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(...) Quero fazer diferença. Sou especial. 
Sou louca, sou lúcida, certinha, correta. 
Não fujo da linha, não ando nos trilhos. 

Certinha, educada, nobre, lady. Lady? 
Já não estou lúcida.  

Amanheci chorando, triste, magoada. 
Queria ser verdadeira. 

De repente, comecei a chorar, a pular, a cantar, a correr, a gritar.  
Transtorno... Que transtorno! 

Sou verdadeira, sou autêntica, 
Mas me transformei completamente 

Por impulso com ou sem a razão.  
Perdi a lucidez. 

Já não sou normal. 
Que loucura! Quanto transtorno! 

Não posso me zangar, sorrir, falar, ser apressada. 
As coisas, as pessoas observam seu comportamento, suas atitudes 

E eles decidem qual o seu rótulo. 
Você não será mais lúcida. 

Eles decidem qual o remédio.  
Eles me deixaram louco. 

Que loucura! 
Você faz parte de uma sociedade preconceituosa, 

Que prefere excluir você desse mundão de fantasias. 
Você se conhece, você tem estilo de vida, você não é uma mentira. 

Sou consciente do meu lugar. 
Sou lúcida, louca ou tenho um pequeno transtorno? 

Nada importa! (...) 
(Trecho de uma poesia feita por uma participante 

 do grupo de expressão corporal em dança do CAPS). 
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Dedico a todos com quem pude compartilhar mais essa dança... 
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RESUMO 

 

A partir do contato com a experiência de um grupo de expressão corporal em 

dança num Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II em Fortaleza-CE, objetivamos 

investigar a relação entre o que denominamos dispositivo-dança e o processo de 

desinstitucionalização da loucura. Baseando-nos na filosofia da diferença e na 

perspectiva cartográfica, utilizamos o conceito de dispositivo no intuito de tornar 

visíveis as linhas que o compõem e a maneira como se enredam na produção de 

diferentes modos de subjetivação através de uma outra forma de expressão por meio do 

corpo. Acompanhamos duas turmas quinzenais do grupo de expressão corporal, 

registrando os momentos de conversa realizados no começo e no fim das atividades. 

Registramos também nossas conversas informais com o oficineiro, com o psiquiatra 

responsável pelo curso de formação dos artistas dos CAPS e com a coreógrafa que fez 

parte da formação artística do oficineiro no intuito de elucidarmos as concepções de 

corpo, dança e arte que norteavam tal trabalho. Por fim, entrevistamos alguns técnicos e 

participamos de uma reunião da equipe objetivando entender como tal atividade era 

percebida. Observamos que o uso de determinada concepção de dança no âmbito da 

saúde mental encontra-se em consonância com a Reforma Psiquiátrica, visto 

proporcionar uma outra forma de lidar com o corpo, distinta daquela produzida pela 

contenção e pelo disciplinamento. Todavia, vimos que existe o risco de, em alguns 

momentos, o grupo ser mais um local de normalização do que de experimentação de 

outras formas de se relacionar consigo e com outros. Notamos, ainda, que o dispositivo-

dança aparece como um analisador importante das ligações estabelecidas no CAPS, 



 xi

indicando uma necessidade do serviço se abrir mais a produção de novas estratégias de 

cuidado e acolhimento, desconstruindo a lógica manicomial de encarceramento da vida 

que ainda persiste no cotidiano daquela instituição. 

 

 

Palavras-chave: Dança, corpo, saúde mental, cartografia, processos de subjetivação.  
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ABSTRACT 

 

Taking from starting point the contact with the experience of a dancing body 

language group at Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II in Fortaleza-CE, aiming to 

investigate the relationship between what we denominate dancing-dispositive and the 

process of de-institutionalization of insanity. Based in the philosophy of difference and 

in the cartographic perspective, we used the concept of dispositive in order to make 

visible the lines that compose it and the way they tangle in the production of different 

ways of subjectivation through another form of expression using the body. We followed 

two fortnight groups of body language recording the conversations that took place in the 

beginning and in the end of the activities. We also recorded our informal talks with the 

workshopper, with the psychiatrist responsible for the course of formation of artists of 

CAPS and the choreographer who was part of the artistic formation of the workshopper 

aiming to elucidate the body, dance and art conceptions which guided such work. 

Finally, we interviewed some technicians and we participated of a meeting of the team 

aiming to understand how that activity was perceived. We observed that the use of 

certain conception of dance in the field of mental health is in consonance with the the 

Phychiatric Reform, since it provides another way of dealing with the body, different 

from that produced by the contention and by the discipline. Nevertheless, we 

understood that there is a risk that, in some moments, the group being more a place of 

normalization than one of experimenting other ways of relating with yourself and with 

the others. We also noted that the dancing-dispositive appears as an important analyzer 

of the connections established at CAPS, indicating a need of the service to be more 
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opened to the production of new care and harboring strategies, breaking the mental 

health facility logic of incarceration of life which still persists in the quotidian of that 

institution. 

 

Key-words: Dance, body, mental health, cartography, subjectivation  processes. 
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1. DAS ENTRADAS POSSÍVEIS 

 
Aprender a pensar significa saber dançar, saber captar 
os matizes, saber bailar com os pés, com os conceitos, 
com as palavras: saber bailar com a pena (Cragnolini, 
2005, p. 1202). 

 



 14

 

Como transpor para o papel uma pesquisa pulsante? De que modo falar de 

encontros que não se findam, mas que continuam a produzir seus efeitos? Quais as 

formas de dançar a saúde mental e produzir vida? Essas inquietações, que nos 

acompanharam durante todo o processo de escrita desse trabalho, encontraram uma via 

de expressão a partir do princípio das entradas múltiplas, formulado por Deleuze e 

Guattari (1997). Este supõe a existência de diferentes formas de se adentrar uma obra, 

sendo todas válidas e não existindo nenhuma hierarquia entre elas.  

Tal formulação nos indica que aquilo para que, de fato, devemos atentar é com 

quais outros pontos nossa entrada faz conexão e como o mapa que produzimos dessa 

entrada seria modificado se optássemos por outro ponto de partida. Devemos, pois, 

escolher uma via, entre tantas possíveis, para encetar nosso alinhavo, sabendo, no 

entanto, que ele deve ser múltiplo e se manter aberto a novos passos. 

Entendemos também que tal concepção nos aponta questões importantes sobre o 

fazer pesquisa, servindo-nos, principalmente, como um lembrete de que não há um 

único caminho a seguir, nem uma coreografia de passos dada a priori. O que temos, 

fundamentalmente, é o acaso dos encontros que nos instigam e nos violentam a pensar 

(Deleuze, 2003).  

É, pois, sob a perspectiva da produção de bons encontros que convidamos o 

leitor a tomar parte nas encruzilhadas que traçamos, de forma a constituir-se como parte 

dessa pesquisa-rizoma1.  

                                                 
1 O conceito de rizoma, cunhado por Deleuze e Guattari (1995), aparece como um princípio ontológico 
na filosofia desses autores e auxilia-nos a buscar uma nova imagem para o pensamento, que busque 
escapar aos padrões hierárquicos ou de filiação para fazer conexões. Num rizoma, essas conexões 
acontecem mediante o contágio mútuo ou alianças, e expandem-se em direções diversas, modificando-se 
umas às outras, sem determinações a priori. Não há, portanto, uma relação linear e causal, nem uma 
totalidade unificada, nem mesmo um centro, mas sim, agenciamentos, velocidades, relações recíprocas, 
que dão condição para que, através das conexões feitas virtualmente, possam ser produzidas atualizações 
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1.1. DAS INQUIETAÇÕES DE PESQUISAR 

Este trabalho não nasce de uma única pergunta específica. Ele vem se 

desenrolando a partir dos múltiplos encontros que produziram o desejo de dar sentido ao 

cruzamento das linhas que me atravessam já há algum tempo. A mais antiga delas, a 

dança, vem me perpassando de diferentes maneiras e continua exercendo o fascínio de 

me levar para outros lugares, outras experiências e sensações. 

Talvez devido a tais efeitos, a dança tenha se reinventado tantas vezes na minha 

vida e me proporcionado fabricar ligações que, à primeira vista, pareciam inusuais, mas 

que carregavam uma insuspeitada potência de criação. É por este motivo, então, que 

desde a graduação em Psicologia na Universidade Federal do Ceará (UFC) fez-se 

necessário, para mim, pensar e produzir acerca das interferências possíveis entre a dança 

e outros campos de saber como a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia. O desafio era: 

como fazer ressoar esses campos, sem subjugá-los um ao outro? Que 

invenções/acontecimentos possibilitariam o diálogo entre dança e as Ciências 

Humanas? 

Quando iniciei meus estudos sobre os processos de subjetivação 

contemporâneos e a relação destes com a arte, de modo mais específico, com a dança, 

pude me aproximar de autores como Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, José Gil, 

bem como outros intercessores2, que me auxiliaram a pensar tais cruzamentos. A partir 

destas leituras, percebi ser possível dar outros sentidos ao encontro entre campos 

distintos, produzindo entre eles não uma síntese, mas um híbrido, prenhe de novas 

inteligibilidades para a vida, para a dança e para o pensamento. 

                                                                                                                                               
das mesmas. É baseando-nos, pois, nessa perspectiva que pretendemos apresentar o trabalho aqui 
desenvolvido.  
2 Intercessor é um conceito criado por Deleuze que nos indica as interferências e relações de ressonâncias 
mútuas ocorridas nos atos de criação. Cf. Deleuze, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. 
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Ao concluir meu trabalho de monografia de fim de curso3, percebi que as 

questões produzidas neste caminho haviam deixado marcas que continuavam a pulsar, 

animando forças e instigando a fabricação de novos problemas que tornassem possíveis 

a produção de outras formas de existir, ainda que temporárias e sem garantias, no entre 

esses campos. Assim, o Programa de Mestrado da UFRN despontou como um espaço 

onde novos signos4 me incitaram a pensar outras formas de relação entre os modos de 

existencialização e a dança.  

Um desses signos, o campo da saúde mental, forjou outros rumos e desvios para 

o meu pensamento. Ao deparar-me com as discussões acerca da Reforma Psiquiátrica 

no Brasil, a desinstitucionalização da loucura e a luta antimanicomial, fui convocada a 

refletir acerca da relação dança-subjetividade a partir dessas novas paisagens e cenários. 

Começava a delinear-se, ainda que de forma não lapidada, o foco da pesquisa que 

desejava empreender, a saber: investigar o encontro entre dança e saúde mental, 

observando que efeitos derivavam da interferência entre os dois campos. 

Assim, algumas indagações iniciais foram formuladas, com o intuito de burilar 

melhor a temática. Perguntava-me, então: como ocorreu esse processo de aproximação 

entre a dança e a saúde mental? Que dança é essa que estamos tratando? Como um 

trabalho com dança pode se conectar à proposta da Reforma Psiquiátrica? Qual lugar 

essa atividade pode ter em um serviço substitutivo como o CAPS?  

A partir dessas questões, do processo de levantamento bibliográfico e do contato 

com a existência de uma oficina de expressão corporal em dança recém-criada nos 
                                                 
3 No trabalho de monografia, a temática da dança e dos processos de subjetivação encontra-se focada na 
experiência de bailarinos, coreógrafos, professores e pesquisadores em dança a partir dos acontecimentos 
na cidade de Fortaleza no fim dos anos de 1980 até o começo dos anos 2000. Para maior aprofundamento, 
ver: Liberato, Mariana Tavares Cavalcanti. (2004). Experimentações: invenções de novos possíveis de 
existência no campo da dança cênica fortalezense. 68f. Monografia - Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Trabalho não publicado. 
4 Nas palavras de Deleuze, signo é o que violenta o pensamento a pensar. Ele diz: “Em primeiro lugar, é 
preciso sentir o afeto violento de um signo, e que o pensamento seja como forçado a procurar o sentido do 
signo” (Deleuze, 2003. p. 22). 
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serviços substitutivos da cidade de Fortaleza - CE, pude dar uma maior consistência ao 

objeto da pesquisa, formando outras conexões com pensamentos diversos tanto da área 

da saúde quanto das Ciências Humanas.  

Neste período, tive ainda a oportunidade de participar de uma pesquisa, junto a 

uma aluna da graduação, em um hospital psiquiátrico da cidade de Natal5. O objetivo de 

tal investigação era criar uma oficina de dança com as internas da instituição, 

produzindo um espaço no qual outra forma de expressão, através do corpo, fosse 

possível. Tal trabalho foi bastante importante para o aprimoramento do objeto, questões 

e objetivos da dissertação, como também para refletir acerca da perspectiva teórico-

metodológica adotada.  

Novas inquietações surgiram, tais como: Como pesquisar a dança sem 

sobrecodificá-la, retirando dela sua potência? De que modo encarar a pesquisa, suas 

andanças e movimentos sem fixá-las numa única imagem, num percurso acabado ou em 

uma linearidade discursiva? Como escrever no ritmo intensivo dos encontros, das 

aproximações suaves ou das chegadas súbitas, que produziram os desassossegos desse 

trabalho? De que forma animar as forças que atravessaram e atravessam os tantos 

agentes inventores de sentidos, sem deixar de criar novos silêncios e paradas nos quais 

outras percepções e entendimentos sejam possíveis? Qual a relação de uma oficina 

como essa com a equipe técnica de um CAPS? Como esta oficina chega aos usuários? 

Qual a relação do “oficineiro” (que no caso investigado é um bailarino e não um técnico 

da saúde) com a equipe do serviço?  

                                                 
5 Tal pesquisa resultou na produção do seguinte artigo: Liberato, M. T. C., Brito, M. & Dimenstein, M. 
(No prelo). A experiência da dança como uma possibilidade de subjetivação no contexto da luta 
antimanicomial. In Dimenstein, M. (Org.). Produção de conhecimentos, agenciamento e implicação no 
fazer pesquisa em psicologia. Natal: Editora da UFRN. 
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Na primeira apresentação/avaliação do projeto no Seminário de Dissertação do 

Programa de Pós-Graduação do qual faço parte, o Prof. Durval Muniz de Albuquerque, 

leitor escolhido para o trabalho, apontou a necessidade de inventar outras ferramentas e 

procedimentos metodológicos, visto a atualidade da temática e do referencial teórico, 

baseado, principalmente, na Filosofia da Diferença e nas discussões da 

desinstitucionalização da loucura. Ele indicou a necessidade da implicação como 

pesquisador no processo de construção do próprio objeto, que não está dado de antemão 

e de buscar diferentes formas de investigar, que ponham em movimento toda a pesquisa. 

“Você precisa dançar com eles!”, disse Durval. 

Tal advertência acompanhou-me durante todo o processo de estudo e 

intervenção no campo escolhido como uma inquietação que me fazia procurar uma 

outra forma de considerar e viver o processo de pesquisa. Evidentemente, não consegui 

produzir movimento e criação de pensamento e vida em todos os instantes, mas segui 

com o propósito de buscar, cada vez mais, inquietar-me com os fluxos que me 

perpassavam. 

Dessa forma, a própria escrita e elaboração deste trabalho se contaminou com tal 

proposta. À medida que vamos escrevendo, lendo, conversando com nossos 

intercessores, outras perspectivas vão surgindo e afetando nosso modo de “ser 

pesquisador” e contar nossa história. Não é mais apenas uma pesquisadora sozinha a 

pensar e problematizar sobre um tema, mas uma composição de vozes, silêncios e 

movimentos que se agenciam, se afetam e se transmutam na enunciação de novos 

sentidos para a pesquisa. 

Talvez seja isso que Durval nos indicou. Devemos, antes, dançar nossas 

histórias e encontros e, com a dança, aprendermos que os movimentos se fazem de 

improvisação e composição: hora experimentando, hora construindo um caleidoscópio, 
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um mosaico de movimentos, imagens, sensações e pensamentos sempre prontos a se re-

organizarem na criação de uma perspectiva diversa. 

Assim, compomos nossa coreografia de palavras, pensamentos e afetos, partindo 

primeiramente da apresentação de nossas trilhas metodológicas. A partir de tal 

discussão, pudemos redimensionar aspectos fundamentais do fazer pesquisa, tais como: 

a posição do pesquisador, o delineamento do objeto, a definição dos objetivos e a 

utilização dos instrumentos metodológicos, assim como firmar nossa postura ética e 

política, voltada à produção de conhecimento como invenção de vida. 

Em seguida, fabricamos um palco no qual os termos principais dessa pesquisa: 

dança e saúde mental se encontram e se redefinem no contexto de nossa investigação. A 

partir dessas articulações, estabelecemos um solo profícuo para a fabricação de nossos 

analisadores. 

Deste modo, por fim, abrimos espaço para discutir as nuanças percebidas 

quando entramos em cena no dispositivo-dança num serviço de saúde mental. Expomos 

nossas reflexões e análises a partir do contato com os fluxos da pesquisa, buscando 

também um devir dança na expectativa de continuarmos a produzir movimentos de 

criação que se expandam além desse espaço afetando outros corpos.  
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2. DA CONSTRUÇÃO DE POSSÍVEIS COMPOSIÇÕES 

TÉORICO-METODOLÓGICAS  

 

(...) o problema do pensamento é a velocidade infinita, 
mas esta precisa de um meio que se mova em si mesmo 
infinitamente, o plano, o vazio, o horizonte (Deleuze e 
Guattari, 1992, p. 51). 
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2.1. ENSAIANDO UMA CARTOGRAFIA DO DISPOSITIVO-DANÇA. 

Na intenção de nos aproximarmos de meios mais inventivos de produzir 

conhecimento, optamos por experimentar diálogos com alguns autores e conceitos que, 

embora não se enquadrem no território teórico-epistemológico clássico da Metodologia 

das Ciências Humanas, nos fazem refletir acerca do ato de pesquisar e de suas 

vicissitudes, lançando-nos num campo no qual o trabalho de investigação aponta, 

sobretudo, para um posicionamento ético, estético e político. 

Segundo Aragão et al (2005), a metodologia nos indica caminhos para o fazer 

pesquisa. Todavia, esses modos de pesquisar estão além da descrição de métodos, 

técnicas ou ferramentas empregadas (embora estes sejam essenciais), assinalando muito 

mais as opções e estratégias operacionais evocadas a partir do quadro teórico de 

referência. É nesse sentido, que as autoras apresentam a metodologia relacionada a uma 

postura ética, à maquinação de sentidos e visões de mundo. 

Isto nos remete a nossas escolhas teóricas que nos propõem uma outra forma de 

compreender o processo de pesquisa, no qual não se vai à procura de uma resposta 

pronta ou uma solução definitiva, nem mesmo se busca uma constatação ou uma 

confirmação baseada num a priori. Ao contrário, intenta-se acompanhar os movimentos 

intensivos, os fluxos e forças que formam um território, suas paragens, seus desvios, 

seus arranjos, configurações e decomposições. 

Autores como Deleuze, Guattari, Foucault, Suely Rolnik, Paulo Amarante, entre 

tantos outros com quem tivemos a possibilidade de criar discussões com suas idéias, se 

apresentam aqui e nos auxiliam a formar este trabalho, num processo de bricolagem, 

onde diferentes elementos são postos lado a lado, sem sobrecodificação de um pelos 
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outros (Fortuna, 2003). À exclusão pregada pelo pensamento do “ou...ou”, preferimos a 

multiplicidade alegre das misturas do “e...e...e...”. 

Ao desejarmos uma pesquisa dançante ou uma escrita bailarina6 (Lins, 2004), 

desejamos também bailar com os conceitos e campos com os quais nos aproximamos, 

buscando, mais uma vez, acompanhar um pouco dos deslocamentos e paragens que a 

própria vida cria. Não seria essa a tarefa principal de uma pesquisa movente?  

Dessa forma, a noção de cartografia, criada por Deleuze e Guattari, vem ao 

encontro de nossa proposta, embasando-nos numa perspectiva de produção de 

conhecimento diferente daquela estabelecida pelos pressupostos da ciência moderna 

positivista e racionalista. Mas, de fato, em que consiste a cartografia?  

Virgínia Kastrup nos sugere uma primeira pista: “a cartografia surge como uma 

espécie de princípio metodológico. (...) Ela orienta para detectar forças tendenciais, 

direções e movimentos que escapam ao plano das formas” (2000, p.21). A cartografia, 

pois, não se refere a um mapeamento daquilo que se apresenta como estático e imutável 

em uma dada realidade, mas sim a um desenho de como esta se encontra povoada por 

devires e virtualidades reais, mesmo que ainda não se apresentem como visíveis ou 

dizíveis. 

Assim como para os geógrafos, a cartografia não significa o mesmo que um 

mapa, pois este é a representação de um todo estático, enquanto aquela se compõe 

concomitante às metamorfoses da paisagem (Rolnik, 1989). E como ainda nos indica 

Suely Rolnik, “paisagens psicossociais também são cartografáveis” (1989, p.15). 

Aprendemos com Deleuze e Guattari (1995, 1996) que nossos modos de 

existencialização são constituídos por múltiplas linhas de força que nos atravessam e 

coexistem em dois movimentos (de decodificação-desterritoralização e de 
                                                 
6 É Daniel Lins quem propõe tal expressão ao escrever um texto sobre a escritora Clarice Lispector, 
apontando uma forma de escrita que devém dança, movimento e intensidade. 
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sobrecodificação-reterritorialização). Tais linhas formam também, de maneira análoga, 

os campos sociais, produzindo agenciamentos em ambos os espaços (individual e 

coletivo); isto é, o atravessamento e a afecção de múltiplas linhas e segmentos que se 

cruzam e que se caracterizam por elementos de ordens diversas (biológica, maquínica, 

imaginária), que faz conexão com outros agenciamentos (Guattari & Rolnik, 1999). 

Entrevê-se, pois, a possibilidade de acompanharmos os fluxos e as linhas que compõem 

os agenciamentos, fabricando diferentes figuras/cartografias da realidade. 

Tal afirmação já nos mostra uma outra característica fundamental da cartografia: 

a de ser produtora de novos mundos e novos sentidos, não buscando representar um 

objeto dado, mas criando, ela mesma, o seu objeto. Faz-se da pesquisa um 

agenciamento. Uma dupla captura7 (Deleuze & Parnet, 1998). 

Com isso, vemos que princípios como universalidade e verificabilidade e 

dicotomias como sujeito-objeto, indivíduo-sociedade, para ficarmos apenas com alguns 

exemplos de ferramentas conceituais utilizadas em determinado modo de fazer ciência, 

perdem seu efeito e sentido na perspectiva cartográfica.  

 

Do ponto de vista cartográfico, existe uma aliança móvel, 
uma dança onde o momento do sujeito penetra o momento 
do objeto, acabando por formar instantes mútuos nos 
quais sujeito e objeto somem e fazem surgir um 
testemunho do tempo em algum lugar (Kirst, Giacomel, 
Ribeiro, Costa & Andreoli, 2003, p.99). 

 

A idéia apresentada pelos autores acima encontra ressonância no conceito de 

dobra, forjado por Deleuze inspirado na obra de Foucault, que remete à produção de um 

                                                 
7 Termo utilizado por Deleuze e Parnet (1998) para indicar o que se passa entre dois termos no devir, que 
não é da ordem da síntese, mas de algo que vai além da mistura e da troca, que está fora dos dois e que 
tem sua própria direção. 
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determinado tipo de relação consigo mesmo e com o mundo que é coextensiva às forças 

que atravessam o campo social (Silva, 2003).  

Dobrar a linha de força significa como o próprio Deleuze nos explica (1992, 

p.116), “inventar modos de existência, segundo regras facultativas, capazes de resistir 

ao poder bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber tentar penetrá-los e o poder 

tentar apropriar-se deles”. Tal ação mostra-se, portanto, como uma estratégia de 

autopoiesis, que produz a vida como obra de arte e cria focos de enfrentamento e 

resistência aos efeitos do saber e do poder. 

Podemos inferir também que esboçar uma cartografia, além de estar relacionado 

com produção de sentidos diversos, diz respeito, sobretudo, à criação e potencialização 

de modos de existência que atravessam e constituem indivíduos e coletivos 

simultaneamente. As relações de forças num determinado conjunto de práticas sociais e 

as figuras de subjetividade que delas se originam são questões importantes no percurso 

do cartógrafo. 

Dessa forma, torna-se mais clara a afirmação de Suely Rolnik (1989) de que a 

prática do cartógrafo refere-se, necessariamente, às estratégias das formações do desejo 

no campo social. Desejo aí entendido não como falta ou como interioridade de um 

sujeito, mas como um processo revolucionário imanente de construção de 

agenciamentos (Deleuze & Parnet, 1998). Desejo como máquina de conexões. 

Explica-nos ainda Rolnik (1989), que cartografar e acompanhar tais estratégias 

significa adotar uma postura política, que diz respeito à escolha dos critérios que 

produzem o social, e que se encontra estreitamente ligada a uma posição ética de dar 

suporte à vida em seu movimento de expansão.  

Esse posicionamento ético-político encontra eco ainda num plano estético que 

também constitui a produção de conhecimento forjada pelo cartógrafo. Tal plano faz 
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referência à própria dimensão sensível do corpo e à invenção de novos processos de 

subjetivação (Siegmann & Fonseca, 2007). 

É, pois, esse paradigma ético-estético-político que serve como norte ao 

cartógrafo, produzindo uma sensibilidade e uma percepção atenta àquilo que escapa, 

que fissura os planos molares, que produz diferença. Ativar uma atenção à espreita, 

como nos aconselha Vírginia Kastrup (2007, p.21), de modo a acompanhar os processos 

moleculares e virtuais que se agitam nesse agenciamento-pesquisa. 

O corpo desponta como peça-chave na construção de novas redes de 

significados, assinalando mais uma diferença entre a proposta cartográfica e os métodos 

tradicionais de fazer pesquisa. Se nestes, o pesquisador devia manter uma postura 

neutra, objetiva, racional; na cartografia, o corpo-pesquisador embrenha-se no meio de 

todas essas linhas, no cruzamento entre tantos sentidos e fluxos, e se faz híbrido, 

pensamento mutante. Afeta e é afetado. Já não há mais o binarismo corpo-mente. O 

corpo pensa, a mente sente. É a produção de um corpo de sensações, pensamentos, 

ações. Corpo vibrátil (Rolnik, 1989, p.26). 

É mediante a fabricação desse corpo vibrátil, que entra em cena na pesquisa e 

produz novas redes de atenção, conversação, sentido e percepção, que se torna possível 

o trabalho do cartógrafo. Como explica Kastrup (2007, p.21), “a invenção se dá através 

do cartógrafo, mas não por ele, pois não há agente da invenção”. 

O corpo aberto à experimentação e à afecção por outros corpos nos remete ao 

pensamento de Espinosa, que a partir de sua tese sobre o paralelismo entre corpo e 

espírito, nos expõe uma compreensão das potencialidades do corpo diferente daquela 

estabelecida pelo pensamento tradicional da filosofia ocidental. Em tal concepção, a 

cisão entre corpo e mente (alma/espírito) estava posta, sendo aquele, fonte de vícios e 

erros para a razão. 
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Para Espinosa, no entanto, não há uma ligação de causalidade entre esses 

elementos, como também não há superioridade de um destes nessa relação. O que o 

autor defende é que toda ação na alma é também fundamentalmente ação no corpo, 

assim como o que é paixão no corpo é necessariamente paixão na alma (Deleuze, 2002). 

Com isto, Espinosa nos explica que o conhecimento mais adequado que 

podemos ter das coisas não é, por excelência, o conhecimento da consciência, visto ser 

esta apenas uma ilusão que recolhe os efeitos das relações de composição e 

decomposição que temos com o mundo. O que este autor propõe é o que Deleuze 

denomina de uma teoria das afecções; isto é, um conhecimento que vai se tornando 

mais adequado a partir das relações e afecções que meu corpo vai travando com outros 

corpos. 

 

Um indivíduo é antes de mais nada uma essência singular, 
isto é, um grau de potência. A essa essência corresponde 
uma relação característica; a esse grau de potência 
corresponde certo poder de ser afetado. Essa relação, 
finalmente, subsume partes, esse poder de ser afetado é 
necessariamente preenchido por afecções (Deleuze, 2002, 
p.33). 

 

As afecções são as marcas impressas no corpo no encontro com outro corpo. 

Tais afecções podem ser ativas (derivadas da própria essência do indivíduo afetado) ou 

passivas (paixões que derivam do exterior) e cada encontro pode aumentar ou diminuir 

(ou ainda ambas as coisas ao mesmo tempo) a potência de agir.  

Em um primeiro gênero de conhecimento, segundo Espinosa, temos relações 

que se baseiam apenas nos efeitos que aquele outro corpo gerou no meu. Nossas paixões 

são apenas passivas. Conforme nos aprofundamos no conhecimento deste outro corpo, 

podemos chegar a um segundo gênero de conhecimento, no qual criamos e 

compartilhamos noções comuns com esse outro corpo. De acordo com Teixeira (2004a), 
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descobrimos uma “zona de comunidade” neste encontro, o que nos possibilita conhecer 

o que no outro corpo nos convém. Assim, nossas paixões vão deixando de ser passivas e 

vão tornando-se ativas, de forma que uma relação de segundo gênero começa a se 

delinear. Para Espinosa, o conhecimento de segundo gênero já é um conhecimento 

adequado, diferentemente do de primeiro gênero. 

Espinosa indica ainda um terceiro gênero de conhecimento, que seria o 

conhecimento das essências singulares, no qual as relações não são mais de 

conveniência ou inconveniência, mas são da própria ordem da potência; ou seja, da 

ordem das intensidades. Vemos, assim, que para este autor, não há em nenhum gênero 

separação entre o problema do conhecimento e da ontologia. Nesse entendimento, 

conhecer está intrinsecamente ligado aos modos de existir.  

O que essa breve digressão acerca do pensamento espinosano nos ajuda a pensar 

em relação ao processo de pesquisa cartográfica? Nosso intuito era atentar para a 

importância de entender o corpo não apenas como um continente da razão, do espírito 

ou da subjetividade, mas sim como potência de afetar e ser afetado, de construir “zonas 

de comunidade” através dos nossos encontros com a alteridade. Produzir conhecimentos 

e relações a partir dos distintos atravessamentos que se cruzam no corpo, mas 

procurando escapar de uma modelação passiva. Fazer do corpo um espaço de embate de 

forças, uma luta entre os fluxos de saber/poder que buscam conformar, esquadrinhar, 

normatizar as diferenças e os fluxos de resistência, que fazem escapar as 

singularizações. 

Para tanto, como nos adverte Rolnik (1989), é preciso um tipo de sensibilidade 

que se conecte e apreenda os movimentos e fluxos de estabilização/desestabilização, de 

invenção e destruição de territórios existenciais. Podemos dizer, para usar uma 

expressão bastante utilizada na dança, que é preciso um “corpo disponível”, sem, 
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contudo, perder de vista certo limiar de prudência que é necessário para não transformar 

tal experimentação em diminuição de potência de vida. 

É interessante notar que o pensamento de Espinosa ratifica a produção coletiva 

de sentido e expressão, visto que é no e a partir do encontro que podemos produzir 

conhecimento. Além disso, suas idéias nos lançam, novamente, a questões éticas 

referentes à expansão da vida, imanentes à cartografia.  

A pesquisa cartográfica apresenta-se, pois, como um agenciamento provisório, 

parcial, mas criadora de acontecimentos e durações, conexões e linhas de fuga. Porém, 

também corre o perigo de fabricar sobrecodificações e segmentos duros e binários. 

Logo, observamos novamente que a pesquisa não é uma ação neutra e que devemos 

estar atentos aos riscos de enclausurar mais ainda a vida.  

Essa concepção acerca da produção de uma pesquisa-cartografia, que nos sugere 

uma maior atenção aos processos micropolíticos e intensivos, àquilo que escapa e 

aparece como diferença, nos leva ainda a um outro ponto importante, agora nos 

utilizando do pensamento de Michel Foucault: a analítica dos discursos como uma 

estratégia metodológica de investigação. 

É necessário, porém, situarmos que os trabalhos desenvolvidos por Foucault 

através de suas análises não aludiam à teoria clássica de análise do discurso, no qual os 

discursos eram interpretados à luz da semiótica ou eram tomados mediante as relações 

lógicas, formais e abstratas entre suas proposições. O autor lidava com os discursos 

como produtores de realidades; como práticas sociais, que criam modos de ver e dizer o 

mundo a partir da relação de forças que o constituem; que fabricam efeitos de verdade. 

É ele mesmo quem expressa essa idéia na sua análise acerca dos discursos e práticas 

engendradas sobre a sexualidade: 
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Não se trata de perguntar aos discursos sobre o sexo de 
que teoria implícita derivam, ou que divisões morais 
introduzem, ou que ideologia – dominante ou dominada – 
representam; mas, ao contrário, cumpre interrogá-los nos 
dois níveis, o de sua produtividade tática (que efeitos 
recíprocos de poder e saber proporcionam) e o de sua 
interrogação estratégica (que conjuntura e que correlação 
de forças torna necessária sua utilização em tal ou qual 
episódio dos diversos confrontos produzidos) (Foucault, 
1988/1999a, p.97). 

  

Tal estratégia nos auxilia, então, a pensar as maneiras pelas quais as relações 

entre as práticas vão se tecendo, se esboçando e o que essas conexões estão produzindo; 

que efeitos de poder-saber estão sendo postos em funcionamento, bem como que 

resistências também estão sendo agenciadas por esses discursos. 

Como explica Aragão et al (2005), “a metodologia que estamos propondo 

pergunta aos dados coletados: o que é produzido? Que sujeito e objeto são constituídos? 

Como? Com que contornos? O que põe em funcionamento? Onde e como se localizam 

os movimentos de criação?” (p.26). 

Indagações como estas nos reportam ao conceito de dispositivo, cunhado por 

Foucault e trabalhado por Deleuze, que se apresenta como uma ferramenta bastante 

interessante no nosso processo de pesquisa, auxiliando-nos a enunciar melhor nosso 

objeto de estudo, nossos objetivos, bem como nos ajudando a traçar estratégias de 

investigação e análise para esse trabalho. Vejamos:  

 

Os dispositivos têm por componentes linhas de 
visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas 
de subjectivação, linhas de brecha, de fissura, de fractura, 
que se entrecruzam e se misturam, acabando umas por dar 
noutras, ou suscitar outras, por meio de variações ou 
mesmo mutações de agenciamentos (Deleuze, 1996, 
p.89). 
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A noção de dispositivo nos remete à construção de nossa própria cartografia; 

isto é, o percurso por entre as linhas que compõem nosso campo problemático: o estudo 

do dispositivo-dança no campo da saúde mental. Embora, à primeira vista, possa 

parecer que tal expressão cristalize os agentes da investigação, levando-nos novamente 

à dicotomia sujeito-pesquisador-ativo X objeto-pesquisado-passivo, ao atentarmos 

melhor para a definição deleuziana, verificamos que um dispositivo é uma 

multiplicidade e, por isso, encontra-se em movimento constante. Ademais, seguindo as 

proposições da cartografia, o próprio pesquisador é parte constituinte do dispositivo, 

mais um vetor dessa composição. 

Dessa forma, percebemos que “desenredar as linhas de um dispositivo, em cada 

caso, é construir um mapa, cartografar, percorrer terras desconhecidas (...)” (Deleuze, 

1996, p.84). Assim, como já observamos, o conceito de dispositivo está intimamente 

relacionado ao trabalho da cartografia, elucidando formas de manejar essa perspectiva. 

No dispositivo investigado, observamos quatro grandes eixos: os usuários do 

CAPS, participantes do grupo de expressão corporal em dança; os técnicos do serviço 

(a organização do próprio CAPS e suas relações); o bailarino-oficineiro, coordenador do 

grupo; e, por fim, a própria pesquisadora (com seus afetos, movimentos, embasamentos 

teóricos, perspectivas, etc.). 

Nosso intuito é percorrer cada um desses eixos, desembaraçando as linhas que 

os compõem. Isto quer dizer que, em nossa análise, nos preocupamos em considerar as 

diferentes dimensões que constituem cada eixo e que formam o dispositivo, a saber: a 

dimensão das relações de saber (os jogos de visibilidade e enunciado); a dimensão do 

poder (o exercício das linhas de força) e a dimensão do “si-próprio” (as linhas de 

subjetivação que predispõem as linhas de fuga, de criação, que possibilitam a passagem 

de um dispositivo a outro). 
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Não há, porém, uma fórmula geral e universal para observar e acompanhar tais 

linhas. Conforme explicamos, um dispositivo é feito por diferentes velocidades e 

movimentos, que possibilitam encontros e cruzamentos. Por isso, a necessidade do 

pesquisador-cartógrafo se pôr entre essas linhas e ser afetado por essas forças, 

produzindo outros sentidos e configurando-as de forma a proporcionar novas 

rachaduras. 

Essa pesquisa se propõe, portanto, a uma análise em duas ordens: uma na ordem 

molar, daquilo que já está instituído, formado, que se encontra visível e organizado e na 

ordem molecular, do instituinte, do que ainda é virtual, mas que já é sentido, já é real. É 

nessa dança e nos rodopios da coexistência dessas duas ordens, que buscamos produzir 

frestas, nas quais a passagem de ar para novos possíveis se atualize. 

Essas frestas não dizem respeito tão somente ao que foi e ainda está sendo criado 

como resultado dessa pesquisa. Elas referem-se também aos próprios procedimentos do 

cartógrafo. Não queremos com isto afirmar que inventamos o que há de mais original 

em termos de instrumentos metodológicos de investigação e análise. Não se trata disso. 

Trata-se, sim, de que não tencionamos seguir um protocolo já estabelecido, 

normatizado, mas nos esforçamos para criar dentro do contexto em que nos 

encontramos ferramentas que funcionassem em consonância com nossa proposta 

cartográfica. 

Dessa forma, recursos comumente utilizados em pesquisas de cunho qualitativo, 

podem ser re-significados, mediante a perspectiva já apresentada, potencializando a 

produção de agenciamentos e acontecimentos na pesquisa, visto que não há uma 

estratégia metodológica pré-definida no trabalho da cartografia. Assim, optamos por 

diferentes modos de acessar os agentes dessa pesquisa, lembrando-nos sempre que em 
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uma perspectiva de cunho construtivista como esta, “não há coleta de dados, mas, desde 

o início, uma produção dos dados da pesquisa” (Kastrup, 2007, p.15). 

Como explanamos no princípio, nosso objeto de investigação foi se esboçando a 

partir do nosso conhecimento acerca da criação de um grupo de expressão corporal em 

dança num serviço substitutivo de Fortaleza (Centro de Atendimento Psicossocial - 

CAPS). Já conhecíamos o bailarino/professor responsável pelo grupo, pois tínhamos 

realizado um trabalho de dança juntos, o que nos motivou ainda mais para a execução 

dessa pesquisa.  

Em um primeiro momento, ainda na concepção do projeto, havíamos decidido 

nos focar apenas na experiência dos usuários participantes do grupo. Ao longo do 

processo, entretanto, percebemos que a atividade desenvolvida no espaço desta oficina 

expandia-se para além dela, provocando novas reflexões que atingiam não somente a 

pesquisadora-cartógrafa, como a equipe do CAPS e, principalmente, o bailarino-

oficineiro. Redimensionamos nosso projeto de modo a pensar nos encontros e afecções 

propiciados pela entrada de um trabalho com o corpo e com uma perspectiva específica 

de dança na cena da saúde mental e de como esse corpo-dançante vai fabricando outros 

territórios existenciais em tal contexto. 

Na intenção de seguir esses processos, primeiramente, escolhemos acompanhar 

duas turmas do grupo de expressão corporal em dança, realizadas em um CAPS II da 

cidade de Fortaleza, coordenadas pelo mesmo profissional. Além dessas duas turmas, 

que acontecem quinzenalmente, há outras duas também sob a responsabilidade do 

mesmo oficineiro. A escolha dessas duas turmas (que se reuniam nas quartas e quintas-

feiras, respectivamente, a cada quinze dias), ocorreu no intuito de viabilizar melhor o 

acompanhamento dos encontros e porque, de acordo com o oficineiro, eram turmas com 

características peculiares: uma delas foi a primeira a ser criada no serviço (no começo 
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do ano de 2006); e a outra, mais recente, (iniciou-se em meados de Junho de 2006), por 

terem alguns participantes com problemas cardíacos e de locomoção.  

Em ambas as turmas, havia uma flexibilidade quanto ao número de participantes 

em cada encontro, pois em muitos casos as pessoas inscritas não compareciam 

freqüentemente e, pelo caráter aberto dos grupos, sempre havia novos usuários 

inserindo-se na atividade. Dessa forma, o oficineiro, junto com a coordenação do 

serviço, para um maior controle dos grupos e para facilitar o atendimento da demanda,                   

decidiram fazer uma lista de participantes para cada turma, com uma média de quinze 

pessoas em cada uma delas (este número foi pensado tendo em vista o espaço físico no 

qual a atividade era realizada, já supondo que quase nunca todos esses participantes 

estão presentes no mesmo dia). Uma outra característica das duas turmas é serem 

compostas por pessoas de ambos os sexos (com uma predominância do sexo feminino) 

e de idades variadas (desde jovens até pessoas de idade mais avançada). Além disso, 

não havia nenhum tipo de divisão baseada por diagnósticos.  

A turma mais antiga, que se reunia às quintas-feiras, era a mais numerosa das 

duas. Nela os participantes eram mais ativos e faltavam menos. Era um grupo já 

bastante integrado entre si e com a proposta, e devido à quantidade de pessoas já 

inscritas, o oficineiro quase nunca encaminhava novos usuários para este grupo8. A 

média de participantes por encontro era de cinco a seis pessoas, mas tinham pelo menos 

três usuários que eram bastante assíduos e participativos. A turma que se reunia às 

quartas-feiras, por sua vez, era menor, tinha uma maior inconstância nas participações e 

era basicamente composta por mulheres (em apenas dois encontros dos quais 

participamos tivemos a presença de usuários homens neste grupo). A média de 

                                                 
8 Isto, contudo, não era uma regra, pois como nos contou o oficineiro em uma das entrevistas, se ele 
achasse que a pessoa ficaria melhor no grupo que era mais antigo, ele a deixava livre para fazer parte de 
tal grupo.  
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integrantes por encontro era de três a quatro pessoas, mas duas usuárias foram a todos 

os encontros que acompanhamos. 

Participamos dos grupos no período entre a segunda quinzena de janeiro à 

primeira quinzena de maio de 2007, totalizando a participação em quatorze encontros 

(oito na turma de quinta-feira, seis na turma de quarta-feira)9. De início, tivemos uma 

dificuldade, haja vista que ambas as turmas aconteciam na mesma quinzena. Isso 

significava que, diferentemente do que havíamos planejado no projeto, teríamos menos 

encontros com os usuários. No decorrer da pesquisa, no entanto, constatamos que a 

eclosão de acontecimentos e a duração dos mesmos não estão, absolutamente, ligadas à 

temporalidade cronológica dos eventos. 

Tais participações nos grupos foram sempre registradas num diário de campo, 

que denominamos diário de sensações, no qual priorizamos mais a narração e a 

pontuação do que nos chamava a atenção e nos instigava a pensar do que a descrição 

dos fatos em si. Muitas vezes ficamos tão mobilizados pelas questões que aqueles 

encontros nos provocavam, que deixamos em segundo plano a descrição dos fatos. 

Como nosso intuito, a partir do olhar cartográfico, era de fato nos conectar aos vetores 

do dispositivo-dança para também dele participarmos, as anotações no diário foram 

preciosas, não tanto do ponto de vista das informações em si, mas da produção de um 

modo outro de vivenciar a própria experiência da pesquisa. Encontramos ressonâncias 

do uso de tal ferramenta na perspectiva utilizada por Siegmann e Fonseca (2007) na 

construção de “casos-pensamento”, indicando uma escrita encontrada no plano das 

singularizações, existente como potência no entre os corpos e que põe em 

                                                 
9 É importante ressaltarmos que nossa inserção nos grupos ocorreu de diferentes maneiras ao longo do 
período da pesquisa. Em alguns dias, participamos de todos os momentos do encontro (exercícios e 
conversas), inclusive fazendo pontuações nas horas de diálogos. Em outras ocasiões, apenas 
acompanhamos como observadora a dinâmica daquele dia. Tal forma de tomar parte nessa atividade é 
também o modo como os usuários se achegam a ela, visto que a adesão ao grupo e a todos seus momentos 
não é uma obrigatoriedade. 
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funcionamento processos subjetivos singulares (individuais e coletivos). Além disso, tal 

diário e suas anotações foram fundamentais na elaboração de um pensamento 

inquietante, produtor das entrevistas feitas posteriormente. 

Utilizamo-nos também de gravações em áudio dos momentos de conversa 

realizadas sempre no início e no final das atividades do grupo10. No entanto, houve 

alguns encontros em que optamos por não usar tal recurso, pois percebíamos que eram 

ocasiões nas quais o grupo se sentia constrangido com tal registro. 

Durante toda essa etapa da pesquisa, nos aproximamos ainda mais do oficineiro 

e o acompanhamos através de conversas informais, que produziram efeitos perceptíveis 

para ambos, para a própria oficina e para a pesquisa. Muitas questões concernentes ao 

nosso estudo tiveram origem em tais diálogos. Tivemos, ainda, dois momentos de 

entrevistas abertas, no qual pudemos aprofundar e registrar em áudio, as inquietações 

que foram ganhando visibilidade e enunciação no processo de contágio entre mim e ele. 

Além disso, fizemos uma entrevista com o psiquiatra responsável pelo curso de 

arte-terapia, que servia como formação para os artistas e também para alguns técnicos 

do serviço interessados na temática, e outra, com a coreógrafa, pesquisadora e 

professora de dança que trabalha com o bailarino-oficineiro e que fez parte de sua 

formação artística. A motivação para ambas as entrevistas foi a de elucidar, de modo 

mais cuidadoso, as concepções de corpo, dança e arte que norteiam o trabalho do grupo 

de expressão corporal em dança.  

                                                 
10 Os encontros do grupo seguiam certa estrutura, que iremos discutir melhor no capítulo três. Contudo, 
adiantamos que durante aproximadamente as duas horas em que ocorriam os encontros, tínhamos alguns 
momentos específicos, a saber: Ao chegarmos à sala, o oficineiro fazia uma roda de conversa onde 
perguntava aos participantes como eles estavam sentindo o corpo naquele dia, como eles tinham passado 
desde o último encontro, rememorava as atividades feitas, etc. Era uma espécie de acolhida e de momento 
de fazer apresentações para os novatos. Depois disso, começava o grupo de expressão corporal 
propriamente dito, com os exercícios e atividades propostas pelo oficineiro. Essa era a parte do encontro 
que durava mais tempo e também na qual o oficineiro pedia para que não nos utilizássemos de conversas 
e falas. Por fim, havia o momento de retornarmos para o círculo de conversa onde cada um iria 
compartilhar (de modo espontâneo e livre) como tinha sido o trabalho, como estava se sentindo, etc.  
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Ainda a partir desse contato estreito com o oficineiro, chegamos ao outro vetor 

de nossa pesquisa: a equipe de técnicos do CAPS. Mediante nossas conversas com ele, 

optamos por realizar entrevistas com alguns profissionais do serviço, no intuito de 

perceber como tal atividade se ligava aos seus trabalhos. Escolhemos entrevistar aqueles 

que tinham mais proximidade com o grupo, fosse por acompanhá-lo de perto, por fazer 

muitas indicações para o grupo, pelo interesse na temática ou ainda por estar 

coordenando o CAPS. Participamos também de uma das reuniões da equipe, na qual 

fizemos uma discussão baseada na percepção dos profissionais sobre o grupo de 

expressão corporal. Em tal encontro, além de compartilharmos com eles as questões 

referentes à pesquisa, pudemos criar um espaço de discussão coletiva acerca da proposta 

das oficinas artísticas e sua articulação com o serviço. 

A partir dessas estratégias de investigação adotadas e referenciadas pela 

perspectiva metodológica já apresentada que nos assinala o processo de pesquisa como 

uma produção de conhecimento em contínuo movimento e mutação, burilamos nossos 

objetivos, de modo a torná-los mais claros, precisos e em maior consonância com nosso 

referencial teórico e com a afecção produzida pelos encontros ocorridos na pesquisa. 

Propusemos como objetivo geral investigar as conexões entre o dispositivo-

dança e o processo de desinstitucionalização da loucura, e como objetivos específicos: 

1) Discutir a especificidade da utilização da dança numa oficina terapêutica; 2) analisar 

o encontro entre arte e promoção de saúde, a partir das relações que se estabelecem 

entre a oficina de expressão corporal em dança (e o espaço ocupado por ela) e os outros 

serviços promovidos pelo CAPS, observando as maneiras pelas quais a equipe técnica 

lida com este espaço; 3) refletir acerca dos processos de subjetivação postos em 

funcionamento através da experiência dessa oficina, principalmente, em relação aos 

usuários, aos técnicos do serviço, ao “oficineiro” e à própria pesquisadora. Tais 
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objetivos servir-nos-ão como guia em nossa discussão, auxiliando-nos a dar expressão e 

sentido ao nosso escopo. 

Conforme indicamos, nossa investigação baliza-se na interface entre dois 

termos, a saber: a saúde mental e a dança. Tal relação, contudo, não se apresenta já 

dada, nem é estática. Ela vem se constituindo ao longo de um processo de encontros e 

desencontros, que tem no corpo seu principal elo. No entanto, ao expressarmo-nos dessa 

maneira, “a saúde mental” e “a dança”, findamos por generalizá-los e encerrá-los em 

definições que nada explicam. Afinal, de que dança estamos tratando? A quais 

princípios e pressupostos no plano da saúde mental nos perfilamos? Que encontros 

foram e são possíveis entre tais campos? Que efeitos são produzidos nesses embates? 

No intuito de esmiuçarmos tais questões, articulando-as às outras que já 

expusemos, desejamos construir um plano no qual seja possível apresentar e burilar 

alguns conceitos e discussões que nos ajudarão no decorrer de nossa pesquisa. 

 

2.2. REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE MENTAL: A CONSTRUÇÃO DE MODOS DE LIDAR COM A 

LOUCURA. 

Partamos, pois, de uma reflexão sobre a saúde mental. Em uma rápida digressão 

acerca dos modos como se percebia e lidava com a loucura ao longo do tempo, podemos 

observar que esta só ganha status de alienação e de doença mental a partir da 

constituição do saber psiquiátrico com suas estratégias de isolamento, exclusão e 

internamento hospitalar11. Foucault (1979/2003) enuncia que na Europa até o século 

XVIII, a loucura, entendida como erro ou ilusão, não precisava necessariamente ser 

                                                 
11 Não temos a pretensão, neste trabalho, de escrever uma história da loucura com todas as suas nuanças. 
Nossa aspiração é tão somente desnaturalizar a loucura como doença mental, contextualizando alguns 
olhares e concepções que nos levam a problematizar os variados saberes e práticas forjados em diferentes 
contextos. Para uma compreensão mais aprofundada do tema, indicamos: Foucault, M. (2005) História da 
loucura na idade clássica. 8ª ed. São Paulo: Perspectiva. (Texto original publicado em 1972).     
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apartada da vida cotidiana. Em casos extremos, os médicos recomendavam como 

terapêutica, viagens, repousos e retiros, que proporcionassem contato com a natureza, 

modelo supremo de verdade para a época, auxiliando, assim, a dissipar toda quimera. 

Recomendavam também o teatro, como lugar terapêutico, no qual o louco poderia, por 

meio da ficção, reconhecer seu próprio engano e se desfazer dele.12   

Vemos, assim, que o saber sobre a loucura constituído naquela época produzia 

determinadas formas de tratá-la, que se diferenciam sobremaneira das formas 

concebidas a partir do estabelecimento e da invenção de um novo olhar sobre ela no 

começo do século XIX: o do paradigma da regularidade e normalidade. Tal maneira de 

explicar a loucura como desvio e descontrole da norma vai produzir um novo objeto, 

um novo saber e novas práticas: o doente mental, a psiquiatria e o hospital, este último 

não mais nos moldes do hospital geral do século XVII, que abrigava leprosos, doentes, 

loucos, mendigos, mas como instrumento de intervenção e tratamento mediante a 

prática do internamento. 

Embora tal prática, de início, possua a mesma função que os hospitais do fim do 

século XVIII, de permitir a manifestação da doença, tal instituição, como pensada por 

Esquirol, desponta como lugar de embate entre o descontrole das paixões dos doentes e 

a vontade reta dos médicos. Para tanto, é necessário ordenar e classificar os loucos a 

partir da observação sistemática, produzindo uma nosografia que define como e em que 

ambientes específicos do hospital cada um deve se encaixar e ser agrupado.  

 

Assim se estabelece a função muito curiosa do hospital 
psiquiátrico do século XIX: lugar de diagnóstico e de 
classificação, retângulo botânico onde as espécies de 
doenças são divididas em compartimentos cuja disposição 

                                                 
12 Tal prática lembra-nos a concepção de arte defendida por Aristóteles, na Grécia Antiga, que advogava 
ser esta um instrumento de expurgo e catarse (Feitosa, 2004, Haar, 2000). Percebemos que ainda nos 
nossos dias, existem práticas terapêuticas que fazem uso da arte neste intuito. 
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lembra uma vasta horta. Mas também espaço fechado para 
um confronto, lugar de uma disputa, campo institucional 
onde se trata de vitória e de submissão (Foucault, 
1979/2003, p.122). 

 

Desde essa época até os dias de hoje, a utilização de diferentes tecnologias, tais 

como isolamento, interrogatórios públicos e particulares, tratamentos-punições (ducha, 

trabalho obrigatório), lobotomias e uso de contenções físicas (algemas, cordas, camisa-

de-força) e químicas (medicamentos), tinha como função não apenas eliminar o 

distúrbio moral mediante o controle das energias, pensamentos e condutas dos internos - 

como era apontado pela medicina da época - mas principalmente criar e sustentar o 

personagem do médico no papel de detentor da verdade sobre a loucura e o efeito de seu 

saber-poder sobre o louco (Foucault, 1979/2003). 

Essas estratégias terapêuticas, além de nos fazerem pensar sobre a questão do 

poder médico, fazem alusão ainda a dois pontos bastante relevantes para o nosso 

trabalho. O primeiro deles refere-se ao corpo e a um tipo de controle que passa a incidir 

sobre o mesmo a partir do século XVIII, que Foucault nos apresenta de modo 

esclarecedor: o poder disciplinar. O segundo, que também apresenta ligações estreitas 

com o anterior como veremos, diz respeito à criação e ao uso das chamadas oficinas 

terapêuticas, que em determinado momento, aparecem como ferramenta importante no 

contato da arte com a loucura. 

Sobre o primeiro ponto, Foucault (1975/1997, 1999b) versa acerca do modo 

como as categorias “espécie”, “população”, “corpo” tornam-se objeto de atenção 

política em detrimento de categorias jurídicas, que num momento anterior, nas 

sociedades de soberania, gozavam de mais importância. Torna-se fundamental gerir a 

vida, mais do que definir a morte, visto que é por meio dessa formatação do corpo-

indivíduo e do corpo-população que é possível governar a existência de acordo com 
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certo regime político, social e econômico. Tal controle, como percebe o autor, está 

indiscutivelmente atrelado ao aparecimento do capitalismo, que engendra novas 

configurações subjetivas. 

O que Foucault denomina “corpos dóceis” é, exatamente, a fabricação de 

sujeitos pelas tecnologias disciplinares com o objetivo de serem corpos produtivos ao 

sistema político e econômico, esvaziados de potência de criação e vida. Para isto, são 

desenvolvidos mecanismos precisos de adestramento desses corpos que são postos em 

funcionamento nas fábricas, prisões, escolas, hospitais, etc. São as disciplinas.13

Nesses lugares, por meio do esquadrinhamento do espaço, da normatização do 

tempo, da vigilância constante e de práticas de registro como o exame, foi criando-se a 

noção de “indivíduo”, essa figura de subjetividade configurada pela metrificação, pela 

análise e manipulação do corpo e passível de coerção e controle. 

O corpo apresenta-se assim como o substrato principal onde as técnicas 

disciplinares vão atuar, forjando processos de subjetivação marcados, como nos diz 

Foucault (1975/1997), pelo aumento das forças do corpo em termos de utilidade 

econômica, mas diminuindo essas mesmas forças em termos de submissão política. 

Conectando-nos novamente à discussão prévia acerca do poder médico e do 

estabelecimento do hospital como instrumento terapêutico, observamos que a partir da 

entrada da tecnologia política da disciplina no âmbito do hospital e a transformação do 

sistema de poder em seu interior, serão criadas as condições de possibilidades de 

medicalização do mesmo. Surge, então, o hospital como ferramenta de cura e o médico 

como principal responsável pela organização hospitalar (Foucault, 1979/2003). 

                                                 
13 Nas palavras do autor: “Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 
realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade são o que 
podemos chamar as <<disciplinas>>” (Foucault, 1975/1997, p.126).  
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Isto quer dizer que, concomitante ao processo de modificação da função do 

hospital, visto numa época anterior a esta como um local regido pelo poder religioso e 

que se destinava à salvação e à assistência filantrópica dos que ali estavam, 

transformava-se também a função do médico, que antes era definido pelas consultas 

privativas e que assumia uma postura muito mais passiva no processo adoecer-morrer e 

que, ao final do século XVIII, estabelece-se como o poder mais alto da hierarquia 

hospitalar.  

Sob o exercício do poder disciplinar, o hospital estrutura-se, como vimos, como 

um grande laboratório botânico, no qual os pacientes devem ser separados, classificados 

e tratados de acordo com seus sintomas e patologias. A tônica é a do controle. É 

importante controlar para melhor curar. Além disso, o hospital passa a ser local de 

formação e transmissão de saber, que permitem a manutenção do poder médico, bem 

como o controle das populações de um modo geral, através dos registros cotidianos. 

É por esse motivo que Foucault (1979/2003) declara que a medicina do século 

XVIII tem como objetos de saber e alvos de intervenção tanto o indivíduo quanto a 

população e que esta dualidade será um fenômeno próprio do século XIX.  Dreyfus e 

Rabinow (1995), em concordância com o pensamento foucaultiano, nos indicam que é 

no início de tal século que há a junção desses dois elementos para a formação de 

tecnologias de poder que ainda perduram na contemporaneidade. Foucault denominou 

“biopoder”, tal exercício de poder que toma como objeto de manipulação os dois pólos: 

o corpo-espécie e o corpo-indivíduo. 

O controle sobre os corpos vai se tornando cada vez mais sutil, mas nem por isso 

menos intenso. Ao contrário, novas formas de modulação da subjetividade são 

engendradas de forma a fazer com que o controle seja contínuo, sem necessidade dos 

grandes meios de confinamento, que passam por uma crise generalizada após a Segunda 
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Guerra Mundial. É o que Deleuze (1992) vai apontar como as “sociedades de controle” 

que começam a surgir e coexistir com o regime disciplinar.  

 Nesse novo sistema, o controle diferentemente da disciplina é rápido, mutável e 

ilimitado, feito a céu aberto e traz mudanças explícitas nas formas de subjetivação de 

indivíduos e coletivos. Novos mecanismos de controle (ou ainda, antigos, mas 

adaptados aos novos tempos) emergem, como no exemplo citado pelo próprio Deleuze 

(1992) no regime dos hospitais, onde a palavra de ordem é a prevenção e a setorização e 

o atendimento domiciliar e os hospitais-dia assinalam novas liberdades, mas também 

indicam novos perigos. 

Denise Sant’Anna nos explicita os efeitos de poder sobre os corpos nessa 

passagem entre a sociedade disciplinar e a de controle: 

 

(...) se com as sociedades disciplinares as infrações 
incidiam sobre o corpo indisciplinado, naquelas de 
controle elas incidem muito mais sobre os corpos que não 
sabem se manter no comando das situações, o que, muitas 
vezes, se traduz pela falta de habilidade e de recursos para 
obter os serviços que prometem, justamente, resgatar ao 
ser humano um controle sobre si, mesmo que, para isso 
seja preciso se desvincular dos parâmetros que definem a 
escala humana (Sant’Anna, 2002, p.106).  

 

A autora assinala um aspecto da contemporaneidade em relação ao corpo que é o 

do autocontrole, de um cuidado consigo mesmo que difere do cuidado de si percebido 

na Grécia Antiga14. A ordem do controle agora é outra, determinada pela procura de 

prazeres ilimitados propiciados por uma forte indústria de beleza, medicamentos e 

                                                 
14 Foucault, no segundo volume de sua trilogia sobre a história da sexualidade, expõe que na Grécia 
Antiga, o exercício do cuidado de si era praticado voluntariamente, não apenas mediante a fixação de 
regras de conduta, mas principalmente pela modelagem da vida de forma singular como maneira de 
responder a certos critérios de estilo (Foucault, 1984). As prescrições, conselhos, opiniões e regras tinham 
por objetivo a reflexão, que delinearia a conduta pessoal cotidiana de modo a desenvolver um governo de 
si, que estava relacionado intrinsecamente à capacidade de governar a polis. 
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nutrição. É necessário prevenir e evitar doenças, mal-estares, a velhice, a obesidade, os 

estresses através da manipulação do corpo como mercadoria para ver e ser vista15. 

Tal exacerbação da individualidade provoca o enfraquecimento das redes 

políticas, éticas e de solidariedade em detrimento do marketing, da publicidade e da 

eficácia. Dessa forma, podemos perceber porque transtornos de ansiedade, como a 

síndrome do pânico, e depressões são tão presentes em nossa contemporaneidade. 

Segundo Suely Rolnik (2000), na atualidade, as experiências de desestabilização e 

contato com o caos encontram-se sobremaneira intensificadas que são vividas como 

fragilidades, como medo de sucumbir à perda da segurança de “ser quem se é”. 

Vive-se, então, um paradoxo: em meio a tanta agitação e informação sobre como 

se deve ser, como mudar para ser mais bonito, mais saudável, mais interessante, há o 

medo de se desfazer de uma configuração subjetiva a qual já se está acostumado. 

Ademais, há o discurso do risco no qual “o medo coletivo diante da vulnerabilidade da 

vida vem sendo capturado e, em um mesmo movimento, as mensagens especializadas 

que aliviam tensões e protegem a sociedade vêm sendo propagadas (...)” (Fraga, 2006, 

p.31). 

Todas essas alterações nas formas de viver e entender o corpo e a saúde nos 

remetem diretamente às mudanças pelas quais passou também a maneira de 

compreender e lidar com a loucura. Embora ainda vigore um regime de poder e saber 

que sustenta, por exemplo, a existência de instituições asilares, co-existem outras forças 

que geram várias transformações no campo da saúde mental. 

                                                 
15 Encontramos eco dessa discussão na obra de Marzano-Parisoli (2004) que, embora parta de um 
referencial um pouco distinto do que estamos trabalhando, aponta-nos uma retórica da saúde vivida em 
nossos dias que consiste não apenas em uma recusa da doença, mas também em sua estigmatização, pois 
a enfermidade em tal contexto aparece como desvio não apenas da norma natural e biológica, como 
também das normas socioculturais e morais. O desvio em relação a essas últimas refere-se à doença como 
uma incapacidade de assumir responsabilidade pela própria vida. 
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Não é nosso intuito neste trabalho fazer uma história das reformas pela qual o 

saber e a prática psiquiátrica passaram ao longo dos tempos. Tencionamos, apenas, 

expor que foram muitas as lutas e as experiências pelas quais passou a assistência ao 

portador de sofrimento mental. Conforme vimos, durante muitos anos, desde o fim do 

século XVIII, a loucura foi entendida como doença mental, entrando num rol de 

patologias que deveriam ser curadas para que o indivíduo voltasse à sua vida normal. 

Vimos, também, que vários métodos, técnicas e procedimentos, muitas vezes invasivos 

e quase sempre degradantes, foram empregados nesse processo. 

Para haver mudanças de fato na concepção da loucura era preciso que houvesse 

modificações dentro da própria psiquiatria. Era preciso desconstruir os discursos 

erigidos pela medicina e apropriados pela sociedade em relação à periculosidade e à 

incapacidade dos loucos. Era preciso, enfim, construir novas formas de cuidado, que 

criassem um outro modo de lidar com a diferença. 

Alguns desses processos detonados a partir da Segunda Grande Guerra16 que 

podemos citar são: a Comunidade Terapêutica, na Inglaterra; a Psicoterapia 

Institucional, na França; a Psiquiatria de Setor, também na França, e a Psiquiatria 

Comunitária ou Preventiva, nos Estados Unidos. De acordo com Paulo Amarante 

(2003), tais reformas se diferenciavam em suas práticas, conceitos e abordagens e ele as 

divide em grupos. As duas primeiras (Comunidade Terapêutica e Psicoterapia 

Institucional) visavam a modificações na dinâmica do hospital de modo que ele se 

tornasse eficaz em alcançar seu objetivo: a cura dos pacientes. As duas últimas 

(Psiquiatria de Setor e Psiquiatria Comunitária) tomaram a comunidade como foco de 

suas ações de tratamento e prevenção. 
                                                 
16 Os anos seguintes à Segunda Guerra Mundial foram fundamentais no desenvolvimento de diferentes 
abordagens técnicas e teóricas no campo da Psiquiatria. Segundo Paulo Amarante, “as situações de 
violência e exclusão vividas durante a guerra permitiram uma reflexão sobre a forma como a psiquiatria 
vinha lidando com o sofrimento mental” (2003, p.26). 
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A Psiquiatria Democrática Italiana, assim como a Antipsiquiatria (e depois a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, inspirada na proposta italiana), contudo, se 

diferenciavam por questionarem a psiquiatria em si: seus pressupostos, discursos e 

práticas e por proporem, a partir dessa interrogação, uma outra relação com a loucura 

que não precisava mais viver em um mundo à parte. 

A desinstitucionalização, movimento e princípio fundamental da Reforma 

Psiquiátrica Italiana, aparece na década de 1960, radicalizando a discussão e a 

desconstrução do paradigma psiquiátrico da Modernidade. Neste contexto, ela não se 

apresentou apenas como desospitalização (redução de números de leitos, política de 

altas, fechamento de hospitais), mas principalmente, como crítica à compreensão da 

loucura sob uma ótica mecânica e racionalista de causa-efeito, problema-solução 

(Rotelli, Leonardis & Mauri, 2001). 

A negação do conceito de doença mental como construção teórica baseava-se na 

percepção de que a condição de excluído do sujeito em sofrimento, posta no paradigma 

psiquiátrico, tinha efeitos danosos que não poderiam ser identificados como 

conseqüência de sua enfermidade. A cronificação dos sujeitos advinda de sua internação 

no manicômio assinalava o quanto o modelo psiquiátrico era funesto em suas vidas. 

Assim, era necessário não só uma mudança de ordem teórico-conceitual, como também 

transformações práticas neste campo (Amarante, 1996). Não pensemos, todavia, que 

isso significou descaso ou desassistência, mas sim uma renúncia a este modo de 

conceber a loucura, desmontado-o e propondo, a partir daí, uma ação de mudança 

institucional. 

 

(...) a desinstitucionalização é um trabalho prático de 
transformação que, a começar pelo manicômio, desmonta 
a solução institucional existente para desmontar (e 
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remontar) o problema. Concretamente se transformam os 
modos nos quais as pessoas são tratadas (ou não tratadas) 
para transformar o seu sofrimento, porque a terapia não é 
mais entendida como a perseguição da solução-cura, mas 
como um conjunto complexo, e também cotidiano e 
elementar, de estratégias indiretas e mediatas que 
enfrentam o problema em questão através de um percurso 
crítico sobre os modos de ser do próprio tratamento 
(Rotelli, Leonardis & Mauri, 2001, p.29). 

 

Observamos que esta desconstrução da instituição que é a própria desconstrução 

da psiquiatria como instrumento de saber e poder aponta um novo olhar, 

complexificando o objeto, que já não é mais a “degenerescência que deve ser curada”, 

mas passa a ser a “existência-sofrimento” do indivíduo e sua relação com a sociedade. 

Este último aspecto é essencial, visto que a loucura era entendida como um mal 

individual, que necessitava ser excluída do convívio social por ser algo da ordem da 

anormalidade. A partir desse processo, no entanto, será possível objetivar a 

transformação das relações entre os indivíduos, a começar pelos técnicos de saúde 

mental. 

Ao “colocar a doença entre parênteses”, como propôs Franco Basaglia (expoente 

da Reforma Italiana), surge a possibilidade de perceber o sujeito como singular em seu 

sofrimento, com potência de produzir vida, sociabilidade e saúde, esta última agora 

compreendida pela ordem da invenção (fabricar para si uma saúde) em contraposição ao 

regime da norma (que divide a existência entre normal e patológico).  A noção de 

cuidado já não é mais a de tratar o problema visando à cura, mas “ocupar-se, aqui e 

agora, de fazer com que se transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do 

‘paciente’ e que, ao mesmo tempo, se transforme sua vida concreta e cotidiana, que 

alimenta este sofrimento” (Rotelli, Leonardis & Mauri, 2001, p.33). 
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Neste sentido, a desinstitucionalização tornou necessária a criação de novos 

serviços que substituíssem a internação. Em Trieste, onde se iniciou a Reforma Italiana, 

foram criados Centros de Saúde Mental, espaço de acolhimento, encontro, socialização 

e trabalhos terapêuticos diversificados, aberto 24 horas; plantão psiquiátrico em 

hospitais gerais, para os casos de emergência; cooperativas de trabalho organizadas 

pelos centros, etc. 

O Brasil, conforme já dito, foi bastante influenciado pela experiência italiana. Os 

princípios da desinstitucionalização, bem como o movimento da luta antimanicomial 

são a base para a reforma psiquiátrica brasileira. Tal movimento teve sua origem ligada 

à crise no modelo de assistência asilar e à organização e luta do Movimento de 

Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), no fim da década de 1970, ganhando a adesão 

de diversos seguimentos da sociedade ao denunciar a violência e os maus-tratos a que 

eram submetidos os pacientes internos dos hospitais. Na segunda metade da década de 

1980, a noção de desinstitucionalização insere-se efetivamente na reforma psiquiátrica 

brasileira, marcando uma ruptura com a dimensão puramente tecnológica e burocrática 

de tal processo (Alarcon, 2002). O lema “Por uma sociedade sem manicômios”, adotado 

no II Congresso Nacional do MTSM, em Bauru, indicava a necessidade de articular 

todos os atores sociais, não apenas os profissionais da área, mas familiares, 

organizações governamentais, não-governamentais, enfim, a sociedade como um todo 

(Brasil, 2005). 

O que se objetivou com todo esse movimento, impulsionado pela luta 

antimanicomial, foi a desconstrução do estigma da loucura e a re-apropriação, por parte 

desses sujeitos, de sua cidadania. Este conceito, numa acepção basagliana, no entanto, 

não se relaciona apenas a desenvolver direitos políticos, sociais ou jurídicos. 
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Trata-se, sobretudo, de ampliar ou diversificar, em um 
prático trabalho de desinstitucionalização, o próprio 
conceito de cidadania, no sentido de admitir a pluralidade 
de sujeitos, com suas diversidades e diferenças num 
mesmo patamar de sociabilidade (Amarante, 1996, p. 
114-115). 

 

Como efeitos desse processo, surgem as primeiras proposições para a 

reorientação do modelo de assistência. É fundado o primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial do Brasil, o CAPS professor Luís da Rocha Cerqueira, na cidade de São 

Paulo, e há a intervenção em um hospital psiquiátrico em Santos - SP, que se torna 

marco da reforma, atestando a real possibilidade de produzir uma rede substitutiva aos 

manicômios17. 

Nesta mesma época, final dos anos de 1980, é criado o projeto de lei Paulo 

Delgado, que propõe a extinção gradual dos hospitais psiquiátricos e a criação de 

serviços alternativos de cuidado. Propõe ainda a regulamentação dos direitos das 

pessoas portadoras de sofrimento psíquico. Embora tal projeto tenha sido rejeitado na 

íntegra (sendo aprovado um outro, com alterações no que diz respeito ao fechamento 

dos hospitais), ele foi a inspiração para que muitos movimentos sociais conseguissem 

aprovar leis semelhantes (determinando a troca progressiva dos leitos psiquiátricos por 

redes integradas de atenção à saúde mental) em diversos estados do país (Brasil, 2005, 

Cerqueira, 2006). 

É nesse contexto, pois, que vão surgir outras práticas e estratégias constituintes 

dessa rede de serviços substitutivos. Um desses serviços é o Centro de Atenção 

                                                 
17 Alarcon (2002) explica que o primeiro CAPS fundado ainda não tinha como sua função ser organizador 
da rede de cuidados em SM, tampouco se conectava à proposta de territorialidade do serviço. De acordo 
com ele: “Tecnicamente falando, estava entre o hospital-dia e o que hoje denominamos serviços 
territoriais ou comunitários” (Alarcon, 2002, p.56). Para tal autor, foi o NAPS inaugurado em Santos em 
1989 que primeiro contemplou, de fato, os pressupostos da reforma psiquiátrica no paradigma da 
desinstitucionalização ao se definir como um serviço substitutivo ao manicômio de base territorial, que se 
apoiava em serviços não somente médicos, mas sociais e culturais. 
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Psicossocial – CAPS, exemplo da reorientação do modelo assistencial, que é estratégico 

para a organização da rede em determinado território, baseando sua atuação na questão 

do cuidado e da atenção integral aos usuários, sem apartá-los da dimensão social na qual 

estão inseridos. 

 

O cuidado psicossocial pretende tratar da pessoa em sua 
integralidade e em sua complexidade, considerando tanto 
a dimensão psíquica/mental, como a dimensão social 
(relação com a família, com grupos sociais: na escola, no 
trabalho, no lazer etc.) Assim se pressupõe que o fato de 
alguém estar doente não significa que outros aspectos da 
sua vida devem ser desconsiderados e negligenciados. 
Cada pessoa, independentemente de sua condição de estar 
em um processo de sofrimento mental, deve ser 
considerada e estimulada no seu potencial e na sua 
capacidade de fazer atividades e de relacionar-se, não 
devendo lhe ser imposto um jeito de ser, de agir e de 
experimentar a vida (Amarante, 2003, p.62). 

 

Busca-se construir uma rede de serviços e projetos assistenciais que não se 

limitem ao âmbito da saúde mental, mas que consigam lidar com a saúde de forma mais 

ampla e abrangente, levando em conta o território social no qual os usuários, familiares 

e a sociedade possam se conectar uns aos outros. Esses espaços – tais como serviços 

ambulatoriais, residências terapêuticas, cooperativas sociais de trabalho, centros de 

convivência – indicam este outro modo de compreender a noção de “terapêutico”, que já 

vínhamos apontando, que não se reduz à ação medicamentosa ou psicoterápica. 

Os CAPS são alguns dos dispositivos da rede de serviços substitutivos de maior 

complexidade. De acordo com a descrição do Ministério da Saúde (Brasil, 2002, 2007), 

os CAPS são equipamentos de saúde municipais, abertos, de atenção diária aos 

portadores de transtornos mentais severos e persistentes, servindo como locais de 

referência de atendimento para a população de sua área de abrangência. Neles são 
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realizados acompanhamentos clínicos e a re-inserção social mediante o acesso ao 

trabalho, ao lazer, aos direitos civis, bem como o fortalecimento dos laços com a família 

e com a comunidade. 

A idéia de re-inserção social está intrinsecamente relacionada à perspectiva da 

reabilitação psicossocial, que consiste na idéia de reaprendizagem das atividades 

cotidianas, com a participação em atividades sociais e laborais. Assim como a 

desinstitucionalização, o paradigma da reabilitação é um dos pressupostos da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. Contudo, essas duas vertentes, embora muitas vezes sejam 

tomadas como sinônimos se diferenciam, pois possuem objetivos distintos. Enquanto a 

desinstitucionalização visa a uma desconstrução dos manicômios concretos e 

imaginários, lutando por transformações ideológicas e estruturais, a reabilitação busca 

recolocar o sujeito na sociedade, recuperando-o das perdas derivadas de sua exclusão. 

Concordamos com Cerqueira (2006) ao indicar a desinstitucionalização e a luta 

antimanicomial como paradigmas mais abrangentes para a discussão da reforma. Isto 

não quer dizer, porém, que as questões trazidas pela reabilitação psicossocial não sejam 

importantes ou não nos aticem a refletir sobre elas em nossa investigação. No caso das 

oficinas terapêuticas, como veremos a seguir, tal pensamento se encontra bem presente, 

assim como em outras atividades comunitárias realizadas pelos CAPS. Ressaltamos, 

contudo, que nosso olhar pauta-se pelos princípios trazidos pela discussão da luta 

antimanicomial e da desinstitucionalização, o que significa entender a Reforma 

Psiquiátrica de modo mais amplo, como uma forma diferente de compreender e lidar 

com a loucura. 

Uma das principais ferramentas dos CAPS, de acordo com o Ministério da 

Saúde (Brasil, 2002), são as oficinas terapêuticas, que propõem o cuidado aos usuários 

através de distintos meios, tais como a realização de atividades produtivas, a integração 
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familiar e social, o exercício da cidadania, a expressão de sentimentos etc. Elas são 

realizadas em grupo, contando com a presença e coordenação de um ou mais 

profissionais do serviço. 

Antes de nos determos no uso das oficinas como instrumento da reforma 

psiquiátrica, é interessante fazermos um breve retorno às origens de tais atividades. 

Guerra (2004) expõe que a utilização da atividade e do trabalho no contexto psiquiátrico 

passou por uma série de transformações. Nos internamentos no hospital geral do século 

XVII, quando a loucura ainda era vista somente como mais um desvio social (e não 

como doença), o imperativo do trabalho servia como recurso para a manutenção da 

ordem, impedindo o ócio e a mendicância, sinônimos de desregramento e libertinagem. 

Na França, no fim do século XVIII, com Pinel, há a apropriação da loucura e de 

sua terapêutica pelo saber psiquiátrico, a partir de uma perspectiva cientificista e 

racionalista, que construiu para o louco o lugar de alienado. Para a alienação mental, 

esse distúrbio provocado pelas paixões descontroladas, indicava-se o tratamento moral 

que se utilizava de estratégias para a re-educação da mente alienada por meio do 

isolamento e do trabalho terapêutico inteligentemente organizado. O pensamento 

vigente era que “só a disciplina do trabalho seria capaz de restituir um interesse real 

pelo mundo objetivo, arrancando o indivíduo alienado da apatia, da indolência e da vida 

vegetativa à qual a doença o teria delegado” (Amarante, 2003, p.18). 

Voltamos, assim, à discussão sobre o poder disciplinar e o controle exercido 

sobre os corpos que verificamos em outras instituições fechadas além do hospital. Em 

todas elas foi se configurando uma pedagogia do corpo, que ganhará mais força no 

decorrer do século XIX com o desenvolvimento do capitalismo, e que encontrará na 

ciência, na técnica e até mesmo na arte, recursos para o bom adestramento desses 
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corpos.18 Deste modo, a ergoterapia empregada nos manicômios significava, em última 

instância, ortopedia, ocupação e correção. 

Já no século XX, com as reformas psiquiátricas em curso por vários países, as 

oficinas despontam como possibilidade de singularização e inserção social. Conforme 

Guerra (2004), a partir dos pressupostos da desinstitucionalização, a atividade e o 

trabalho não têm por fim a mera ocupação ou a cura dos doentes, mas se propõe a 

ampliar o poder de contratualidade e de trocas sociais dos indivíduos na vida pública e 

comunitária, repercutindo assim na sua realidade concreta. Nesse sentido, entendemos 

que a reabilitação promovida por esses espaços encontra-se mais na ordem da luta 

antimanicomial e da desinstitucionalização do que tão somente na ordem da adaptação 

ou promoção de habilidades nos indivíduos para que se encaixem no tecido social. 

Em tal contexto, as oficinas se apresentam como um campo híbrido, propiciador 

de encontros e misturas, que podem possibilitar o trânsito por diferentes territórios 

existenciais, sociais, culturais e políticos. Além disso, entender as oficinas como 

espaços de alteridade e interdisciplinaridade nos lançam questões acerca da própria 

dimensão da clínica e da saúde (Galletti, 2004). 

Não estamos, entretanto, afirmando que na prática todas as oficinas funcionem 

em conformidade com estes pressupostos. Há, como mostra Guerra (2004), muitos 

discursos que se cruzam e permeiam a lógica das oficinas, determinados por distintos 

modos de conceber e conviver com a loucura. A autora traçou quatro dessas formas 

discursivas observadas em sua investigação. São: 1) o discurso do déficit, no qual o 

louco é percebido como incapaz e as oficinas são formas de entretenimento e ocupação; 

2) o discurso do inconsciente, em que a loucura é identificada com a manifestação de 

uma estrutura clínica e a oficina teria a função de estabilizar/apaziguar sua relação com 
                                                 
18 Sobre essa temática, recomendamos Soares, C. (2005). Imagens da educação no corpo. Campinas, SP: 
Autores Associados. 
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o inconsciente; 3) o discurso da cidadania, pautado pela percepção do louco como 

excluído de seus direitos sociais e políticos e as oficinas operando como dispositivos de 

inserção e; 4) o discurso da estética, que entende a loucura como uma forma singular de 

expressão e tem nas oficinas o espaço propício para sua manifestação. 

A exposição acima não pretende dizer que tais discursos são universais ou 

definitivos. O que percebemos ao entrar em contato com as práticas das oficinas é que 

estas são plurais e flexíveis, podendo tomar várias formas e rumos. Na história da saúde 

mental no Brasil podemos notar como diferentes concepções para a utilização de 

atividades e trabalhos vão sendo construídas, reformadas e co-habitam ainda na 

atualidade. Desde a aplicação do trabalho forçado nos asilos, passando pela experiência 

de Nise da Silveira, no fim dos anos de 1940 no Rio de Janeiro, que teve como efeito, 

entre tantos outros, a colocação do emprego das atividades ocupacionais no mesmo 

patamar de outras intervenções, até chegar as novas modalidades de assistência, como 

os CAPS, muitas metamorfoses se processaram, embora nem por isso possamos 

acreditar que tudo está feito. 

Como todo processo, o uso das oficinas no contexto da saúde mental avança, 

estabiliza-se, mas ainda sofre retrocessos, principalmente, ao se deparar com o 

desconhecimento das pessoas (usuários, técnicos, gestores, comunidade) em relação à 

dimensão que tais atividades podem ter ao tomarem o paradigma da 

desinstitucionalização como norte. 

Ademais, é relevante discutirmos também que, embora orientadas pelos 

princípios da reforma psiquiátrica, as oficinas terapêuticas possuem suas peculiaridades, 

com seus objetivos, métodos e técnicas específicos, bem como com seu modo de 

funcionar próprio. Existem diversos tipos de oficina, como por exemplo, de 

aprendizagem laboral, de geração de renda, de discussão sobre direitos e cidadania, e 
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ainda, aquelas de cunho expressivo, que fazem da arte, muitas vezes, sua principal 

ferramenta.  

Em nossa pesquisa iremos nos aprofundar na discussão dessas últimas; de modo 

especial na possibilidade de utilização de certa perspectiva de dança em um grupo do 

CAPS. Para tanto, achamos necessário, primeiramente, distinguir em que concepção de 

arte e dança nos apoiamos. 

 

2.3. A ARTE E A DANÇA COMO PRODUTORAS DE NOVOS POSSÍVEIS.  

Ao longo da história, os seres humanos foram criando diversas formas de 

expressão através do movimento dos seus corpos, da emissão de sons e da inscrição de 

símbolos que representavam seu modo de viver e de se relacionar com o mundo. Com o 

passar do tempo, essas estratégias de expressão foram sendo modificadas e se 

transformaram no que hoje entendemos por modalidades artísticas, tais como as artes 

plásticas clássicas (pintura, escultura e arquitetura), a música, a poesia, o teatro, a dança 

e com o advento das tecnologias, a fotografia, o vídeo, as instalações etc. 

Não é objetivo de nosso estudo retomar as concepções filosóficas, sociais e 

estéticas que produziram diferentes olhares sobre a arte, tampouco ensejamos escrever 

uma história sobre a criação desse campo, com um estatuto de saber imanente a ele. O 

que gostaríamos de apontar é que todas as mudanças ocorridas na forma de entendê-lo 

estavam intimamente conectadas às modificações pelas quais as sociedades passavam. 

A arte está intrinsecamente ligada à produção de modos de existência. Dessa 

forma, compreendê-la apenas como retrato de uma época ou de um pensamento seria 

restringir seu valor e seu sentido. Se tomarmos, por exemplo, a utilização da arte nos 

povos primitivos, com seu estatuto mítico, ou os movimentos de vanguarda do segundo 
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pós-guerra, vemos que ela se constitui como uma forma de pensar e criar, provocando 

transformações e agenciando devires. 

Tal modo de compreender a arte está também relacionado a um olhar 

contemporâneo que, ao desconstruir a primazia da razão instrumental, do paradigma 

cientificista moderno e da idéia de essência humana, pôde refletir sobre o pensamento 

como algo não só da ordem da consciência, mas também da ordem da afecção. Essa 

perspectiva, que não se limita a uma questão artística, perpassa diversos eixos da 

existência e possibilita vislumbrar uma maior complexidade para a própria vida. 

Baseando-nos, pois, em tal concepção, que como já informamos anteriormente 

encontra suporte teórico-conceitual na filosofia da diferença, entendemos a arte como 

um processo de elaboração material e sensível, que opera mediante a criação de blocos 

de sensações que duram, permanecem e excedem quem os experimentam. É a produção 

do que Deleuze e Guattari (1992) denominam afectos e perceptos: seres que valem por 

si mesmo e que ultrapassam qualquer vivido. 

Tais autores esclarecem essa questão ao enunciar a existência de três modos de 

pensamento que, embora heterogêneos e distintos entre si, deslizam e passam um pelo 

outro. São a filosofia, a ciência e a arte. Cada uma dessas formas relaciona-se com o 

caos de uma maneira específica, isto é, atravessa essa velocidade infinita das partículas 

e compõe com esses fluxos um plano, no qual a criação torna-se possível. 

A idéia de criação, que tanto comentamos, pode ser mais bem entendida através 

do pensamento nietzschiano enunciado por Rosa Dias: 

 

Tal como os artistas, Nietzsche se apodera do termo 
criação para designar um tipo de fazer que não se esgota 
em um único ato, nem em inúmeros atos e vai mais além 
dessa atitude. Amplia a noção de arte para dar conta dos 
atos que produzem continuamente a vida. Para ele, o ato 
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de criar não é um simples fazer prático que diz respeito ao 
terreno da utilidade, não designa apenas um ato particular, 
mas um ato fora do qual nada existe. Criar é uma 
atividade constante e ininterrupta. É estar sempre 
efetivando novas possibilidades de vida (Dias, 2004, 
p.133). 

 

Existir, então, é criar. A vontade criadora é uma necessidade imperativa que 

move e faz afirmar a potência da vida. Essa necessidade, contudo, não diz respeito a 

uma falta, mas a um devir, a uma temporalidade que se faz num constante recomeçar. 

Há várias formas de criação e a arte é uma delas, constituindo-se como um dispositivo 

possível de efetivação de outros mundos, um inventar incessante de diferentes formas 

de existência, um modo outro de habitar o tempo. 

A arte fabrica intensidades, ligando-se a outros fluxos e propiciando a 

maquinação de sentidos diversos. Produz encontros com outras suavidades, mas 

também cria vertigens: põe em risco aqueles que dela se aproximam, provoca 

desterritorializações para potencializar a experimentação e a produção de outros 

territórios existenciais.  

É neste processo de destruição/criação, de esburacar o finito no intuito de 

reencontrar o infinito, que a arte manifesta-se como um acontecimento, como potência 

de desestabilização das formas já atualizadas do pensar e do sentir, como abertura para a 

criação de múltiplos sentidos. Ela se mostra como um modo singular de resistência. E 

aqui tomamos resistência não apenas como uma idéia meramente negativa ou de reação 

a algo, porém como o movimento de ser lançado novamente na vida como devir, a re-

existir, deixando-se afetar pelas forças que nos circundam e aumentam a nossa potência 

de agir (Oneto, 2006). 

O contato com a arte vai, então, muito além de uma simples utilização 

instrumental das técnicas artísticas. Se a arte é potência de afecção e mudança, ela 
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transborda sua própria obra, seu produto acabado, tornando-se processo e vetor de 

singularização e de conexão com diferentes linhas e campos.  

Não estamos afirmando, todavia, que o emprego da arte em uma oficina no 

CAPS, para retomarmos nossa discussão, seja a solução definitiva para ativar processos 

de resistência, de invenção de vida. Devemos refletir também sobre os riscos dessas 

experiências. Um exemplo disso seria a apropriação pela lógica do capitalismo dos 

fluxos de resistência liberados pela arte, cafetinando, assim, as forças de invenção em 

prol da criação de territórios-padrão (Rolnik, 2004). Ou ainda, a manipulação dos 

recursos artísticos como instrumentos de ajustamento dos corpos a códigos morais pré-

determinados, como podemos observar no excerto: “Em casos de distúrbio de conduta, 

que envolvam inadaptação ou inadequação de qualquer uma ou mais conduta ou 

comportamento englobados na vida da pessoa, o arterapeuta tem como principal 

objetivo a reorganização/reestruturação do indivíduo” (Valladares, 2004, p.117). 

Notamos, assim, que em alguns casos, a arte pode ser usada não sob a ótica de 

possibilitar a diferença (Tessler, 2004), mas como forma de sujeição a padrões e normas 

definidos de antemão.  

O que nos cabe ainda comentar é que, partindo do entendimento da arte como 

criadora de novos modos de afecção e novas formas de percepção, somos mobilizados a 

pensar na produção de um corpo que não é mais aquele da disciplina ou do suplício, 

mas um corpo poroso, permeável às vibrações por ela emanadas, vetor fundamental na 

experimentação de nossas relações. Nesse sentido, o corpo é, de fato, a base da 

percepção imediata das sensações provenientes dos encontros com a potência da arte. 

Tal corpo busca os contágios e avizinhações em contraposição à lógica da competição e 

do individualismo. 
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Greiner (2006) advoga a complexidade de tal objeto e propõe, utilizando-se do 

pensamento de Muniz Sodré, que, para estudá-lo é preciso criar uma estratégia 

“indisciplinar”; ou seja, um pensamento pautado pela radicalidade das redes 

transdisciplinares, visto tal objeto estar sempre em processo e se conectar a espaços e 

temporalidades distintas. 

Essa “indisciplinaridade” exigida nos estudos sobre o corpo nos lembra mais 

uma vez a perspectiva cartográfica que determina também uma abertura a conexões 

diversas entre saberes e corpos e nos faz questionar, de maneira análoga a Moehlecke 

(2005), qual seria nosso jeito de coreografar a pesquisa. É a própria autora quem nos 

ajuda a responder ao apontar a necessidade de produzir a pesquisa como um 

acontecimento, isto é, desnaturalizando os objetos e as práticas sociais que os 

constituem e buscando novas rotas, pistas e conexões que nos possibilitem engendrar 

um outro sentido a partir da composição de forças de um dado contexto. 

Assim, sublinhamos novamente a importância de fabricarmos, na intercessão de 

tantos saberes, modos de pensar e pesquisar o corpo, a saúde mental e a dança, em 

consonância com a proposta ética e política da cartografia, que nos instiga a produzir 

modos de vida singulares, que vão além de reproduções de conceitos e saberes. 

É, pois, fabricando uma coreografia entre tais termos, desdobrando-os e 

torcendo-os de modos vários, que poderemos perceber como certa concepção de dança, 

em ligação a uma maneira específica de fazer pesquisa pode auxiliar-nos a nos abrir ao 

acontecimento, ou seja, à criação, ao acaso, ao movimento. Pode também ensinar-nos a 

não tomar o objeto pesquisado como natural, universal ou passível de apreensão em sua 

totalidade. Pode ainda nos ajudar a ver a dança:  
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(...) enquanto um modo de trabalhar, assentado nos usos 
de si, uma vez que é o próprio corpo que se torna vetor de 
um saber não-lingüístico, que compõe engenhosidades, 
para não se limitar apenas ao que lhe é imposto, ou seja, o 
seu trabalho prescrito (Moehlecke, 2005, p.156). 

 

Mas que dança é essa de que tanto falamos? Em que condições históricas ela se 

constitui? Que corporeidades19 fabricam-na e são fabricadas por ela?  

Antes de nos prolongarmos em tais problematizações, é fundamental 

ressaltarmos que não é nosso intuito descrever as manifestações e tipos de danças 

criadas pela humanidade ou escrever mais uma “história da evolução da dança”. Nossa 

intenção é discutir, de maneira análoga ao que fizemos no item anterior com a loucura, 

como a dança foi sendo pensada, elaborada e construída a partir de diferentes formas de 

conceber o corpo e a sociedade. Dessa forma, nosso foco não é apresentar linearmente 

os diversos movimentos estéticos da dança e sua caracterização técnica e cênica. O que, 

de fato, desejamos apresentar é como certos regimes de saber, poder e verdade 

conectam-se a formas distintas de entender, praticar e inventar certas modalidades de 

dança20.  

Justificamos, ainda, que lançamos mão de certa linearidade histórica não por 

concebermos a dança como evolução ou superação de um movimento pelo outro (no 

sentido de um complexificação progressiva e ascendente), mas pela necessidade de 

deixarmos claro, para os leitores pouco íntimos do tema, marcos produzidos por essa 

diversidade de criação neste campo. Esclarecemos também que os movimentos e 

perspectivas da dança coexistem em nossa sociedade e não é nosso objetivo fazer um 

                                                 
19 Utilizamo-nos do termo “corporeidades” num sentido semelhante ao adotado por Greiner (2005) que 
entende tal conceito como uma tentativa de estudar os distintos modos de um corpo vivo em contato com 
o mundo.  
20 A discussão a seguir tem como referência a dança cênica, iniciada com os balés de corte e os balés 
românticos dançados na Modernidade. Desse modo, não trataremos das danças folclóricas ou populares, 
nem daquelas executadas em festas, nas ruas ou em casas de show. 
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juízo de valor desta variedade, mas, simplesmente, perceber as condições que 

possibilitaram sua existência e seus efeitos. 

A dança, como forma de expressão, segundo Caminada (1999), surge na era 

paleolítica, sendo utilizada em rituais de celebração e fecundidade, como forma de 

agradecimento aos deuses, e também em ritos fúnebres. Atentemos que a dança neste 

contexto, como ainda hoje em muitas comunidades e tribos, possuía uma ligação íntima 

com a vida cotidiana das pessoas, com suas realizações, seus desejos e com a maneira 

de se relacionar com seu entorno. Podemos dizer, então, que a dança era vivida em sua 

imanência. O que queremos dizer com isso? 

A coreógrafa, professora e pesquisadora de dança Andréa Bardawil, em um 

curso ministrado em julho de 200521, lançou-nos uma reflexão baseada na seguinte 

proposição: “como a dança se desviou de si (ou de volta ao começo)”. Em tal discussão, 

ela afirmava, exatamente, que no decorrer do tempo, a dança originalmente relacionada 

aos ritos e tradições particulares de determinados povos começou a se codificar de 

forma tão extrema a partir dos balés de corte da Europa do século XVII que acaba por 

se afastar de seu viés expressivo referente à própria vida. Bardawil assegura que tal 

consideração não objetiva um julgamento moral (no sentido de apontar qual época era 

melhor ou estava mais certa em sua relação com a dança), mas nos instiga a pensar 

como se deu essa passagem da dança como expressão para a dança como movimento 

estético e também como, a partir do início do século XX, se enceta um movimento de 

procura por retomar essa relação ente dança e vida. 

Foi a partir do século XV que se principiaram as tentativas de codificação da 

dança, separando as danças populares daquelas executadas na corte para o 

entretenimento da nobreza. É essa separação que vai propiciar os balés de corte, origem 
                                                 
21 Curso realizado na ONG Alpendre – Casa de Arte, Pesquisa e Produção, na cidade de Fortaleza. 
Transcrição pessoal da autora com a aquiescência da palestrante. 
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da institucionalização e codificação da dança denominada cênica, que ganha status de 

arte, com técnicas e treinamentos específicos, a partir da fundação da Academia Real de 

Dança pelo rei Luís XIV, no século XVII na França (Faro, 1986, Severo Júnior & 

Magalhães, 2006). 

A divinização do corpo do soberano, exemplificada muito bem pela figura do 

“Rei Sol”22, vai firmar uma característica que acompanhará as transformações da dança 

cênica até chegar ao balé clássico, perdurando ainda em nossos dias, que é o da 

exaltação do corpo do bailarino, que à vista das pessoas que não praticam tal dança 

parece fantástico, por seu desembaraço, graciosidade e precisão. Rosa Primo (2006) 

assevera que esse é um dos motivos pelos quais tantos pais ainda procuram o balé 

clássico como complemento na formação de suas filhas23. 

Essa transição que se processa também na dança com o advento da modernidade 

constrói, conforme discutimos anteriormente, um outro olhar sobre o corpo, percebido 

como mecânico e fragmentado, modelado por diversas tecnologias com o objetivo de 

adequação às atividades para o qual é determinado. Há, com os pensadores da época 

como Descartes, uma cisão ente corpo e mente que irá marcar por muito tempo a 

concepção de corpo apregoada no ocidente. Nas palavras de Primo, “(...) o corpo vai se 

distinguindo do ‘eu’, tornando-se algo que se tem e não aquilo que se é – visão 

compatível com o capitalismo nascente” (2006, p.45). 

Conectamo-nos novamente à discussão do poder disciplinar e sua produção de 

corpos em série, que será muito bem observada no modelo corporal e nas técnicas 

construídas pelo balé clássico, direcionadas por uma lógica fechada, quantitativa e 

                                                 
22 Tal denominação dada a Luís XIV é proveniente do seu personagem no balé de corte chamado Ballet 
de l anui, no qual interpretava o “Rei Sol” que vencia as trevas, simbolizando, exatamente, o poder do 
monarca (Portinari, 1989). 
23 Primo (2006) ressalta que embora ainda hoje seja um tabu a prática do balé clássico por homens, no 
período aristocrático somente eles dançavam. A entrada das mulheres acontece a partir do Romantismo, 
no século XIX, como veremos a seguir. 
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geométrica (Primo, 2005). Há uma “pedagogia da postura” (Severo Júnior & 

Magalhães, 2006), como também uma linearização do tempo e uma metrificação do 

espaço. Essas características se tornarão mais claras com a profissionalização do balé no 

século XVIII. Já não são mais os nobres que dançam para se divertir, mas sim bailarinos 

treinados, que se apresentam em espetáculos para um novo público pagante que acabava 

de emergir, a burguesia. 

Com o surgimento do balé romântico, no fim do século XVIII e início do século 

XIX, tendo seu auge nos anos de 1820 (quando as bailarinas começaram a usar 

sapatilhas de ponta) a 1847, tal dança se solidifica e lança as bases para uma construção 

técnica, corporal e cênica, determinada pela estética do Romantismo. Perpassados por 

este pensamento, que exaltava a beleza diáfana das mulheres e o amor platônico, os 

balés daquela época comumente apresentavam suas bailarinas como personagens 

míticas e lendárias, dotadas de uma aura que remetia ao sobrenatural, tal qual seres 

alados e etéreos. As histórias eram passadas em lugares exóticos e longínquos, com 

enredos sobre amores e destinos trágicos. 

É nesse contexto, no qual as mulheres são retratadas como seres sobre-humanos, 

que ocorrerá o movimento de primazia das bailarinas como protagonistas (denominadas 

primeira-bailarina), em detrimento do espaço perdido pelos bailarinos do sexo 

masculino, como apontamos anteriormente, e que se cristalizou como algo natural de 

nossa cultura dizer que “balé (e a dança cênica de uma forma geral) é coisa de menina”. 

Nessa mesma época surgem os balés de repertório24, exemplos notórios de como 

se organizavam as ações, os corpos e o espaço cenicamente. As narrativas são lineares, 

a disposição dos bailarinos no palco é simétrica, com grupos executando movimentos 
                                                 
24 O que denominamos aqui de balé de repertório são as peças clássicas, criadas entre os séculos XVIII e 
XIX, no auge do balé romântico e clássico, que se perpetuaram no acervo de várias companhias e 
permanecem sendo executadas até a atualidade. Alguns exemplos significativos são Giselle, A Bela 
Adormecida e O Lago dos Cisnes, entre outros. 
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homogêneos, quase sempre posicionados de frente para a platéia, com destaque para os 

personagens principais, que dançam em primeiro plano. Além disso, as coreografias 

seguem a marcação da contagem pelos oito tempos e os passos, ensaiados a exaustão, e 

enfatizam mais as figuras (formas) que os movimentos. 

Essas características serão consolidadas e ainda mais acentuadas quando o eixo 

do balé passa de Paris para São Petersburgo na Rússia na segunda metade do século 

XIX e encontra em Marius Petipa sua figura mais exemplar. A disciplina, o treino 

exaustivo de passos quase acrobáticos, o academicismo, todos esses elementos tornaram 

a dança “tão precisa quanto um relógio – verdadeira fábrica de construção de corpos 

aptos à reprodução do movimento” (Primo, 2006, p.73). O ideal da virtuose, que 

enfatiza o caráter ginástico25, intensifica a busca pelo corpo perfeito (leve, mas ao 

mesmo tempo vigoroso) e a competição, ainda que velada, pelo papel de destaque. 

Não queremos dizer com isso que não existia uma preocupação em ir além da 

artificialidade dos passos. Era exatamente a condução dessa técnica por um corpo bem 

treinado que tornava possível para tal dança ser mais do que um aglomerado de passos 

ou uma exibição de força e equilíbrio, reencontrando, assim, a dimensão da arte. 

O ponto nodal dessa nossa digressão acerca dos caminhos trilhados pela dança 

não é, como pontuamos antes, o de demonizar ou enaltecer determinada técnica. Esta é 

uma ferramenta que pode ser usada como forma de aprisionamento ou invenção. 

Devemos atentar, pois, para o modo como ela é empregada e que discursos e poderes se 

agenciam nesta utilização. 

É interessante ressaltarmos também que, a despeito do balé clássico ter se 

fechado sobre si mesmo e ter buscado um adestramento e uma artificialidade do corpo e 

                                                 
25 Segundo Carmen Soares (2005), na Europa do século XIX, o termo ginástica compreendia diferentes 
práticas corporais, que incluíam desde a dança e a acrobacia aos exercícios militares e à esgrima. O 
movimento ginástico da época tinha como finalidade última moralizar os indivíduos e a sociedade. 
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do movimento que o colocavam numa esfera de transcendência, eram traçadas linhas de 

fuga no pensamento da época a respeito do estatuto da dança como arte. Exemplo26 

ilustre desse movimento foi Jean-Georges Noverre, bailarino, coreógrafo e teórico da 

dança do século XVIII, que questionava a virtuosidade como ideal último da dança, 

indicando, em seu lugar, a busca pela função expressiva do corpo como um todo. As 

idéias de Noverre, publicadas em suas Lettres sur la danse et les Arts Imitateurs, 

influenciarão muitos teóricos e coreógrafos do que se denominou “dança moderna” 

(Azevedo, 2004, Primo, 2006). 

Assim, determinada pelas transformações ocorridas na passagem do século XIX 

para o século XX no campo social, econômico, político e artístico de uma forma geral 

(com o tonalismo no campo da música; o impressionismo francês e o expressionismo 

alemão nas artes plásticas; a alteração espaço-temporal no teatro; a literatura de 

vanguarda etc.), novas configurações subjetivas vão sendo forjadas. É nesse contexto 

que a dança moderna vai se delineando como um movimento marcado pela contestação 

aos cânones e à hegemonia do balé clássico e pelo vislumbre de novas possibilidades 

técnicas, estéticas, cênicas e de relação com a dança, com o corpo e com a própria 

existência. 

Modificavam-se totalmente a filosofia, métodos e 
vocabulários de movimentos, muitas teorias foram 
desenvolvidas e escritas sobre a dança, e a liberdade 
criativa se instalou. O mundo enfrentava a 1ª Grande 
Guerra e já não era mais possível dançar sobre um mundo 
de irrealidades ou fantasias, mas sim sobre a verdadeira 
condição humana, suas vitórias e fracassos (Silva, 2005, 
p. 96). 

 

                                                 
26 Teremos outros exemplos de pensadores da dança no século XIX que farão críticas à normatização do 
balé clássico e proporão outras perspectivas para dança, tal como Delsarte, Dalcroze e Diaghilev. Como 
não é nosso intuito fazer um estudo pormenorizado da história da dança cênica ocidental não iremos nos 
estender nessas proposições. Interessa-nos saber que não obstante o balé tenha sido considerado por muito 
tempo o modo de dançar por excelência, as possibilidades para esse tipo de arte estavam sendo sempre re-
inventadas. 
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A restrição imposta pelo balé clássico ao vocabulário de movimentos na dança 

impulsionou o desenvolvimento de diferentes técnicas e abordagens elaboradas por 

alguns artistas que recriaram a dança de modo particular a partir de suas vivências com 

esta arte. É importante observarmos, contudo, que há, como já tínhamos dito alhures, 

uma conexão na produção de determinados modos de dançar com a própria construção 

do corpo, visto que este se fabrica a partir de diferentes práticas e representações 

culturais.  

Isso posto, podemos pensar que as modificações que se iniciam com o 

movimento da dança moderna não dizem respeito apenas ao campo das artes ou a 

inquietações individuais de alguns bailarinos, mas sofrem ressonância também da forma 

como o corpo era percebido e trabalhado na virada do século XIX para o século XX, 

período caracterizado pelo capitalismo industrial que necessitava de um corpo racional 

como uma máquina para produzir energia sem desperdício. Temos, por exemplo, a 

Ginástica (que ao entrar no espaço escolar dá origem à Educação Física) como uma 

ferramenta imprescindível ao pensamento científico da época, sustentando a idéia (e as 

conseqüentes práticas) de um corpo manipulável, que deve seguir regras e modelos de 

higiene e moral, fabricando uma “estética da retidão” (Soares, 2004). Além disso, não 

podemos esquecer que a experiência da 1ª Guerra Mundial também afetará o modo de 

se conceber a dança a partir de então.  

Não obstante as singularidades dos coreógrafos e intérpretes da época, 

apresentamos algumas características comuns deste movimento da dança, tais como a 

priorização do centro do corpo como origem do movimento, uma forma distinta de 

utilização da música e do chão (com movimentos feitos com o corpo todo em contato 

com este), a execução da dança com os pés descalços e, principalmente, a busca por 
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uma dramaticidade e expressividade mais orgânica e conectada ao contexto da época 

(Silva, 2005). 

Artistas importantes da época e que continuam a ser revisitados como Isadora 

Duncan, Ruth St. Denis e Ted Shawn, Doris Humphrey e Martha Graham, firmaram 

como um dos princípios da dança moderna a noção de que a criação coreográfica está 

intimamente relacionada às concepções estéticas e filosóficas pessoais. Tal idéia nos 

remete ao pensamento de Roger Garaudy (1980), que afirma a estética não apenas como 

um modo de ver a vida, mas como uma maneira de escolher a vida. Escolhendo novas 

formas de inventar a dança, essas pessoas optavam também por fabricar outros modos 

de existência. 

Vale ressaltar também que nessa passagem do fim do século XIX para a 

primeira metade do século XX distintas concepções de corpo foram surgindo a partir de 

trabalhos de pesquisa realizados sobre o movimento e sobre o campo da psicossomática. 

Temos, por exemplo, os estudos cinéticos de Rudolf von Laban, que formulou leis 

acerca do impulso interno desencadeador do movimento (noção muito utilizada pela 

dança moderna e contemporânea e que ele denominou esforço27) com aplicações tanto 

coreográficas, como terapêuticas, educativas e teóricas. 

Estes estudos influenciaram profundamente a dança moderna das primeiras 

décadas do século XX, bem como ainda ressoam de maneira intensa na dança 

contemporânea, visto que com Laban vai se construindo um novo corpo possível para a 

dança a partir da análise dos movimentos, desenvolvendo naquele que a pratica uma 

amplidão na capacidade de observação e de consciência dos movimentos executados. 

 Uma outra vertente de pensamento que se mostrará bastante influente no 

                                                 
27 A idéia de esforço, para Laban, remete àquilo que desencadeia o movimento e às qualidades do mesmo, 
a saber, fluxo, peso, espaço e tempo, que são trabalhadas visando à construção de um pensamento em 
termos do próprio movimento (Laban, 1971, Barreto, 2004). 
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trabalho de expressão corporal desenvolvido no CAPS pesquisado é o da Educação 

Somática, “campo teórico e prático que se interessa pela consciência do corpo e seu 

movimento” (Bolsanello, 2005, p.100). Tal termo abrange diferentes métodos28 de 

conscientização corporal, como por exemplo, Rolfing, técnica de Feldenkrais, 

Bioenergética, técnica de Alexander, Eutonia etc. A Educação Somática propõe o corpo 

como totalidade integrada e a saúde como uma relação de bem-estar do indivíduo com o 

meio. Seu objetivo é propiciar que a pessoa entre em contato com as sensações de seu 

próprio corpo através da forma como este se expressa. Cada uma dessas modalidades 

tem suas especificidades, mas possuem em comum o intento de ser um processo de 

aprendizagem, no qual o próprio sujeito é responsável por se tornar consciente de si. 

A Educação Somática, assim como filosofias e práticas orientais (Do-in, Yoga, 

T’ai chi chuan, entre outras), vistas como práticas corporais alternativas, trouxeram de 

volta à dança uma possibilidade de trabalhar e encarar a corporeidade de modo mais 

unificado e numa relação de contigüidade entre o interno e o externo do corpo. Essas 

práticas só começaram a ganhar mais força no campo da dança, principalmente no 

Brasil, nos últimos vinte anos, e muitas vezes eram procuradas devido a lesões sofridas 

pelos bailarinos, que visavam, mediante a adoção desses métodos e práticas, re-

configurar seus hábitos e ideais de movimento. 

Tal situação já nos faz vislumbrar delineamentos do que passamos a considerar 

como “dança contemporânea”, como por exemplo, a possibilidade de agenciar múltiplas 

técnicas em um corpo disponível a experimentações, mais sensível às virtualidades e à 

percepção de seus movimentos e dos outros. O que convencionamos chamar “dança 

contemporânea” surge não como uma escola ou uma dança específica, mas como um 

modo diferente de pensar a dança, rompendo com o ideal de um único padrão de corpo 
                                                 
28 Na obra de Sônia Machado de Azevedo (2004), encontramos um pequeno compêndio de algumas 
dessas abordagens e de seus criadores. 
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ou de repertório de movimento, o que proporciona uma abertura a outras linguagens, 

estilos e técnicas (Tomazzoni, 2006). 

Uma forma outra de entender o corpo e o movimento vai novamente sendo 

gestada e se contrapondo às maneiras de sua precursora, a dança moderna, na qual a 

expressão ainda estava intrinsecamente ligada a uma interioridade psicológica, mais do 

que ao movimento em si. Merce Cunningham é um dos grandes provocadores dessa 

ruptura, nos anos de 1930-1940, ao propor novos conceitos que questionavam a dança 

moderna nos Estados Unidos. Nas palavras de Sally Bannes: 

 

Essencialmente ele fez as seguintes afirmações: 1) 
qualquer movimento pode ser material para uma dança; 2) 
qualquer procedimento pode ser um método válido de 
composição; 3) qualquer parte ou partes do corpo podem 
ser usadas (sujeitas apenas às limitações naturais); 4) 
música, figurino, cenário, iluminação e dança têm sua 
lógica e identidade, separadamente; 5) qualquer dançarino 
da companhia pode ser solista; 6) qualquer área do espaço 
cênico pode ser utilizado; 7) a dança pode ser sobre 
qualquer coisa, mas é fundamentalmente e primeiramente 
sobre o corpo humano e seus movimentos, começando 
com o andar (Bannes citada por Silva, 2005, p.105). 

 

Cunningham afirmava, com isso, o movimento como peça principal da dança. 

Esta não precisa de uma narrativa externa, nem de uma expressividade interior para 

existir. Além disso, introduziu dois elementos fundamentais nesta nova proposta 

estética: o acaso e a decomposição de “seqüências orgânicas do movimento”. Tais 

seqüências dizem respeito a movimentos já incorporados e memorizados pelo bailarino, 

o que dificulta a abertura para a investigação e experimentação de novos movimentos. 

Radicalizando ainda mais a proposta de Cunningham, desponta na década de 

1960 nos Estados Unidos uma cooperativa de artistas, a Judson Dance Theater, que se 

sintonizava com os princípios do que viria a ser denominado pela história da arte de 
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pós-modernos. Essa nomenclatura começou a ser utilizada em meados dos anos de 1950 

e 1960 para assinalar um período de mudanças na sociedade, de maneira especial o 

campo da arte e da ciência. 

As experimentações feitas por tal grupo geraram a pesquisa por novos métodos e 

novos movimentos, a interface com outras práticas, o distanciamento das regras pré-

fixadas utilizadas anteriormente na dança, uma outra forma de se relacionar com o 

público, entre outros efeitos. Desejando romper com a institucionalização ainda 

existente na proposta de Merce Cunningham, os bailarinos da Judson rejeitavam, de 

fato, toda a artificialidade que os tornassem corpos idealizados. 

A dança buscava, assim, formas de escapar à ordem da reprodução e da 

sobrecodificação dos corpos por um modelo ideal. O esforço era agora o de, a partir de 

um panorama geral de possibilidades cênicas e coreográficas que estavam sendo 

experimentadas, trazer novamente a dança para perto da vida. Um signo relevante dessa 

tentativa foi a incorporação dos gestos cotidianos pela dança, que os reinventa lançando 

um olhar estético sobre eles. 

É importante percebermos que estes movimentos apresentados brevemente em 

nosso pequeno itinerário pelas metamorfoses da dança cênica ocidental, infelizmente, 

não contemplam toda a vastidão de propostas e perspectivas estéticas experimentadas 

para além das referências norte-americanas e européias. Embora nosso intuito, como já 

dito antes, não fosse reconstruir a história da dança no ocidente, é relevante apontarmos 

a diversidade de movimentos que foram constituindo a cena da dança moderna e 

contemporânea em todo o mundo.29  

Ressaltamos também que, não obstante a influência dos movimentos 

estadunidense e europeu, a chamada “dança moderna brasileira” começa a ser gestada a 
                                                 
29 Para tanto, indicamos como uma leitura resumida deste panorama: Caminada, E. (1999). História da 
dança: evolução cultural. Rio de Janeiro: Sprint. 
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partir das décadas de 1960-1970, em meio a efervescência política, social e cultural do 

país, com a expansão do mercado para estes profissionais e também pela imigração de 

muitos bailarinos europeus que vieram ao Brasil fugindo da Segunda Grande Guerra. 

Conforme Reis (2005), a cena da dança moderna no Brasil teve um papel de vanguarda, 

repensando a linguagem estética da dança cênica da época (hegemonicamente balizada 

no balé clássico) e contribuindo no debate acerca de uma identidade nacional, questão 

fundamental na situação política da época. Influenciada pelos movimentos artísticos 

como o Tropicalismo e a arte engajada, a dança brasileira voltou-se para o plano 

coletivo e para uma forma de se posicionar em meio a tudo isso. Não só as temáticas 

propostas passaram a ser diferentes como a ênfase no processo de trabalho são 

características desse tempo.   

 Óbvio que, assim como em outros países, continuam existindo riscos de 

engessamento ou, até mesmo, da produção de um território relativista, onde qualquer 

coisa possui valor artístico. É importante percebermos, por exemplo, que em certas 

companhias atuais que dizem trabalhar na perspectiva da dança contemporânea (ou 

mesmo da dança moderna), encontramos em sua base de preparação ainda uma 

hegemonia da técnica clássica em detrimento da experimentação de outras linguagens. 

Como já dito, as técnicas são ferramentas produtoras de efeitos que podem ser 

de criação ou de captura ou ainda das duas coisas. Devemos, portanto, atentar para os 

modos de utilização dessas técnicas e que configurações de corpo e de subjetividade 

elas ajudam a fabricar. Esta é uma discussão que tem sido muito cara no campo da 

dança cênica contemporânea que diz respeito aos riscos que tal dança também possui de 

reproduzir “fôrmas” para seus bailarinos, alinhando-se, pois, a ordem da 

homogeneidade e da virtuose em detrimento da experimentação e da singularidade.  
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Tal debate traz à tona ainda a questão da prática pedagógica no ensino da dança 

que se refere, exatamente, aos princípios norteadores que regem a formação dos 

bailarinos. Que corporeidades estão sendo produzidas? Mediante que técnicas e 

processos? O que interessa ao professor ou coreógrafo que seja produzido naquele 

espaço? Como vimos em relação ao balé clássico e também à dança moderna, a forma 

de dançar encontra-se intimamente relacionada aos modos de existir. Se, por exemplo, a 

concepção de corpo que funda o balé remete não apenas à nobreza e ao etéreo, mas 

também a modos de se portar e de manter o corpo dentro de certos padrões de educação 

e higiene, podemos pensar também como as formas de pensar e praticar dança dentro da 

paisagem diversa da cena contemporânea pode se apoiar em diferentes concepções de 

corpo e de formação. 

Embora tal discussão não seja o escopo de nossa pesquisa, desejamos enfatizar 

que certa perspectiva encontrada no campo da dança contemporânea indica que apesar 

dos possíveis esquemas de re-cognição e captura há uma possibilidade de experimentar 

e construir o corpo de forma singular, potencializando os encontros que atravessem esse 

corpo diferentemente. Segundo Tomazzoni, “a dança contemporânea evidencia que 

escolhas estéticas revelam posturas éticas. Numa época de tantas barbáries impostas ao 

corpo, é preciso recuperar esta ética quando se escolhe fazer arte com o corpo – seja o 

seu, seja (principalmente) o dos outros” (2006, p.2).  

Launay (2003) corrobora com a idéia de uma pedagogia na dança que afirme o 

encontro entre as singularidades ao propor que um “bom” dançarino, assim como um 

“bom” pedagogo, possibilita relações que desconstruam as formas do saber e as forças 

do poder, dinamizando os diagramas de forças e conferindo ao gesto seu sentido 

particular. Para tanto, utilizar-se-ia do riso, do jogo e da brincadeira como meios de se 

achegar e experimentar o gesto do outro.   
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Observamos, com isso, que este posicionamento ético-estético tomado pela 

dança vai possibilitar um novo encontro entre elas e os demais campos de saber, como 

por exemplo, a saúde mental. Não tomando, pois, a experiência da dança como uma 

simples aquisição de repertório coreográfico ou como a aprendizagem de uma técnica 

específica, podemos vislumbrá-la como uma forma de produção de efeitos de sentido 

que escapem às binarizações e à serialização vigentes. 

Ao permitir um contato diferente com o próprio corpo, bem como com outros 

corpos, podemos notar que a dança pode fabricar não apenas outros sentidos, como 

também outras corporeidades, formas distintas de existencialização e de experiência 

com o tempo e o espaço. Segundo José Gil (2004), o corpo que dança esburaca este 

último, abrindo a dimensão do infinito mediante seu gesto dançado. A dança, assim, 

pode ser percebida como um modo de atualização das virtualidades intensivas que 

compõem o corpo que dança. Em relação à invenção de um tempo diverso, um tempo-

duração que permite processos de diferenciação nele mesmo, temos que, 

 

Um movimento dançado pode conter esse caráter 
temporal do corpo, sua possibilidade de “durar” e de 
transformar-se em outro gesto, em outro material 
expressivo (...). Um “corpo que dura” é diferente do 
“corpo duro” de certos modos de ser na 
contemporaneidade. O primeiro requer uma “duração”, 
formas e forças como possibilidade de transmutar, de 
envolver dentro e fora, profundidade e superfície, 
simultaneamente, abrindo possibilidades para que novos 
corpos se façam. Trata-se de uma passagem, de uma 
mudança, de um devir, mas de um devir que dura, de uma 
mudança que é a própria substância. Já o “corpo duro” 
não pretende essa transmutação, pelo contrário, ele preza 
por seu “mantenimento”, por sua “identidade” e 
organização. Um corpo preso em sua “identidade” fecha-
se num passado inquestionável, numa retenção da 
sucessão. Trata-se de um corpo que dá as costas para o 
tempo, fechando-se para o devir (Moehlecke & Fonseca, 
2005, p.54). 
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A dança torna-se um vetor de expressão que não busca dizer de uma essência, de 

um si mesmo já dado30, mas que possibilita a configuração de outras figuras de 

subjetividade através da relação das forças que perpassam o corpo que dança. 

Podemos perceber a potência desinstitucionalizante da dança sobre essa ótica: 

não mais a figura do louco asilado, contido por meios físicos e químicos, incapaz de se 

mover sozinho ou de criar possibilidades de existência com os fluxos que o atravessam, 

mas a fabricação de um corpo sensível a outros corpos e outras sensações, vibrando 

mediante o gesto dançado e produzindo um sentido próprio, que não necessita ser uma 

“palavra de ordem”, um significado normatizado. Corpo-passagem31, que cria espaços 

de contágio e pode ser o estopim de uma revolução molecular nas relações com o 

coletivo e consigo mesmo. 

É sobre este plano de referência que nosso olhar de pesquisadora dança, 

movimenta-se e conecta-se ao dispositivo estudado, tornando-se múltiplo, híbrido e 

abrindo-se a novas coreografias, num exercício de improvisação (de relação com o 

acaso) e composição (de fabricação de conexões com o que nos circunda). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Conforme vimos, tal pensamento perpassa alguns movimentos da dança e também algumas concepções 
de terapia que se utilizam da arte. Retomaremos a discussão acerca deste termo no próximo capítulo. 
31 “Um corpo tornado passagem é, ele mesmo, tempo e espaço dilatados. O presente é substituído pela 
presença. A duração e o instante coexistem. Cada gesto expresso por este corpo tem pouca importância 
‘em si’. O que conta é o que se passa entre os gestos, o que liga um gesto a outro e, ainda, um corpo a 
outro” (Sant’Anna, 2001, p.105). 
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3. COREOGRAFANDO ENCONTROS 

 

Dançar não é coisa aprendida, mas o aprender-se cada 
dia (Melo Neto, 1997, p. 21). 
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Exporemos agora de modo mais minucioso nosso contato com o dispositivo-

dança no CAPS, assinalando e discutindo as questões que foram sendo produzidas 

através dessas interações. Nomeamo-lo “Coreografando encontros” com o intuito de, 

uma vez mais, sublinhar nossa perspectiva e nosso olhar sobre essa pesquisa. 

Recorrendo ao Dicionário Aurélio, encontramos que um dos sentidos do verbo 

coreografar é “a arte de conceber e compor a seqüência de movimentos, passos e gestos 

de um bailado e de fazer a respectiva notação” (Ferreira, 2004, s.p.). 

O ato de coreografar encontros, pois, está em consonância com a proposta da 

cartografia, que por ser uma escolha ética, se encontra mais próxima à arte do que ao 

método (Rolnik, 2000) e busca dar visibilidade e enunciação a um determinado percurso 

de aproximações feitas no ato de pesquisar. E, se como afirmamos no início, nossa 

intenção era produzir uma investigação em movimento, por que não pensarmos em 

dançar esses encontros, compondo com eles outros sentidos e inquietações? 

Iniciaremos esboçando uma caracterização do CAPS onde se desenvolve o 

grupo de expressão corporal, de modo a situarmos o surgimento de tal oficina e as 

questões que esta traz ao serviço, para em seguida, encetarmos nossa discussão a partir 

de alguns analisadores32 escolhidos.    

 

 

 

                                                 
32 Utilizamo-nos do termo analisador baseando-nos na acepção dada pela Análise Institucional, onde tal 
conceito aparece como elemento privilegiado a ser analisado, podendo ser expresso de maneiras diversas 
e heterogêneas; além de ser, também, um fenômeno que não só manifesta e evidencia algo sobre alguma 
coisa, mas que contém, ele mesmo, elementos para seu auto-esclarecimento (Baremblitt, 2002). Tal 
ferramenta teórica auxilia-nos, então, a pensar os eixos do dispositivo investigado ao lançar questões 
acerca da constituição desses próprios eixos. 
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3.1. ENTRANDO EM CENA 

Como já dito alhures, nossa idéia originou-se do interesse em estudar a criação e 

a utilização de uma oficina terapêutica que possuísse a dança como estratégia principal, 

pois queríamos investigar as possibilidades e especificidades do uso de tal arte pelo 

campo da saúde mental. Na cidade de Fortaleza, CE, um pouco antes de começarmos 

nossos estudos sobre o tema, em janeiro de 2006, havia sido criado um grupo com tais 

características, coordenado por um bailarino-professor de dança em um dos CAPS 

recém-abertos da cidade. Foi a partir do conhecimento dessa atividade e do contato com 

o artista responsável que pudemos aprimorar nossas idéias e objetivos e decidirmos por 

investigar este campo. 

Em nossa primeira visita ao grupo, em maio de 2006, na qual pretendíamos 

conhecer de fato o trabalho e sondarmos a possibilidade da realização da pesquisa no 

campo, marcamos de nos encontrar mais cedo com Paulo33, o bailarino-professor-

oficineiro, já nosso conhecido de trabalhos realizados na área da dança anteriormente, 

para irmos juntos até lá. Nessa primeira conversa que tivemos sobre o grupo e o 

trabalho que ele propunha, pudemos esclarecer algumas dúvidas sobre o começo dessa 

atividade e sua recente inserção em um serviço de saúde. Além de já nos instigar a 

fabricar algumas indagações que iríamos discutir ao longo de nossas conversações, este 

primeiro encontro asseverou a disponibilidade de Paulo em produzir junto conosco 

reflexões e afecções sobre o trabalho. Conforme ele mesmo nos disse, tudo era muito 

novo e ele acreditava que o contato com o estudo que estávamos propondo iria apenas 

enriquecer mais seu trabalho.  

                                                 
33 Os nomes utilizados foram trocados, visto que nosso objetivo nesse trabalho não é o de discutir ações 
pessoais, identitárias ou nominais, mas investigar como diferentes linhas e vetores se configuram num 
dispositivo de dança dentro da área da Saúde Mental. 
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Essa conversa que tivemos, dentro de um ônibus, indo em direção ao local onde 

estava marcado de acontecer o encontro do grupo não se configurou como uma 

entrevista, nem mesmo foi gravada. Era apenas uma conversa, um compartilhamento de 

dúvidas e saberes, como tantas outras que ainda teríamos ao traçarmos esse percurso 

entre a casa de Paulo e o grupo de expressão corporal. Contudo, não podemos resumir 

tal encontro a “apenas uma conversa”, como se fosse algo de pouco valor. Estes nossos 

momentos de convivência tornaram-se fundamentais ao longo da pesquisa para ambos, 

pesquisadora e oficineiro34.  

Desse primeiro dia, marcou-nos muito uma frase dita por ele, que não 

poderemos reproduzir ipsi literis, mas que já apontava para que tipo de proposta 

estávamos nos aproximando. Ao perguntar como ele planejava os encontros do grupo, 

visto sua inexperiência na área da saúde mental, Paulo me respondeu que não fazia 

diferença em relação às outras turmas que tinha, pois em qualquer uma delas o 

inesperado sempre poderia advir; logo, não era sua proposta fixar metas e métodos ou 

enrijecer-se em procedimentos e técnicas, mas junto com o grupo, ir produzindo algo a 

partir daquele encontro. E disse algo como: “Toda turma é uma turma diferente todo 

dia”. Ao contrário de significar, como poderemos constatar ao longo desse capítulo, um 

despreparo ou uma falta de cuidado com o trabalho ou com os usuários por parte do 

oficineiro, tal formulação marcava um posicionamento ético, que embora de forma 

intuitiva, aproximava-se sobremaneira da perspectiva teórica que baliza nossa pesquisa. 

Ao chegarmos ao local do grupo, verificamos que não obstante o serviço fosse 

denominado CAPS, o que existia até então era uma equipe de saúde mental funcionando 

                                                 
34 Este processo de conversação que ocorreu durante toda a investigação entre pesquisadora e oficineiro 
foi fundamental, como já dito anteriormente, para a elaboração de nossas questões, pois a partir do 
compartilhamento de inquietações e pensamentos pudemos construir juntos um agenciamento grupo-
pesquisa, uma dupla-captura onde aquilo que cada um se torna não se modifica menos que aquele que se 
transforma (Deleuze & Parnet, 1998). 
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em um posto de saúde na mesma região onde seriam inaugurados, algum tempo depois, 

os espaços físicos do CAPS II (CAPS Geral, como eles chamam) e do CAPS AD 

(álcool e drogas).  

Como nos foi dito no decorrer da pesquisa35, o atendimento ali realizado ainda 

estava em um nível ambulatorial, acolhendo uma demanda variada no campo da saúde 

mental, com técnicos que depois seriam divididos para os dois CAPS. Esse modo de 

trabalhar aponta-nos uma primeira questão bastante importante sobre a rede de saúde 

mental de Fortaleza. Até meados de 2005, a cidade possuía apenas três CAPS Geral. 

Fora isso, o atendimento aos portadores de sofrimento psíquico era basicamente asilar 

(internamentos em hospitais públicos e privados) ou ambulatorial (em postos de saúde e 

hospitais-dia). Fora isso, existia a luta de alguns movimentos sociais de bairros, como o 

Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim, que funcionava desde o fim 

de 1996, atendendo à demanda daquela região.  

Embora já houvesse unidades de CAPS bem consolidada em muitas cidades do 

interior do Estado, na capital a inexistência de uma rede articulada de saúde mental 

findava por tornar os hospícios quase como a única possibilidade de atendimento nessa 

área. Sampaio e Santos (1996) afirmam que essa dificuldade em efetivar a reforma 

psiquiátrica na cidade de Fortaleza estava diretamente ligada aos interesses dos 

hospitais psiquiátricos que ali se mantinham, que redirecionavam investimentos para o 

hospital-dia, instituição de pouco impacto no redimensionamento do modelo de 

assistência, dando apenas sobrevida às estratégias asilares em que se inseria36.  

                                                 
35 Informação obtida a partir da entrevista feita com a coordenadora do CAPS investigado.  
36 No Relatório da Gestão de 2003-2006 da Coordenação Geral de Saúde Mental do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2007), explica-se que os hospitais-dia foram um dos primeiros serviços do SUS a exercer o 
cuidado em meio aberto às pessoas com sofrimento psíquico e que, atualmente, são um equipamento em 
processo de superação. 
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Foi a partir da mudança na gestão municipal, ocorrida em 2004, que a 

implementação de uma Rede Assistencial em Saúde Mental em Fortaleza começou de 

fato a ser pensada, a partir do esforço da Secretaria Municipal de Saúde em meados de 

agosto de 2005. Desta época até o início do ano de 2007, outros seis CAPS foram 

inaugurados (dois CAPS Geral, dois CAPS AD e dois CAPSi37) e a proposta da 

prefeitura é que até o fim deste ano sejam montados mais onze CAPS, dois Serviços 

Residenciais Terapêuticos (um deles já foi efetivado e está funcionando desde o fim de 

junho de 2007), um Serviço Hospitalar de Referência em Álcool e Drogas (SHR-ad), 

um Albergue Terapêutico e um Centro de Convivência e Cultura (Secretaria Municipal 

de Saúde de Fortaleza, 2007). 

A implantação e ampliação efetiva da rede de assistência em saúde mental é um 

grande avanço para a luta da reforma psiquiátrica na cidade, contudo, parece-nos 

requerer um certo cuidado, principalmente, no que diz respeito à formação dos 

profissionais que atuarão neste campo. Diferentemente do que ocorreu no resto do 

estado, o movimento de reforma psiquiátrica de Fortaleza não partiu, essencialmente, de 

uma organização dos profissionais e técnicos da área da saúde. Ao contrário, muitos dos 

que agora se encontram trabalhando nestes serviços não tiveram um contato prévio ou 

uma discussão mais específica acerca dessas questões. 

Infelizmente, em muitos cursos da área de saúde das faculdades da cidade, a 

formação ainda é focada no modelo de atendimento clínico de consultório privado, no 

qual discussões sobre interdisciplinaridade ou sobre políticas públicas surgem apenas 

como ideais. Ademais, como pudemos perceber ao longo da pesquisa, a falta de um 

contato mais aprofundado com as questões trazidas pela reforma e pelo paradigma da 

                                                 
37 CAPS Infantil que presta assistência em saúde mental a crianças e adolescentes menores de 15 anos. 
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desinstitucionalização acaba muitas vezes passando ao largo do cotidiano desses 

trabalhadores por conta do desconhecimento de tais propostas.   

Dito isso e conectando-nos ao contexto da falta de uma rede estruturada em 

saúde mental na cidade, podemos entender porque, naquela situação, o atendimento 

ainda se dava de modo ambulatorial e veremos, adiante, que tal fato gera efeitos para o 

desenvolvimento do trabalho não só do grupo, mas do CAPS de uma forma geral. 

Retomando o nosso primeiro encontro com o grupo, chegamos a uma das salas 

do posto de saúde que tinha sido cedida para o trabalho. Como Paulo disse, ela não era a 

mais indicada para aquele tipo de atividade: as janelas davam para um pátio com 

bastante barulho, nem sempre a sala estava limpa, o chão era muito frio etc. Mas parecia 

que, para aquelas três pessoas que se encontravam ali, nada disso era motivo de 

distração ou aborrecimento. Éramos seis pessoas na sala: Paulo, Sônia (Assistente 

Social do serviço que acompanhava o grupo com Paulo), eu, um casal e um senhor. 

Sônia me disse a sós que a demanda ainda estava misturada e que, no caso, o senhor 

faria parte do CAPS AD e o casal, do CAPS Geral. 

Paulo e Sônia fizeram as apresentações e perguntaram se eu poderia assistir a 

atividade. Todos concordaram. Paulo começou a conversar com eles sobre como 

estavam se sentindo naquele dia, como estava o corpo de cada um. Todos falaram um 

pouco, mas a mulher parecia bastante triste e disse que estava sem vontade de fazer 

nada, queria apenas que as dores que estava sentindo passassem.  

Paulo iniciou propondo alguns exercícios de relaxamento, de respiração e a 

partir daí foi instigando-os a se movimentarem, para depois de alguns exercícios, propor 

um novo relaxamento, encerrando aquele encontro38. Ao final, uma nova roda de 

conversa foi feita e era visível o entusiasmo e a energia daquelas pessoas que ali tinham 
                                                 
38 Ainda neste capítulo, abordaremos mais detalhadamente a dinâmica das atividades e exercícios 
realizados no grupo.    
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chegado tão cabisbaixas. A mulher, que dissemos anteriormente sem vontade de falar ou 

fazer qualquer coisa, agora conversava bastante e foi o seu relato que nos chamou mais 

atenção. Ela comentou que as dores e a tristeza que estava sentindo tinham sido 

aliviadas e que ela tinha chegado ali “com noventa anos e estava saindo com quinze”. 

Perguntou, então, a Paulo que “mágica” era aquela que ele fazia. Todos riram e Paulo 

respondeu que a “mágica” a qual ela se referia não era ele quem fazia, mas era o próprio 

corpo de cada um que servia como ferramenta para aquela melhora. 

Vimos, portanto, que vários questionamentos já iam se delineando nesse 

primeiro contato nosso com esta atividade: qual a especificidade desse trabalho? De que 

modo ele se conecta com as proposições da Reforma Psiquiátrica? Que efeitos tal 

atividade produz? A princípio, achamos que nosso foco era apenas o grupo e os seus 

usuários. No entanto, ao longo de nosso acompanhamento, vimos que as sensações 

provindas dessa oficina transbordavam o espaço dos grupos, afetando e instigando 

questões no oficineiro, no serviço e na própria pesquisadora, que passava a ser mais um 

movimento nessa coreografia. 

 

3.2. OFICINA DE DANÇA? NÃO. GRUPO DE EXPRESSÃO CORPORAL. 

Ainda nesta nossa primeira visita a um dos grupos, uma questão se apresentou 

de modo recorrente: a denominação de tal grupo. Ao invés do que havíamos pensando 

antes de conversar com Paulo, o nome dado àquela atividade não era “oficina de dança”, 

mas “grupo de expressão corporal em dança”, embora os termos finais (“em dança”) 

quase sempre fossem suprimidos.  

Talvez por nos pautarmos por uma perspectiva de dança mais abrangente do que 

aquela que restringe tal arte a apenas uma técnica ou um modo de juntar passos numa 
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música, aquela denominação nos soou um pouco estranha. Fomos, portanto, investigar 

junto a Paulo o porquê da escolha de tal designação.  

O oficineiro falou que já tinha pensado muito sobre isso e que no início, o uso de 

tal nomenclatura serviu também como uma espécie de estratégia, visto que ainda há 

muito preconceito, principalmente, em relação à prática de dança por homens, bem 

como a concepção de dança que ainda se encontra bastante presente na sociedade é 

aquela da dança-espetáculo, feita apenas para poucos, que possuem um dom natural e 

um corpo moldado para tal atividade. Retomamos, assim, a discussão que já esboçamos 

no capítulo anterior do pensamento produzido pela hegemonia do balé clássico, que 

findou por criar uma cisão entre dança e vida. 

Paulo relatou que outra bailarina-oficineira, integrante da equipe de um outro 

CAPS tinha posto o nome de “oficina de dança” ao trabalho que estava desenvolvendo e 

que, praticamente não havia tido nenhuma adesão exatamente pelo receio das pessoas 

em “não saber dançar” ou certa recusa por parte do público masculino por entenderem 

que aquela era uma atividade voltada mais para as mulheres. Retornamos, pois, para a 

representação, que já comentamos anteriormente, da dança como algo exclusivo do sexo 

feminino, sendo associado a leveza, graciosidade e feminilidade. Tal concepção de 

dança é reforçada pelo imaginário coletivo que remete a dança diretamente à estética 

clássica e romântica, que tinham as bailarinas como ícones principais. 

Ao apresentarmos a constituição dos grupos pesquisados, vimos que em ambos 

o número de participantes mulheres era maior do que o de homens. Paulo creditava esta 

disparidade ao fato de, naquele serviço como um todo, haver mais usuárias do sexo 

feminino. Ele comentou-nos também que no CAPS AD da mesma região, onde ele 

também coordenava grupos de expressão corporal em dança, havia muito mais homens, 

tendo, inclusive, um dos grupos composto apenas por integrantes do sexo masculino. 



 83

Em nossa investigação, não foi nosso foco averiguar a relação gênero – participação nos 

grupos, mas percebemos que, de acordo com o próprio oficineiro, utilizar a 

denominação “oficina de dança” pode, em alguns casos, afastar as pessoas devido aos 

pré-conceitos e estereótipos acerca de tal prática (não só com referência às questões de 

gênero, como também ao temor das pessoas por não saberem dançar, não terem ritmos 

ou corpos que se encaixem nos padrões de referência do que se entende por dança).  

O nome “expressão corporal”, conforme nos contou Sônia (a assistente social), 

já fora utilizado em outros trabalhos realizados por eles (Sônia e Paulo) semelhantes a 

esse, mas voltados para outros públicos-alvos39. Como ela mesma comenta o objetivo e 

a finalidade desse trabalho não era o de montar um espetáculo, embora não se exclua 

essa possibilidade, mas isso resultaria de um processo de desejo do grupo e não de uma 

imposição pelo oficineiro ou pelo serviço. 

Um aspecto que nos chamou atenção nessa entrevista com Sônia foi que, para 

justificar a utilização do nome “expressão corporal”, ela disse: “Porque não era dança; 

não era dança, mas era o corpo pensando, trabalhando, o que termina sendo dança 

porque é movimento”. Tal afirmação é interessantíssima, pois evidencia novamente 

nosso debate acerca do tipo de dança que estamos tratando e nos remete a algumas 

questões postas recorrentemente à arte contemporânea, como aquela que se pergunta se 

determinada obra ou processo é arte ou não. 

Lembramos mais uma vez do curso dado por Andréa Bardawil40 em que ela 

expunha que tal pergunta não produzia nada de significativo à discussão contemporânea 

no campo das artes. Ao invés de tal indagação, ela sugeria que se perguntasse sobre de 

                                                 
39 Paulo e Sônia faziam parte da ONG Alpendre, que tinha aulas de dança abertas ao público em geral e 
aos adolescentes que faziam parte do curso profissionalizante em vídeo. 
40 Fizemos referência a tal curso no capítulo anterior ao falarmos de dança. 
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que forma tal obra ou processo artístico afetava ou não a quem com ele entrasse em 

contato. 

Não queremos, contudo, encetar um debate sobre o mérito dos critérios que faz 

algo ser considerado arte. O que desejamos é mostrar que a “dança” proposta em tal 

trabalho, embora muitas vezes não apareça de modo claro ou da maneira como 

esperávamos encontrá-la, está intrinsecamente relacionada ao pensamento e às 

proposições de um determinado movimento da história da dança, a dança 

contemporânea. 

Segundo o apresentado anteriormente, tal modo de apreender a dança não diz 

respeito a uma codificação específica, mas a um modo de pensar e fazer dança que se 

abre a conexões com técnicas e linguagens diversas e, por isso mesmo, possibilita uma 

nova forma de lidar e entender a dança e o corpo. Paulo Caldas41 expõe que a paisagem 

da dança contemporânea é vastíssima e que parece ser de sua própria natureza essa 

dificuldade de defini-la. Em suas palavras: “A chamada dança contemporânea parece 

ser quase toda ela uma zona de fronteira onde freqüentemente é a presença atual do 

corpo, é o fato do corpo mais do que do movimento, o passaporte para o trânsito entre 

regimes expressivos diversos” (Caldas, 2005, p. 5-6). 

É, pois, esse papel de destaque do corpo, como vetor de produção de novos 

sentidos e de invenção de outros modos de existência e de relação que permitem ao 

grupo de expressão corporal propor diferentes formas de lidar, perceber e cuidar dele 

mediante tal concepção da dança e a utilização de técnicas e exercícios variados para o 

trabalho corporal. 

Dessa forma, o que estávamos problematizando com Paulo, o oficineiro, acerca 

do nome do grupo ganha um outro sentido, posto que nossa inquietação dizia respeito 
                                                 
41 Comunicação apresentada no 1° Encontro Internacional de Dança e Filosofia no SESC-Copacabana na 
cidade do Rio de Janeiro em setembro de 2005. Trabalho não publicado. 
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ao termo “expressão corporal” que, em muitos casos, é entendido como a representação 

de um eu interior, de uma substância essencial que deveria ser interpretada para se 

descobrir a “verdade do sujeito”. Observamos esse pensamento, que defini uma postura 

teórico-epistemológica bastante específica acerca da constituição da subjetividade, nos 

trabalhos de dançaterapia da bailarina María Fux. Ela diz, por exemplo, que 

 

Cuando el cuerpo se mueve y expresa nos está diciendo 
‘la verdad’, porque el cuerpo no puede mentir. Esse 
lenguaje no verbal es de enorme riqueza y denota los 
estados interiores, es decir, nuestro mundo interno; y lo 
hace com tal expresividad que si el analista, el psicólogo o 
el psiquiatra pudieran reconorcelo, conocerían más a sus 
pacientes que a través de la palabra (Fux, 1982, p.34). 

 

O uso da dança permeado por tal concepção parece-nos trazer o risco de irmos 

em busca dessa verdade velada do sujeito, sobrecodificando todos os seus gestos a partir 

da intenção de decifrar o significado de cada um deles. O perigo de cairmos num 

psicologismo inútil finda por tornar a dança mais um meio de controle do que de 

criação, o que nos remete ao início do uso e da classificação das produções artísticas dos 

pacientes asilares pelos médicos como material para diagnóstico e pesquisa (Andriolo,  

2006, Frayze-Pereira, 1999). 

Partimos dessas considerações ao tratarmos desse assunto com Paulo, em um 

dos momentos de entrevista mais sistematizada e sua resposta foi bastante 

esclarecedora. Primeiramente, ele declara não achar que o nome seja tão importante, 

apesar de saber que o termo “expressão” possa muitas vezes dar essa conotação mais 

subjetivista. Para ele, o nome ganha outro sentido a partir do direcionamento dado ao 

trabalho realizado, no qual prioriza práticas e vivências relacionadas a esse corpo físico.   
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A fala de Paulo nos remete a duas questões. Uma primeira relativa à sua postura 

como professor-oficineiro. Conforme ele mesmo, “independente de ser oficina de dança 

ou grupo de expressão corporal, de qualquer forma, eu sei o que é que eu queria 

trabalhar com eles, então eu acabo tendo os resultados independentemente do nome”. E 

acrescenta que a utilização de tal nomenclatura ajuda em reflexões como: o que seria 

dançar? Ou ainda, que expressão é possível através desse trabalho?  

Dessa forma, vemos que para Paulo os objetivos e delineamentos de tal 

atividade estão bastante claros e tal indefinição que poderia ser provocada pelo nome do 

grupo ganha potência de recriar sentidos para este trabalho e para as concepções de 

corpo, dança e expressão daqueles que participam. Percebemos, ao longo da pesquisa, 

que a clareza de Paulo acerca do seu trabalho e dos reflexos possíveis advindos do 

mesmo encontra ressonância nos usuários integrantes, embora ainda suscite dúvidas e 

desconhecimentos por parte da equipe técnica do serviço, que por não ter a experiência 

dessa atividade, em alguns casos, não apreende a sua dimensão. Retomaremos esta 

questão posteriormente, quando nos detivermos de maneira pormenorizada em nosso 

contato com os profissionais do CAPS. 

A segunda questão suscitada pelo discurso do oficineiro nos lança de volta a 

uma discussão sobre o corpo que é construído e trabalhado no espaço do grupo e sobre 

quais métodos e técnicas são aplicados. Na entrevista que realizamos com Ângela, 

coreógrafa, professora e pesquisadora de dança responsável por parte da formação de 

Paulo, ela aponta para a utilização da Educação Somática por bailarinos em diversos 

contextos, visto que tais abordagens corporais privilegiam a percepção sensorial e a 

consciência corporal, aspectos relevantes para a constituição de movimentos 

expressivos, base do trabalho proposto pela linha de pensamento da dança que ela e 

Paulo possuem como referência. 
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Falamos em linha de pensamento da dança, porque ficou-nos bastante claro que 

dentro da perspectiva da dança contemporânea podemos encontrar diversos modos de 

conceber a preparação corporal, a dança, os processos de criação etc. Dessa forma, 

ressaltamos mais uma vez o que foi enfatizado por Ângela e também por Paulo de que 

não estamos falando da dança contemporânea como um todo ou de qualquer dança 

contemporânea. Estamos tratando de um determinado modo de ver e lidar com essa 

proposta, que se iniciou com as aulas ministradas por Ângela para o que viria a se tornar 

a companhia da qual é diretora, nas quais foram sendo experimentadas, pensadas e 

buriladas formas de se relacionar com aquilo que se estava descobrindo na prática. 

Assim, tal concepção foi sendo gestada e encontrando ressonância nos trabalhos de 

outros bailarinos, coreógrafos e companhias do Ceará e de outros lugares, a partir desse 

pensamento que se abre à mistura, à experimentação e à invenção. Paulo, pois, tem sua 

formação e seu trabalho bastante influenciado por esse percurso e foi por este motivo 

que achamos relevante buscar conhecer um pouco mais dessa proposta a partir de 

Ângela. 

Retomando mais uma vez a questão de que corpo é esse que vai sendo fabricado 

através dessa atividade, Ângela explica que um trabalho como o proposto por Paulo no 

CAPS vai além da conscientização corporal (embora se utilize desta como técnica) ao 

lançar um olhar estético para este corpo. Isto quer dizer que o movimento expressivo 

buscado por tal dança diz respeito a uma possibilidade de conhecer o corpo, com suas 

limitações e potências singulares, e criar com ele e a partir dele. 

Há, pois, uma dimensão da composição própria da arte, como já vimos, que 

reaparece aí na forma da “construção de um corpo cenicamente interessante”42, que não 

significa tão somente um corpo preparado para estar em cena, mas um conhecimento e 

                                                 
42 Expressão utilizada por Ângela. 
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uma destreza acerca do repertório de movimento pessoal de cada um. O 

desenvolvimento de tais percepções e habilidades é o fundamental na dança proposta 

por Ângela.  

Ao trazermos estes elementos para o contexto do grupo de expressão corporal, 

reencontraremos a idéia de Sônia, a Assistente Social, que afirma que o objetivo 

principal do grupo não é formar bailarinos ou produzir espetáculos, embora isso possa 

acontecer, mas sim trabalhar essa apropriação do corpo através da arte da dança. 

Deste modo, a noção de criação, como também já comentamos, vai além de 

fabricar obras, tendo como objetivo primeiro inventar vida. Criar novas formas de 

contato consigo mesmo, novas relações de cuidado no grupo, outros modos expressivos 

para a existência parece-nos ser a dobra essencial que permite à dança ser vetor de 

transformação e de potência de desinstitucionalização, conectando-se aos princípios da 

reforma psiquiátrica defendidos pelo CAPS. 

O grupo de expressão corporal define-se em sua proposta não como uma 

atividade de ocupação, de controle ou de serialização dos usuários participantes, mas 

como um espaço de efetivação de conexões produtoras de vida. Em concordância com 

essa potencialidade da arte, Liberman (1998) assinala que tanto esta como o corpo 

podem ser meios de atualização permanente de si na fabricação de distintos territórios 

existenciais, ou pelo menos, podem auxiliar na percepção dos modos atuais de 

existência, apontando para aquilo que age como bloqueador das forças do devir. 

Esta forma de perceber o grupo está sintonizada com as reflexões acerca do 

fazer clínico e da noção de “terapêutico” discutidas no processo de reforma psiquiátrica. 

A idéia de uma clínica ampliada43, que escape à normatização e à ortopedia e que se 

                                                 
43 De acordo com Costa, Moehlecke e Fonseca (2004) a noção de clínica ampliada ganhou visibilidade 
em meados da década de 1960 com Félix Guattari e a sua constatação da inoperância das tecnologias 
voltadas ao tratamento da psicose. Segundo as autoras, “Nessa perspectiva de ampliação, a subjetividade 
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proponha desviante, inventora de novos caminhos, indo além de uma disciplina ou de 

um saber (Paulon, 2004) encontra no grupo de expressão corporal um novo dispositivo, 

uma nova estratégia. 

A arte como possibilitadora de novos mundo, ao atualizar forças que ainda se 

encontram na esfera do sensível, cria outras configurações existenciais, outros processos 

de subjetivação. Isso remete diretamente à sua dimensão política, que se encontra 

presente também neste processo de ampliação da clínica. Mas de que política estamos 

falando? Paulo Oneto (2006) indica-nos que a arte é uma “política do impossível” que, 

ao inventar novos espaços de possível, se abre ao devir, ao movimento e a re-existência; 

isto é, à vida em sua intensidade. Uma política de resistência que faz apelo à criação de 

um povo que ainda não existe (Deleuze, 1999) e que, por este motivo, instiga encontros, 

embates, lutas e a produção de novos afetos, desejos e relações. 

Isso nos diz desta relação intrínseca que a clínica tem com a política. Segundo 

Oliveira e Passos (2007), a clínica no CAPS é inseparável dos processos de gestão de 

trabalho que estão sendo forjados nestes espaços, visto que a atitude terapêutica no 

serviço deve ser pautada por novas formas de agenciar cuidado, acolhimento e 

estratégias de contrato. Assim, exige-se também do profissional que nela atua uma 

abertura à força da alteridade e da diferença, de modo a desconstruir as idéias de tutela, 

periculosidade e incapacidade do louco que ainda permeiam tantos encontros, fazendo 

com que o próprio técnico finde a reproduzir o controle manicomial dentro de um 

serviço que tem como proposta a desinstitucionalização. 

Desse modo, podemos entender também a dimensão política da arte pela 

perspectiva de Rancière que nos explica que ela não é política por enunciar mensagens 

                                                                                                                                               
do especialista e do doente não é separada dos agenciamentos coletivos de produção de subjetividade” 
(2004, p. 299). Ou seja, busca-se uma ruptura com a idéia de representação e de identidade já determinada 
do sujeito para propor um olhar sobre um sujeito histórico e em processo. 
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ou representar estruturas sociais, conflitos, etc. A arte é política por forjar um espaço e 

um tempo que determinam formas específicas de visibilidade, de significação e de 

reunião ou solidão, haja vista que para tal autor, a política é, antes de tudo, um “espaço 

específico de ocupações comuns” (Rancière, 2005a, p.2).  

A utilização da arte no contexto da saúde mental, portanto, parece-nos ser uma 

estratégia na composição dessa prática clínico-política ao propiciar esse encontro do 

sujeito com o plano do coletivo, que como nos explicita Barros (2003), é o próprio 

plano de produção constituído pela diferença.  

Alarcon (2002) contribui com tal discussão ao indicar que a associação entre 

clínica e política desmedicaliza a condição do próprio fazer clínico ao ampliar tal noção 

além das observações específicas sobre cada paciente em direção à observação do 

movimento de agenciar ou atualizar territórios; isto é, problematizar a própria clínica 

em um constante exercício de liberdade.  

Assim, a noção de terapêutico, como apenas citamos, passa também por uma 

modificação nessa outra lógica trazida pela reforma. Ao invés de entender “terapêutico” 

como os meios, técnicas e instrumentos utilizados para obter a cura da doença, pautados 

na relação de soberania entre médico e doente (Alves & Guljor, 2004), é-nos indicado 

uma nova dimensão para tal termo, baseado, principalmente, na idéia de cuidado e 

acolhimento da pessoa em sofrimento, rompendo com o paradigma do problema-

solução.   

A produção do cuidado desponta como o objeto neste campo, pois é a partir dela 

que se poderá inventar saúde. Emerson Merhy (1999a) advoga que há três tipos de 

situações tecnológicas utilizadas neste processo: 1) as tecnologias duras, referentes às 

várias “ferramentas-máquinas”, tais como raios-x, instrumentos de exame, fichário de 

acompanhamento, entre outras; 2) as tecnologias leve-duras, relativas ao conhecimento 
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e aos saberes estruturados dos profissionais de cada área; e por fim, 3) as tecnologias 

leves, produzidas através do trabalho vivo em ato, da relação e do encontro entre 

sujeitos que pode produzir acolhida, confiança, vínculo e responsabilização em ambas 

as partes.  

O autor explicita que o núcleo cuidador, referente às tecnologias leves, em 

muitos casos, encontra-se enfraquecido em relação aos núcleos mais estruturados e que 

o esforço deve ser voltado à articulação deles, pois é a partir dessa reflexão 

micropolítica do trabalho em saúde que poderemos nos questionar sobre os modos de 

acolhimento que estão sendo produzidos na relação do profissional com o usuário e 

também com a equipe em que está inserido. Dessa forma, transpondo tal entendimento 

para o campo da saúde mental, entendemos o que Rotelli, Leonardis e Mauri (2001) 

assinalaram ao propor que ação terapêutica no âmbito da desinstitucionalização é uma 

ação de transformação institucional.  

 O que gostaríamos de ressaltar é que a dimensão do cuidado nos instiga, 

novamente, a pensar nos encontros que promovemos no campo da saúde e que efeitos 

deles advêm. O trabalho vivo em ato proposto por Merhy (1999a) nos impele a recriar 

nossos paradigmas e ações de acolhimento ao sujeito em sofrimento, a reinventar nossa 

forma de lidar com a alteridade orientada agora por uma perspectiva de integralidade e 

singularidade deste outro que me convoca a, junto com ele, trilhar caminhos de 

emancipação, de ultrapassamento de si mesmo. Nas palavras de Sérgio Alarcon: 

  

A luta pela subjetividade se apresenta então como estética 
da existência, uma maneira ao mesmo tempo ética e 
política de estar no mundo como o artista de si mesmo, 
conquistando a cada instante o direito à diferença e à 
metamorfose. Se podemos chamar sujeição àquilo que, de 
forma prosaica, denominamos consciência, então a 
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emancipação é, assim, um processo por meio do qual 
ultrapassamos a nós mesmos” (Alarcon, 2005, p. 254). 

 

Nossa questão, pois, é de como esse acolhimento e esse cuidado se atualizam no 

grupo de expressão corporal. Para ajudar-nos nesse exercício de reflexão, apresentamos 

um breve exemplo de uma situação presenciada por nós nesse espaço.  

Em um dos encontros do grupo no qual estivemos presentes44, ainda no primeiro 

momento da atividade, caracterizado por exercícios de relaxamento e conscientização 

corporal a partir da respiração, onde todos estavam deitados de olhos fechados, uma das 

participantes teve uma crise de choro. Neste dia, havia apenas o oficineiro coordenando 

o trabalho e muito nos atraiu a atenção a forma como ele agiu no momento. Sem deixar 

de prosseguir a atividade com o resto do grupo, Paulo se aproximou da moça que 

permanecia chorando de olhos fechados e começou a tocar em suas mãos, cabeça e 

pescoço.  

Entendemos que o conceito de cuidado problematizado atualmente no campo da 

saúde e também da saúde mental vai além do acolhimento afetivo, caracterizando-se por 

um encontro dialógico entre sujeitos autênticos que buscam construir a partir desse 

contato possibilidades de saúde, prevenção e recuperação, levando em conta tanto 

saberes técnicos quanto práticos (Ayres, 2007). Contudo, percebermos que ao nos 

dispormos a trabalhar com o corpo nesse contexto outras formas de experienciar o 

cuidado, que dizem respeito à dimensão sensível, podem ser inventadas. 

Observamos que a prática de tocar o outro, um exercício proposto pelo 

oficineiro em diversos momentos ao longo de nosso acompanhamento aos grupos, não 

visava ao relaxamento somente, como também criava vínculos de cuidado e confiança 

entre os participantes. O ato de se achegar à usuária e ter contato com seu corpo, 
                                                 
44 Este foi um dos dias em que apenas participamos do grupo como observadora, não tomando parte nas 
atividades. 



 93

portanto, denotou-nos uma outra maneira de acolher o sofrimento do outro possibilitada 

pelo espaço do grupo de expressão. Ora, se estamos falando da potência do corpo, 

potência de composição, de experimentação, de criação de vida, estamos tratando 

também de uma nova forma de relação com este corpo e com as intensidades que o 

atravessam.   

Tal passagem nos remete ao relato da usuária participante do outro grupo em um 

dos últimos encontros que participamos. Ao sentarmos em roda para conversar sobre 

como tinha sido o trabalho daquele dia, ela começou a dizer de sua felicidade de poder 

viver aqueles momentos com as pessoas que estavam lá, principalmente com Paulo, o 

oficineiro. Ela falou que o admirava muito não só pelo seu trabalho e seu conhecimento 

refletido nas atividades propostas, mas principalmente pela relação que ele estabelecia 

com as pessoas que ali estavam incluindo ela mesma. Comentou que a maioria dos 

outros técnicos do serviço muitas vezes mal olhava para ela quando conversavam e não 

sorriam ou tocavam nela ao se encontrarem e se cumprimentarem e que, com Paulo, era 

diferente. 

Vemos, assim, que, como Merhy (1999a) já nos avisara, muitas são as vezes em 

que nos utilizamos apenas de nossas tecnologias duras e leve-duras, vestindo nossos 

especialismos como personagens e nos afastando da produção desse acolhimento e 

desse cuidado.  

 

Devemos ficar atento, então, neste tipo de processo a pelo 
menos duas questões básicas: a de que todo profissional 
de saúde, independente do papel que desempenha como 
produtor de atos de saúde é sempre um operador do 
cuidado, isto é, sempre atua clinicamente, e como tal 
deveria ser capacitado, pelo menos, para atuar no terreno 
específico das tecnologias leves, modos de produzir 
acolhimento, responsabilizações e vínculos (...) (Merhy, 
1999a, p. 11). 
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Tal indicação remete-nos prontamente à idéia proposta por Teixeira (2004b) de 

uma medicina espinosana, em que o objetivo de tal empreendimento é criar condições 

de ampliação da potência humana para alcançar a Grande Saúde (a Ética), que diz 

respeito a atingir a verdade, a liberdade e a felicidade no sentido da filosofia de 

Espinosa. 

Tal compreensão apresenta-nos alguns pontos relevantes. O primeiro deles 

refere-se ao papel do médico (mas podemos vislumbrar aí qualquer trabalhador da 

saúde), que “deve ser um facilitador no nosso processo de busca do que realmente 

precisamos para ser felizes, e um crítico amigo das soluções ilusórias a que vamos nos 

apegando pelo caminho” (Teixeira, 2004b, p.71). Isso significa que a terapêutica não é 

mais aquela das respostas prontas ou das soluções definitivas pré-estabelecidas, mas sim 

uma relação na qual o médico (ou outro profissional do campo da saúde) se põe no lugar 

daquele que instiga o “paciente” a não esquecer de se perguntar sobre aquilo que lhe 

convém, sobre quais afectos e encontros produzem alegria, de forma a que este 

“paciente” saia de sua passividade e se depare com suas potências. 

Este é o segundo ponto importante dessa concepção: a noção de alegria como 

aquilo que nos faz perseverar no ser, que nos faz passar de um estado de menor potência 

a outro de maior potência (Almeida, 2005). Essa alegria, contudo, não diz respeito a um 

eu individual somente, mas assinala para a dimensão ética que se origina do desejo de 

conhecer e compartilhar com outrem a vivência da liberdade, da felicidade e da verdade 

(Teixeira, 2004b).  

Em nossa experiência participando dos grupos de expressão corporal em dança, 

percebemos que, mesmo intuitivamente, tal trabalho se mostra como uma possibilidade 

daquilo que Pelbart denominou como “dispositivos multifacéticos” (s.d., p.62), isto é, 
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agenciamentos que conectam política, estética e clínica num plano de coextensividade e 

que reinventam formas de produzir e enunciar a existência.   

Nossa inquietação, entretanto, continua a pedir passagem: que especificidades 

tal trabalho tem nesta produção de novas formas de vida? É isto que pretendemos 

discutir agora. 

 

3.3. A DANÇA COMO MODO DE GAGUEJAR NO PRÓPRIO CORPO OU A INVENÇÃO DE UMA 

“DANÇA MENOR”. 

 Definimos como um dos nossos objetivos problematizar a especificidade do uso 

de uma determinada perspectiva de trabalho corporal em dança no serviço substitutivo 

de saúde mental, buscando compreender em que medida tal atividade se conecta ao 

processo de desinstitucionalização proposto pela reforma psiquiátrica. Neste intuito, 

discutiremos o funcionamento do grupo a partir de três pontos: nossa inserção nele, os 

efeitos percebidos e relatados pelos participantes e as conversas que tivemos com alguns 

técnicos e com o oficineiro, articulando estas falas ao referencial de análise adotado. 

 Segundo o que já expomos no capítulo anterior, o trabalho corporal em dança 

proposto e desenvolvido pelo oficineiro Paulo encontra-se perfilado à perspectiva da 

dança contemporânea que tem no corpo e no movimento seu fundamento. Isto significa 

que o intento de tal dança difere de outras modalidades dessa arte como o balé clássico, 

a dança moderna ou, ainda, as danças folclóricas, que são um pouco mais conhecidas 

pelo público em geral. No caso da dança contemporânea, que como já vimos não se 

resume a uma técnica ou a um repertório de movimentos, não há uma busca pela 

reprodução de passos idênticos ou pela representação (seja de histórias ou de 

sentimentos), mas sim a tentativa de mediante a experimentação do próprio corpo e do 
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próprio movimento, criar e imprimir neste corpo rotas de sensações que produzam 

dança e expressem essa criação. 45

 Entendamos, pois, o porquê da escolha do título desse tópico. O que queríamos 

dizer com “a invenção de uma dança menor” ou com um “gaguejar no próprio corpo”? 

Deleuze e Guattari (1977) mostram-nos, ao tratar da obra de Kafka, que uma literatura 

menor é aquela que escapa a uma língua maior, trazendo em seu bojo a dimensão do 

político e do coletivo e convocando outras potencialidades ao produzir novas formas de 

perceber e sentir. 

 Lima (2006), assim como Romagnoli (2007), utiliza-se deste conceito, torcendo-

o e re-configurando-o na intenção de pensar algumas questões do campo da saúde 

mental. A primeira autora propõe a idéia de uma “arte menor”, ou seja, uma arte que 

não se apresenta mais restrita às fronteiras da produção cultural ou ao crivo dos críticos 

de arte, mas que se avizinha com o campo da clínica e da loucura produzindo 

indefinições e possibilidades. A arte pensada como abertura aos possíveis e aos 

encontros com a vida transforma a relação entre esses campos, visto que sua utilização 

não será mais da ordem da psicopatologização da loucura, mas das desterritorializações 

e reterritorializações provocadas. 

Romagnoli (2007), por sua vez, auxilia-nos em uma reflexão sobre uma “clínica 

menor”, operadora de resistência e produtora de subjetivações minoritárias e 

heterogêneas, que exige também do terapeuta uma outra sensibilidade às diferentes 

formas de expressão. A autora contrapõe a idéia de uma clínica menor ao de uma clínica 

maior (em uma analogia à distinção feita por Deleuze e Guattari, na obra já citada, 

                                                 
45 De acordo com o que viemos explicando ao longo do trabalho, desejamos ressaltar que essa é uma 
concepção possível de dança contemporânea compartilhada por alguns autores, coreógrafos, bailarinos e 
pesquisadores de dança, que percebemos ser também utilizada pelo oficineiro. Não objetivamos, 
absolutamente, encerrar tal movimento da dança em uma definição pronta e acabada, visto que a proposta 
da mesma baseia-se, exatamente, na possibilidade de pensar a dança de formas várias.  
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acerca da Língua Maior e Língua Menor), em que esta última estaria ligada à 

cristalização da clínica com suas verdades pré-definidas e seus papéis já demarcados. 

Tomamos de empréstimo, pois, esta noção de menor46 não no intuito de 

reproduzir um conceito, dando-lhe mais uma versão e retirando dele sua potência 

inventiva, mas, exatamente, por percebermos nele a positividade de produção de novos 

sentidos para um determinado campo. Observamos também que pensar acerca de uma 

“dança menor” permite conectar-nos novamente a essas leituras sobre a clínica e a arte 

como espaços de criação e embate de forças por outras relações possíveis. 

Antes de nos estendermos, porém, na concepção dessa dança menor, é 

interessante retomarmos a outra parte do título que se refere à dança como um gaguejar 

no próprio corpo e que está sobremaneira articulada com a idéia que vínhamos 

desenvolvendo. Deleuze e Parnet (1998) explicam que gaguejar na própria língua é um 

estilo que advém da necessidade de traçar uma linha de fuga, criando uma variação no 

sistema homogêneo do qual faz parte. Em última instância, gaguejar na própria língua é 

a afirmação da potência de vida, da força, do devir de um agenciamento múltiplo. 

Dito isto, reflitamos, então, em que consiste produzir uma dança menor, um 

gaguejar no próprio corpo. Primeiramente, é necessário apreendermos que tal idéia não 

é relativa a uma individualidade. Ao contrário, o devir minoritário, como pudemos 

notar, diz da criação de um povo porvir, de um agenciamento de heterogêneos que não 

busca uma síntese, uma significação sedimentada. É um movimento constante de forças 

e fluxos, que esburaca o plano molar e cria novos territórios existenciais, modos de 

expressão e sentidos. 

                                                 
46 “Menor”, conforme os próprios autores (Deleuze & Guattari, 1977), não se refere a uma questão 
quantitativa, mas de produção de uma forma de expressão diferente daquela já sobrecodificada por uma 
língua maior na qual tudo já possui uma significação a priori. 
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Inventar uma dança menor, portanto, refere-se também a uma forma diferente de 

fabricar corporeidades e relações consigo mesmo, com o tempo, com o espaço, com o 

movimento, com os outros, com a própria dança. Retornamos, assim, ao problema já 

discutido neste trabalho sobre o valor artístico dado a um certo tipo de dança ou, ainda, 

se a mesma poderia receber tal nome e percebemos novamente que esta é uma questão 

que se aplica à “dança maior”, isto é, à dança entendida como um grande sistema ou 

uma grande escola ou ainda a um desejo de totalização de um movimento da dança 

(como, por exemplo, pensar “a dança contemporânea”, como se dentro desse conjunto 

não houvesse diversos fluxos e multiplicidades virtuais). Se estamos trabalhando com a 

idéia de uma dança que escapa aos cânones sedimentados, haja vista que sua perspectiva 

é a de produção da diferença, as questões que devem ser engendradas são outras. E são 

essas outras questões que desejamos discutir aqui. 

 Um primeiro aspecto relevante acerca dessa dança menor produzida no âmbito 

do CAPS é a quem se destina e com qual finalidade. Vemos a necessidade desta 

reflexão, pois ainda é muito recorrente em nossa sociedade a idéia de que a prática da 

dança é restrita a poucos, tão somente para aqueles que têm uma capacidade nata, um 

dom divino ou anos de treinamento específico. 

Se fôssemos pensar sob esta ótica, a proposição de um trabalho corporal num 

serviço substitutivo de saúde mental teria como objetivo apenas entreter ou ocupar os 

usuários participantes. Uma espécie de recreação, que embora muitas vezes seja 

exaltada por seu potencial lúdico e leve, cria a idéia de uma incapacidade dessas pessoas 

trabalharem com seus corpos na produção de novos sentidos. 

Uma outra maneira de conceber esta atividade ainda sob a perspectiva de “uma 

dança para poucos” é aquela que toma a prática da dança como uma tecnologia 

disciplinar, isto é, um modo de fabricar corpos fortes, vigorosos e aptos a diferentes 
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ações, mas que são esvaziados de sua potência de resistência e invenção. Corpos dóceis, 

domesticados, amansados, subordinados. Corpos que apreendem e cumprem as leis e as 

regras. Corpos modelados por padrões higienistas e de normalidade. Corpos 

aprisionados por correntes invisíveis, produzidas pelas repetições das “formas certas” e 

pelos discursos da média47. 

Quando falamos dessa disciplinarização dos corpos não estamos tratando apenas 

da utilização de uma determinada técnica da dança, mas de toda uma pedagogia que 

produz essa forma “indivíduo”. E também não estamos dizendo somente de uma forma 

específica de conduzir uma aula (com o uso de repetições que levem à perfeição do 

movimento, ao uso da cópia de passos, etc.), mas de um modo de fabricar sujeitos e 

corpos que se adaptem a determinada realidade.  

O que estamos expondo, portanto, é que há maneiras sutis e quase 

imperceptíveis de se promover essa disciplinarização, sendo elas percebidas em vários 

momentos, inclusive, como salvação. É o caso, por exemplo, de se ter como objetivo 

último de uma oficina como essa, a reabilitação social. Reabilitar quem? A quê? E o que 

significaria reabilitar ou re-inserir socialmente alguém através da dança? Seria fazer 

com que os usuários memorizassem uma coreografia para a apresentação em alguma 

festinha no próprio CAPS ou mesmo na comunidade? Seria fazer com que eles 

controlassem seus impulsos e “paixões” mediante a contagem dos oito tempos e da 

realização idêntica dos passos? 

Encontramos ressonâncias de nossa preocupação em Benetton (1996) quando ela 

aponta que a reabilitação social remete-nos sempre a um estado de exceção, que cria 

                                                 
47 “É preciso você encontrar a sua forma média, uma forma mediana, nem quente nem fria, nem alta nem 
baixa, tudo pela média, tudo na lei, vamos investir a lei que é mais confortável para o corpo e para o 
pensamento e nos dá, além de tudo, reconhecimento. Nós somos reconhecidos na medida em que nós 
somos equilibrados, bem centrados, ordenados, temos um objetivo na vida, temos projetos e memórias” 
(Fuganti, 2002, p.8). 
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dois grandes riscos para essa forma de lidar com a loucura, que é a de que vamos ter que 

mantê-la sempre em testes (para evitar uma nova “desabilitação”) ou nunca poderemos 

considerar alguém reabilitado (pois isto significaria voltar a ser o que era antes e isso 

não é possível).  

Vemos, assim, que a concepção de uma “dança exclusiva de alguns” finda por se 

conectar a formas de lidar com o espaço da oficina (no caso de nossa pesquisa, do grupo 

de expressão corporal) que se perfilam a modos instituídos de lidar com a loucura e com 

o corpo, articulados a uma lógica molar de exclusão e binarização da vida. 

A questão de inventar uma dança menor volta a nos acossar e se torna urgente. 

Como produzir um espaço em que o gaguejar no próprio corpo seja possível e a 

reinvenção de si seja uma questão fundamental? 

Paulo Caldas (2005) auxilia-nos ao propor uma aproximação entre uma 

determinada perspectiva do pensamento de Espinosa e certa concepção de corpo na 

dança contemporânea. Ele explica que o pensamento espinosano ao declarar os modos 

de existência como afirmação de singularidade e de expansão da potência, afirma 

também o múltiplo. Isto significa, portanto, entender que cada corpo possui seus limites 

e que, no entanto, abarcam um infinito de possibilidades. É essa idéia que o autor indica 

insinuar, ao mesmo tempo, um princípio pedagógico (que ele denomina de “pedagogia 

da imanência” por se tratar de um reconhecimento das diferenças) e um manifesto 

coreográfico (que diz respeito à infinitude de qualquer corpo48). 

                                                 
48 Jacques Rancière (2005b) expõe que a idéia de “qualquer” aparece na lógica da revolução estética, 
influenciando na criação de uma nova ciência histórica e técnica na modernidade, com o advento das 
chamadas “artes mecânicas”, mais especificamente a fotografia e o cinema. Ele diz: “Passar dos grandes 
acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, identificar os sintomas de uma época, sociedade ou 
civilização nos detalhes ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e 
reconstituir mundos a partir de seus vestígios, é um programa literário, antes de ser científico” (Rancière, 
2005, p.49). 
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É sobre esse último ponto que queremos nos deter, pois é através da idéia de que 

“um movimento qualquer de um corpo qualquer num espaço qualquer pode ser dança” 

(Caldas, 2005, p.3), que poderemos compreender a proposta do grupo de expressão 

corporal como um vetor potente de desinstitucionalização. O autor diz: “(...) nós 

reconhecemos na variedade infinita dos corpos uma possibilidade infinita de movimento 

e fomos capazes de colocar questões que nos trouxeram a consideração de um estatuto 

estético possível para diferentes inscrições do corpo qualquer” (Caldas, 2005, p.3). 

É importante salientar que para Caldas há neste “movimento qualquer de um 

corpo qualquer” uma dimensão poética que o lança no plano estético. É no sentido de 

composição dos elementos pelos quais se cria uma dança que podemos pensar em sua 

especificidade e seu estatuto ontológico, que vai além da representação de algo, visto 

que ela mesma já é algo no mundo. Caldas (2005) expõe que uma coreografia, portanto, 

é uma estrutura dramatúrgica que articula movimento, forças, pausas, suspensões e 

dessa forma, não se trata de executar passos ou apresentar figuras-poses (como no caso 

do balé clássico com suas cinco posições de pés e braços), mas acompanhar e pensar o 

movimento pelo movimento (isto é, aquilo que acontece entre essas posições). 

O autor declara ainda que essa atenção ao movimento pode ser levada para nossa 

vida cotidiana ao nos evocar questões como a de fluência e duração. E conclui, então: 

“Se passamos a conceber o movimento de outra maneira, passamos a afirmá-lo com 

uma lógica própria de sensações e de sentido, conseguimos nos aproximar daquilo que, 

na perspectiva do Laban, reconheceríamos como a experiência da dança” (Caldas, 2005, 

p.11-12).  

Esse reconhecimento da experiência da dança encontra-se também relacionado a 

uma forma de sentir e experimentar o corpo diferente da que possuímos habitualmente. 

De acordo com Feitosa (2001), a dança é a maneira mais efetiva de superar a metafísica, 
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pois ela mostra toda a inteligência do corpo, toda sua forma de pensar. Tal idéia acha 

ressonância nas proposições de José Gil. Ao tratar da perspectiva de Merce 

Cunningham para dança, Gil esclarece: 

 

(...) se os movimentos do corpo invadem todo o espaço da 
consciência e do pensamento, já não podemos dizer que 
os movimentos são vazios: a consciência dos movimentos 
transformou-se por seu turno em movimento de 
consciência, de tal modo que deixa de haver um hiato 
entre o pensamento e o corpo. O pensamento já não se 
descreve como pensamento do corpo, mas como corpo de 
pensamento, quer dizer, tendo a mesma plasticidade, 
fluência e consistência que os movimentos corporais (Gil, 
2004, p.43). 
 

O que o autor nos chama atenção é que o esvaziamento dos movimentos 

proposto por Cunningham diz respeito a livrar-se do pensamento e da significação 

trazidas pelo balé clássico e pela dança moderna; ou seja, libertar o movimento de seus 

clichês de representação e expressão.49 Dessa forma, torna-se possível ao movimento 

dar sentido a ele mesmo. É assim que José Gil entende que dançar é construir um plano 

de imanência, no qual a emoção origina-se do movimento e não o contrário.  

Uma outra característica importante para pensarmos a dança em seu devir 

minoritário é que esta cria um corpo que abre passagem às intensidades estéticas. Como 

nos explica Moehlecke (2005), o corpo ao dançar é uma linguagem criadora de 

acontecimentos e o seu caráter intempestivo e intensivo possibilita a composição de 

singularidades e a abertura do corpo50 às forças do mundo, ao impessoal, ao fora51. A 

                                                 
49 Sublinhamos novamente que “expressão”, neste caso, diz respeito a um dos pressupostos da dança 
moderna que tinha como objetivo a manifestação dos sentimentos e emoções que caracterizavam o 
mundo subjetivo e interior do bailarino. Cunningham, como vimos no capítulo anterior, rompe com esse 
princípio e propõe que o movimento exprime a ele mesmo.  
50 É importante salientar que, de acordo com José Gil (2004), a “abertura do corpo” não se trata apenas de 
uma figura de linguagem, mas do espaço interior que se revela ao converter-se para o exterior, forjando 
este como espaço do corpo. 
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autora afirma ainda que a dança é a superação do próprio corpo, visto que este se 

desprende de uma identidade e experimenta novos contornos, acoplamentos, fluxos de 

energia, contágios.  

A possibilidade de desfazer-se dessas figuras de identidade, criando novos 

diagramas subjetivos, aproxima novamente essa perspectiva de dança ao paradigma de 

desinstitucionalização da loucura, pois busca desconstruir a idéia do louco como 

incapaz ou perigoso, libertando-o da exclusão e do estigma produzido pela 

psiquiatrização ao qual foi submetido. Podemos retomar a formulação de Basaglia de 

“pôr a doença entre parênteses” e entendê-la como um convite a experimentar outras 

relações com a diferença, rompendo padrões e representações já fixadas e deixando-se 

afetar por esses encontros. Assim, a dança, conforme viemos discutindo, apareceria 

como mais um dispositivo possível nesse processo.  

José Gil, em consonância com essa discussão sobre as misturas produzidas e a 

invenção de novas configurações de fluxos de subjetivação na experiência com a dança, 

expõe que a questão não está na imagem do corpo próprio dentro de seus limites como 

pensado por certa perspectiva da fenomenologia52, mas no espaço criado pelo 

movimento do corpo, que prolonga suas fronteiras para além de seu próprio corpo 

(Sant’Anna, 1997, Gil, 2004). Por isso, a idéia de que o espaço, não só na dança, mas 

sempre que há um investimento afetivo no corpo, não é dado, mas construído, criado. O 

corpo torna-se um operador, um processo desencadeador de produção de imagens 

                                                                                                                                               
51 Peter Pál Pelbart (2002), apoiando-se nas idéias de Zourabichvili, explica que as forças do fora não 
dizem respeito apenas a exterioridade de onde elas advêm, mas indicam o movimento que fazem com o 
pensamento ao jogá-lo nesse campo heterogêneo onde as forças entram em relação. 
52 Embora a fenomenologia como campo de estudo aponte para a investigação do corpo próprio da 
experiência, percebemos em Merleau-Ponty (1964/2005), a partir da criação do conceito de “carne” uma 
outra relação com este corpo que sente, mas que também é sensível em si, que se encontra entrelaçado 
com o “corpo-mundo”. Pfeiffer (2005) explica que conceber a realidade humana como um corpo-carne 
nos permite pensar além de um “corpo-eu” para reflexioná-la sob a ótica de um corpo constituído de 
mundo, um corpo mundano, em que corpo e mundo vão se constituindo mutuamente no espaço do 
“entre”.  
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virtuais na dança que produz diferentes modos de perceber esse corpo. Criam-se 

vacúolos nesse espaço (que faz coexistir interior e exterior) por onde a energia dançante 

escoa e se propaga de um corpo a outro e é essa característica que faz o autor afirmar 

que a dança tem a vocação de formar grupos ou séries (Gil, 2004).  

A dança, nesta concepção, apresenta-se como potência de criação do espaço, do 

tempo (que é o tempo do acontecimento), de novas relações consigo mesmo e com os 

outros. Qualidades estas que nos remetem novamente à invenção de uma dança menor, 

uma dança singular, com sua potência e seus riscos. Um deles, como nos alerta 

Moehlecke (2005), o de cairmos no imperativo do devir, das experimentações sem 

prudência, esquecendo-nos que um pouco de território é necessário nesse processo de 

afecção, destruição e criação de modos de vida. 

Isto posto, perguntamo-nos sobre o que vimos e experimentamos no grupo de 

expressão corporal em dança do CAPS. O que se passa ali, no entre? O que se produz 

naquele espaço? 

Como já havíamos citado em outro momento, acompanhamos dois grupos 

coordenados por Paulo durante quatro meses. Tais grupos aconteciam quinzenalmente, 

embora a proposta inicial fosse a de encontros semanais. Esta era uma questão 

problemática que sempre retornava nos grupos, pois tanto para o oficineiro como para 

os participantes era mais interessante que o tempo entre um encontro e outro fosse 

menor. O oficineiro alegava a dificuldade de dar continuidade ao trabalho, visto que 

muitas vezes os participantes esqueciam o que tinha sido feito no encontro anterior ou 

mesmo o corpo perdia um pouco do que tinha sido experimentado. Por sua vez, os 

participantes afirmavam que gostavam demais do grupo e que este fazia muito bem para 

eles e que por isso era importante que voltassem os encontros semanais. 
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Todavia, tal impasse existia por conta da grande demanda para o grupo, o que 

fez com que a coordenação do CAPS modificasse os dias do grupo, de modo que 

houvesse mais grupos e mais pessoas pudessem ser atendidas. Isso já nos parece um 

analisador importante que nos mobiliza para alguns questionamentos: como é produzida 

toda essa demanda pelo grupo de expressão corporal em dança? Quais os efeitos, para 

os grupos em funcionamento, para o próprio oficineiro e para o serviço CAPS, dessa 

reorganização nos encontros?  

Essas perguntas nos levam a duas inquietações: uma em relação aos usuários 

participantes, outra a própria inserção do artista-oficineiro no serviço. Em relação ao 

primeiro ponto, devemos refletir sobre o discurso de uma alta demanda para os grupos 

de expressão relacionando-o à freqüência dos usuários nessa atividade, que como vimos 

no início, não se dá de forma constante (conforme apresentamos no início, num grupo 

com uma média de vinte participantes inscritos, a freqüência era de, no máximo, a 

metade ou um pouco menos que isso).  

Deste modo, burocraticamente, cria-se uma lista de integrantes para cada grupo, 

o que aponta para uma crescente procura pela atividade e que justifica a redução de 

encontros para cada grupo (de semanais para quinzenais). No entanto, cotidianamente, 

observamos que talvez essa diminuição de números de encontros para ampliar a oferta 

da atividade não fosse tão necessária, caso se pensasse a questão além da necessidade de 

estruturação burocrática e técnica do serviço. 

Não estamos, com isso, querendo apontar erros na condução dessa 

sistematização ou nos colocarmos na posição de detentores da solução para tal 

problema. Também não é nossa intenção culpabilizar usuários ou técnicos, tampouco 

advogar uma restrição no acesso ao grupo. Ao contrário, o que pretendemos ao levantar 

este ponto é problematizar a questão da quantidade de encontros e da presença dos 
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usuários por outra lógica que não seja apenas a administrativa. Se pensarmos numa 

lógica de produção de desejo e de liberdade que nos parece mais pertinente a um 

trabalho como esse, veremos que talvez amarrar tão rigidamente os participantes em 

cada grupo pode não ser a melhor estratégia na gestão dessa atividade.  

Entendemos que há a necessidade de um mínimo de previsão no número de 

participantes, inclusive pelo tamanho reduzido do espaço onde ocorrem tais atividades, 

bem como é essencial manter tais grupos abertos e ao alcance de todos, possibilitando 

sempre a entrada de novos integrantes e o retorno dos antigos. Mas será que a forma 

adotada até então não tem servido mais em um sentindo oposto a esse? E com o 

agravante de pode comprometer a qualidade da proposta em detrimento à quantidade de 

pessoas inscritas na lista? 

Tal reflexão nos leva ao segundo ponto, que concerne à inserção dos artistas-

oficineiros (o que neste caso diz respeito não só a Paulo, mas aos outros dois artistas53 

que trabalham no CAPS investigado) no serviço, visto que estes foram contratados em 

regime de prestação de serviço de 20 horas semanais, diferentemente da maioria dos 

outros técnicos da área da saúde, que foram contratados no mesmo período, mas em um 

regime de quarenta horas semanais. Além de um menor tempo para o trabalho, os 

artistas-oficineiros ainda têm que se dividir nos dois CAPS dessa regional (o Geral e o 

AD), onde realizam suas atividades. Podemos entender, assim, não apenas a dificuldade 

em dar conta da alta demanda das oficinas, como também a sobrecarga de trabalho para 

esses profissionais, além da dificuldade destes participarem das reuniões de equipe, que 

facilitariam seu ingresso no serviço sob diferentes aspectos.  

Não temos respostas fechadas nem prontas para dar a essas inquietações, mas 

percebemos que elas nos movem a pensar sobre a existência desse grupo no serviço, sua 

                                                 
53 Um deles trabalha com arte-terapia e o outro com música. 
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dinâmica, a articulação dele com as outras atividades e sobre a própria estruturação do 

CAPS. Quando nos questionamos sobre a alta demanda para os grupos de expressão, 

vemos que uma série de fatores está aí imbricada, mas nos chama a atenção pensar 

como se dá a produção de desejo por essa oficina, além de nos remeter, como já 

assinalamos, para a própria organização do serviço. 

Conversando com os técnicos, perguntamos sobre como eles faziam indicações 

para os grupos de expressão e alguns deles responderam que muitos usuários já vinham 

pedindo para participarem dessa atividade, que ouviram falar por algum conhecido, 

parente ou vizinho. Constatamos que há essa produção de desejo nos momentos de 

diálogo que tínhamos com os participantes antes e depois do grupo propriamente dito. 

Muitos relatavam que queriam trazer parentes, pois eram muito bons aqueles momentos 

vivenciados ali, que fazia bem, passava as dores e as tristezas. Outros diziam que aquilo 

que aprendiam ali ensinavam em casa, aplicavam nos amigos e em suas relações sociais. 

Ainda tinham aqueles que achavam tão importante que desejavam até que seus técnicos 

de referência participassem também, porque eles eram muito ocupados, estressados e 

cansados54.  

Ouvindo todas essas falas, mais uma vez, retornava a nossa indagação: mas o 

que, de fato, é tão bom? Que “mágica” é essa que perpassa esses encontros? Seria 

possível traduzir para palavras as sensações produzidas aí? 

Concordamos com Moehlecke (2005) que há algo na dança que vai além do 

plano das representações, dos significados, das palavras. “São mistérios que passam 

pelo sensível, pelo corpo e trazem certa obscuridade, um non sense, enigmas do mundo” 

(Moehlecke, 2005, p.19). Encontramos também ressonâncias dessa idéia no pensamento 

de José Gil que declara que a dança conserva um elemento que escapa a semiotização 
                                                 
54 Todas essas afirmações são de diferentes usuários participantes dos grupos que registramos no diário de 
sensações e nas gravações realizadas. 
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(Gil, 2004). Tentemos, porém, dar algum sentido a essa experiência mediante nosso 

contato com o grupo. 

A primeira consideração a que nos remetem as falas dos usuários é acerca de sua 

relação com seu próprio corpo. Embora para alguns as práticas do grupo de expressão 

ainda sejam entendidas apenas como exercícios físicos que contribuem para o ser 

saudável (discurso homogêneo na sociedade contemporânea), pois eles se sentem 

melhores após as atividades (relatando o cessamento de dores musculares e sintomas 

físicos), percebemos que para aqueles que freqüentam o grupo há mais tempo e com 

mais assiduidade existe uma diferença entre a proposta daquele trabalho para o de um 

trabalho essencialmente de exercícios físicos, como por exemplo, o proposto pela 

educadora física do serviço. Alguns, inclusive, conseguem perceber o grupo de 

expressão corporal como uma forma de dança. Nas palavras de uma usuária: “essa 

verdadeira dança que mistura corpo e alma”. 

Detenhamo-nos um pouco em descrever a dinâmica dos encontros para, a partir 

disso, compreendermos como se produz a especificidade deste grupo experimentada por 

aqueles que dele participam. Segundo o exposto alhures, os encontros seguiam uma 

determinada estrutura que, pelo nosso conhecimento prévio do trabalho do oficineiro, é 

utilizado também em aulas que ele ministra fora do espaço do CAPS. 

Tal estruturação, pelo que percebemos, está vinculada ao modo como Paulo 

entende e pratica um modo de lidar com o corpo e com a dança. Conforme ele nos disse 

em várias ocasiões tudo aquilo que ele propõe dentro de sala de aula já foi 

experimentado por ele anteriormente. Não entendamos, contudo, que tal afirmação 

refere-se a um desejo por parte do oficineiro em mensurar ou delinear a priori o que 

cada um vai sentir. Observamos que sua concepção se apóia nessa necessidade de 

vivenciar tais processos por perceber a potência que o corpo tem de ir, através dessa 
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prática de experimentação de si, construindo caminhos e experimentando sensações que 

não são apenas da ordem da racionalização. 

Assim, para iniciar a atividade, há um espaço para conversa no qual cada um 

fala um pouco de si, de como passou os dias que antecederam ao encontro, como estão 

sentindo o corpo etc. Quase sempre, neste primeiro momento, as pessoas falam das 

dores que sentem, dos efeitos colaterais dos medicamentos tomados ou da diminuição 

no uso destes, de como estão cansadas, doloridas, precisando trabalhar o corpo e de 

como estavam ansiosos pelo dia do grupo. Relatam ainda passagens da vida cotidiana, 

aborrecimentos, alegrias, dificuldades, percepção de crises e, às vezes, pedem que Paulo 

esclareça alguma dúvida relacionada ao corpo e ao seu funcionamento.  

Paulo, embora quase sempre inicie esse instante com a mesma indagação 

(“como está o corpo de vocês hoje?”), deixa que o diálogo também flua para outros 

assuntos, com o cuidado, porém, que não tome muito tempo do encontro. Ele faz ainda 

as apresentações para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, explica um 

pouco a dinâmica do grupo, quase sempre pedindo que os outros integrantes o ajudem, e 

tenta rememorar com eles que atividades fizeram anteriormente, com intuito de dar uma 

certa continuidade a esse processo. 

Em seguida, há o momento que podemos denominar da “chegada do corpo na 

sala”; ou seja, uma atividade de relaxamento em que todos se deitam no chão de olhos 

fechados, quase sempre com alguma música tranqüila ao fundo, e Paulo os conduz na 

percepção de seus próprios corpos. O oficineiro utiliza-se de exercícios para induzir a 

uma respiração mais profunda e ritmada, de modo a que os participantes não apenas se 

desliguem do que, como ele mesmo diz, “ficou fora da sala”, como também se 

conscientizem do corpo, seu lugar no espaço, suas tensões. 
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A partir daí, Paulo pede para que eles comecem a se mexer calmamente, por 

partes: primeiro só os pés, depois as mãos, a cabeça (essa ordem não é fixa) e assim por 

diante até se espreguiçarem, sentarem-se e se porem de pé. Depois disso, os encontros 

se tornam bastante singulares, pois conforme nos falou Paulo, ele busca adaptar o que 

pensou para aquele dia de acordo com o que ele sente que a turma está precisando. 

 Vimos, então, que teve ocasiões em que ele havia pensado em trabalhar algo 

mais específico (como por exemplo, um exercício de experimentação e composição de 

seqüências simples de movimentos), porém devido ao ritmo e cansaço do grupo ou 

ainda, pela quantidade de pessoas novatas ou que não tinham participado do encontro 

anterior ou por algum outro motivo era alterada a proposta de exercícios e atividades 

para aquele dia. Em suas palavras: 

 

Se é uma dança que trabalha a partir das diferenças, que 
na minha opinião, é uma coisa meio contrária do balé 
clássico, essas diferenças são inclusive diferenças de 
estados naquele momento. Então, independente de ser o 
público específico do CAPS ou não, sempre passa isso na 
minha cabeça antes de entrar em sala de aula. Toda aula é 
diferente. Por mais que seja planejada, eu posso até seguir 
aquele roteiro, mas geralmente alguma coisa que acontece 
na aula me guia, que é exatamente isso que eu busco: 
descobrir, por exemplo, o que aquelas pessoas estão 
precisando mais no momento. (...) Isso pra mim fica 
muito claro com o CAPS porque eles trazem pra dentro da 
sala tudo que eles vivem. Mas, pra mim, é independente 
de ser do CAPS ou não. Mas fica mais claro, porque 
acredito que eles têm menos canais para estar jogando 
isso. Então eles usam o espaço da sala também como 
desabafo, verbalmente falando.55

 

Este caráter flexível da proposta do grupo, assim como a sintonia, o cuidado e o 

respeito com o outro foram aspectos marcantes desse trabalho, que nos parece ratificar a 

                                                 
55 Trecho extraído da primeira entrevista realizada com Paulo.  
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idéia da produção de uma “dança menor” e de uma outra forma de vivenciar o corpo e 

as relações. Paulo uma vez comentou que estar em sala dando aula é diferente de 

quando ele está na posição de bailarino/intérprete, pois o papel de professor, em sua 

compreensão, exige uma maior responsabilidade com as pessoas que ali estão. 

Percebemos isto, por exemplo, no zelo que ele tinha com os participantes em deixá-los à 

vontade para que fizessem as atividades respeitando seus limites, o que nos remete à 

proposta de Caldas de uma “pedagogia da imanência” bem distinta do princípio 

pedagógico da disciplina e da virtuose. 

No período em que acompanhamos os grupos, Paulo propôs atividades diversas, 

como, por exemplo, formas distintas de andar na sala (explorando espaços, trocando 

objetos, de costas, de lado, de braços dados, com obstáculos, etc.), exercícios de 

mudança de peso, contato-improvisação, manipulação do corpo do outro, auto-

massagem, alongamento, entre outros. Alguns foram utilizados em vários encontros, o 

que me levou a questionar como lidava com essa repetição não só dos exercícios e da 

escolha das músicas, mas também nas formas de falar e perguntar.  

Ele respondeu-nos que está atento e toma cuidado para que isso não fique 

engessado, cristalizado, mas que é um caminho que ele acredita que funciona e que é a 

partir deste caminho, construído por ele através da sua experiência como aluno e 

professor, que vê possibilidades de “pegar vários atalhos”. Ele comenta: “Da mesma 

forma que eu encaro que os alunos nunca são os mesmos embora sejam os mesmos que 

estejam lá dentro, pra mim o trabalho pode ter esse mesmo caminho, mas não é nunca a 

mesma coisa”.56  

Podemos, portanto, indagar se o que se produz é uma repetição do mesmo, uma 

reprodução do que já é conhecido, uma recognição pelo conforto de já se saber 

                                                 
56 Trecho extraído da primeira entrevista feita com Paulo. 
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antecipadamente aonde se quer chegar ou se, nessa repetição, há a invenção de algo 

novo, algo que escapa à sobrecodificação e cria estranhamento, desterritorializações que 

exigem outras formas de expressão.  

De acordo com Cerqueira (2006), neste momento em que as oficinas 

terapêuticas já se fixaram como dispositivos instituídos em serviços substitutivos como 

os CAPS, a criação é, muitas vezes, preterida em lugar da execução. A repetição seria, 

assim, entendida como cristalização de modelos e práticas, levando a um 

aprisionamento das forças de re-invenção e nos jogando em direção aos modelos 

interiorizados de forma de cuidado e de relação. 

 Por outro lado podemos compreender, com o auxílio do pensamento de Deleuze, 

que a repetição efetua a diferença. Para este autor, a repetição não está ligada à idéia de 

reprodução do mesmo, do semelhante, como também não é da ordem da generalização 

ou da generalidade, mas da produção do singular, pois aquilo que se repete é sempre a 

diferença. Para nos auxiliar com esta idéia tão paradoxal, trazemos suas palavras ao 

fazer uma contraposição entre o teatro da repetição e o teatro da representação. 

 
No teatro da repetição, experimentamos forças puras, 
traçados dinâmicos no espaço que, sem intermediário, 
agem sobre o espírito, unindo-o diretamente à natureza 
e à história; uma linguagem que fala antes das palavras, 
gestos que se elaboram antes dos corpos organizados, 
máscaras antes das faces, espectros e fantasmas antes 
dos personagens - todo o aparelho da repetição como 
“potência terrível” (Deleuze, 2000, p.18). 

 

Percebemos, assim, que a idéia de repetição enunciada por Deleuze aponta para 

a dimensão do virtual, do devir, daquilo que escapa à codificação, à fixidez, à 

homogeneidade. Diz do próprio movimento de invenção, de experimentação de novas 

formas. Podemos pensar, pois, em que situações a repetição no grupo de expressão 
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corporal trabalha em função de produzir diferença e quando ela age em favor da 

manutenção da mesmidade, muitas vezes, apenas disfarçada numa nova roupagem. 

É Cerqueira (2006) quem ainda nos ajuda nesta questão ao propor que o uso da 

arte no CAPS como meio expressivo necessita avançar ao encontro dos ideais da luta 

antimanicomial, criando, de fato, “máquinas estéticas” que mais do que expressar a 

subjetividade privativa de cada um, possibilite a criação de novos estilos. Para tanto, diz 

a autoria, seria necessário um profissional disponível à experimentação e que fosse além 

da rigidez das regras, dos especialismos e da técnica. 

Percebemos que nosso oficineiro se aproxima desta posição ao estabelecer 

relações dentro do grupo que passam pela potência de criação, através do contato e do 

contágio, da abertura às singularidades e à invenção de outras possibilidades tanto na 

sua própria vida, como na dos usuários e na vida do próprio serviço. Observamos, 

ainda, que muito dessa potencialidade está intrinsecamente ligada e possibilitada pela 

experimentação desse corpo. Encontramos eco desta discussão na fala de uma usuária 

que comenta como algumas pessoas se desinteressavam pelo grupo por causa da 

repetição dessa estrutura e de algumas atividades. Ela, todavia, achava aquela 

“repetição” muito importante, pois seu corpo precisava de tal prática para ficar melhor e 

a cada dia ela podia experimentar uma sensação nova. 

 Lembramos novamente de Caldas (2005) ao se referir à repetição como um 

mecanismo de impressão de circuitos de sensação no corpo. São essas marcas que 

tornarão possível a fruição da dança e a liberdade para improvisar e compor, como 

também a produção de, como já dito, um pensamento pelo movimento e a criação de um 

estilo singular. “Repetir, repetir - até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo”, já nos 

ensinava poeticamente Manoel de Barros (s.d.). 



 114

Pensemos na criação de um estilo também em relação ao oficineiro, em sua 

maneira de interligar seus pressupostos teóricos e técnicos, sua formação como bailarino 

e sua experiência no serviço, compondo outras formas de dançar sua própria vida. Paulo 

teve uma formação inicial em academias particulares de balé clássico, integrando depois 

a escola e a companhia de Ângela, que possuía uma proposta de experimentação das 

possibilidades trazidas por técnicas diversas, construindo uma compreensão e uma 

prática de dança bastante singular, mas que se aproxima à concepção de dança 

contemporânea da qual estamos tratando.  

Em sua inserção no campo da saúde mental, Paulo participou do curso 

ministrado por Sandro, o que lhe provocou novas inquietações, curiosidades e trouxe 

outros elementos para o seu trabalho, como a perspectiva fenomenológica, base teórica 

da Educação Somática, já utilizada por Paulo em suas aulas.  

É interessante percebermos que Paulo vai passeando por diversos olhares e 

técnicas, pois como ele mesmo relatou aquilo que ele experimentou em seu corpo fica 

marcado e funciona como ferramentas no seu trabalho. Aos nossos olhos acadêmicos, 

tais enrendamentos podem muitas vezes parecer estranhos ou ainda, sem rigor, mas logo 

lembramos, como Deleuze (Foucault, 1979/2003) nos ensinou, que uma teoria é uma 

caixa de ferramentas, que se multiplica e cria outras teorias. 

Desse modo podemos entender como a concepção de corpo sugerida pela 

Educação Somática, que se refere ao corpo próprio da experiência e a conscientização 

do mesmo, pode se articular com uma perspectiva de experimentação e criação que vai 

além de uma questão identitária de auto-conhecimento. Em nossas conversas com o 

oficineiro, bem como acompanhando seu trabalho e investigando sua formação, vimos 

que diferentes elementos teóricos, técnicos e metodológicos oriundos de suas 
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experiências anteriores hibridizam-se, produzindo uma forma bastante singular de viver 

a própria dança.  

Esta forma de vivenciar a prática da dança nos inquietou a refletirmos sobre as 

aproximações possíveis entre o campo da Educação Somática e da Fenomenologia e a 

Filosofia da Diferença, com as proposições do Corpo sem Órgãos - CsO (Deleuze & 

Guattari, 1996) e do corpo de consciência (Gil, 2004). Esta questão despontou em nossa 

pesquisa a partir das entrevistas com Paulo, Sandro e Ângela, onde cada um, a sua 

maneira, se apropriava um pouco dessas leituras para criar sua perspectiva de trabalho 

corporal, e encontrou eco nas pontuações da Profa. Dra. Terezinha Petrúcia da Nóbrega, 

que foi a leitora de nosso trabalho no segundo seminário de dissertação que tomamos 

parte.  

Paulo, como já citado em outra ocasião, enfatizou várias vezes durante as 

entrevistas que seu modo de trabalhar com a dança deriva de sua experiência com a 

expressão corporal que se soma às descobertas e aprendizados que ele vai engendrando 

em sua prática. Como nos relatou uma vez, ele primeiro experimentou certas coisas no 

seu corpo para depois entrar em contato com teorias que falavam a respeito. 

As aproximações, portanto, que podemos sugerir entre teorias e conceitos não 

estão sistematizadas no trabalho de nosso oficineiro e isso não se caracteriza 

absolutamente como um problema em sua prática, visto que sua reflexão sobre o 

trabalho proposto não se encontra dada nem acabada, mas em contínua produção. 

Pensamos, pois, que certas estratégias elaboradas pela Educação Somática, 

embora objetivem uma consciência reflexiva baseada em uma percepção da ordem do 

sensível57, possibilitam vivenciar o corpo de outro modo, colocando-o numa postura de 

                                                 
57 O conceito de sensível aqui utilizado refere-se ao proposto por Merleau-Ponty (e que se contrapõe 
efetivamente ao pensamento cartesiano), explicitado por Nóbrega como o continente das “significações 
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disponibilidade e abertura, onde a criação de novos sentidos e relações nos lançam 

além, forjando práticas de experimentação de si, possibilitadoras da circulação de 

intensidades em detrimento da interpretação de significações.  

José Gil corrobora com essa perspectiva ao propor que não é o CsO que se 

origina do corpo empírico, mas é este último quem resulta como uma atualização deste 

campo de imanência, de virtualidades. Ele diz: 

  

Não existe, aliás, uma tal entidade única, ‘corpo 
empírico’, mas múltiplos corpos empíricos construídos 
segundo múltiplas práticas e saberes. Resta que nosso 
corpo comum é empírico, se bem que seja também, ao 
mesmo tempo, latência de corpo empírico transcendental 
ou corpo-sem-órgãos (Gil, 2002, p.139). 
 

Voltamos, assim, à discussão da fabricação dos corpos a partir de diferentes 

regimes de verdade, de saber e de poder, o que nos força a pensar como criar frestas que 

possibilitem outros modos de existência mais potentes e alegres. Será que poderíamos 

conceber o grupo de expressão corporal em dança como uma dessas frestas?   

Precisaríamos de mais subsídios de campo para problematizar 

pormenorizadamente como essas interfaces teórico-conceituais perpassam o trabalho do 

oficineiro. Além disso, compreendemos que seria preciso uma fundamentação mais 

ampla que nos possibilitasse um aprofundamento neste ponto, que não nos foi possível 

fazer neste trabalho. Vemos, contudo, que esta é uma temática de bastante relevância e 

que nos aponta um foco para novas pesquisas.  

Para finalizar, vimos, ainda, que além de experimentar no próprio corpo várias 

técnicas e buscar conhecer e estudar diversos autores da área da dança e dos trabalhos 

                                                                                                                                               
que singularizam o sujeito e ao mesmo tempo permite a intercomunicação com a singularidade do outro, 
dando um novo sentido ao acontecimento” (2005, p.70).  
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corporais alternativos, a dança para Paulo foi se desenhando, principalmente, como uma 

forma de relação.  

 

(...) A dança hoje pra mim é mais encarada como uma 
prática mesmo. É como se eu visse a dança em tudo. Eu 
não acho que eu estou dançando só quando eu estou em 
sala fazendo aula de alguém ou quando eu estou dando 
aula. Porque a dança, sobretudo a dança contemporânea, e 
mais especificamente, (...) o contato-improvisação, que é 
uma linha que eu (...) me interesso muito (...) está muito 
ligado às relações. Relações essas que passam, por 
exemplo, com a relação com a sua família, com as 
pessoas no trabalho, com seus amigos, questões éticas, 
tudo entra nessas relações. Então já hoje eu não separo 
essa dança que eu faço das minhas relações de vida58.  

  

Novamente, podemos observar as possibilidades que tal concepção da prática da 

dança nos traz e sua possível conexão com a produção da diferença, de uma estética da 

existência, de uma invenção de si, que é, principalmente, uma invenção de outros 

mundos, de outras relações. 

O contato-improvisação (CI) foi criado por Steve Paxton e se baseia “no toque e 

no equilíbrio entre duas pessoas. Os parceiros em dueto tocam muito um ao outro e, por 

meio do toque, a informação sobre o movimento de cada um é transmitida” (Freire, 

2001, p.50). Esta, no entanto, é apenas uma definição formal para esta forma de dança 

que não indica a amplitude de seus efeitos sobre quem a pratica. Segundo José Gil 

(2004), o CI é um diálogo, uma comunicação entre os corpos, onde a energia flui, 

propiciando a continuidade do movimento. Por meio dele, se estabelece uma conexão 

complexa, que implica em diferentes dimensões (sensorial, mental e reflexo) e propicia 

a experiência de sentir o inconsciente dos movimentos do outro (o que Gil chama de 

small dance).  

                                                 
58 Trecho extraído da primeira entrevista realizada com Paulo. 
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O CI possibilita uma experiência de reciprocidade, onde “a consciência do 

contato que um bailarino tem contém não a experiência do outro, mas a consciência que 

este último tem dessa experiência (e que é a consciência de que o primeiro bailarino tem 

a mesma experiência que ele)” (Gil, 2004, p.112). 

Essas interferências entre as consciências dos bailarinos, que são “consciências 

do corpo”, abrem-se à osmose entre essas duas consciências, impregnando-se uma a 

outra e esburacando-as mutuamente. É esse processo que José Gil denomina abertura à 

comunicação de inconscientes, que é exatamente os movimentos e velocidades virtuais 

produzidos nos corpos que são imperceptíveis ao pensamento. 

Se fizermos uma aproximação entre este pensamento e a idéia de encontro 

espinosana, já discutida alhures, perceberemos que o CI produz encontros que 

possibilitam o aumento de potência, ganho de intensidade, pois como nos diz Gil, 

“graças a uma comunicação inconsciente de experiências, cada corpo acolhe a 

experiência do outro” (2004, p.112). Esse contágio produzido pela dança não significa 

uma perda de singularidade, mas a criação de uma “atmosfera” em que as forças que 

afetam os corpos se intensificam e se afetam. Além de que há corpos que se 

harmonizam melhor que outros neste processo. 

O CI pode ser tomado, então, não apenas como uma ferramenta técnica, mas 

principalmente como um exercício ético-estético, que não obstante seja detonador de 

processos de contágio e aumento de potência, requer cuidado e prudência para que a 

libertação dessas intensidades produzidas no encontro entre os corpos não se precipitem 

em sujeições e dominações (Gil, 2004).  

Retomando as contribuições do curso ministrado por Sandro em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza para o trabalho de Paulo e fazendo uma 

ligação com a produção de bons encontros, observamos que houve um 
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redimensionamento de suas concepções de arte e terapia, assim como em relação ao 

alcance da dança que ele praticava. Este último ponto foi fundamental na pesquisa não 

só por ter marcado uma mudança nos rumos que estávamos tomando, como também 

pelos afetos provocados em ambos (pesquisadora e oficineiro). 

Em uma das nossas conversas informais depois de um grupo, Paulo nos contou 

que tinha ganhado, a partir de um trabalho de dança feito com outra bailarina 

profissional da cidade, uma viagem a São Paulo para participar de um curso. Nesta 

ocasião, ele nos falou que tinha rejeitado a proposta da viagem e, desde que tinha 

começado a conduzir o grupo no CAPS, repensava o significado de estar em cena. 

Aquilo nos tocou, não por acharmos ingenuamente que tal reflexão se dava 

apenas pelo seu contato com o trabalho no serviço, mas porque até então seu modo de 

lidar com a dança era atravessado fundamentalmente por sua atuação como bailarino 

profissional, integrante de uma companhia conhecida no campo da dança fortalezense. 

Tal fala nos fez refletir sobre a intensidade dos encontros e que efeitos decorrem 

dele. Quando nos deparamos com a diferença e nos dispomos a compor com ela, o que 

não significa uma espécie de identificação ou homogeneização, novas compreensões e 

afecções se tornam possíveis e nos põem em movimento, em devir. 

A disposição de Paulo em ser afetado, em produzir outros agenciamentos 

possíveis através da dança nos faz pensar também na potencialidade desse encontro. E 

repetimos, então, a pergunta que fizemos a ele e que nos impele a pensar também sobre 

a nossa prática como pesquisadora: “O que a dança ensina ao campo da saúde mental? E 

o que este ensina à dança?” Poderíamos ainda nos questionar: e o que esse 

agenciamento ensina à Academia? Novamente não temos respostas prontas e 

definitivas, mas intuímos que algo da ordem do movimento e do cuidado se conectam e 
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nos impulsionam a criar uma outra imagem para o nosso pensamento já tão viciado nos 

moldes institucionalizados do fazer pesquisa.  

Percebemos que esse encontro entre dança e loucura produz efeitos e 

aprendizados muito delicados, porém com alto poder de contaminação. Notamos, por 

exemplo, que a vivência do CI ressoa em Paulo no modo como ele lida com as pessoas 

no grupo. A fluidez nas suas relações, a forma de se aproximar, o movimento de trocas, 

o cuidado, tudo isso, baliza o seu trabalho de uma forma notória. Como vimos no CI, 

essa conexão com o outro, produtora de um circuito de energia intensiva a partir do 

movimento, pode ser experienciada nas relações cotidianas, contagiando os 

participantes do grupo e também alguns técnicos, que ao comentarem as falas dos 

usuários nos atendimentos, explicitaram a sua vontade de conhecer melhor e até 

participar do grupo.  

Uma última pontuação que gostaríamos de fazer sobre o curso coordenado por 

Sandro é que, conforme nos foi dito, este não abarcava como um de seus pontos centrais 

as questões próprias da reforma psiquiátrica. Apesar de entendermos que tal curso 

possui como objetivo dar mais subsídios aos trabalhos de arte numa dimensão clínica e 

terapêutica percebemos que uma discussão mais demorada sobre a importância e 

especificidade destes trabalhos no CAPS articulado ao processo da reforma psiquiátrica, 

seus paradigmas e princípios, poderia facilitar a inserção dos artistas no serviço, bem 

como uma compreensão mais aprofundada da amplitude e relevância desse movimento. 

Pensamos, assim, que abranger essa relação arte-loucura-desinstitucionalização 

minuciosamente só acrescentaria mais elementos na reflexão e condução dessas 

oficinas.     

Isto nos remete a alguns momentos em que observamos uma cautela excessiva 

por parte de Paulo, que nos pareceu ter relação com uma certa preocupação em não 
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saber lidar com algumas situações vivenciadas no contexto do serviço. Isto pode, em 

algumas ocasiões, findar engessando o grupo, impedindo a proposição de algo diferente 

em detrimento de uma opção de caminho já conhecido, que aparenta menor risco. 

Concordamos que a prudência é necessária, porém às vezes ela serve como 

justificativa para escondermos um receio de entrar em contato com o que nos é 

estranho. Novamente enfatizamos que não estamos aqui nos propondo a fazer um 

julgamento ou uma avaliação. Como explicitamos anteriormente, nosso objetivo é 

discutir a configuração do agenciamento dança-CAPS, percebendo seus momentos de 

capturas, de adensamentos e imobilidades, suas linhas de fuga e fratura, suas 

possibilidades de invenção, no intuito de podermos potencializar os processos de 

liberação da vida. 

O temor ao qual fizemos referência, portanto, não é uma característica individual 

de um profissional, mas observamos que aparece em alguns momentos na prática e na 

fala de diferentes técnicos e usuários. É em momentos como estes que podemos nos dar 

conta de quantos manicômios imaginários ainda carregamos conosco e de como 

precisamos mais do que apenas criar novos serviços, equipamentos e dispositivos, lutar 

cotidianamente por outras formas de relação.  

Apesar de enxergarmos a potência dessa atividade, notamos que, 

freqüentemente, o instituído intervém e faz deste espaço mais um meio de controle e 

estabilização do que de extravasamento. Percebemos em alguns momentos uma certa 

“pedagogia do controle” a partir da docilização do corpo e das sensações e que não é 

produzida somente pelo oficineiro, mas pelos outros técnicos e até pelos próprios 

usuários. Nos dizeres de Dimenstein: “É preciso estarmos atentos ao constante risco que 

vivemos de promover uma reforma superficial ou pseudodesinstitucionalização, na 
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medida em que mantemos os dispositivos de segregação internalizados, compondo uma 

subjetividade manicomial” (2004, p.113). 

O que nos parece importante reiteirar é que o grupo de expressão corporal, assim 

como outros dispositivos, pode tanto ser potência de transformação de práticas e saberes 

como também pode servir como armadilha e captura dos modos de vida. É a co-

existência do instituinte e do instituído, em uma luta de força que nos mobiliza a buscar 

sempre novas armas que possibilitem ao grupo ser espaço de experimentação e de 

desenvolvimento de “artes da existência”; isto é, uma prática de vida individual e 

coletiva que não se separa de práticas de subjetivação e da dimensão sócio-política 

(Ferreira Neto, 2007). 

O grupo de expressão corporal, embora possa apontar para uma desconstrução 

do lugar da loucura como doença, como estigma, ativando de fato um processo de 

desinstitucionalização e de criação de formas diversas de relação consigo e com os 

outros através da potência dos encontros dos corpos, ainda se mantém restrito ao 

interior do CAPS. O que queremos dizer com isso é que a dança, na concepção que 

viemos construindo aqui, pode ser mais do que apenas um meio de expressão de um 

sujeito psicológico, constituindo-se não somente como instrumento de reabilitação, mas 

de desmanicomialização radical.  

Tal reflexão nos leva novamente a pensar a importância da inserção deste grupo 

no serviço e as potencialidades de tal atividade na expansão da rede de saúde mental da 

cidade, como, por exemplo, na proposição de um Centro de Convivência onde a 

abertura deste trabalho para a comunidade poderia ser um disparador de outras 

possibilidades de relação para usuários, técnicos e familiares. Enfatizamos, no entanto, 

que pensar um outro espaço para o grupo de expressão corporal não quer dizer 

absolutamente retirá-lo do CAPS, mas ampliar seu alcance e sua proposta para outro 
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equipamento social. Sabemos que isso significa uma discussão bastante complexa não 

só em um plano conceitual e teórico, como em relação à estratégia de financiamentos e 

de aumento no contrato dos artistas, mas vemos que se coloca como uma possibilidade 

efetiva na ampliação da reforma e de seu debate.  

 

3.4. O GRUPO DE EXPRESSÃO CORPORAL EM DANÇA E SUA RELAÇÃO COM O SERVIÇO. 

Ao apontarmos algumas especificidades percebidas no grupo de expressão, 

nosso interesse era enfatizar um outro modo de cuidado, que permite re-configurar os 

modos de sentir, pensar, agir e se relacionar. Não intentamos com isso propor uma 

hierarquia nas atividades, apontando qual seria a melhor, mais eficaz ou completa. 

Tampouco pensamos ser necessário saber do que se trata ou quais as bases técnicas e 

teóricas de tal trabalho para poder aproveitá-lo.  

Nossa intenção foi mostrar que são estas especificidades que permitem aos 

usuários não só perceberem a diferença entre tal atividade e as outras oficinas do CAPS 

que envolvem o corpo, como nos relatou Sônia (a assistente social), como distinguirem 

em qual delas eles preferem tomar parte em determinado momento. Isto, a nosso ver, é 

interessante, pois surge como um modo de escapar à cristalização de uma lógica fechada 

de assistência, que restringe o desejo e a co-responsabilização do usuário no seu 

processo de invenção de saúde.  

Além disso, retomando a problematização já feita em relação à denominação do 

grupo, percebemos que há diferentes formas de participação e conexão com essa 

atividade. É como se indo além dos objetivos formais, daquilo que já está posto e 

instituído como espaço/atividade do grupo de expressão, cada pessoa pudesse, a partir 

das relações que compõe ali, dar novos sentidos ao trabalho, que se abre desta forma 
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também às forças instituintes. Algo que não é nem preto, nem branco, como nos falou 

Paulo, mas que possui uma gama de nuanças de cinza.  

Assim, a relação singular que cada usuário estabelece com o grupo e a 

possibilidade de escolherem participar ou não da atividade nos parecem elementos 

importantes no processo de desinstitucionalização, dando ao CAPS e às atividades 

promovidas por este seu caráter aberto. Se pensarmos que nos hospitais psiquiátricos as 

oficinas terapêuticas (fossem elas expressivas ou laborais) foram, em muitas 

circunstâncias, utilizadas com um caráter de controle do tempo e dos corpos de modo 

compulsório e impositivo, a autonomia dos usuários para optarem por suas atividades é 

um direito que deve ser exercido e reforçado no serviço substitutivo.  

Esta reflexão nos remete a dois casos ocorridos nos grupos de expressão que 

podem, dentre tantos outros, nos servir de exemplo. Um primeiro, relatado por Paulo em 

uma das entrevistas, refere-se a um usuário que participou de todo o encontro até chegar 

o momento final de conversa, onde se abre um espaço para que as pessoas possam 

compartilhar suas experiências daquele dia. Um pouco depois de começado esse 

processo de diálogo, tal usuário se levantou, disse: “Professor, pra mim, já deu!” e se 

retirou da sala. Paulo comentou de sua surpresa com aquela situação, mas que ao 

mesmo tempo era uma aprendizagem para ele, pois o fez pensar que talvez, se ele 

tivesse na posição daquele usuário, também já não fizesse mais sentido continuar ali. 

O outro caso aconteceu em um dos encontros no qual tomamos parte em que 

uma das usuárias, também nesta última roda de conversa, começou a falar como o grupo 

fazia bem e que o próprio Paulo já havia comentado como ela estava parecendo melhor. 

Ela comentou, então, que já se sentia melhor mesmo, mas que, às vezes, não queria 

dizer que estava bem para não ter que sair do grupo.  
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Os dois exemplos citados nos conectam à entrevista que fizemos com Sandro, 

psiquiatra responsável pelo curso dado para formação dos artistas e técnicos 

interessados do CAPS. Em nossa conversa, perguntamos como ele concebia um 

processo de “alta” para o grupo, visto que pela demanda acentuada e pela necessidade 

que o serviço tinha de se estruturar de fato numa lógica de territorialidade e substituição 

ao hospital psiquiátrico, estava se propondo um “desmame” das pessoas que não eram 

“perfil” do CAPS. Isso se apresentou como um problema de fato para técnicos, 

oficineiro e usuários, pois envolvia por um lado todo o processo de assistência às 

pessoas que lá estavam, fossem elas parte do público-alvo ou não e, por outro, uma 

exigência do Ministério da Saúde para que tal serviço fosse credenciado como CAPS e 

passasse a receber verbas federais. 

Sandro explicou-nos que, em sua concepção, os critérios que norteiam a “alta” 

no serviço de saúde mental, bem como os parâmetros que balizam os encaminhamentos 

para as diferentes atividades, podem passar por duas lógicas que não são 

necessariamente excludentes: a da indicação técnica e a do desejo. Ele exemplifica:  

 

Se fazem uma avaliação, um diagnóstico, e acham que ele 
[o usuário] deve tomar tal medicamento, parte do 
profissional indicar. Claro que a pessoa tem a liberdade de 
aderir ou não, mas é responsabilidade do profissional 
fazer essa indicação. (...) Mas têm outros procedimentos 
que eu acho que absolutamente não cabem nessa lógica da 
indicação do profissional. Que é a lógica do desejo. Então 
eu acho que tem atividades no serviço que os usuários 
devem se incorporar a elas ou não de acordo com seu 
desejo. (...) Eu não vejo sentido em uma oficina de arte 
ser uma indicação técnica59.  
 

                                                 
59 Trecho retirado da transcrição da entrevista com Sandro. 
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Relacionamos esta perspectiva à proposição feita por Ayres (2004) sobre as duas 

dimensões imbricadas simultaneamente no cuidado: a do êxito técnico e a do sucesso 

prático, na construção de uma práxis que possibilite a efetivação do caráter ético e 

político das práticas de saúde.  

Ayres (2007) expõe que o êxito técnico se caracteriza pela ação instrumental 

propriamente dita, enquanto a sabedoria prática diz da atribuição de valor das 

implicações (relacionais, materiais e simbólicas) dessas ações na vida das pessoas. É a 

combinação desses dois aspectos que possibilitará uma compreensão mais abrangente 

das demandas endereçadas aos profissionais pelos usuários, constituindo-se como 

“referência para a construção de juízos acerca do sucesso prático das ações de saúde, 

seja no seu planejamento, execução ou na sua avaliação” (Ayres, 2007, p.54).  

Na conversa que tivemos com os técnicos na reunião de equipe em que 

propusemos um pequeno debate sobre a inserção do grupo de expressão corporal e de 

outras oficinas artísticas no âmbito do CAPS, trouxemos novamente a questão da “alta”. 

Nosso objetivo era compartilhar no grupo um pouco da inquietação que percebemos, 

principalmente na fala de Paulo, Sônia e da coordenadora técnica do CAPS (em suas 

respectivas entrevistas), mas que observamos também nos próprios usuários. 

Para esclarecer melhor o porquê de tal tema ser recorrente em nosso contato com 

os profissionais do serviço, retomemos o início deste capítulo onde desenhamos 

brevemente a construção do CAPS em questão e a estruturação recente da rede de Saúde 

Mental da cidade. Segundo o que apresentamos, as equipes começaram a trabalhar em 

regime ambulatorial em um posto de saúde da região no fim do ano de 2005. Em 

meados de 2006, as equipes se separaram para atuarem no CAPS AD e no CAPS II 

(Geral), que passavam a ter seus respectivos espaços de funcionamento. 
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O que aconteceu, conforme o relato da coordenadora, foi que muitas das 

demandas atendidas no posto de saúde não se encaixavam no perfil do público que 

deveria ser atendido pelo CAPS, principalmente em relação à assistência aos egressos 

de internação dos hospitais psiquiátricos da região. Uma grande parte dos usuários do 

serviço eram portadores de transtornos mentais leves, segundo o que nos foi relatado, o 

que significava que poderiam ser atendidos por outros equipamentos da rede (Unidades 

Básicas de Saúde, Programas de Saúde da Família, etc). A questão, contudo, era que tal 

rede carecia de estruturação e tais pessoas não tinham outros serviços para onde 

pudessem ser encaminhadas. Dessa forma, o CAPS passou a assistir todos aqueles que o 

procuravam. 

Em 2007, para ser credenciado como Centro de Atenção Psicossocial pelo 

Ministério da Saúde, o serviço em questão teria que, de fato, começar a ser substitutivo 

ao manicômio, o que significava atender aos portadores de transtornos mentais graves e 

persistentes, evitando as sucessivas internações destes nos hospitais psiquiátricos. O 

problema, entretanto, é que o serviço já possuía um público numeroso sendo atendido e 

seria necessário começar a encaminhar ou dar alta àqueles usuários que, na concepção 

da equipe, já estavam melhor. Havia, porém, uma outra questão que permeava esses 

novos atendimentos, que era a própria lógica do serviço. Como nos apontou a 

coordenadora, a equipe ainda estava trabalhando em uma lógica ambulatorial, que 

entendemos como uma lógica baseada em atendimentos (principalmente psiquiátricos e 

psicológicos) com agendamentos, cronogramas, filas de espera, primazia do diagnóstico 

psiquiátrico e da medicamentalização como ferramentas na remissão dos sintomas. 

Em nossas idas ao CAPS, nas observações e conversas informais feitas, vimos 

que, de fato, algumas dessas características ainda estavam bem presentes, embora 

existissem diferentes grupos e oficinas coordenados por distintos profissionais e uma 
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busca em pensar novos meios de atenção ao usuário do serviço. Este fato nos lembra 

Dimenstein (2004) ao falar que a mudança no processo de desinstitucionalização não 

diz respeito apenas a uma transformação espacial, pois mesmo em locais abertos pode 

acontecer a reprodução de práticas asilares, ou seja, marcadas pela cronificação e 

segregação. 

Dessa forma, percebemos que o CAPS não estava surgindo como articulador 

estratégico da rede (mesmo porque a própria rede não se constituía como tal), mas como 

centralizador das ações naquele território. Isto significou uma sobrecarga de trabalho 

muito grande para toda a equipe, que como observamos, teve entre outros efeitos a 

redução na periodicidade dos encontros das turmas de expressão corporal. 

Foi a partir da entrevista com a coordenadora do CAPS que notamos que o 

grupo de expressão poderia servir como um disparador para se refletir acerca das 

questões que atravessavam todo o serviço. Apesar de este não ser nosso foco principal 

na pesquisa, vimos que partindo das discussões sobre o funcionamento do grupo (tais 

como a “alta”, as indicações para o grupo, a carga horária de serviço do oficineiro, etc.) 

poderíamos observar e discutir com a própria equipe alguns aspectos do seu cotidiano. 

Sabemos que as reflexões que trazemos aqui ainda são bastante superficiais e 

carecem de um maior aprofundamento e de uma investigação mais minuciosa, que não 

nos propusemos a fazer em nosso trabalho, visto termos tomado como objeto central a 

inserção do grupo de expressão corporal no serviço. Entendemos, todavia, que é 

importante apontarmos as questões transversais inferidas a partir do nosso contato, tanto 

no sentido de enfatizar a sua complexidade, como na intenção de indicar outras 

possibilidades de investigação que se configuraram a partir deste nosso primeiro 

encontro com o campo.     
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Assim, a “alta” foi uma dessas questões que se delineou como um problema a 

ser pensado pela própria equipe, haja vista dizer respeito a todo o funcionamento do 

CAPS (não só dos grupos e oficinas, como dos próprios atendimentos individuais). O 

que percebemos é que os próprios técnicos, inclusive o oficineiro, não sabiam muito 

bem como iriam proceder. Na reunião da equipe, esse questionamento foi lançado ao 

grupo por Sônia, a quem tínhamos entrevistado no mesmo dia e que compartilhava 

dessa dificuldade em saber o que poderia ser feito. A coordenadora técnica disse que 

tinham pessoas que pediam sua própria alta e outras a quem era indicado pelo 

andamento de seu tratamento. 

Sônia, então, retruca: “Mas no caso da expressão corporal, os que lá estão 

gostam muito...”. A coordenadora dos CAPS dessa regional, Antônia, estava presente na 

reunião e esclareceu que não era o oficineiro quem daria alta ao grupo, mas que o 

usuário teria alta de todo seu tratamento e que isto era um processo interdisciplinar 

referente ao projeto terapêutico daquele sujeito. Sônia disse que percebia essa 

dificuldade em dar alta em todos os técnicos e, principalmente, em relação ao grupo de 

expressão tornava-se ainda mais complicado pelo prazer que os usuários relatavam 

nessa atividade. 

Esse pequeno trecho da discussão já nos mobilizou a produzir alguns 

questionamentos. O primeiro deles diz respeito à própria lógica do CAPS: o que 

significa “dar alta” em um serviço aberto? Não estaria esse conceito de alta vinculado a 

uma forma biomédica de entender a loucura? Ou pensar a alta no CAPS é pensar, 

exatamente, a não cristalização/cronificação deste serviço? Como, então, produzir esta 

passagem em consonância com a proposta da desinstitucionalização? E como fazê-la 

num contexto em que a rede ainda não se encontra bem estruturada? 
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    Antônia nos deu uma pista para essa reflexão ao apontar o projeto terapêutico, 

concebido de modo interdisciplinar, como o norteador da assistência no serviço. 

Contudo, conforme verificamos, a construção dos projetos terapêuticos coletivamente 

ainda não havia se tornado uma prática sistematizada no CAPS, o que reforça mais uma 

vez a lógica ambulatorial que ainda o regia. A própria Antônia comentou que, embora o 

ideal seja o da interdisciplinaridade, ainda é o modelo da Medicina quem dá o aval em 

relação ao tratamento.  

Já tínhamos percebido isto quando tivemos acesso aos prontuários dos 

participantes do grupo de expressão corporal e vimos que a referência à nosografia e ao 

diagnóstico psiquiátrico com toda sua caracterização sintomatológica ainda eram 

bastante presentes no modo de descrever os usuários nestes documentos. Merhy 

adverte-nos que 

 
um modelo de produção do cuidado que atua com projetos 
terapêuticos deste tipo, centrado em procedimento 
médico, está amarrado mais com um exercício pontual de 
competência do profissional na produção daquele 
procedimento especializado do que com o cuidado em si, 
de alguém real que vive necessidades a serem satisfeitas. 
Em um modelo deste tipo tornamo-nos, como usuários, 
mero objetos e como profissionais meros insumos 
produtores de outros insumos. Nos subjugamos ao mundo 
das tecnologias duras, empobrecendo nosso núcleo 
cuidador. Além disso, tornamo-nos, devido a natureza de 
somação e não integralidade dos atos, responsáveis por 
projetos terapêuticos cada vez mais custosos sem 
compromissos efetivos com a produção de atos eficazes 
em saúde (Merhy, 1999b, p.5). 

 

 Além disso, o fato de a palavra do médico ainda ser aquela que define o modo de 

cuidado no serviço mantém a estrutura hierárquica criada pelo saber biomédico e coloca 

novamente a doença como foco de atuação. Surge, então, como uma necessidade 

premente a estruturação do atendimento no CAPS, de fato, baseada na integralidade e 
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na eqüidade, que tenha como objetivo primeiro a atenção à singularidade do sujeito e de 

seu sofrimento. Caso isto não ocorra, é bastante provável que se continue a agir 

reproduzindo práticas e saberes que aprisionam a loucura no lugar do erro e da 

exclusão. 

 Percebemos, também, que essa hierarquia, embora implícita, cria formas de 

relação entre as disciplinas e saberes que desvalorizam algumas práticas e profissões em 

detrimento de outras. Mais uma vez desejamos lembrar que não estamos aqui 

problematizando esses aspectos como referentes a uma pessoa específica, 

nominalmente, nem queremos, absolutamente, colocar determinado saber como vítima 

de um outro. O que interessa-nos refletir é a maneira como um determinado 

pensamento, no caso o da biomedicina, encontra-se arraigado em nossa formação a 

ponto de percebermos suas limitações e capturas, vermos a necessidade de 

desconstrução de suas idéias e práticas e, mesmo assim, sermos subjetivados como 

profissionais da saúde dentro dessa lógica reproduzindo-a sem nos darmos conta. 

 Uma das técnicas entrevistadas ao ser perguntada sobre como via a inserção do 

trabalho do grupo de expressão no CAPS atentou para o debate sobre a valorização das 

diferentes práticas dentro do serviço. Usou como exemplo sua própria profissão, a 

Terapia Ocupacional, que não obstante possua um reconhecimento acadêmico, ainda é 

muitas vezes compreendida pelos outros técnicos da equipe como uma atividade de 

menor importância. 

 Em nossas observações, confirmamos que há ainda por parte de algumas pessoas 

da equipe um desconhecimento sobre as diferentes práticas que compõem o serviço, e 

incluímos aí de modo especial o trabalho do grupo de expressão corporal, o que resulta, 

algumas vezes, em atuações muito compartimentalizadas e fragmentadas, bem como 

numa depreciação dessas outras atividades. 
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 Lembramos de um fato ocorrido em um dos dias que estávamos no grupo, no 

qual uma das técnicas tinha marcado uma atividade em grupo para um horário próximo 

ao da turma de expressão corporal. Ela teve que se ausentar na hora do encontro e 

avisou na recepção que os usuários participantes de sua atividade fossem encaminhados 

para o grupo de expressão corporal. Todavia, por uma deficiência na comunicação, 

Paulo não foi avisado e começou as atividades da oficina normalmente. Uma meia hora 

depois, no momento de relaxamento inicial, principiaram a entrar na sala participantes 

do outro grupo, que acabavam não entendendo nada do que estava acontecendo ali, 

assim como Paulo que , atônito, tentava explicar e coordenar a atividade sem, também, 

compreender muito bem o que estava acontecendo. 

 Essa passagem nos traz vários elementos importantes a serem refletidos e 

analisados. Primeiramente, a comunicação, pois pelo que Paulo depois nos relatou a 

outra técnica tinha falado com ele antes sobre a possibilidade de juntar os grupos, mas 

depois tinha dito que não seria mais necessário. Em segundo lugar, a exigência de lidar 

com o acaso e o que essa impossibilidade de controlar a situação do modo como 

imaginamos dispara em nós. Paulo, ao perceber que seria praticamente impossível 

continuar com o encontro da maneira que tinha pensado, pois as pessoas que já estavam 

no grupo perderam a concentração no relaxamento, a sala ficou muito lotada e os novos 

participantes se sentiram perdidos na atividade, findou por concluir o grupo mais cedo. 

Depois, conversando conosco, disse ter ficado sem saber como agir, com medo do 

imprevisível. Pensamos que esse medo relatado por Paulo diz respeito a um cuidado 

com o trabalho desenvolvido, mas também traz marcas desses manicômios imaginários 

que nos permeiam e nos imobilizam diante do diferente, do que sai ao controle, da 

iminência de uma crise. 
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 Entendemos que, da mesma forma como para os técnicos da área da saúde é 

difícil compreender o trabalho realizado pelo oficineiro e suas nuanças e efeitos, é 

também complicado para alguém que nunca tinha trabalho neste campo lidar com certos 

receios, inclusive, este que passa por uma idéia de que só quem é capaz de lidar com a 

loucura são os profissionais psi. Observamos, assim, que a desinstitucionalização de que 

tanto falamos e defendemos tem que começar dentro das equipes, desmontando os pré-

conceitos e estigmas, assim como a superioridade do saber médico como forma de 

cuidado. Vimos, ao longo do nosso trabalho, que a atenção, o acolhimento e a 

assistência em saúde mental vão muito além de expertises, técnicas e procedimentos. 

 Um terceiro aspecto que ainda gostaríamos de ressaltar em relação ao ocorrido 

refere-se à própria concepção que a equipe tem do trabalho desenvolvido por Paulo. 

Notamos, ao longo de nossa investigação, que houve mudanças, ainda que sutis, na 

compreensão dessa proposta por parte dos técnicos. No entanto, percebemos que alguns 

profissionais além de desconhecerem o trabalho tomavam-no como uma mera 

ocupação, uma simples distração para os usuários. Isto, como vimos no capítulo 

anterior, está intrinsecamente ligado à forma como essas pessoas concebem a arte e sua 

utilização numa esfera terapêutica. 

 Alguns profissionais que se aproximavam mais da proposta até percebiam sua 

importância, principalmente pelos relatos dos usuários participantes, mas ignoravam o 

que, de fato, ocorria no trabalho de expressão corporal e o alcance de tal atividade, 

assim como quando perguntamos na reunião se eles viam alguma relação entre esse 

grupo e a proposta da reforma psiquiátrica houve quase um minuto de silêncio, seguido 

por risos e pela indicação para Sônia fazer essa relação, visto ter mais proximidade com 

o grupo.  



 134

 Esse silêncio nos fez pensar bastante, pois mesmo aquelas pessoas que disseram 

achar importante tal trabalho, tendo inclusive vivenciado essa experiência uma vez60, 

não se sentiram aptas a falar prontamente sobre essa relação. Ficou-nos, pois, a dúvida 

se o desconhecimento era somente em relação à proposta do grupo de expressão 

corporal ou se também se estendia aos paradigmas e princípios da reforma.    

 É certo que depois de um novo silêncio, alguns profissionais começaram a 

articular algumas aproximações, como a educadora física, que já tinha compartilhado 

grupos com Paulo, e a própria coordenadora técnica do serviço que, apesar de ser um 

pouco reticente no início da pesquisa com esse grupo (e com a inserção da arte de forma 

geral no CAPS), aproximou-se da proposta e agora compartilhava um grupo de 

psicoterapia com Sônia, onde se revezavam encontros utilizando a expressão verbal e 

outros, a expressão corporal. 

 Este nos pareceu um momento muito importante da pesquisa, pois, embora o 

oficineiro não estivesse presente, tal discussão pôde encetar uma reflexão e uma 

produção de sentidos coletivos, o que não significa uma síntese ou uma concordância 

absoluta e que também não diziam respeito apenas à inserção do trabalho da oficina, 

mas a questões fundamentais que perpassam o serviço.  Acreditamos que espaços como 

estes devam ser mais incentivados, apesar de sabermos que muitas vezes são colocados 

de lado em detrimento à discussão de problemas mais burocráticos e objetivos. 

Percebemos, contudo, que são nestes encontros e embates que se torna possível a 

construção de uma práxis interdisciplinar e comprometida com a perspectiva trazida 

pela luta antimanicomial.  

                                                 
60 No início de sua atuação no CAPS, Paulo promoveu um encontro do grupo de expressão corporal com 
os técnicos do serviço a fim de apresentar e aproximá-los um pouco de seu trabalho. Não foram todos que 
participaram, mas aqueles que o fizeram e com quem conversamos concordaram sobre a importância e o 
bem–estar produzido por aquele dispositivo. 
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 Quando já estávamos finalizando a etapa da pesquisa de campo, soubemos do 

início dos encontros de supervisão com um psiquiatra contratado pela Secretaria 

Municipal de Saúde que, mensalmente, reunir-se-ia com a equipe de cada CAPS para 

estudar, discutir e conversar, principalmente, sobre aqueles casos com os quais os 

profissionais tinham mais dificuldade. Tal ação pareceu-nos muito importante, 

ratificando o que dissemos acima sobre a necessidade de ampliação de momentos de 

troca entre os membros da equipe.  

 Contudo, aconteceu um fato que nos fez pensar sobre a essa supervisão. Na 

última entrevista que fizemos, Sônia nos falou de um caso que ela e Paulo levaram para 

supervisão. Era uma jovem usuária que não estava aderindo a nenhum tratamento e que 

havia tomado parte em um encontro do grupo coordenado por Sylvia, que na ocasião fez 

atividades bastante enérgicas e animadas contando com a participação de tal usuária. No 

encontro seguinte, a coordenação do grupo foi feita por Paulo que propôs atividades 

mais leves, como a do relaxamento a partir da respiração. Sônia contou, então, que 

nesse momento a moça saiu da sala e depois disse a uma técnica de referência que 

estava ouvindo vozes e que não queria mais ficar ali. 

 Ao discutirem tal caso com o supervisor, este disse que não sabia porque, mas 

achava que esse trabalho corporal não funcionava com psicóticos. E quando Sônia 

relatou um outro caso ocorrido de modo semelhante, ele sugeriu que se fizesse um 

grupo só com pessoas diagnosticadas como psicóticas61. 

 Compartilhamos essas inquietações com Sônia, não tanto pelo viés técnico de 

repensar o trabalho, mas principalmente pela posição do supervisor. O que significaria 

propor um grupo baseado no diagnóstico desses sujeitos? Com que intuito? Seria no 

sentido de investigar se realmente existem exercícios mais apropriados do que outros 
                                                 
61 Importante ressaltar que esta já era uma idéia da coordenadora técnica do CAPS desde o início do ano e 
que, ao entrevistá-la, tentamos discutir um pouco sobre essa questão. 
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para esse público? Mas o que seriam exercícios apropriados? Seriam aqueles que 

deixassem os sujeitos controlados, calmos e que evitassem as crises? Seriam atividades 

que os normalizassem? E essa divisão não traria o risco de consolidar esse diagnóstico, 

assim como fomentar a exclusão dessas pessoas do convívio com as outras? 

 Não tivemos oportunidade de discutir tais questões, a não ser com a própria 

Sônia, mas pensamos que elas devem ser bem refletidas não apenas para serem bem 

respondidas, - isto é, se tal exercício serve ou não, se tal atividade funciona para esse 

público ou não – mas, principalmente, para serem problematizadas acerca das idéias que 

elas trazem embutidas, como por exemplo, a de que o grupo de expressão deve ser um 

lugar de apaziguamento, de supressão das crises, tal como a medicação. Cerqueira 

(2006) explica que pensar a crise (ou qualquer manifestação fora da ordem) como uma 

dificuldade para a condução do trabalho afirma uma postura disciplinadora dos técnicos, 

calcada nos princípios de uma racionalidade que deseja o cárcere. Se o grupo tem como 

denominação “expressão corporal em dança” não deveria também estar aberto a 

expressões que desviem do padrão? Ou ainda entender que pode haver um desejo de não 

estar lá que não precisa ser vinculado necessariamente a um diagnóstico? 

Vemos, assim, que o dispositivo-dança que tentamos cartografar constitui-se no 

embate, na articulação e no emaranhamento de várias linhas e forças. Ele nos auxilia a 

dar visibilidade e enunciação às questões que atravessam a constituição de máquinas de 

guerra no processo de desmanicomialização. Não bastam apenas modificações 

administrativas, técnicas, organizacionais ou financeiras. Não basta somente a criação 

de novos equipamentos e espaços. Não basta, enfim, pensarmos que já chegamos lá, que 

tudo já está dado e a Reforma já está feita. A luta por uma outra forma de conceber e 

lidar com a loucura é também a luta pela invenção de novas sociabilidades, outras 

formas de contato e contágio com a diferença. É imprescindível “manter sempre 
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vigilante nosso foco analítico em virtude da sedução fácil de determinados ganhos que 

aparentemente indicam a superação de modelos, mas apenas camuflam uma 

manutenção aprofundada de elementos fascistas que habitam em nós” (Alverga & 

Dimenstein, 2006, p.313). 
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4. DANÇANDO A BEIRA DE ABISMOS62  

 

(...) não é mesmo com bons sentimentos que se faz 
literatura: a vida também não. Mas há algo que não é 
bom sentimento. É uma delicadeza de vida que inclusive 
exige a maior coragem para aceitá-la (Lispector, 1998, 
p.52).  

 

                                                 
62 O título desse capítulo foi retirado de uma passagem da obra de Nietzsche em que o autor faz referência 
à descrição de um espírito livre (Nietzsche, 2005, p. 189).  
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Sob inspiração nietzschiana, desejamos que este último capítulo não se constitua 

como uma síntese ou como uma conclusão fechada, cheia de certezas e verdades 

incontestáveis. Queremos, ao contrário, buscar esse equilíbrio instável produzido pela 

vertigem e dançar as pausas, movimentos e silêncios que coreografar esses encontros 

nos exigiu e nos exige ainda para que essa dança reverbere em outras possibilidades de 

pensamento e afecção. 

Ao produzirmos a noção de um dispositivo-dança nosso intuito não era tão 

somente o de avaliar a inserção do grupo de expressão corporal em dança no CAPS, 

mas também fabricar um plano no qual fosse possível dar visibilidade às linhas que se 

entrelaçavam na criação de uma outra estratégia de cuidado no contexto do serviço 

substitutivo. Essa visibilidade, contudo, não diz respeito apenas a um modo de ver ou de 

enunciar essa cena. Ela aponta para o exercício de uma outra forma de sentir que nos faz 

refletir acerca desse lugar do pesquisador.  

Como discorremos no início, a perspectiva cartográfica tem como característica 

fundamental a implicação do cartógrafo que se faz como tal concomitante à constituição 

de seu objeto, sua cartografia. Para tanto, é necessário que ele busque uma ampliação de 

sua percepção às forças que compõem este território, numa postura de disponibilidade 

de afecção e criação de outras formas de agir, sentir e pensar. 

Nossa experiência ao nos inserirmos neste dispositivo aponta para essa vontade 

de sermos também produzidos junto com ele. Questões que nos foram trazidas ainda 

durante nossas primeiras incursões teóricas, ganharam cor, cheiro, movimento, rosto. 

Atualizações das inquietações que nos faziam querer pensar e problematizar tais 

encontros com o objetivo de inventar outras possibilidades que impulsionassem 

mudanças ainda que sutis e quase imperceptíveis. 
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O contato com o grupo de expressão corporal foi bem além de uma verificação 

de campo para a ilustração da dissertação ou para a constatação de nossas hipóteses e 

teorias. A relação estabelecida naquele espaço proporciou a experimentação de novos 

possíveis para nossa própria existência, pondo em movimento a vida, as relações e o 

processo mesmo de pesquisa, que tantas vezes foi capturado pelas neuroses acadêmicas 

e formalistas. 

Observamos também que, em muitos momentos, não foi só o trabalho em 

desenvolvimento que se aprisionava nas malhas do saber-poder, mas nós mesmos, com 

nossos pequenos fascismos cotidianos sufocávamos as forças de criação ao nos 

guiarmos pela lógica da representação e da recognição. Quantas vezes não nos pegamos 

agindo de modo a contribuir com o desejo de clausura63 que ainda vive tão presente em 

nós? 

Havia, contudo, intensidades alegres e potentes que foram sendo produzidas 

nesses encontros e que nos impeliam a buscar libertar a vida de nossas cadeias 

imaginárias tão reais. Participar do grupo de expressão corporal possibilitou-nos ser 

afetado por forças que nos desestabilizavam, que nos constrangiam a pensar, a sair da 

inércia, aumentando nossa potência de existir. Surpresas que, às vezes, nos deixavam 

mudos, mas que ecoavam e continuam sendo sentidas pelo nosso corpo.  

Conforme a fala da psiquiatra entrevistada por nós, o grupo produzia, 

exatamente, efeitos inversos ao da medicação. Enquanto esta tinha como objetivo 

sufocar as manifestações sintomáticas e inconscientes, o grupo possibilitava um alívio, 

um espaço de respiração, de expressão. Embora ela advogasse que tal alívio afastava a 

aparição desses conteúdos, pensamos, ao contrário, que ele possibilitava a re-

                                                 
63 O desejo de clausura a que nos referimos encontra ressonância no que Machado e Lavrador denominam 
“desejos de manicômio”; isto é, a sustentação de uma “racionalidade carcerária, explicativa e despótica” 
(Machado & Lavrador, 2001, p. 46).  
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configuração e a invenção de outras formas de lidar com estas manifestações. Algumas 

mais potentes e desinstitucionalizantes que outras. 

Estreitarmos os vínculos com Paulo, o oficineiro, foi outro aspecto fundamental 

deste percurso. A sensação que tínhamos em nossas conversas é de que um criava no 

outro desassossegos e afetos compartilhados, com os quais tentávamos produzir algum 

sentido para ambos os trabalhos (a condução do grupo e a pesquisa). Não sabemos dizer 

até que ponto um atravessou, interferiu e produziu o outro neste convívio, mas 

asseguramos que ambos se modificaram neste contágio, neste “contato-improvisação”. 

Todos os outros profissionais com quem travamos conversações (toda a equipe 

do CAPS, os técnicos que estiveram presentes na reunião onde discutimos a inserção do 

grupo, aqueles que nos cederam um pouco de seu tempo para as entrevistas, a 

coordenadora técnica, bem como o psiquiatra coordenador do curso de arte-terapia e a 

coreógrafa formadora de Paulo) trouxeram mais um movimento para essa dança. Apesar 

dos desencontros, das dificuldades e das angústias, percebemos que muitos deles, 

realmente, se disponibilizaram a pensar junto conosco, compartilhando também suas 

inquietudes e receios. Outros se fecharam mais, o que, no entanto, não significa que não 

nos tocaram e não nos fizeram pensar sobre esse próprio distanciamento. Será que esse 

não seria mais um indicador de momentos de reprodução de certa postura de 

pesquisador, dono da verdade, criando barreiras e receios e sobrecodificando as falas e 

ações de seus entrevistados? Mais uma questão para nossa reflexão. 

Por último, gostaríamos de trazer nossas impressões a respeito desse lugar que 

ocupamos, principalmente, através do diário de sensações, construído na época em que 

estávamos em campo. Ao resgatarmos nossas anotações, percebemos a oscilação entre 

as forças instituintes e instituídas do próprio fazer pesquisa. Por um lado, os afetos, as 

sensações que nos permeavam pedindo passagem, o movimento incessante de re-criação 
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de sentidos possíveis dados aos bons e maus encontros fabricados neste palco. Por 

outro, o desejo de fixar certos acontecimentos, o julgamento das ações, a totalização do 

saber. Estivemos, durante toda essa dança, oscilando entre esses dois lugares, 

intentando, contudo, assegurar um posicionamento ético mais do que moral, que possa 

abrir brechas para outros possíveis que nos façam respirar. 

As paradas, porém, nem sempre foram sinais de captura, assim como o 

movimento nem sempre é sinal de resistência. Aprendemos com a dança que as pausas 

são necessárias e ressignificam o próprio movimento, bem como nos auxiliam a criar 

um pouco de território para as novas experimentações que viram. Aprendemos também 

que o dançar se faz na fluência entre improvisação e composição. Aprendemos, 

sobretudo, que a dança com que estivemos tratando é povoada de virtualidades, de 

marcas dos nossos encontros e nos ajuda na produção de novas relações. 

Durante a pesquisa, principalmente, na etapa marcada pela escrita, nos 

esquecemos algumas vezes de dançar. A escrita ficou grave, séria, como se para 

conseguíssemos rigor em nosso trabalho precisássemos abrir mão da leveza, da alegria, 

da dimensão poética e criativa do próprio trabalho. Nós também, nesses momentos, nos 

encontrávamos sisudos e circunspectos. Mas como falar de novas possibilidades de vida 

assim? Como ser afetado pelos bons encontros que aumentam a potência se nos 

colocávamos num lugar tão afastado, anestesiado, tão protegido das sensações que nos 

fazem desviar? Seria possível em um trabalho acadêmico desviar? 

Essa última pergunta nos norteou, ainda que sub-repticiamente, durante toda a 

pesquisa, mas de modo ampliado: “seria possível desviar?”. De fato, não é essa a 

questão que se coloca para a própria reforma psiquiátrica no processo de 

desinstitucionalização da loucura? Como produzir outras relações nas quais a norma não 

seja a baliza dos encontros? De que modo transformar as práticas, ações e saberes para 
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que outros modos de existência sejam possíveis? Não é essa a nossa luta? Conforme 

Lavrador (2007), a loucura nos apresenta a possibilidade de desvio ao mostrar a verdade 

transcendente sobre o mundo como ilusão e apontar a vida como lugar de mistura e 

multiplicidade. 

Pensamos, então, que a maior contribuição dada pelo grupo de expressão 

corporal a essa discussão está na produção de encontros alegres, encontros bailarinos, 

que aprendem a cair, levantar, desviar, delirar. Encontros singulares que tornam 

possíveis outras afecções, contatos, contaminações. Encontros que também explicitam 

marcas, embates, coragens.  

A afirmação da alegria como detonadora de novos processos, encontros e 

relações traz em seu bojo a característica da gratuidade. É preciso, no entanto, que não 

tomemos a alegria aqui como uma euforia ou como um sentimento de “penélopes 

saltitantes” (Merhy, 2004), mas como manifestação de produção de vida, de expansão e 

que é da ordem do coletivo. A gratuidade diz respeito à idéia de alegria como 

acontecimento, que não está atrelada a um fim, a uma causa ou a uma esperança. 

Alegria como disponibilidade ao contágio, ao riso e ao movimento (Almeida, 2005). 

Alegria como vontade de potência e afirmação do trágico, da existência, do eterno 

retorno (Nietzsche, 1999). 

Vimos, então, que tanto pesquisa quanto pesquisadora foram se 

metamorfoseando durante esse processo, que embora tenha suas dores e angústias, foi 

atravessado por essa alegria, compartilhada e disseminada entre todos nossos 

intercessores. Sabemos que tanto no percurso da pesquisa, como no cotidiano do grupo 

de expressão corporal, do CAPS e da reforma psiquiátrica de modo geral há sempre essa 

peleja entre vida e morte, liberdade e clausura, invenção e reprodução, resistência e 
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comodismo. Percebemos que o grupo pode ser uma ferramenta desmanicomializante, 

mas também pode servir como uma forma muito tênue de contenção da diferença.  

Observamos ainda que refletir sobre o dispositivo-dança no CAPS nos leva a 

pensar sobre o próprio serviço, seus trabalhadores e suas lutas, nos auxiliando a 

distinguir onde se dão os adensamentos e os pontos de fraturas. Dessa forma, 

entendemos que é necessário estarmos atentos a esses movimentos de constituição de 

territórios existenciais e seus efeitos para que possamos engendrar novas danças que 

libertem a vida e afirmem a alegria da diferença e dos bons encontros.       
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