritura. Digamos que com Foucault, que escrevemos 

para transformar o que sabemos e não para transmitir o 

sabido. Se alguma coisa nos anima escrever, é a 

possibilidade que esse ato de escritura, essa experiência 

em palavra nos permite liberar-nos de certas verdades, 

de modo a deixarmos de ser o que somos para ser outra 

coisa, diferente do que vimos sendo.  

 

(Larossa; Kohan, 2002, p. 1).  

 

 

 

A escrita, ainda em descoberta, aparece por memórias, chega como espaço que 

compõe o vivido e o que ficou de marcas da experiência, ativando a memória intensiva do que 

ocorreu. A escrita vem com momentos de narrativa que possam expressar a experiência, um 

caminho de construção. Chega como espaço que compõe entre os movimentos dessa 

experiência no corpo. Entendendo como “os efeitos detectados ou as sensações 

experimentadas podem nos afetar/provocar/tomar forma de imediato ou exigir um tempo de 

aquecimento” (LIBERMAN, 2008, p. 70), como nesse campo de relações de linguagem entre 

saúde, arte e corpo, a dança vem latente de vivências e experiências. Para Rolnik (1993, p. 5), 

“escrever é conduzido pelas marcas: dá para dizer que são marcas que escrevem”, o processo 

de escrita traz notícias das marcas, ampliação dos acontecimentos, das reverberações e das 

intensidades. Nesse caminho de construção da escrita, atrelada ao diário de anotação, as 

fotografias e músicas vão compondo a paisagem da pesquisa, bem como as reflexões e 

inquietações. 

Inicio a escrita através do corpo que vai trazendo a experiência, corpo-dança, corpo-

possibilidades, corpo-TO-dança-pesquisadora, escrita que fala e que dança, que coloca na 

roda os contornos e as expressões desse fazer na pesquisa. Uma escrita que vai se construindo 

e expressando através dos encontros produzidos no instante, deixar fluir vontades e escolhas 

nesse caminho, arriscar. Ser corpo. Linhas que vão tracejando esse momento da escrita, como 

na dança que vai acontecendo em criação, como cada passo que vai acontecendo.  

A escrita em processo, escrever sobre o vivido a partir das memórias, olhar para a 

experiência de diferentes modos: olhar observador, espectador, olhar que busca sensações, 

olhar de vivências que aconteceram no corpo, produzindo marcas efetivas do processo da 
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dança. Perceber-se na escrita inacabada, em construção, que vai habitando os acontecimentos 

e memórias “A cartografia pede do pesquisador que ele mergulhe nas intensidades do presente 

para “dar língua aos afetos que pedem passagem” (ROLNIK, 2006, p. 52). Nesse processo, 

descobrir a escrita que dança, a escrita em processo que se faz enquanto se escreve, buscando 

trazer as memórias de uma dança que acontece no olhar e no corpo-TO-dançarina-

pesquisadora.  

A parte que toca o coração, que vibra, é a memória, dentro do movimento, os olhos 

que buscam parar e olhar as fotos, sentir o que toca no corpo-terapeuta-dançarina-arte-

educadora-TO. Para Liberman (2008, p. 77), “ao discutir a relação entre passado e presente 

com base nos registros que de alguma forma ficam na fotografia, existe a possibilidade então 

de (re)ativar as marcas fotográficas inscritas nos corpos em contato com a imagem”. Assim, 

esse espaço de ligação entre o que foi vivido e o que reverbera traz a ativação da memória do 

corpo, e a dança que foi produzida resgata a escrita e o espaço da narrativa. Ainda para autora, 

ao pensar as marcas e experiências nesse caminho, “o contato com a imagem permite reviver 

sensações que poderiam ser perdidas” (LIBERMAN, 2008, p. 109).  

 

Escrever é esculpir com palavras a matéria-prima do tempo, onde não há 

separação entre matéria-prima e escultura, pois o tempo não existe senão 

esculpido em um corpo que neste caso é da escrita, e o que escreve não 

existe senão como verdade do tempo. (ROLNIK, 1993, p. 5). 

 

Seguir os processos, as pistas desse acontecimento/dança que não busca um caminho 

de evidências e sim percursos. Através das marcas desse processo, que vai acontecendo com 

linhas de forças coletivas, conexões que não são só minhas, escritos em primeira pessoa do 

singular, em alguns momentos, visam narrar, descrever e discutir. A escrita perpassa 

experiências coletivas das memórias, registros dos encontros com o CAPS, usuários, leitores e 

profissionais. Nesse processo, o tempo da escrita e o acontecer, o que se processa no decurso 

da pesquisa, a partir do olhar para experiência e as composições de um tempo passado e 

presente, sofre variações.  

Escrever sobre o vivido, com momentos de narrativa que possam expressar a 

experiência, é um caminho de construção; trazer o momento de chegada ao município de São 

Bernardo e ao CAPS que foram compondo marcas importantes, trajetos de aprendizado, de 

encontros e afetos.  
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1.2 CAPS, Território, Resistência, Saúde Mental 

 

A chegada ao território, no CAPS III Adulto de SBC, foi muito esperada na saúde 

mental do município; entro na equipe multidisciplinar do CAPS no final de setembro de 2015, 

sempre ouvindo falar bastante da potência da rede de saúde mental, como referência nos 

projetos, bem como do engajamento político na luta das políticas públicas em saúde mental.   

A transição foi de um novo caminho após cinco anos no CAPS-ij de São Mateus, um 

aprendizado intenso na saúde mental da infância e adolescência, e o início em um novo 

trajeto com dois novos ciclos: a chegada ao Nasf, em São Paulo, e ao CAPS Adulto de São 

Bernardo. A chegada em 2 trabalhos novos ao mesmo tempo foi uma experiência de 

aprendizado, de reconhecer e construir.  

 

Esse chegar, que é sempre um momento de muita expectativa e abertura para o novo, 

veio também com muitas informações, e encontros e reencontros de colegas e usuários da 

rede.  

Desde 2013, a Secretária Municipal de Saúde não realizava internações em hospitais 

psiquiátricos, sendo que em 2015, a prefeitura finalizou o contrato com o último hospital da 

cidade. São Bernardo do Campo, desde 2009, vem investindo na implementação da Rede de 

Atenção Psicossocial (SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, s/d). 

Esta rede conta com Unidades Básicas de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial adulto, 

infantil, álcool e outras drogas, álcool e outras drogas infantojuvenil, Consultório de Rua, 

Unidades de Acolhimento Transitório (Repúblicas Terapêuticas – nome escolhido pelo 

coletivo de moradores e funcionários), Pronto Atendimento de Psiquiatria, Núcleo de trabalho 

e arte (Nutrarte) e Residências Terapêuticas.  

 

Chegar, reconhecer, tatear o espaço, receber afetos, perceber o movimento. A 

chegada é sempre espaço de acolhida, de surpresas e de muito movimento das pessoas na 

porta de entrada do CAPS, que se cumprimentam e se apresentam. 

O gerente falou para acompanhar o movimento e espaços do CAPS. Nesse trajeto em 

que a equipe estava em um momento de olhar os processos de trabalho, fui me aproximando 

desse movimento e das mudanças que a equipe estava produzindo...., configurações como 

grupos, oficinas, acolhimento. 

Na experiência de um CAPS III 24h na intensidade do cuidado: a crise, rever e 

reinventar formas de estar e pensar o cuidado em saúde mental.   
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Nessa chegada, fui me aproximando também do movimento do CAPS Adulto III 24h 

de muita intensidade, em que a equipe está imersa a todo momento. O olhar para o território, 

o acolhimento à crise. Fui também me aproximando do olhar da profissional Terapeuta 

Ocupacional do serviço, vivendo experiências no cuidado em saúde mental; a experiência de 

entrar na tutoria da residência multiprofissional e compor o caminho de construção, 

participação coletiva, diálogo, e também na miniequipe por territórios. Nesse caminho: 

Projeto Terapêutico Singular, matriciamento, redes formativas, reuniões, discussão de casos, 

que trouxeram inquietações e transformação tanto no olhar quanto no caminho. Experiência 

que modifica e transforma o olhar, numa gestão em que o espaço de diálogo e ação era 

compartilhado e construído coletivamente. Tensão entre o fazer, rever, estar em contato com o 

cuidado intensivo e a crise e suas ações e reações, que provocavam possibilidades de 

encontros e experiências que mobilizavam, transformavam, trazendo muitos movimentos. 

Importante pensar o quanto o cuidado em saúde produz; a intuição, o acaso e a 

improvisação comparecem neste processo como elementos importantes para a produção de 

sensibilidades que contribuam para um cuidado da vida em sua potência. Para Reis et al. 

(2018), nesse espaço de reinvenção e de criação existe uma tensão que atravessa o trabalho na 

instituição de saúde. Mesmo no CAPS, que nasce de novas práticas e desejos, os espaços de 

saúde ainda operam por processos de trabalho, cristalizando trabalhadores em lugares 

cômodos, como aponta a autora, que acabam despotencializando o olhar, o corpo, os afetos.  

Com a potência dos encontros coletivos, como coloca Pelbart (2008, p. 1), “definido 

por esse poder de afetar e ser afetado”, em que “não sabemos o quanto podemos afetar e ser 

afetado, sempre é uma questão de experimentação”, vamos aprendendo a selecionar o que 

convém ao nosso corpo, o que com ele compõe, o que aumenta a força de existir no corpo 

coletivo com suas potências de afetação e variações intensivas. 

 

Nessa perspectiva, nos propomos a dar visibilidade a estratégias de criação 

em dança com o interesse de criar interferências entre ambas as práticas 

(dança e clínica), esboçando procedimentos e estados deste atravessamento 

como zonas de contágio em que se estabelecem experiências de presença, 

outros modos de composição dos encontros na vida, outras formas de pensar 

e sentir o corpo implicadas em processos singulares de diferenciação. (REIS; 

FERRACINI, 2016, p. 137). 
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2 Caixa | Movimento ESTAR  

 

 
Tá pra nascer algo maior / Que vá tirar do lugar as 

coisas / Que cismam em não andar / Tá pra nascer algo 

maior / Que tudo o que você já viu, leu, sentiu, soube ou 

ouviu / Não sinta medo e nem dó / De ser feliz e se soltar 

/ De saber bem o que lhe convém. 

 

(Tulipa Ruiz. Algo Maior)  

 

Figura 3 - Chegadas, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

2.1 Composição de chegadas  

 

A proposta e aposta de um grupo aberto sem restrição de espaço e local para acontecer 

era um desejo de vivência da dança e do corpo no CAPS. O primeiro encontro do grupo foi 

realizado no anfiteatro, uma sala ao fundo, onde aconteciam as reuniões, porém, essa sala, 

diferente da convivência, ficava no fundo do CAPS. Importante ressaltar que o CAPS III 
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Centro é um grande complexo, constituído pelo CAPS ad no térreo, o Pronto Atendimento 

(PA), o consultório na rua e o CAPS III Adulto, no andar superior. Por isso, diferente de 

muitos CAPS que se estabelecem em casas, este funcionava em um prédio, um grande 

complexo interligado. 

 

 Muitas questões vieram: o desafio de um lugar em que pessoas entravam e saíam, e 

em ter em mãos o inusitado, o novo, o inesperado. Como entrar no espaço? Como trazer uma 

proposta que poderia mobilizar? Usuários entravam e saiam pela grande porta de entrada, 

nesse espaço em que a porta e a janela eram de vidro, esse “entre” de passagem era 

composição de familiares, técnicos profissionais, técnicos da limpeza, usuários de outros 

serviços: CAPS ad e consultório na rua, bem como comunidade local, usuários em crise. Era 

com esse grupo, com esse coletivo que a dança chegava nesse espaço e ali ia compondo um 

acontecimento, o encontro.  

     

 Desse modo, a dança difere das outras atividades, porque nela há a amplificação das 

memórias de movimento, como pontua Almeida (2004). Portanto, a expressão em dança tem 

duplo sentido: é ativação da memória da intensidade pura do movimento e produção de novos 

gestos, novos corpos. Trata-se, então, de perceber esses recursos na mobilização de um corpo 

que experimenta e que constrói corporeidades.  

 

A proposta do grupo de Expressão Corporal era convidar os usuários que passavam 

pela sala, pelos corredores, pelos quartos, por isso todos estavam convidados: usuários que 

estavam em cuidado mais intensivo e que dormiam por um período no CAPS, os usuários que 

estavam esperando para serem atendidos na recepção, familiares e usuários que passavam o 

dia lá, bem como aqueles que, no Projeto Terapêutico Singular (PTS), tinham como proposta 

participar do grupo, e os funcionários do CAPS estavam convidados a compor. 

Em uma bolsa grande, carregava o pequeno aparelho de som portátil com entrada 

para pen drive e que também toca CD. No pen drive, algumas músicas selecionadas, e junto 

uma bolsinha com muitos CDs, alguns com músicas pré-selecionadas. Colocar algumas 

músicas, que não estavam no pen drive era um desafio, pois muitas vezes elas não 

funcionavam pois o aparelho não fazia a leitura do CD.  

Nessa bolsa também tinha o creme, as bolinhas de cravo massageadoras, o “centro” - 

um tecido em feltro com desenho de mãos juntas que era utilizado para a dança circular –, e 

também o caderno de anotação. Toda terça-feira entrava com a bolsa na sala e os 
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participantes já iam se aproximando e ajudando a tirar o que havia dentro. I. falava: “eu te 

ajudo, deixa que eu ligo o som, precisa de cadeiras”? Com seu olhar para o espaço e as 

pessoas, ele organizava, chamando quem estava pelo corredor. Algumas pessoas 

permaneciam sentadas enquanto outras chegavam: “A dança vai começar?”, perguntavam. 

Nesse primeiro dia, funcionários da administração entraram para participar junto 

com alguns usuários que iam chegando aos poucos nesse espaço; a música compunha a 

chegada e o convite ao corpo e à dança; nesse caminho, acontecia o despertar do corpo 

através da consciência corporal, os movimentos iam compondo esse lugar. Muitos falavam 

daquela experiência e a traziam para a roda aberta, em que o movimento compunha uma 

grande improvisação: um chegava, fazia o movimento, e outro convidava. 

 

Apostamos na prática da dança como um espaço de estar entre, fazer junto, 

acompanhar de perto o corpo, para desestabilizá-lo e torná-lo mais receptivo 

aos encontros e às composições – não apenas como uma condição dada pela 

dança, mas como uma premissa da clínica que se almeja construir. Uma 

clínica do imprevisível, em que o que se faz é habitar uma zona híbrida e 

descobrir, em suas entranhas, as potencialidades de cada um, seja usuário, 

seja profissional. (REIS, 2018, p. 270).  

  

A sala se enchia nesse movimento, funcionários e usuários traziam momentos de 

experimentação. Uma roda se abre, as mãos dadas, uma música chega e a dança circular 

traz a relação do olhar com o outro, do fazer junto e seguir no passo da roda. Quem não está 

no ritmo logo é ajudado pelo outro; no final, o relaxamento, fechar os olhos, respiração, 

aquietar o corpo. Alguns participantes mostram-se impacientes em ficar de olhos fechados, 

alguns se levantam e saem, outros permanecem respirando, e, no final, a roda da fala com as 

sensações, com a vivência realizada no espaço. 
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3 Caixa | RODAS  

 

3.1 Roda da chegada: chegar, preparar e estar 

 

Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece 

alguma coisa nessa parte do caminho, congelo o tempo 

para ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que 

eu sei que são efêmeras.  

 

(Tulipa Ruiz. Efêmera)  

 

Figura 4 – ESTAR, 2016. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Olhar para a sala grande com as janelas que traziam a luz: sofás, televisão, pessoas e 

mesas. A sala que ficava no meio, na passagem entre os corredores e a correria no CAPS. 

Acontecia ali a convivência; lugar de muitos acontecimentos e ações: um sarau, a 

assembleia, festas, encontros e jogos. Sofás espalhados e os usuários, em sua maioria, 

deitados com a televisão a frente, algumas atividades inacabadas nas paredes, a sala grande 

e as janelas que traziam a luz.  

Na parede central,na sala de convivência  à direita, tinha uma árvore desenhada, um 

quadro, uma lousa, a mesa onde alguns deles se reuniam para jogar dominó. O barulho das 

peças de dominó, junto com o som da TV ligada e das conversas, trazia ao espaço 

movimentos e passagens entre usuários, familiares, técnicos com prontuários nas mãos e 



39 

 

pessoas. Alguns usuários dormiam, tinha os que passavam o dia, alguns que vinham da rua e 

queriam apenas um lugar para se acomodar e estar.
5
  

O momento de chegada vem com as cadeiras, é o momento de organização para 

entrada no espaço da convivência. O convite é realizado pelos corredores e na porta de 

entrada. Nos sofás, alguns usuários se levantam, outros buscam as cadeiras ao longe, e nos 

reunimos pouco a pouco, fazendo uma grande roda. Nesse momento, há os abraços, o olhar, o 

sentar, as conversas, as trocas e o encontro.  

 

A roda e a música vão trazendo para o ambiente as pessoas, a sala vai se enchendo. 

Aos poucos as pessoas sentavam nas cadeiras, alguns apressados dizendo: “– já vai 

começar?” ou “eu não gosto de dançar....” ou “o que vamos fazer?”. A chegada, muitas 

vezes, precisa de um tempo, já que a maioria dos participantes está chegando, trazendo 

cadeiras, refazendo a roda. Assim, através da música, inicia a chegada do corpo naquele 

espaço: espreguiçar-se, ir acordando e se movimentando. Como está o corpo hoje? Que parte 

está dolorida? O que quero fazer com meu corpo hoje?  

 

Na roda, todos sentados, os olhares, movimentos, silêncios e conversas, alguns 

participantes entravam e logo saiam. Outros ficavam até o final. Assim, nesse momento de 

chegada, muitos encontros nesse espaço aconteciam, buscava-se com a dança trazer um 

momento de descoberta das possibilidades de expressão, na relação com o corpo, com o 

movimento. A chegada nesse espaço acontecia através da mobilização e do olhar para o 

corpo. Chegar nesse ambiente com seu corpo, permitindo o encontro com o outro, com a roda 

e com as possibilidades de expressar-se em movimento com a dança. 

As conversas, naquele momento, começavam com o aquecer o corpo: espreguiçar-se, 

alongar, perceber dores e tensões, relaxamentos, aberturas e fechamentos. Nesse espaço de 

abertura, os movimentos do CAPS vão compondo: gritos, passagens, olhares, correria e 

movimentos.  

Chegamos nesse caminho com a música mais leve, que traz esse início. Outro usuário 

chega, busca uma cadeira e entra também nessa roda. Acontecem conversas, alguns 

alongamentos, o creme para a automassagem nas mãos, o movimento de concha fazendo uma 

                                 
5
 Para Aragon (2013, p. 12), “É nesta micro comunidade de alta complexidade relacional que se dá o encontro”. 

Nesse sentido, ainda existe uma multiplicidade de encontros convergindo no mesmo acontecimento, para assim 

compartilhar dos afetos que se apresentam no encontro.” 
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percussão, mobilizando as partes do corpo. Nesse espaço, muitas entradas e saídas, gritos e 

conversas vindos do corredor.  

Há interrupções que trazem novos usuários, barulhos e sons. O corpo que chega nesse 

espaço, muitas vezes com sono, encurvado, arrastado, com os chinelos fazendo barulho, tem 

também velocidades diferentes de estar e entrar na sala. Um dos usuários organiza o espaço 

e ajuda a chamar, fala rápido, pede para os que estão deitados no sofá se levantem, há 

tropeços no pé de quem está ali deitado. –“Precisamos de mais cadeiras” ---“Lara, deixa 

que eu pego”, e corre para buscar outra cadeira, são 7, e chega a 10 o número de usuários 

que vêm para participar. Corpos, vozes e sons, há percursos que vão traçando os caminhos 

dessa chegada do corpo na sala.  

S. é uma senhora japonesa, com um corpo pequeno e contido, e sua voz baixa – voz 

que quando estava nervosa tinha uma forte intensidade na forma de gritos, chamamentos ou 

mesmo agressões físicas. Mostrava-se, então, irritada, gritando pelos corredores, solicitando 

cada técnico com xingamentos. Há diferentes momentos de S, ao caminhar pelo CAPS: há o 

nervosismo que invade seu corpo, que não gosta de conversar, e seu olhar fica distante, mas 

quando está mais alegre, é carinhosa, cumprimentando e abraçando quem está na frente.  

Com a participação, na dança, S. chama pelos corredores perguntando que horas vai 

começar. Pega sua cadeira, sua bolsinha ao lado do corpo, postura encurvada por causa da 

idade, e chega devagar. Nos momentos de chegada, com os alongamentos e as abordagens 

corporais, sempre agradece por aquele momento. Busca aquele lugar junto ao grupo, auxilia 

na chegada convidando os demais usuários. Nos alongamentos, seu corpo, muitas vezes 

encurvado, vai abrindo espaço para ampliar os movimentos e a massagem vem com o 

cuidado e o olhar para si. 

Fica nervosa quando, nesse momento de chegada, R. outro usuário que gosta muito 

do aparelho de som e da música, puxa-o da tomada e decide levar embora. Ele grita: — “É 

meu radinho”, e sai correndo com ele agarrado ao corpo. Esse movimento mobiliza todo o 

grupo a chamar e a correr atrás. R. xinga, diz que não vai devolver, e fazem-se muitas 

conversas até que ele decide sentar do lado do aparelho de som e ouvir a música. S. conversa 

com ele, que muitas vezes olha, já em outras sai da sala xingando. A dança vai se construindo 

e acontecendo em meio a esses e outros tantos acontecimentos no cotidiano do CAPS.  

 

 Nesse caminho, as músicas abrem espaço na roda para quem deseje compor. Mais uma 

cadeira chega. O movimento com os demais integrantes da roda cresce pouco a pouco, 

ganhando espaço. A música instaura um momento de significado na sala de convivência. Em 



41 

 

alguns momentos, quando inicia a música na roda, os usuários trazem memórias corporais e 

de história de vida. 

 

Aos poucos, a música invadia o espaço em meio ao movimento que perpassava a sala. 

Alguns olhavam, chegavam mais perto, traziam uma cadeira para sentar. Tinha também 

alguns usuários que olhavam, sentavam e já se levantavam, as mãos tremiam, não 

conseguiam ficar em silêncio, e alguns que voltavam para o sofá e se deitavam. Depois de 

alongar e espreguiçar, era hora de massagear o corpo, olhar para esse corpo, muitas vezes 

contido, em expansão, e muitas vezes em crise. Um creme com um cheiro gostoso era 

ofertado, e seu aroma invadia o espaço. Alguns pediam mais um pouco, iniciando uma 

massagem nas mãos, delicadezas que começam aos poucos com os dedos, em movimentos 

lentos que seguiam pelos braços.  

A proposta era acordar e mobilizar o corpo, cuidar de si, relaxar, ou simplesmente 

estar ali. Muitas vezes, o silêncio ou a música lenta eram invadidos por algum usuário que 

entrava falando mais alto, ou que chegava gritando ou correndo pelo espaço; novas 

configurações, novas formas de estar naquela sala. O momento de massagem e toque 

corporal também acontecia em dupla. O toque no corpo do outro mobilizava novas 

sensações. Nesse momento, olhar para si, as sensibilidades que vão acontecendo no corpo, 

seus limites, dores e tensões provocados nos participantes através da experiência corporal 

inicial.
6
 

Para finalizar esse “momento de acordar”, a mão fechava como uma concha, e uma 

grande percussão mobilizava ossos, músculos, acordando as diversas partes do corpo. 

Diferentes técnicas de abordagem corporal e massagem eram conduzidas nesse momento de 

toque. Em alguns momentos e dias, o toque era realizado em dupla: segurar a mão e 

experimentar o toque do outro. O que mobilizava a estar junto, então, era olhar e tocar o 

corpo do outro, produzindo alguns estranhamentos, perceber o corpo do outro. Muitas 

descobertas, experimentações e olhares para o corpo que despertava novas sensibilidades.  

 

                                 
6
 “Corpo e gesto não se dão num acontecimento, numa relação de primeiro e segundo, isto é, primeiro tenho um 

corpo e depois o torno consciente de um gesto, ou de uma consciência que procura num gesto sua verdade. É no 

ato da construção do gesto que construo um corpo específico, singular, consciente parcialmente daquilo que é 

enquanto passagem. Corpo e consciência se dão em um acontecimento sem primeiro e segundo termo. E 

devemos entender aqui a consciência não como um ato intelectivo, mas como domínio, significado e sentidos. A 

consciência já é um corpo carregado de sentido.” (ALMEIDA, 2011, p. 179). 
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A música “Acordando” dava início a outro momento da chegada. Essa música, cujo 

ritmo era mais forte, reunia instrumentos de sopro: saxofone e flautas. A proposta de dança 

acontecia em roda, sentados, através do ritmo que aumentava a cada batida. 

 

A dança com o movimento – palmas, mãos e pés – mobilizava o ritmo e o movimento 

de diferentes partes do corpo. A música trouxe espaço para memórias corporais e histórias, 

os participantes iam reconhecendo naquele espaço: o ritmo, o som, as partes do corpo que 

eram aquecidas e traziam movimento. Era uma música que trazia alegria, alguns usuários 

vinham correndo lá de fora só para ouvir ou dançar nesse momento, e alguns participantes 

pediam para repetir essa dança.   

Nesse espaço da convivência, entre a porta, a sala, as cadeiras e a circulação de 

diferentes pessoas – usuários, técnicos, familiares, equipe do administrativo, equipe da 

limpeza –, a dança e a música invadiam. Alguns usuários em recolhimento, sentados nos 

sofás e nas cadeiras, recebiam o convite sonoro da dança que chegava nesse espaço.  

Quem passava por entre a porta e o corredor olhava e ia entrando; através da dança 

e da música, muitos se sentiam convidados a entrar, e saídas também aconteciam, nesse 

movimento de entradas e saídas que era permitido. 

J. gostava de estar na dança, sempre estava lá, acompanhava seu marido que fazia 

acompanhamento no CAPS, tinha seu espaço de construção e relação. Na roda, com a dança, 

ela pedia algumas músicas. Sua favorita era a inicial, “Acordando”. Participava de todos os 

momentos da roda, seu olhar era atento às descobertas de movimentos junto com o grupo. 

Ocupava um espaço de cuidado com os usuários, mas ali, naquele momento, J. olhava para si 

e ia compondo a roda da dança com eles. Gostava de acompanhar o ritmo, a dança, que 

tinha coreografia por etapas; ela trazia seu sorriso e a descoberta.  

Outro dia J. estava muito nervosa, podia ouvir os gritos dela ao longe. Morava na 

rua, contava de sua história de vida para muitos, e seu corpo no CAPS também se mostrava 

de diferentes formas. Algumas vezes, com seus gritos querendo tirar satisfação, xingar, sair 

batendo as portas; um dia se pegou de tapas com outra usuária e com uma técnica. Todo 

carinho que demostrava aos técnicos, neste momento, quando o nervosismo mobilizava, se 

transformava: xingos, falas altas que não paravam; e ela então olhava e dizia: — “Vocês 

sabem quem eu sou”?, — “Eu te pego viu”.  

Nos momentos da dança, havia J., mulher negra que gostava de forró e samba; os 

seus pedidos chegavam com diferentes músicas, algumas vezes contava que se lembrava dos 

filhos, e de momentos de sua história de vida. Na roda de improvisação, a timidez aparecia e 
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os movimentos se tornavam pequenos. Na roda circular, com a dança, ela voltava com o 

sorriso, mobilizando os demais participantes a entrar na roda.   

 

Nesse primeiro momento de chegada da dança, momento de muitos acontecimentos e 

movimentos como as entradas no espaço da convivência, aconteciam algumas entradas 

repentinas, alguém gritando, algum usuário desligava o rádio e queria levá-lo consigo, outros 

que olhavam pela janela, pela porta da sala e iam chegando aos poucos, sentavam no sofá, 

observavam. Movimentos sutis e repentinos, assim como na dança que ia acontecendo na 

sala... 

Há quem ficasse só nesse primeiro momento, levantando-se rápido, dizendo que ia ao 

banheiro e não retornando. Outros saiam para o espaço externo e chamavam algum técnico 

para participar, ou mesmo outras pessoas que estavam no corredor. Assim, nesse ir e vir dos 

participantes, a roda ia compondo e se (re)compondo. Após esse início da chegada, acontecia 

a preparação para o segundo momento da dança, em que, aos poucos, afastavam as cadeiras, 

espreguiçando o corpo, iniciando outro momento da roda, abrindo espaço para novas 

experiências corporais. 
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3.2 Roda Improvisar: experimentar e criar  

 

Eu vejo vida melhor no futuro eu vejo isso por cima do 

murro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a 

vida mais farta e clara repleta de toda satisfação que 

sem direito do firmamento ao chão... Hoje o tempo voa 

amor, escorre pelas mãos mesmo sem se sentir e não há 

tempo que volte amor, vamos viver tudo que há para 

viver vamos nos permitir...  

(Marisa Monte. Tempos Modernos) 

 

Figura 5 – Experimentar e Criar, 2016. 

   Fonte: arquivo pessoal. 
 

 

Depois do momento da chegada do corpo, o convite era para afastar as cadeiras e ficar 

em pé, nesse momento mais pessoas chegavam para a roda, enquanto outras saiam, os 

barulhos faziam muitas vezes os usuários gritarem: — “silêncio!!”. Tem início a roda de 

improvisar, pouco a pouco a música faz com que o corpo seja mobilizado a mexer, trazer um 
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ritmo, uma dança. Em roda, experimentando os alongamentos e utilizando diferentes músicas, 

descobre-se com o corpo a expressão do movimento: os passos de dança já conhecidos e os 

novos constituem a memória corporal de novas expressões. 

 

Figura 6 –Improvisar. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

De início, acontecia um jogo corporal de improvisação: uma pessoa fazia o 

movimento, experimentações com o ritmo, com o corpo, e outras seguiam com esse 

movimento, ou compunham com outro. Em seguida, a proposta era convidar outra pessoa 

para entrar na roda
7
. Muitas composições aconteciam: encontros dos corpos em movimento. 

Alguns queriam dançar sozinhos, outros conduziam ritmos e novos movimentos que 

aconteciam na roda, com alguns estranhamentos e saídas, construindo espaço de novas 

relações com o corpo e a dança naquele espaço. Para entender a proposta, muitos olhavam 

uns para os outros ou esperavam, saiam porque não era de interesse. As saídas e entradas 

                                 
7
 Conforme Liberman (2008, p. 25), “Podemos compreender o mundo como um lugar plural, palco de 

acontecimentos do próprio corpo, com base nas relações que se engendram no contexto espaço/tempo, permeado 

pelas afetações e modos de relações produzidos nos encontros. Vislumbra-se ainda o corpo como um ambiente 

dentro de outro que, por sua vez, encontra-se dentro de outro ambiente; camadas infinitamente entrelaçadas em 

redes de comunicação”.  
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mobilizavam outras configurações para o espaço nessa dança –, era dança, era brincadeira, 

o que era? Alguns participantes perguntavam. 

Entra R. Chega, olhando e cantando a música que gosta “vamos viver tudo que há 

para viver... vamos nos permitir...”. Corre, quer pegar o rádio. Gritamos: –“não, deixa o 

rádio”. Chega um técnico para ajudar a trazê-lo para a roda, largar o rádio e ser conduzido 

para a dança. Na roda, ele dança; puxa outro usuário para dançar junto, consegue ficar por 

pouco tempo e grita:-- “Quero meu radinho! Ah deixa isso para lá.” 

 

Cada música era portadora de uma outra sonoridade e ritmo, e também de descobertas 

e aberturas para os novos participantes que chegavam. Muitas músicas traziam memórias 

corporais no meio da dança, algumas também traziam alegria, criando um ambiente de 

descobertas e novas possibilidades de se expressar. Essas músicas eram pedidas, sempre 

estavam na playlist como as que compunham esse espaço de improvisar.  

 

Estranhamentos, descobertas. Estar em roda e descobrir novos movimentos corporais. 

Um participante era invadido por uma alegria intensa; memórias e histórias surgiam nesse 

momento, como também alguns estranhamentos em relação ao outro. Outra participante 

pedia para sentar, pois as pernas doíam. Timidez de entrar na roda e a expansão do corpo, 

espalhado, sem jeito, os pés arrastados, o movimento contido, as repetições que faziam com 

que mais pessoas chegassem na roda. A senhora da limpeza ficava no canto, olhando e 

cantando, até que um dia decide experimentar a dança, entrar e misturar-se, sentia que as 

músicas iam convidando. Um técnico era convidado por um usuário a compor a roda 

também. A passagem de pessoas pela porta, os olhares atentos, a curiosidade e o convite 

para entrar, observar, sentar ou já entrar na roda com a dança. Quem estava deitado no 

sofá, aos poucos entrava na roda também, cantava uma música e, às vezes, também ia 

compondo, cantando com seu movimento. Os olhares pelas janelas da sala; muitos ficavam 

observando por entre as frestas, cantavam as músicas, e um dia decidiam experimentar e 

entrar na roda. 

 
Andar com fé eu vou  

que a fé não costuma ‘faiá...  

que a fé tá na mulher,  

a fé tá na cobra coral, 

ô ô  

num pedaço de pão,  

a fé tá na maré,  

na lâmina de um punhal,  
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ô ô  

na luz da escuridão....  

 

(Gilberto Gil. Andar com fé) 

 

A roda se abria para esse jogo de movimentos que a cada terça-feira trazia uma 

diferente tonalidade. Os participantes iam produzindo novas proposições de movimento do 

corpo que estava ali, livre para se expressar. Um participante trazia um novo movimento que 

o grupo experimentava. Saídas e entradas, sentar, respirar e olhar. Outro usuário chegava 

gritando na roda, e outro que vindo da rua chegava correndo, atravessando o espaço e 

falando: — “cheguei atrasado, olá pessoal”. Perceber e possibilitar a esses diferentes corpos 

estar na sala. Assim, cada um entrava na roda com seu corpo, seu movimento, convidava os 

demais para compor os movimentos, para organizar e se desorganizar em meio a essa roda 

de encontros.
8
  

Composições em movimento, levezas, aberturas para trazer novas formas de 

experimentação com o corpo; muitos dos movimentos são contidos no início, os pés vão 

trazendo devagar o ritmo da música. Alguns chegam na roda correndo, repetem um 

movimento do outro, outros trazem referência do passo de forró, do samba, repertórios e 

lembranças de uma dança vivida no corpo. Com o movimento, novas formas de experimentar 

e expressar-se
9
. Cada um de um jeito. Um participante convida outro para dançar em dupla, 

há quem aceite, mas o outro não quer, quando entra, olha para todos sem saber, olha para o 

outro e traz a dança que acontece no corpo que as demais pessoas já estão fazendo. Sai 

rápido, chama mais pessoas. Perceber o movimento sendo realizado pelo grupo ou 

transformado com a roda que cresce, abrindo espaço para novos participantes.  

F. gostava de ficar na mesa de dominó, assim como alguns outros usuários; era 

sempre convidado a entrar na dança, mas recusava. Olhava com os olhos atentos, e falava: 

— “hoje não vou para dança....” Até que, aos poucos, depois de muitos convites, vai 

chegando. O corpo contido, arrastando os pés, ombros fechados e olhar baixo. Na dança, 

diferentes momentos de estar com os encontros e desafios, seu corpo entra na roda junto com 

os demais.  

                                 
8
 “A cada nova experiência o corpo se remodela, possibilitando novas percepções de mundo e, 

consequentemente, produz uma nova força política e transformadora. Todo novo corpo é um novo sujeito no 

mundo”. (ALMEIDA, 2004, p. 11).  
9
 “Se o corpo possui uma capacidade de criação, ele trafega sobre o fio de navalha: se por um lado há nele a 

potência de criação, como apontamos com a dança, há um outro lado que também pode revelar a captura. É a 

selvageria do corpo que assegura suas derivas, fugindo da domesticação; esta é a dança necessária, vital ao 

corpo”. (ALMEIDA, 2011, p. 163). 
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No início, quando era chamado no momento da improvisação para criar e 

experimentar os movimentos, chegava com seu movimento pequeno, seu andar arrastado, o 

tom de voz baixo. Na roda, repetia o mesmo movimento: o de enrolar com as mãos, como se 

enrolasse um novelo de lã, e os pés batiam arrastados no chão. Seja qual fosse a música ou o 

ritmo, seu movimento na roda era esse, e repetia. Pouco a pouco, ao observar e ter novas 

referências corporais de experimentação do movimento, foi expandindo as possibilidades de 

movimento com o corpo: os braços que experimentavam abrir e fechar, a cabeça se movia de 

um lado a outro, os pés saiam mais do chão e o olhar abria para a roda. No corpo, antes 

contido, novas possibilidades e aberturas de movimentos surgiam, eram gestos expressivos. 

Com as surpresas do inusitado desse espaço, saia, não ficava; por vezes retornava, outras 

vezes observava de longe, pela janela no corredor. Expansão e recolhimento, aberturas de 

um corpo em movimento, da dança que chegava para ele. 

J., nos momentos de improvisação, mostrava-se tímida, um corpo recolhido, muitas 

vezes saia da roda, ou dizia que não queria entrar. Mas quando convidada, trazia seu 

sorriso, olhava para o grupo com seu olhar tímido em movimento. Certo dia, como acontecia 

algumas vezes, no espaço da convivência, na improvisação, trouxe referências de passos de 

dança: samba, forró, eram os seus movimentos preferidos. Com os pés para a direita e para a 

esquerda, gritava o nome dos participantes: “solta o corpo”. Ela entrava na roda tímida, e 

logo outro participante a chamava, oferecia a mão, era o convite para dançar junto na roda.   

Uma mulher jovem, outra participante e usuária do CAPS. Morava longe, chegava 

cedo e ia embora bem tarde. Em alguns momentos, quando precisava, permanecia no CAPS 

durante um período maior. Nas rodas de improvisação, a menina-mulher acompanhava essa 

construção com movimentos rápidos, braços abertos, o momento e gesto que conduzido pela 

música ia trazendo novos passos e danças para o grupo. A roda, a dança, a improvisação, 

eram espaços que invadiam a sua alegria. Mas quando estava mais triste, ficava sentada no 

sofá e pouco entrava na dança. Ficava ali quietinha, aquecia o corpo, mesmo sentada; 

evitava falar, cantava as músicas, observava os movimentos da dança. Recolhia-se, o olhar 

longe, pelos cantos, F. transitava entre momentos de expansão e recolhimento.  

Na roda de improvisação, o movimento do corpo de S., que antes ficava centrado nas 

mãos, foi dando espaço para novas possibilidades de movimentos: como com os pés, que 

conseguiam equilibrar-se e mover-se com mais segurança. Os braços se abriam e, nas 

vivências em dupla, o forró era seu momento preferido. Emocionava-se com os sons e 

agradecia esse momento. Soltando o corpo a cada encontro, ampliava as possibilidades de 

expressão, surgiam novas aberturas com os participantes em diferentes momentos da dança. 
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Os movimentos dessa dança acontecem junto com o movimento do CAPS: interrupções, 

barulhos, que, quando incomodam, convocam o grupo para concentrar-se ou para sair da 

roda e sentar-se na cadeira observando. Há dias em que S. não quer participar, não entra na 

sala e fica no corredor de entrada do CAPS, com seu olhar fixo, fumando sem parar. 

 

A roda improvisar era um caldo de composição de movimentos dos corpos, lugar de 

surpresas e de muitas ações, onde o convite para o inusitado, o inesperado era realizado por 

conexões, a cada encontro, com o novo, e com os diferentes participantes que chegavam nesse 

espaço. Corpo de passagens que realiza conexões com o coletivo, transformando, 

possibilitando viver momentos de soltura, de criação, vazios e intensidades do corpo, campos 

de forças que vão acontecendo nessa dança.  

Os movimentos da dança
10

 e as composições em roda aconteciam com interrupções, 

chamamentos, participantes que desligavam o som, entradas e saídas na roda, composições e 

(re)composições. Nesse momento, alguns estranhamentos convocavam todos a olhar e a se 

permitir. Dentro dessa roda, caminhos e descobertas da dança faziam composições na sala 

com os movimentos do CAPS, dos usuários, pessoas e novos participantes. 

 

 

Figura 7 – Encontrar. 

 
Fonte: arquivo pessoal.  

  

                                 
10

 “A Dança passa a ser agora entendida não só como o lugar de realizar a análise do corpo-criação, mas como 

uma potência ética que explicita de forma intensa a capacidade mutacional do corpo.” (ALMEIDA, 2011, p. 

163). 
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3.3 Roda das Experimentações: aproximações com o outro 

 

Alma deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma, 

superfície. Alma deixe eu tocar sua alma. Easy, fique 

bem easy, fique bem em razão ou não...  

(Zélia Duncan. Alma) 

 

Figura 8 - Transitar, 2016. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Começa com duas pessoas uma de frente para a outra, um gesto e um movimento que 

são feitos como em um espelho; o toque acontecia entre as mãos, experimentação de 

movimentos e gestos com o corpo. A vivência “espelho” era uma experimentação corporal, 

um jogo de improvisação em duplas. Com as diferentes músicas, iam compondo 

possibilidades de construir novos movimentos, tempos e ritmos corporais.  

Nessa vivência corporal, havia os que não conseguiam permanecer com uma mesma 

dupla e solicitavam trocar de par. Observar o tempo, o espaço, contornos e caminhos dessa 

experiência que acontecia com o encontro em dupla: chegar, olhar; experiências do toque e do 

movimento juntos. 
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Expandir e recolher, aberturas e fechamentos em pares: “Recolhimento e expansão”, 

“Maior e menor movimento”. Acontecia em duplas, com construção e improvisação dos 

movimentos e da ação corporal: reconhecer e expandir o corpo, experimentar esse jogo 

corporal.
11

 Nesse jogo, aconteciam muitas interrupções. Permanecer, durante aquela 

vivência, parecia um desafio para muitos, alguns sentavam, gritavam – “que chato”, “quero 

ouvir aquela música”, o que fazia com que, muitas vezes essa proposta mobilizasse o grupo a 

sair, permanecendo poucas pessoas. Continuamos com as que iam chegando também, 

tentando entender o que estava acontecendo, havia quem ficasse confuso com o movimento 

que o outro proporcionava, e quem olhasse para o lado e repetisse o que os outros estavam 

fazendo. 

M. precisa sempre de alguém para ajudar a estar junto na sala. Durante a dança, 

muitas vezes sentia tontura ou não conseguia permanecer muito tempo, mas I. estava sempre 

lá para ajudar: corria para pegar a cadeira, para ajuda-la a permanecer na roda. I. falava 

tão rápido que, frequentemente, era difícil entender, mas ele estava lá, não gostava de trocar 

de dupla. Nesse momento, com seu movimento, que era acelerado, olhava e falava a todo 

momento: “é assim, é assim” ou “pode deixar que ajudo”. 

 

Na dança, os pares compõem caminhos e desenhos no espaço da convivência. A 

experiência de novos movimentos traz diferentes sensações: o contato com o que o outro 

proporciona, o estado corporal e de movimento, os incômodos e tensões. Muitas vezes, os 

estranhamentos e sensações durante as experiências corporais na improvisação faziam com 

que alguns saíssem do espaço. Outros olhavam e eram convidados a compor essa 

experimentação, chegavam devagar. Nesse jogo corporal, a conexão é atravessada pelo olhar 

e pelo movimento de ser afetado pelo outro. Quem estava observando, sentado no sofá, ria, 

apontava: olhares atravessados pela curiosidade e pelo estranhamento. 

 

O contato e a mobilização do corpo em pares transformam-se, fazendo novos arranjos 

corporais. Nesse momento, músicas do repertório como forró, xote e baião vão sendo 

escolhidas, são sempre pedidos dos usuários, em que a memória corporal e musical do 

repertório histórico da música é resgatado. Assim, a composição desse espaço proporciona 

novas aproximações: contato afetivo, corporal e toque, iniciando um novo momento da dança 

                                 
11

 “Neste sentido, a clínica busca materializar a idéia de uma ‘saúde’ do corpo ligada à capacidade de manter-se 

em estado pulsátil, ou seja, ora contrair-se, ora expandir-se, ora ir em direção ao mundo, ora recuar para 

assimilar as experiências (KELEMAN, 1992).” (LIBERMAN, 2010, p. 71). 
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e o “baile de forró”. Abre-se, então, uma grande roda em pares; por meio de convites, 

aconteciam as trocas, a dança com diferentes pessoas, os encontros que mobilizavam o corpo 

para novas experiências. Muitos voltavam nesse momento, mas alguns ficavam parados 

esperando alguém chamar, esperando ser convidado para dançar junto. Em meio a tropeços, 

pisões no pé e ensinar, J. grita: — “solta esse corpo”. R. entra novamente para tirar o rádio 

da tomada. Todos gritam — “Não mexe no rádio”. R. ele quer bater, gritarias na sala, novas 

mobilizações acontecem, até que ele senta ao lado do rádio e fica ali, ouvindo a música. 

 

O momento do forró é o de improvisar, criar, trazer o ritmo, momento de deixar o 

corpo solto. Nesse espaço, aconteciam muitos encontros, a música invadia a sala com o ritmo 

de experimentar novas formas de estar ali. A referência corporal dos passos do forró era 

conduzida, lembranças, sorrisos, memórias e histórias eram composições nesse momento. Os 

pedidos de música vinham: “eu morava na areia, sereia....”, “você que tem medo de chuva, 

você não é nem de papel...”, “minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso 

feliz... guardando as recordações, da terra por onde passei...”. Acontecia um grande baile, 

nesse momento muitos usuários iam trazendo, com o forró, memórias da sua história, 

referências do seu local de origem, fragmentos de histórias de casamento e namoros surgiam, 

conversas que a dança mobilizava, acontecendo com a música que chegava trazendo o ritmo e 

as lembranças.  

No momento de escolher os pares, alguns corriam para buscar o seu, já outros, que 

ficavam perdidos ou tímidos, sentavam. O toque, o olhar, o corpo iam trazendo o passo. Havia 

os que ficavam nervosos, porque o par não conseguia acompanhar a velocidade, o ritmo, e 

aconteciam os tropeços, o pé que pisava no outro, a música que queriam escolher, novas 

entradas de alguns que se aproximavam da porta e eram convidados a entrar. Histórias que 

eram atravessadas pela dança, pelas conversas e risadas.... Havia quem  pegasse um par e 

saisse, retomando o passo com outro par. _”Essa música lembra minha mãe e meu pai 

dançando juntos, eu lembro quando era criança”..., “essa música é para dançar juntinho, 

agarradinho”, “fica mais longe, não me sufoca”,  “quero dançar mais forró”, “vamos para a 

próxima dança”. Essas e outras falas invadiam o espaço dança na sala, em meio ao forró. 

 

 No sofá, as pessoas que observavam levantam-se nesse momento, ou mobilizavam-se 

para cantar ou dançar ali mesmo, sentadas. A. estava deitado no sofá, muitas coisas 

aconteciam e ele ficava deitado; no momento do forró, A. sentava e pedia a música “Roda de 

carambola”. Um dia se levantou e foi dançar com J. sua esposa, mas as pernas doíam e ele 
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voltava a sentar, cantava de longe e olhava atento. Num outro dia, J. gritou com ele, — “Faz 

alguma coisa homem, sai desse sofá”, “eu danço, eu faço minha correria e ele aí, assim, 

olha... parado”. A. olhava e não respondia, voltava a dormir. Tinha dias que nem para fumar 

levantava. Mas se mobilizava com a música que sempre pedia:. “A roda da carambola”..., — 

“Coloca essa música”, ou perguntava: — “É agora a roda da dança?”. 

 

Com a roda em pares, o ritmo do forró trazia o convite para a roda. Aos poucos, as 

mãos se encontravam, abria-se uma grande roda, era o momento das danças em roda, a dança 

circular, há quem saísse do corredor para esse momento, outros ficavam perdidos no centro da 

roda. Era um momento de organizar o círculo, enquanto chegadas e saídas aconteciam, a 

música chegava com os pedidos. 

 

 

3.4 Roda Circular 

 

Eu morava na areia sereia me mudei para sertão, 

sereiaaa. Aprendi a namorar sereia... com aperto de mão 

oh sereia... 

(Rubinho do Vale. Sereia) 

 

Figura 9 – Conviver, 2017. 

 
Fonte: arquivo pessoal.  
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A roda com a experimentação da Dança Circular, da Ciranda, das danças populares, 

era um momento de novas entradas, há quem esperasse sempre por esse momento: corria, 

ouvia a música e entrava na roda. Nesse momento, o passo, pisar no pé, segurar na mão, 

auxiliar o outro participante a chegar no ritmo, para assim acompanhar o passo da dança. O 

movimento circular trazia desafios para olhar e aprender, e junto com o grupo seguir o passo.  

Alguns participantes chegavam no meio da dança e não queriam sair do centro da 

roda. Alguns gritavam e chamavam pedindo algumas músicas. “hora da roda”, “eu quero roda 

de carambola”, “seja feliz, eu adoro essa dança”. Aos poucos, o círculo ia aparecendo e se 

(re)compondo na grande roda circular.  

 

As músicas tradicionais brasileiras estavam no repertório “Eu morava na Areia 

Sereia”. “Roda de Carambola”. Os passos, as mãos, o apoio em dar mãos na roda, iam se 

transformando, a alegria, os sorrisos, as entradas e saídas. F. sempre pedia para tocar “Eu 

morava na areia...”, parecia lhe trazer uma sensação e uma memória de sua história de vida.  

Às vezes o aparelho de som se recusava a tocar as músicas ou simplesmente as 

interrompia no meio, o que fazia todos os participantes pararem ou mesmo se dispersarem. 

Era o descompasso para retomar e voltar, buscar na lista a seleção. Era um momento 

também de repensar, dançar em silêncio, mobilizar outros movimentos. “Roda de 

Carambola”, a música pedida por muitos, não tinha no pen drive, então era preciso achar o 

CD com músicas diversas de dança circular, e esperar que o aparelho de som iniciasse a 

música, e muitas vezes rodava e rodava... e era preciso correr para iniciar no ritmo, 

organizar a roda.  

Com o tempo, percebemos juntos que, organizar o início para dançar a coreografia 

dessa dança circular que acontecia em pares, era necessário. Com o trecho: “Bate palma 

para dentro e vira bate para fora”, organizávamos o passo, repetíamos duas ou três vezes 

sem a música, cantando; havia os que começavam e logo se irritavam, pois não conseguiam 

memorizar o passo, outros permaneciam ali, ajudando um ao outro. Quando o som não 

funcionava, os participantes seguiam cantando, e, com o passar dos dias, já tinham 

memorizado a letra da canção. 

Outros participantes também faziam os seus pedidos, já que as danças se repetiam, 

mas também novas iam sendo agregadas à roda circular. Nesse momento de troca de olhares, 

dar as mãos, também aconteciam estranhamentos; um usuário apertava forte a mão do outro, 

que se irritava e acaba fazendo com que alguém saísse da roda – novas configurações para 
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organizar. Juntos, no ritmo da dança, aconteciam os descompassos e atropelos, ao quererem 

correr com o ritmo da música, ou ao fecharem muito a roda ou ao abrir tantos os braços que 

cansavam dores: — “vou sentar”. Havia ainda as interrupções com o grito ou a chegada de 

algum outro participante, que de repente decidia sair ou entrar. Eram inúmeras as 

composições e (re)composições de movimentos na roda circular. 

C. gostava desse momento na roda, transitava pelas rodas da dança, no início 

aquecendo o corpo, daí saia para fumar, olhar o movimento, depois voltava correndo quando 

iniciava a roda, ou falando sobre algum assunto que queria compartilhar com os 

participantes. Nem sempre sua chegada era bem-vinda, tinha a fama de provocar brigas no 

CAPS, por isso, eventualmente os participantes gritavam com ele, saiam, ou procuravam 

ficar em silêncio. Um dia, no meio da roda da dança, gritou e xingou, desencadeando nova 

configuração para a roda: organizar, esperar e silenciar, até que fosse possível se acalmar.   

As memórias de sua história, quando ouvia as músicas tradicionais, eram intensas, 

momento em que a dança e a música mobilizavam o olhar para si, sua história, seu cotidiano. 

Em alguns momentos, queria parar a roda da dança e contar suas histórias. Assim, as 

compartilhava com os participantes, às vezes, no meio da dança, em outras no final da roda. 

Não raro as histórias eram longas, e ele não parava, o que tornava os participantes 

impacientes para sair da roda. C. não parava mesmo com muita gente falando com ele, trazia 

relatos de como estava o CAPS, reclamava da medicação e que na sua casa estava muito 

difícil. Nessa conversa, a roda parava, ele parecia não escutar, de repente se levantava e saia 

da sala.  

Encontrar e se reconhecer nessa dança e nesse movimento, como o de reorganizar a 

roda quando algum acontecimento atravessava mobilizando novos olhares e acontecimentos 

para a roda – desafios de um espaço de abertura que essa sala de convivência trazia. E a 

roda ia se compondo nesse misto de músicas, de danças, de corpo, de presença, e de estar.
12

 

 

Seja feliz 

Com seu país 

Seja feliz 

Sem raiz 

Seja feliz 

Com seu irmão 

                                 
12

 “O primeiro movimento, o dos afetos, estes não surgiam de nenhuma espécie de individualidade dos corpos. A 

própria palavra ‘afetar’ designa o efeito da ação de um corpo sobre o outro, em seu encontro. Os afetos, portanto, 

não só surgiram entre corpos para outros lugares: inéditos, eram fluxos que arrastavam cada um desses corpos 

para outros lugares.” (ROLNIK, 2007. p. 57). 
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Seja feliz 

Sem razão 

 

Tão longa a estrada 

Tão longa a sina 

Tão curta a vida 

Tão largo o céu 

Tão largo o mar 

Tão curta a vida 

Curta a vida 

Curta a vida 

 

Seja legal 

Com seu amor 

Seja legal 

Sem pudor 

Seja gentil 

Com sua figura 

Seja gentil 

Sem frescura 

 

Tão longa a estrada 

Tão longa… 

 

(Marisa Monte. Curta a vida) 

 

Algumas músicas mais conhecidas eles já pediam: “curta a vida, curta a vida...”, 

“bate palma para dentro e vira bate para fora”, essas músicas se repetiam, eram muito 

pedidas, traziam memórias do interior, da casa, lembravam-se da mãe, do irmão e choravam, 

ou uma alegria imensa invadia por lembrarem-se da família.  

 

Bate palma para dentro, oh vira bate 

para fora e longe eu vim de lá na roda 

da carambola. Dá mais volta que viola 

vai tocar eu vou dar mais uma outra 

para viola não parar... 

 

(Mulheres do Vale do Jequitinhonha, 

Minas Gerais. Roda da Carambola) 

 

F., na roda da dança circular, chegava com seu corpo e seu movimento; os pés, por 

vezes, não acompanhavam o ritmo. No momento de encontro com os participantes, 

aconteciam muitas descobertas como as direções, o tempo, o ritmo e o espaço corporal 

interno e externo. Perder o novo passo que chegava, e logo retomar e entrar novamente na 

roda era frequente. Quando estava na roda de improvisação, era um corpo permeado de 
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sensações, de expansão e recolhimento. Na roda circular, seu corpo parecia não conter esse 

espaço menor, o de acompanhar a dança junto com o coletivo. A quem estava ao lado dele e 

apertava forte sua mão, ele reclamava, muitas vezes parecia não entender e era puxado com 

força para o lado, para a direção que a dança propunha. Os pés que insistiam em sair do 

ritmo, o corpo lento e vagaroso e quando a música e a dança chamava para um outro tempo, 

F. perdia-se e ia se recompondo nessa roda, com seu movimento, suas descobertas e com sua 

dança do seu modo, que ali misturava-se com outros usuários – que na roda eram cerca de 

10, mas aumentava à medida em que mais gente chegava durante a roda.   

 

Na roda da dança circular existe o tempo de cada um no passo que vai conduzindo 

esse momento. Existe também o ritmo do coletivo, que vai construindo o caminho da dança: 

olhar o grupo, acompanhar o passo, dar as mãos. O desafio da roda estava em ensinar o 

passo/movimento que depois era ofertado ao grupo para partilhar esse momento. As 

repetições, semana a semana, iam, assim, produzindo marcas.  

Com o passo da roda, criavam-se as possibilidades de se expressar com os demais 

participantes: o corpo em movimento, dançar no coletivo. No entanto, muitos incômodos 

aparecem, frequentemente a roda é convidada a parar por algum participante que entra no 

meio, levando a uma nova configuração. Desse modo, cada um vai trazendo seu ritmo, seu 

olhar, sua história. Há alguns estranhamentos e brigas nesse momento, e muitas vezes é 

necessário parar. Há saídas e entradas no meio da dança, promovendo uma nova composição 

da roda, novos arranjos e novas danças.  

 

 

3.5 Roda da Fala  

Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou 

morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo 

então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, nosso 

destino mandar. 

(Chico Buarque  Roda Viva)  
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Figura 10 – Roda da Fala, 2017. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 No final da roda, o convite para sentar em silêncio, em meio aos movimentos do 

CAPS. As cadeiras que estavam afastadas eram retomadas, cada um pegava a sua e ia 

sentando, fazendo um círculo. Uma música lenta ia chegando, bem como os atravessamentos 

da correria do CAPS, barulhos, falas, ruídos, gritos; e eles ali, em roda, sentados. O convite 

era aquietar depois de todo o movimento que o corpo tinha experimentado. A música como 

convite para esse espaço, fechar os olhos, respirar mais profundamente, olhar para como 

estava o corpo naquele momento.  

 Fechar os olhos e aquietar, após o movimento, para muitos participantes, era difícil, e 

também um desafio na sala que era tomada por muitos movimentos, ruídos. Mas, aos poucos, 

com os encontros, cada um encontrava sua maneira de respirar e relaxar. Não raro alguns 

participantes levantavam antes de terminar, pois não conseguiam permanecer na sala ou ficar 

em silêncio, queriam levantar, sair, tomar o lanche. I. gritava pelo corredor —“hora do 

lanche!”, ou algum técnico chamava o usuário para um atendimento/consulta. Permanecer em 

silêncio e “fechar” o grupo era desafiador nesse espaço de acontecimentos. Era igualmente 

desafiadora a sustentação desse espaço; muitas vezes trazia angústias tentar reordenar, ser 

invadida pelo inusitado que cria novas composições e experiências.  
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Há uma multiplicidade de experiências e encontros possíveis no 

contemporâneo que possibilitam agenciamentos potentes de vida, que 

acolhem as intensidades, bem como há aqueles que possibilitam este cenário 

de produção de afetos tristes. O corpo é chamado constante a realizar certas 

seleções, na medida do que pode, em proveito de fazer vingar, fabricações 

potentes de si, territórios coletivos nos quais os agenciamentos afirmam as 

forças de vida. (SILVA; LIMA, 2014, p. 154). 

 

Ao abrir os olhos, as cadeiras retornavam com o círculo que ia compondo a roda de 

fala. Cada um se aproximava, e acontecia, então, o momento de trazer um pouco do que foi 

experimentado nesse encontro, as narrativas do encontro.  

O momento de fala era invadido por muitos ruídos e pela correria, alguns participantes 

já se levantavam para ir embora; e rotinas como a hora do lanche faziam com que muitos se 

levantassem correndo. Mas muitos gostavam de permanecer para conversar e dividir com o 

grupo. A roda da fala acolhia as sensações e o que cada um desejasse compartilhar com o 

grupo; os participantes, assim como os observadores, poderiam dizer da experiência do 

encontro. Esse era o espaço também para os avisos, e para não saber o que dizer, ou mesmo 

para apenas permanecer ali. 

Para Liberman (2008, p. 211), “as diferentes situações clínicas mostram o quanto as 

palavras ocupam lugares diversos nos processos de cada participante”. Muitas manifestações 

acontecem nesse momento da fala: gestos, silêncio, choro e risadas e vão compondo esse 

espaço de afetações que a experiência possibilitou. Em alguns momentos a fala não é 

expressa, um silêncio ou mesmo a vontade de sair fazem com que a roda disperse – 

acontecimentos que emergem nesse lugar de fala. Como eu me expresso? O que consigo dizer 

no coletivo? Que emoções se expressam no corpo através da fala? Assim, esse espaço era 

perpassado por novas relações, acontecimentos e incômodos que traziam insistentemente, 

para a sala, novas configurações e passagens. 

J., nos momentos de fala, chegava com seu sorriso, abria uma risada, uma gargalhada 

mesmo, e as palavras não vinham. Na dança, este corpo jovem, em razão de muitos períodos e 

históricos de internação, experimentava paralisações, lentificações. Perguntava, sem entender, 

algumas propostas da dança, ou era conduzido por outro participante que pegava em sua mão. 

Depois de muito gargalhar, falava em poucas palavras: “estou bem”, “foi bom”, “já posso ir”. 

Ela participava toda terça-feira. Quando era convidada, movia a cabeça, gesticulando o “sim”.  

Nesse caminho, fui compondo o diário de bordo, com as palavras ditas no final de 

cada encontro, às terças-feiras à tarde. A escrita era feita junto com os residentes, em um 
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caderno, diário de pesquisa; escritos das sensações e palavras que percorreram esse encontro 

na convivência. 

 

Diário de anotação 2017. 

 

“Cores e felicidade, fantástico, uma criança”. S. 21/03/2017 

“Corpo leve sensação de alegria”. F. 21/03/2017 

“Cada dia uma nova experiência, sensação boa, também timidez”. F. 21/03/2017 

“Volta dentro discurso foi boa a volta”. M. 25/04/2017 

“...sempre é diferente nunca é o mesmo”. M. 04/04/2017 

“...dor nas costas, esqueci os problemas, alegria”. 07/03/2017  

“...domínio do corpo, pode se comunicar com alguém do lado, lugar onde se aprende”. J. 

04/04/2017 

“...quando eu estava na frente, recolhimento, sensação com o grupo feliz em família.” I. 

21/03/2017 

“...firmeza nos passos.” J. 14/03/2017 

“...compreender o corpo, leveza e soltura, brincar, dor na alma sumiram, novos sentidos 

despertar e alívio. Tudo esta para acontecer. Respirar.” O. 10/04/2017 

“...legal não ficar só em casa para mim é bom.” E. 04/04/2017 

“...disposta, alegre sabendo me expressar as ideias.” E. 10/04/2017 

 

Esse final, muitas vezes, era interrompido pelo horário do lanche da tarde. I. gritava: 

“olha o lanche”... e muitos se levantavam, outros se permitiam finalizar a conversa, queriam 

continuar a dividir o espaço, pediam a música, pediam para deixar o aparelho de som na sala.  

 

  



61 

 

Figura 11 - Falar, 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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4 Partidas: o parque e as (re)existências  

 

  

Pouca gente querendo sambar 

Tanto samba bonito pra dar 

Pouca gente podendo sorrir 

Muito riso querendo se abrir 

Quanta gente incapaz de amar 

Tanto amor a querer se encontrar 

Lalari Olalá 

Muita gente querendo brigar 

Pouca briga devendo se dar 

Se a vida é difícil viver 

A esperança não deve morrer 

Se saudade demais é cantar 

Se há muita tristeza é chorar 

Lalari Olalá 

Muita gente querendo brigar 

Pouca briga devendo se dar 

Se a vida é difícil viver 

A esperança não deve morrer 

Se saudade demais é cantar 

Se há muita tristeza é chorar 

Lalari Olalá 

 

(Jorge Bem Jor. Lalari Olalá) 

 

 

Uma semana antes do meu desligamento do CAPS e de encerramento do grupo 

corporal, que sempre era realizado na convivência, já tínhamos conversado sobre a ideia de 

compor outros espaços com a dança, com o corpo. Próximo ao CAPS, havia um parque onde 

os usuários faziam caminhadas na terça-feira de manhã. Assim, combinamos de fazer a dança 

nesse espaço, na terça. Quem sentisse o desejo de ir e ter essa experiência, de fazer parte, 

estava convidado a compor. Seguimos até a praça; alguns não quiseram ir, outros 

participantes se organizaram para levar água, e para chamar os demais colegas.  

 

S. chegou nervosa nesse dia, perguntava repetidas vezes por que não poderíamos ficar 

ali, na sala, e fazer a dança. Estava em uma rotina de permanência no CAPS de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h, quando seu filho e seu marido iam embora, pois eles a levavam. 

Assim, quando era convidada para as propostas realizadas fora do CAPS, não aceitava. 

Nesse dia do parque não foi diferente. A residente que acompanhava o grupo e eu falamos 

diversas vezes com alguns usuários, mas ela não foi. Sentou-se na cadeira perto da entrada, 



63 

 

próxima ao portão, e lá ficou fumando seu cigarro. O olhar longe acompanhava a os demais 

usuários que iam em direção à praça. 

 

Chegamos à praça que é cercada de árvores. A música foi trazendo a chegada a esse 

novo lugar. Os olhares perscrutavam a praça, e havia o desafio das muitas interferências nesse 

espaço, como novos barulhos, dispersão por conta do lugar. Iniciamos a chegada com a 

música, que vai trazendo os participantes e pessoas que estão no parque a olhar, convidando a 

chegar mais perto. Em roda, sentados no banco, iniciamos com o momento de aquecer o 

corpo e fazer massagem, em meio ao barulho dos carros, ao som dos pássaros e das crianças 

que brincavam com suas mães. Algumas pessoas que caminhavam pelo parque se 

aproximaram. 

 

Figura 12 – Parque-Praça, 2017. 
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Através dessa experiência no parque, observar os movimentos e passagens das pessoas 

foi um convite a compor a dança que acontecia. Vivenciamos uma nova experiência nesse 

local, que era conhecido por ser lugar da caminhada para os usuários do CAPS.  

 

Nas caminhadas pelo parque, toda terça de manhã, I., que sempre esteve por lá, foi 

apresentando a praça para cada participante. Com sua correria em querer ajudar, ia 

trazendo o aparelho de som, organizando os usuários, chamando as pessoas em volta para 

participar também, ou avisava que algum usuário estava se afastando. Com frequência, não 
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conseguia esperar, atropelava as palavras e o corpo, por vezes, até caia de tanto que estava 

nesse correr. 

 

Em outros participantes o contraponto do corpo acontecia de outra forma: lento, o 

tempo parecia paralisar, algumas vezes por causa da medicação, outras por pensamentos e 

sensações, ou ainda quando o corpo manifestava excessos e forças que transitavam por 

diferentes modos de estar nos ambientes onde circulavam.
13

 

 

M. sempre vinha com sua mãe, anos de cuidados que aconteciam através de um corpo 

que paralisava em muitos momentos. Nesse espaço da dança, muitas vezes paralisava, 

sentava, olhava, pouco falava ou conseguia se expressar. I. a ajudava a estar ali, na dança, 

com os caminhos e paralizações, a cada dia, uma descoberta, um olhar, uma nova 

sensibilidade e abertura, saídas, impulsos e criações de um corpo que, controlado, ali tentava 

sair das repetições e paralisações.
14

 

 

Espaço conhecido para alguns e estrangeiro para outros. Nessa paisagem-corpo, como 

nos dizem Reis e Ferracini (2016, p. 136), “outros modos de sentir-se e habitar-se, outros 

modos de falar de si e cuidar de si”. Novas implicações que, na medida em que a dança 

percorre territórios existenciais, compõem práticas inventivas e criadoras.  

 

 

4.1 Trajetos pelo espaço: o parque 

 

Caminhar e transitar por esse novo espaço que trazia uma nova sensação: os sons, os 

barulhos, o cheiro, as texturas. A vivência proposta foi realizada em dupla, uma proposta em 

que um fica de frente para o outro, uma das pessoas fecha os olhos e a outra faz um percurso 

levando o outro a receber e transitar nos espaços de olho fechado. A vivência desse trajeto, 

um passeio, traz também informações e experiências sensoriais. Essa proposta não foi 

                                 
13

 “Mergulhados em tantos excessos, é preciso que os corpos possam produzir procedimentos – como os 

esvaziamentos que aqui pensamos- como um modo de lentificação de forças. Lentificação, para produzir vazios, 

desocupações, desconexões com que tanto exige e ocupa as relações dos corpos com os ambientes e com o 

sistema que viemos. Operar uma ocupação as avessas.” (SILVA; LIMA, 2014, p. 155).  
14

 “Por isso, tanto a regularidade estratificada da função do corpo como a não consistência de novos corpos são 

modos que não transbordam ou, quando transbordam, destroem ou paralisam o organismo. Para o autor o corpo 

intensivo, corpo pulsional, corpo-dança, corpo-artificial o corpo-arte. Corpo este que existe em função dos 

impulsos da vida.” (ALMEIDA, 2011, p. 170). 
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vivenciada no espaço de convivência no CAPS, sendo vivenciada no parque, em um espaço 

aberto, favorecendo novos trajetos e experiências. 

 

 

Figura 13 – Caminhar, 2017. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Durante a vivência, alguns participantes sentiram medo de fechar os olhos, juntos 

pensamos e decidimos permanecer com os olhos abertos e tentar, em alguns momentos, fechá-

los. Essa vivência na praça, com o percurso realizado no parque, com a proposta de 

proporcionar diferentes sensações corporais e sensoriais, foi permitindo novas experiências, 

os passos pequenos inseguros pela grama, que aos poucos iam trazendo a confiança, soltar o 

corpo, permitir-se estar na praça nesse trajeto que a experiência possibilitava. Ao retornar da 

experiência, abrimos uma grande roda para falarmos das sensações. Nessa roda de conversa, 

muitas sensações foram compartilhadas, cujos efeitos provocaram silêncios, estranhamentos e 

tempos diferentes para cada um. Depois desse momento de partilha de sensações, a praça foi 

tomada pela música que coloquei na caixa de som, e a música foi trazendo um novo 

momento; com o início da roda, mãos se aproximam e assim vamos chegando com a roda. 
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Eu vejo a vida melhor no futuro eu vejo isso por cima do 

muro de hipocrisia que insiste em nos rodear, eu vejo a 

vida mais calma e clara repleta de toda satisfação que se 

tem direito do firmamento ao chão...  

 

(Lulu Santos. Tempos Modernos) 

Figura 14 – Roda Circular, 2017. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Na roda, cada um traz um movimento; uma grande roda de improvisação, um espaço 

de experimentação que vai se construindo: uma pessoa traz um movimento e a outra entra 

para compor junto, quando sente vontade. A roda é um espaço de abertura para o corpo, para 

a dança que vai se transformando e trazendo sentido para a roda: alguém grita o nome e 

entrega o movimento com as mãos, e é feito o convite para a roda. Os movimentos produzem 

o espaço onde se pode dividir esse caminho e percurso. Abrimos uma roda de mãos dadas, e 

uma dança circular começa, e vamos finalizando com sorrisos, abraços apertados. As mães e 

crianças que estavam olhando são convidadas a entrar na roda, e juntas, em círculo, vão 

compondo esse espaço. 
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4.2 “...Eu morava na areia sereia... me mudei para o sertão sereiaaa....” 

 

O último dia sem despedida. A dança aconteceu na praça, fora do CAPS, e no dia 

seguinte fui desligada da instituição. Não foi possível conversar com os participantes, 

encontro com alguns usuários nos corredores que perguntam por que estava chorando. Havia 

muito choro, entre colegas, usuários. Nesse dia, mais duas colegas foram desligadas da 

instituição, mais duas TOs. Conversas e abraços, mas o CAPS já estava com um outro 

movimento, esvaziado; caminhando pelos corredores um outro usuário grita: “Lara, terça tem 

dança não é?”.....  

 

Figura 15 – Partidas, 2017. 

 
Fonte: arquivo pessoal.  
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5 Escrito final: últimos passos dessa dança 

 

 

É pau é pedra é o fim do caminho 

È um resto do toco, è o corpo sozinho 

È um caco de vidro, é a vida, é o sol 

È a noite, é a morte, é um laço, um anzol 

È a peroba no campo, é o nó na madeira 

Caingá candeia, é o matita-pereira.... 

São as aguas de março fechando o verão  

É promessa de vida no teu coração. 

 

 (Elis regina. Águas de março) 

Figura 16 - Últimos passos da dança. 

 
Fonte: Arquivo pessoal  

 

 

 A dança esteve em diferentes momentos com passos e movimentos em cada momento 

da vida, seja dançando como Terapeuta Ocupacional, seja nas experiências e práticas da 

trajetória profissional. A escrita dançante traz as ressonâncias no corpo-pesquisadora e 
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acompanha e produz essa dissertação. Perceber-se nesse trajeto durante a pesquisa, o transitar 

por serviços, o ir e vir entre Santos-Recife-Santo André-São Bernardo-Grajaú. Aberturas da 

pesquisa em diferentes espaços, em que o transitar esteve presente, na vida em movimento e 

nessa experiência da pesquisa. 

Olhar para o trajeto da pesquisa, ao retormar os registros fotográficos, o diário de 

anotação, ao ouvir as músicas,  

observo que somos seres dançantes de um corpo que se lança no mundo com 

inquietações, buscas, caminhos e atropelos. 

Nesse momento, o escrito final não busca finalizar, fechar pensamentos e experiências 

e sim aterrisar deste voo que possibilitou afetos e inquietações. A produção de contornos de 

pensamento que, nesse processo de chegar, transitar e estar em pesquisa, permititiu novos 

voos, novas ações e pensamentos sobre o conhecimento e as práticas do cuidado em saúde. 

 A escrita acompanha o desejo de olhar a dança como operador de práticas em saúde 

que possa abrir espaço para que profissionais de diferentes áreas possam refletir e 

compartilhar pensamentos.   

Refletir sobre as linhas duras, as práticas em saúde que as instituições convocam, e 

possibilitar aberturas, criação e invenção. 

 Durante a pesquisa, muitas questões surgiram com o desejo de falar da experiêmcia da 

dança que acontecia no CAPS, um espaço aberto na convivência. Também a angústia e a 

vontade de desistir me atravessou, com a interrupção provocada por minha demissão do 

CAPS. Importava fazer ver e dizer da experiência e dos acontecimentos, e ao mesmo tempo 

perceber-me misturada às possibilidades que a pesquisa convocava .  

Para Bondía (2002, p. 2), “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca.” Perceber-se nesse trajeto implica perceber camadas que vão acontecendo durante 

esse trajeto. O que nos toca nos cotidianos dos serviços? Que forças operam no cuidado de um 

CAPS 24h, em sua intensidade de cuidado em saúde mental, com pessoas em sofrimento? 

Essas e outras problematizações possibilitaram o diálogo, através de linhas de sustentação 

para práticas de cuidado na saúde mental. Como afirma Liberman (2008, p. 230),  

 

[...] falar de procedimentos expressivos nada mais é que escapar de 

protocolos e dos vários manuais ofertados a todo momento, principalmente 

para aqueles que estão implicados na clínica, para deixar claro que a 

expressão se dá contemporaneamente ao acontecimento, formatada e 

desmanchada ao ritmo e pulsação das experiências. 
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 Nessa caixa de ferramentas que opera a pesquisa e a experiência, a cartografia foi 

trazendo espaço para o olhar-cartógrafo, que acontece no fazer e no estar na pesquisa, e as 

memórias acessadas para escrever a experiência implicaram olhar as marcas e os estados 

desse pesquisar. 

 Dessa forma, olhar para os movimentos que a dança em convivência provocava, e o 

lugar onde essa escrita foi acontecendo, abriu espaço para acessar as memórias intensivas no 

processo. Assim, retomo o início dos escritos e dos materiais que auxiliaram a acessar parte 

da memória desse percurso, passos dessa dança que implicou idas e vindas, tropeços e novos 

movimentos. 

O transitar que atravessa a pesquisa está presente em diferentes momentos, a partir 

das ações e aberturas provocadas pela experiência, como a chegada ao CAPS em São 

Bernardo do Campo. Um CAPS 24h atravessado pela intensidade, a crise e o cuidado que 

convoca a estar presente no cuidado a todo momento. Os verbos na pesquisa vão dizendo de 

ações, acontecimentos. As fissuras nesse cuidado intenso: medos, cansaços e limites do corpo. 

O Conviver, estar com o outro na prática coletiva que, no encontro, produz relações e cuidado 

em saúde.  

A Caixa Rodas foi surgindo com aberturas, olhando os momentos no processo de 

escrever, colocando para fora os acontecimentos nas rodas da chegada, da improvisação, do 

estar com o outro e da fala. A caixa vai revelando o trajeto da pesquisa em que, para Rolnik 

(2007), o cartográfo quer é embarcar na constituição de territórios existenciais; ele deixa seu 

corpo vibrar todas as frequências possíveis e inventa posições a partir das quais essas 

vibrações encontrem sons, canais de passagem, carona para existencialização. 

Nesse processo de pesquisar, a escrita vai acontecendo aqui como registro criativo, no 

qual ressoam outras formas de falar e ver a experiência. A Caixa, produto dessa dissertação, 

busca provocar aberturas para experiências com a dança, colocar em movimento o 

conhecimento, e afetar-se de formas diversas.  

Em relação às teorias e aos conceitos, foi importante produzir relações, e assim manter 

alguns conceitos na tentativa de alargar suas fronteiras. Em alguns momentos aparecem 

também nas notas de rodapé, como balões de ideias que possam estar próximos das vivências. 

Muitas vezes, os conceitos habitam os espaços das narrativas da dança, aparecem e são 

retomados.  

Ao observar a Caixa Rodas com as ações e acontecimentos da dança na roda: chegada, 

estar com o outro, improvisar, circular e falar, ações e movimentos que são atravessados pelo 

corpo em experimentação, um campo que possibilita aberturas, lentificações, desconexões, 
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solturas e movimentos. Essas expressões do corpo na dança possibilitam encontros consigo e 

com o outro, afetações que acompanham a paisagem da pesquisa. As diferentes tonalidades de 

acontecimentos no ambiente do CAPS envolvem corpos em desconexões, paralisados, 

lentificados, automatizados por movimentos institucionais, e que são convocados a 

ampliarem-se em estados corporais novos através da dança. 

Observar e transitar por essa linha de experimentações para usuários e participantes da 

oficina, técnicos do CAPS, trabalhadores, familiares, pessoas que por ali passavam e queriam 

entrar, permitiu estar e experimentar, ou olhar pela porta. Estados que provocaram o mexer 

com o corpo, o tocar e observar acontecimentos que produziam novos sentidos corporais e 

expressivos. 

 Nas interrupções presentes no caminho, essa pesquisa experimentou (re)existências, 

relações micropolíticas, relações de contágio e modos de funcionamento – as linhas de 

flexibilidade. Modos esses que operam no CAPS no conceber a loucura e afetar-se. No 

processo histórico da Luta Antimanicomial e da reforma psiquiátrica, novos campos foram 

compondo questionamentos, tensões e os muros institucionais das práticas de cuidado em 

saúde mental. As linhas duras das práticas são acessadas por rupturas de linhas que 

atravessam as abordagens e as práticas do cuidado em saúde mental, para que possam ter 

aberturas de circulação de afetos, e que questionam as lógicas dos serviços. 

Participar desses estranhamentos, das rugosidades que na rotina do CAPS os 

trabalhadores e usuários são convocados é uma construção constante. Esse fazer no CAPS, na 

saúde mental, que provoca questionamentos, implicações que mobilizam o conhecimento os 

saberes e as práticas. Nesse sentido, Bondía (2002, p. 5) coloca que 

 

[...] o sujeito da experiência [...] não é o sujeito da informação, da opinião, 

do trabalho, que não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do 

querer. Se escutamos em espanhol, nessa língua em que a experiência é “o 

que nos passa”, o sujeito da experiência seria algo como um território de 

passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta 

de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa 

alguns vestígios, alguns efeitos. 

 

 Um território de passagem, então, pode produzir novas aberturas, políticas do corpo e 

da dança, visibilidades para as práticas em saúde que possam ressoar marcas, vestígios para as 

pessoas, sustentações para as durezas cotidianas; encontros e afetos que possam ter aberturas 

de mundos. Passos de uma dança que faz e se desfaz, afirmando a aposta nas práticas 

inventivas e de criação da dança e do corpo. 
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Figura 17 – Dançar. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 
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Produto 

 

 

Caixa de memória: narrativas da dança em convivência.  
Práticas inventivas em cuidado na saúde mental 

 

 
Figura 1 - V Seminário Nacional de Pesquisa em Terapia Ocupacional, 18 de outubro de 2018, 

Unifesp (Campus Baixada Santista), apresentação da proposta da caixa de memórias. 

 Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Apresentação  

 

No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a intensidade do cuidado, por meio 

das propostas de grupos e espaços coletivos, mobiliza e permeia o cotidiano dos serviços. O 

CAPS, onde o cotidiano é atravessado pelo inusitado, o inesperado, é sempre um convite para 

o encontro, para as possibilidades na arte, na dança e no corpo. Porém, muitas vezes, torna-se 

espaço para poucas possibilidades de expressão, quando a rotina, a correria, em meio à 

intensidade do cuidado no cotidiano, possibilita poucos espaços para encontros entre os 

sujeitos atendidos e os profissionais. Que espaços coletivos de encontro são produzidos nos 

espaços de saúde? A dança, forma de expressar com o corpo, é muitas vezes perpassada pelo 

receio; assim, os grupos tornam-se fechados, protocolados, com um horário a ser cumprido 

em determinado tempo e espaço. Que experiências coletivas do encontro, através de práticas 



78 

 

expressivas, podem proporcionar novas formas de cuidado em saúde mental, cuidados de si e 

práticas inventivas? 

Como dispositivo de cuidado na Rede de Atenção Psicossocial, o CAPS oferta espaços 

de cuidado onde os usuários podem despertar as vivências do criativo e dispor de ferramentas 

para produção da subjetividade e do cuidado de si.  

No CAPS, o cotidiano pode se constituir por esta rede de encontros e trajetórias 

entrecruzadas que configuram uma ambiência. A ambiência é o caldo, o entorno que dá 

sustentação e consistência às experiências vividas pelos sujeitos e suas significações, e pode 

ser transformada a partir de suas necessidades. É a ambiência que diferencia o cotidiano do 

CAPS, no qual a participação pode ser experimentada (MECCA; CASTRO, 2008). Trata-se 

de olhar para o cotidiano institucional, perpassado por histórias de vida, trabalhadores e 

usuários que juntos vão construindo rede de relações, produzindo sensibilidades, que 

contribuem para o cuidado da vida em sua potência.  

O produto aqui descrito é composto pelas caixas de memórias com narrativas da dança em 

convivência. Narrativas de memórias intensivas resultantes do processo da pesquisa intitulada A 

Dança em Convivência: Transitar, estar e conviver. 

 A caixa de memórias surgiu a partir de diferentes momentos da pesquisa, em rodas de 

conversa e apresentação da experiência da pesquisa para trabalhadores, usuários, e estudantes. A 

ferramenta/caixa foi utilizada com as narrativas e os trechos do diário de anotação de 

acontecimentos das oficinas de dança realizadas às terças-feiras, no período de 2016 a 2017, no 

espaço de convivência de um CAPS ADULTO III localizado em São Bernardo do Campo. E faz 

parte do projeto de pesquisa do mestrado profissional em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do estado de São Paulo (Unifesp - campus Baixada Santista), realizado de 2017 a 2019. 

 A proposta, materializada na ferramenta-caixa de memórias, reúne dois materiais: a caixa 

e as narrativas.   

Com a ferramenta/caixa propõe-se compor o processo de uma experiência, uma 

intervenção que pode abrir ou finalizar um encontro. A caixa pode ter diferentes modos e 

situações de uso. A experiência da “caixa rodas”, descrita abaixo, também pode ser utilizada 

como inspiração para abrir uma conversa, para reflexão a partir de um encontro ou para finalizar 

um encontro com o grupo com o qual está senda realizada a experiência. Ela guarda as memórias 

da experiência, o que ficou, o que passou.  

Como objetivo, o produto pretende possibilitar, através da ferramenta-caixa e 

narrativas, espaço de construção para que experiências possam ser registradas, promovendo a 

reflexão e o diálogo sobre práticas em saúde.  
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Aqui serão apresentadas as narrativas através da “Caixa Roda”, que aconteceram 

durante o processo de pesquisa, resultado do acesso a uma memória intensiva de 

acontecimentos. A escolha dos materiais que compõem a caixa, bem como seu formato foi 

inspirada no método cartográfico. Segundo Kastrup (2007, p. 2), o uso do método se afasta do 

objetivo de definir um conjunto de regras abstratas a serem seguidas, já que está pautado pela 

busca de captar as forças e os signos circulantes, ou seja, pontas do processo. As caixas e as 

narrativas são, portanto, mais uma ponta do processo de pesquisa. A cartografia como método 

possibilitou e ofereceu acompanhar o processo e habitar o território de pesquisa, olhar para as 

narrativas, construir novos sentidos sobre o que passou, e refletir sobre as práticas de cuidado 

através das ações que aconteciam com a dança na sala de convivência. 

 

1 COMPOSIÇÃO DAS CAIXAS  

 

A “Caixa Roda” contém os acontecimentos, a escrita do processo da pesquisa ativada 

pela memória intensiva através dos materiais: diário de anotação, fotografias e músicas.  

A caixa, o produto desse processo de pesquisa, visa compor com as narrativas os 

acontecimentos, os movimentos da dança na sala de convivência, movimentos do CAPS em 

sua intensidade. As narrativas, por sua vez, compõem os diferentes modos de estar na dança, 

nas experiências e nas ações da convivência.  

 

Figura 2 - Caixas de memórias e narrativas. 

 
Fonte: arquivo pessoal.   
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2 A QUEM SE DESTINA 

 

A caixa de memórias foi elaborada para profissionais de saúde e/ou de outras áreas da 

rede de atenção psicossocial, bem como para alunos de graduação em saúde, dentre outras 

áreas, visando à reflexão sobre as práticas inventivas de cuidado utilizando os espaços abertos 

e a convivência com as práticas de corpo e dança. 

 

3 DESCRIÇÃO: GUIA PARA UTILIZAR A CAIXA DE MEMÓRIAS COM NARRATIVAS  

 

3.1 Caixas 

 

A caixa de memórias pode ter diferentes formatos e sua construção se dá a partir dos 

temas: passagem, trânsito, conviver, aberturas, proporcionando uma experiência sensorial e 

comunicativa. Os temas são disparadores para a construção da caixa e das narrativas 

realizadas a partir de encontros e intervenções. A caixa comporá as memórias do que ficou, e 

do que marcou a experiência dos encontros/oficina. 

 

Figura 3 - Caixa de memória 

 
Fonte: arquivo pessoal.  

 

 

3.2 Modos de fazer ver e acontecer 

 

A caixa aqui descrita pode ser utilizada como inspiração para profissionais e 

estudantes construírem suas próprias caixas com a matéria-prima fruto da experiência 

realizada. Ou pode ser utilizada tal como é, com trechos, narrativas irão inspirar a discussão, 

em diferentes situações, a partir de um processo, uma experiência, uma intervenção. Assim, a 



81 

 

caixa pode ser utilizada de diferentes modos quando da realização de uma 

oficina/intervenção: 

 Diferentes modos de criar e experimentar: 

 

 Papéis que reúnam pequenas passagens que acontecem durante oficina, grupo e 

intervenção, a partir de palavras que o grupo quer expressar; 

 

  A caixa pode ser confeccionada junto ou após as narrativas e as palavras. Pode ter 

formatos que saiam do padrão e ressoem aberturas à comunicação dos movimentos, 

dando-lhes visibilidade com a intervenção/proposta. 

 

 A caixa pode ser elemento disparador para narrativas, através das memórias de um 

trabalho, de grupo ou oficina, já realizado, para ativar as lembranças.   

 

3.3 Narrativas 

 

 As narrativas utilizadas podem ser elaboradas a partir dos encontros, utilizando-se 

falas e escritos, após a vivência, ou iniciar e ser disparador para conversas. As caixas descritas 

aqui podem compor o início de vivências corporais/artes/dança/encontros, e podem ser lidas 

por quem vai utilizar o material e está participando. 

 Modos de fazer/ver e dizer: 

 Em roda, após a vivência com a dança, os participantes são convidados a abrir a caixa, 

escolher um papel e ler as narrativas, e após a leitura dividir com os demais 

participantes, iniciando uma conversa sobre a experiência; 

 A partir de uma vivência, escrever as sensações. Estes papéis comporão a caixa de 

memórias de um grupo/oficina corporal/dança. 

 A caixa com os papéis/narrativas podem ter palavras, escritos, sensações, falas que 

sempre estarão na caixa no final da vivência; escolher o dia em que se vai dividir essas 

falas e impressões a partir da leitura  
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Figura 4 - Modos de fazer/ver e dizer. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

4 NARRATIVAS DA DANÇA 

 

4.1 Roda da chegada: chegar, preparar e estar 

 

A roda e a música vão trazendo para o ambiente as pessoas, a sala vai se enchendo, 

aos poucos as pessoas sentavam nas cadeiras, alguns apressados dizendo: “já vai começar?” 

ou “eu não gosto de dançar”... “o que vamos fazer?”. A chegada, muitas vezes, precisa de 

um tempo, já que muitos dos participantes estão chegando, trazendo cadeiras, refazendo a 

roda. Assim, através da música, inicia-se a chegada do corpo naquele espaço: espreguiçar-

se, ir acordando e movimentando. Como está o corpo hoje? Que parte está dolorida? O que 

quero fazer com meu corpo hoje?  

Em uma bolsa grande, carregava o pequeno aparelho de som portátil com entrada 

para pen drive e que também toca CD. No pen drive, algumas músicas selecionadas, e junto 

uma bolsinha com muitos CDs, alguns com músicas pré-selecionadas. Colocar algumas 

músicas que não estavam no pen drive era um desafio, pois muitas vezes o aparelho não fazia 

a leitura do CD.  
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Nessa bolsa também tinha o creme, as bolinhas de cravo massageadoras, o “centro” - 

um tecido em feltro com desenho de mãos juntas que era utilizado para a dança circular –, e 

também o caderno de anotação. Toda terça-feira entrava com a bolsa na sala e os 

participantes já iam se aproximando e ajudando a tirar o que havia dentro. I. falava: “eu te 

ajudo, deixa que eu ligo o som, precisa de cadeiras”? Com seu olhar para o espaço e as 

pessoas, ele organizava, chamando quem estava pelo corredor. Algumas pessoas 

permaneciam sentadas enquanto outras chegavam: “A dança vai começar?”, perguntavam. 

Há interrupções que trazem novos usuários, barulhos e sons. O corpo que chega nesse 

espaço, muitas vezes com sono, encurvado, arrastado, com os chinelos fazendo barulho, tem 

também velocidades diferentes de estar e entrar na sala. Um dos usuários organiza o espaço 

e ajuda a chamar, fala rápido, pede para os que estão deitados no sofá se levantem, há 

tropeços no pé de quem está ali deitado. –“Precisamos de mais cadeiras” ---“Lara, deixa 

que eu pego”, e corre para buscar outra cadeira, são 7, e chega a 10 o número de usuários 

que vêm para participar. Corpos, vozes e sons, há percursos que vão traçando os caminhos 

dessa chegada do corpo na sala.  

A proposta era acordar e mobilizar o corpo, cuidar de si, relaxar, ou simplesmente 

estar ali. Muitas vezes, o silêncio ou a música lenta eram invadidos por algum usuário que 

entrava falando mais alto, ou que chegava gritando ou correndo pelo espaço; novas 

configurações, novas formas de estar naquela sala. O momento de massagem e toque 

corporal também acontecia em dupla. O toque no corpo do outro mobilizava novas 

sensações. Nesse momento, olhar para si, as sensibilidades que vão acontecendo no corpo, 

seus limites, dores e tensões provocados nos participantes através da experiência corporal. 

 S. é uma senhora japonesa, com um corpo pequeno e contido, e sua voz baixa – voz 

que quando estava nervosa tinha uma forte intensidade na forma de gritos, chamamentos ou 

mesmo agressões físicas. Mostrava-se, então, irritada, gritando pelos corredores, solicitando 

cada técnico com xingamentos. Há diferentes momentos de S, ao caminhar pelo CAPS: há o 

nervosismo que invade seu corpo, que não gosta de conversar, e seu olhar fica distante, mas 

quando está mais alegre, é carinhosa, cumprimentando e abraçando quem está na frente.  

 

 

4.2 Caixa Roda Improvisar: experimentar e criar  

 

De início, acontecia um jogo corporal de improvisação: uma pessoa fazia o 

movimento, experimentações com o ritmo, com o corpo, e outras seguiam com esse 
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movimento, ou compunham com outro. Em seguida, a proposta era convidar outra pessoa 

para entrar na roda. Muitas composições aconteciam: encontros dos corpos em movimento. 

Alguns queriam dançar sozinhos, outros conduziam ritmos e novos movimentos que 

aconteciam na roda, com alguns estranhamentos e saídas, construindo espaço de novas 

relações com o corpo e a dança naquele espaço. Para entender a proposta, muitos olhavam 

uns para os outros ou esperavam, saiam porque não era de interesse. As saídas e entradas 

mobilizavam outras configurações para o espaço nessa dança –, era dança, era brincadeira, 

o que era ?Alguns participantes perguntavam. 

Entra R. Chega, olhando e cantando a música que gosta “..vamos viver tudo que há 

para viver... vamos nos permitir...”. Corre, quer pegar o rádio. Gritamos: –“não, deixa o 

rádio”. Chega um técnico para ajudar a trazê-lo para a roda, largar o rádio e ser conduzido 

para a dança. Na roda, ele dança; puxa outro usuário para dançar junto, consegue ficar por 

pouco tempo e grita:-- “Quero meu radinho! Ah deixa isso para lá.” 

Estranhamentos, descobertas. Estar em roda e descobrir novos movimentos corporais. 

Um participante era invadido por uma alegria intensa; memórias e histórias surgiam nesse 

momento, como também alguns estranhamentos em relação ao outro. Outra participante 

pedia para sentar, pois as pernas doíam. Timidez de entrar na roda e a expansão do corpo, 

espalhado, sem jeito, os pés arrastados, o movimento contido, as repetições que faziam com 

que mais pessoas chegassem na roda. A senhora da limpeza ficava no canto, olhando e 

cantando, até que um dia decide experimentar a dança, entrar e misturar-se, sentia que as 

músicas iam convidando.  

Um técnico era convidado por um usuário a compor a roda também. A passagem de 

pessoas pela porta, os olhares atentos, a curiosidade e o convite para entrar, observar, sentar 

ou já entrar na roda com a dança. Quem estava deitado no sofá, aos poucos entrava na roda 

também, cantava uma música e, às vezes, também ia compondo, cantando com seu 

movimento. Os olhares pelas janelas da sala; muitos ficavam observando por entre as frestas, 

cantavam as músicas, e um dia decidiam experimentar e entrar na roda. 

A roda se abria para esse jogo de movimentos que a cada terça-feira trazia uma 

diferente tonalidade. Os participantes iam produzindo novas proposições de movimento do 

corpo que estava ali, livre para se expressar. Um participante trazia um novo movimento que 

o grupo experimentava. Saídas e entradas, sentar, respirar e olhar. Outro usuário chegava 

gritando na roda, e outro que vindo da rua chegava correndo, atravessando o espaço e 

falando: — “cheguei atrasado, olá pessoal”. Perceber e possibilitar a esses diferentes corpos 

estar na sala.. 
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4.3 Roda das Experimentações: Aproximações com o outro  

 

Expandir e recolher, aberturas e fechamentos em pares: “Recolhimento e expansão”, 

“Maior e menor movimento”. Acontecia em duplas, com construção e improvisação dos 

movimentos e da ação corporal: reconhecer e expandir o corpo, experimentar esse jogo 

corporal. Nesse jogo, aconteciam muitas interrupções. Permanecer, durante aquela vivência, 

parecia um desafio para muitos, alguns sentavam, gritavam – “que chato”, “quero ouvir 

aquela música”, o que fazia com que, muitas vezes essa proposta mobilizasse o grupo a sair, 

permanecendo poucas pessoas. Continuamos com as que iam chegando também, tentando 

entender o que estava acontecendo, havia quem ficasse confuso com o movimento que o outro 

proporcionava, e quem olhasse para o lado e repetisse o que os outros estavam fazendo... 

 

Na dança, os pares compõem caminhos e desenhos no espaço da convivência. A 

experiência de novos movimentos traz diferentes sensações: o contato com o que o outro 

proporciona, o estado corporal e de movimento, os incômodos e tensões. Muitas vezes, os 

estranhamentos e sensações durante as experiências corporais na improvisação faziam com 

que alguns saíssem do espaço. Outros olhavam e eram convidados a compor essa 

experimentação, chegavam devagar. Nesse jogo corporal, a conexão é atravessada pelo olhar 

e pelo movimento de ser afetado pelo outro. Quem estava observando, sentado no sofá, ria, 

apontava: olhares atravessados pela curiosidade e pelo estranhamento. 

. 

O contato e a mobilização do corpo em pares transformam-se, fazendo novos arranjos 

corporais. Nesse momento, músicas do repertório como forró, xote e baião vão sendo 

escolhidas, são sempre pedidos dos usuários, em que a memória corporal e musical do 

repertório histórico da música é resgatado. Assim, a composição desse espaço proporciona 

novas aproximações: contato afetivo, corporal e toque, iniciando um novo momento da dança 

e o “baile de forró”. 

 

 

4.4 Roda Circular  

 

Com o tempo, percebemos juntos que, organizar o início para dançar a coreografia 

dessa dança circular que acontecia em pares, era necessário. Com o trecho: “Bate palma 
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para dentro e vira bate para fora”, organizávamos o passo, repetíamos duas ou três vezes 

sem a música, cantando; haviaos que começavam e logo se irritavam, pois não conseguiam 

memorizar o passo, outros permaneciam ali, ajudando um ao outro. Quando o som não 

funcionava, os participantes seguiam cantando, e, com o passar dos dias, já tinham 

memorizado a letra da canção. 

Outros participantes também faziam os seus pedidos, já que as danças se repetiam, 

mas também novas iam sendo agregadas à roda circular. Nesse momento de troca de olhares, 

dar as mãos, também aconteciam estranhamentos; um usuário apertava forte a mão do outro, 

que se irritava e acaba fazendo com que alguém saísse da roda – novas configurações para 

organizar. Juntos, no ritmo da dança, aconteciam os descompassos e atropelos, ao quererem 

correr com o ritmo da música, ou ao fecharem muito a roda ou ao abrir tantos os braços que 

cansavam dores: — “vou sentar”. Havia ainda as interrupções com o grito ou a chegada de 

algum outro participante, que de repente decidia sair ou entrar. Eram inúmeras as 

composições e (re)composições de movimentos na roda circular. 

C. gostava desse momento na roda, transitava pelas rodas da dança, no início 

aquecendo o corpo, daí saia para fumar, olhar o movimento, depois voltava correndo quando 

iniciava a roda, ou falando sobre algum assunto que queria compartilhar com os 

participantes. Nem sempre sua chegada era bem-vinda, tinha a fama de provocar brigas no 

CAPS, por isso, eventualmente os participantes gritavam com ele, saiam, ou procuravam 

ficar em silêncio. Um dia, no meio da roda da dança, gritou e xingou, desencadeando nova 

configuração para a roda: organizar, esperar e silenciar, até que fosse possível se acalmar.   

 

 

4.5 Roda da Fala  

 

Ao abrir os olhos, as cadeiras retornavam com o círculo que ia compondo a roda de 

fala. Cada um se aproximava, e acontecia, então, o momento de trazer um pouco do que foi 

experimentado nesse encontro, as narrativas do encontro.  

O momento de fala era invadido por muitos ruídos e pela correria, alguns participantes 

já se levantavam para ir embora; e rotinas como a hora do lanche faziam com que muitos se 

levantassem correndo. Mas muitos gostavam de permanecer para conversar e dividir com o 

grupo. A roda da fala acolhia as sensações e o que cada um desejasse compartilhar com o 

grupo; os participantes, assim como os observadores, poderiam dizer da experiência do 
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encontro. Esse era o espaço também para os avisos, e para não saber o que dizer, ou mesmo 

para apenas permanecer ali. 

 

Figuras 5 - Narrativas , março 2019. 

       
Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 6 - I Encontro de Trabalhadores, usuários e familiares da Luta Antimanicominal da Zona Sul. 

Tema: Qual a Luta Antimanicomial de hoje? Realizado em 31/05/2019, no auditório da Unisa, Santo 

Amaro, SP. Roda de Conversa A Dança em Convivência: Transitar, Estar e Conviver. A caixa de 

memória como elemento disparador para a conversa. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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Anexo 1 – Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 2 – Autorização de realização da pesquisa 

 

 

 

 


