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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.   
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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 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 
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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.  

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 
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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.  

 

 

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 
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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 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.   
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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 pode 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  

 

Figura 4 - Modos de fazer/ver e dizer. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 
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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.  

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 
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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 

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 
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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.. 

 

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... 
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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 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 
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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 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.  

 

 

 

 


