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RESUMO 

 

Este trabalho de monografia teve por objetivo elaborar algumas reflexões acerca das minhas 

próprias experiências com o campo da música, especificamente da música corporal, e das 

relações possíveis destas experiências com uma noção de produção de saúde. Primeiramente, 

é preciso entender que não se trata de ter a música em si como objeto de estudo, mas sim de 

trazer para o campo da Saúde Coletiva algumas experiências com a música corporal que 

indicaram de modo bastante vivo as conexões entre estes campos. Para isto, com base na auto-

etnografia e no levantamento de dados enquanto métodos de base, fiz um recorte de 

experiências vividas por mim no segundo semestre de 2013 apresentando-as em formato de 

três cenas que são analisadas de tal forma a pôr em evidência sua aproximação com o campo 

da Saúde Coletiva, reconhecendo-as também enquanto prática de produção de saúde. Durante 

a pesquisa, alguns pontos foram destacados: os sentidos mais usuais da noção de “produção 

de saúde” no campo da Saúde Coletiva; uma noção de produção de saúde mais alargada, 

apoiando-se em aberturas dadas por alguns autores e pela Política Nacional de Humanização; 

a construção de uma noção de produção de saúde enquanto ampliação da capacidade de afetar 

e ser afetado, da criatividade, da implicação com o coletivo, da produção de subjetividade, das 

relações com o outro e com o próprio corpo por meio da música corporal, afirmando práticas 

que funcionem para além do eixo saúde-doença. Assim, é possível questionar se cabe à Saúde 

Coletiva incluir práticas que se dão em outros espaços, para além daqueles oferecidos pela 

rede de atenção a saúde, pois ao considerar que na produção de saúde estão implicados 

aspectos como a produção de vida, produção de comum, vida coletiva, produção de modos de 

existência, estamos afirmando que o trabalho em saúde não se restringe apenas a sua definição 

formal, alargando-se então para outras práticas e outros atores da vida social. 

 

 

Palavras-chave: produção de saúde; música corporal; Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós, os novos, os sem nome, os difíceis de entender, nós, os nascidos cedo de um 

futuro ainda indemonstrado – nós precisamos, para um novo fim, também de um 

novo meio, ou seja, de uma nova saúde, de uma saúde mais forte, mais engenhosa, 

mais tenaz, mais temerária, mais alegre, do que todas as saúdes que houve até agora. 

Aquele cuja alma tem sede de viver o âmbito inteiro dos valores e anseios que 

prevaleceram até agora e de circunavegar todas as costas do “mar mediterrâneo" 

ideal, aquele que quer saber, pelas aventuras de sua experiência própria, o que se 

passa na alma de um conquistador e explorador do ideal, assim como de um artista, 

de um santo, de um sábio, de um legislador, de um erudito, de um devoto, de um 

adivinho, de um apóstata no velho estilo: este, precisa, para isso, primeiro de tudo, 

de uma coisa, da grande saúde – de uma saúde tal, que não somente se tem, mas que 

também constantemente se conquista ainda, e se tem que conquistar, porque se abre 

mão dela outra vez, e se tem de abrir mão... 

                                           

Nietzsche
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1. CARTOGRAFANDO PENSAMENTOS, CAPTURANDO CENAS... 

 

 “Perdoai, mas eu preciso ser Outros. Eu penso em renovar o 

homem usando borboletas.” 

    Manoel de Barros 

 

Desde seu início, a minha entrada no campo da Saúde Coletiva produziu muitas 

inquietações e perguntas, afinal, seria este um campo aberto a novos pensamentos e 

experimentações? Eu poderia exercitar minha criatividade tal como aconteceu durante a 

minha graduação? Haveria espaço para a arte? Esta era uma preocupação importante, pois a 

meu ver o trabalho deveria incitar, dentre outras coisas, a criatividade, a potência coletiva, as 

intervenções, a implicação com a vida.  

Entrei no campo da Saúde Coletiva com a intuição de que haveria espaço para ao 

menos falar em voz alta estas minhas inquietações e perguntas. Assim cheguei ao 

aprimoramento e para minha surpresa a primeira questão feita logo na entrevista de seleção 

me convocou a pensar sobre as conexões entre dois campos muito presentes em minha vida: 

por que alguém intensa e corporalmente envolvida com a arte (a música, 

especificamente), está inserida na Saúde Coletiva? 

Tal questão abriu minha entrada neste campo e agora ela retorna neste momento de 

conclusão de uma etapa, constituída, claramente, por novos elementos, encontros e 

composições. 

Com isso, fiz uma escolha de perspectiva para construir minhas reflexões. Poderia 

parecer ser mais óbvia a relação de um certo fazer enquanto psicóloga que está diretamente 

relacionado ao campo da Saúde Coletiva. Primeiro pela própria história da Psicologia 

enquanto um campo de ciência e profissão, segundo porque ela se propõe diretamente a estar 

inserida no campo da Saúde Coletiva, não apenas pensando e pesquisando este campo e suas 

políticas, mas também no momento em que passa a estar implicada com práticas ditas da 

saúde, seja dentro dos serviços específicos da saúde ou fora dele. 

Fato é que o campo da Psicologia já possui interfaces com noções ampliadas de 

produção de saúde, mas estas não serão exploradas aqui. O que interessa neste momento é 

outra perspectiva que me pareceu um tanto nova: um convite e um exercício de tornar mais 

público o meu olhar para a Saúde Coletiva enquanto artista, borrando mais um pouco alguns 

limites postos entre estes diferentes campos do saber.  
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Não se trata de ter a arte, a música em si como objeto deste estudo. Mas sim de trazer 

para o campo da Saúde Coletiva algumas experiências próprias com a música corporal que me 

indicaram de modo bastante vivo as conexões entre estes campos. 

Pareceu-me ser um desafio muito instigante incluir no campo da Saúde Coletiva 

práticas que não se dão estritamente dentro dos serviços de saúde, onde a produção de saúde 

ainda é pensada segundo a lógica do eixo saúde-doença. 

Trago este olhar e esta reflexão, pois em alguns anos de experiência com a música - 

não enquanto recurso terapêutico, mas enquanto linguagem expressiva a qual permeia os mais 

diversos espaços, inclusive nos palcos e nos circuitos culturais das cidades - percebi que algo 

acontece nestes momentos que não apenas a produção cultural.  

Encontros que implicavam as pessoas, mexiam com seus afetos, com suas memórias, 

seus sentidos, seus limites, seus desejos, sua exposição a um coletivo, sua criatividade 

pareciam produzir algo para além de acesso a cultura.  

Este “algo” parecia estar muito próximo a um jeito de compreender uma produção de 

saúde. E pensava: “ora, será que aqui não estamos produzindo saúde?” e isto se dava em 

diversos lugares, inclusive espaços públicos, sem estarmos submetidos necessariamente a uma 

política estatal de saúde, a um serviço ou mesmo a uma rede de atenção à saúde. 

A implicação com a vida coletiva foi intensamente sendo experimentada em meus 

percursos dentro e fora da academia e muitos foram os acontecimentos em que a música, a 

literatura, a cena, a intervenção artística em um dado espaço produziram aproximações dos 

sujeitos e coletivos com suas próprias vidas, seus desejos, suas potencialidades, suas zonas de 

conforto e o convite a sair destas. 

Ao escolher estudar e intervir no campo da Saúde Coletiva, percebi que este campo 

seria sim híbrido o suficiente para as experimentações que vinha fazendo ao longo do curso de 

Psicologia, das apresentações e vivências musicais e artísticas. Parece que algo das 

problemáticas construídas pelo campo da saúde diziam respeito ao que eu vivia também no 

campo da arte, mas tais conexões nunca foram muito claras. 

O que é possível afirmar para o início desta empreitada é que não compreendo aqui a 

arte e a música enquanto recursos terapêuticos, escolha esta que passa por um caminho 

bastante diferente da maior parte das produções científicas que envolvem a arte no campo da 

saúde. Tampouco interessa discutir estritamente o conceito de música e de arte, que são 

longamente discutidos por alguns campos como os da estética e filosofia. 

O que me fez voltar a atenção para estas experiências, é primeiramente por que são 

de difícil acesso as publicações no meio acadêmico que trazem noções de produção de saúde 
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enquanto práticas que escapam do campo das políticas públicas de saúde; segundo porque a 

arte em geral é compreendida na saúde como uma ferramenta terapêutica, compreendendo 

terapêutico como aquilo que auxilia no enfrentamento ou prevenção da doença, o que não nos 

interessa aqui, e assim sendo, tive também pouco acesso aos trabalhos que tratam da conexão 

entre estes campos de modo implicado com outras lógicas que não passam pela terapêutica, 

pela ocupação do sujeito ou mesmo pela possibilidade de renda.  

O que tudo isso tem a ver com a Saúde Coletiva é a minha implicação em refletir 

sobre alguns aspectos que aparecem como “nós” bastante atados neste campo, quando 

fazemos a pergunta: “afinal, quem e o que produz saúde?” e isto diz respeito diretamente a 

uma tentativa em construir outros modos de pensar a produção de saúde ligada a outros 

campos da vida, funcionando por outras lógicas que não partem da doença e também, a um 

certo jeito de entender o trabalho em saúde.  

Em grande parte, se pensa o trabalho em saúde como sinônimo de “emprego na área 

da saúde”, com suas categorias profissionais historicamente estabelecidas, e assim sendo, 

quem produziria saúde seriam os sujeitos que têm como emprego, um conjunto de atividades 

diretamente referentes aos serviços de saúde públicos e privados, produzindo “atos de saúde”. 

Estes sujeitos seriam então os “trabalhadores da saúde”. 

Nas reflexões que tenho pensado, há alguns pensadores tais como Antonio Negri, 

Maurizio Lazzarato, Peter Pál Pelbart, Deleuze e Félix Guattari que mexem com esta lógica e 

isto me parece ser bastante conveniente, pois o momento político, econômico, cultural, social, 

afetivo em que vivemos, inclusive com relação ao SUS, parece exigir que novas reflexões 

sobre o campo das práticas de produção de saúde, venham contribuir para o campo da Saúde 

Coletiva.  

Quando passamos a questionar que trabalho não seria sinônimo de “emprego”, ou 

seja, passamos a assumir uma perspectiva ontológica do trabalho enquanto produção de vida, 

algumas questões bastante interessantes começam a aparecer. Para Cava (2012), o 

pensamento do filósofo Antonio Negri mostra que: 

(...) a produção não se esgota no produtivismo, que é sobredeterminar a produção 

por seu aspecto econômico. A produção nesse sentido negriano não se subordina a 

uma lógica – economicista, politicista ou culturalista que seja. Produção tem caráter 

ontológico. Baseia-se nas mutações incessantes do trabalho vivo. (...) o trabalho vivo 

reúne as qualidade de cooperação, criatividade, procriação, comunicação e 
imaginação, o que condiciona a uma ética e uma política. (Cava, 2012) 

 

Esta noção de produção baseada no pensamento de Negri alarga-se para diversas 

questões da contemporaneidade, principalmente no que se refere ao campo do trabalho. Aqui, 

ela ajuda a pensar o que entendemos por produção de saúde que, se por um lado, ainda é 
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compreendida enquanto um aspecto exclusivo do setor da saúde, por outro, pela perspectiva 

de autores como Negri, a noção de produção passa a se aproximar de uma mobilização da 

própria vida, criando suas relações, fluxos e intensidades, para além da lógica economicista. 

Então, podemos pensar que “trabalhadores da saúde” poderiam ser outros sujeitos 

implicados com a produção de vida que não apenas estes das categorias profissionais 

conhecidas como “da saúde”, quando reconhecemos práticas de saúde que não são regidas 

apenas pela lógica da doença? Ao considerar esta perspectiva, será que não ampliamos as 

possibilidades de produzir a própria Saúde Coletiva enquanto um plano comum da vida? E 

assim começar a considerar outras possíveis saúdes como diz Nietzsche, que não é finalmente 

alcançada como meta, mas experimentada em suas intensidades, enquanto acontecimentos, 

passagens, lampejos? 

Para refletir sobre estas questões, escolhi a bricolagem de dois métodos que a meu 

ver seriam mais adequados com a proposta. Assim, além do levantamento bibliográfico e uma 

possível análise de conteúdo destes materiais encontrados com relação a noção de “produção 

de saúde”, escolhi a chamada “auto-etnografia”. Esta é uma metodologia recente que surge 

para dar conta de experiências vividas pelos próprios pesquisadores como um meio de 

comunicar o vivido, não pela necessidade de representação da realidade de outrem, mas pela 

importância de poder comunicar tipos outros de experiências que são produzidas 

principalmente no campo da arte pelo próprio sujeito que a vive, no caso, o pesquisador. 

A questão de observar, escutar e representar a visão do outro ou algum fenômeno com 

a pretensão de que este seja dito de uma maneira mais neutra possível é bastante questionável 

em certos tipos de trabalho que tem sido feitos, principalmente no campo da arte. É a 

chamada “crise da representação” que por alguns autores, começa por incitar novos jeitos de 

lidar com a pesquisa e principalmente, a assumir o pesquisador enquanto fonte de produção de 

dados que contribuirão para a reflexão.  

A autora Fortin (2009) então questiona: “De fato, se a pessoa que conduz a 

investigação é indissociável da produção de pesquisa, por que, então, não observar o 

observador? Por que não olhar a si mesmo e escrever a partir de sua própria experiência?” 

(Fortin, 2009, p. 82) 

Assim esta metodologia parece ser a mais próxima daquilo que quero construir neste 

momento, pois de acordo com Fortin (2009), sendo a auto-etnografia bastante próxima da 

autobiografia, dos relatórios sobre si, das histórias de vida, dos relatos anedóticos, ela “(...) se 

caracteriza por uma escrita do “eu” que permite o ir e vir entre a experiência pessoal e as 
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dimensões culturais a fim de colocar em ressonância a parte interior e mais sensível de si.” 

(Fortin, 2009, p. 83) 

 Além disso, os dados etnográficos podem surgir a partir das próprias reações 

somáticas do pesquisador (Frosch, 1999 apud  Fortin, 2009, p. 81). E com isso autora afirma 

que: 

A corporeidade do pesquisador, suas sensações e suas emoções sobre o campo, são 

reconhecidas como fontes de informação ao mesmo título que o pode ser uma 

fotografia de uma obra em curso. Para evitar certos obstáculos, eu estimo, 

entretanto, que as reações corporais devem ser relevadas pelo que elas são: uma 

fonte de informação parcial que, combinadas a outros tipos de dados, facilitarão a 

construção da reflexão do pesquisador” (Fortin, 2009, p. 81) 

 

Ou seja, tal metodologia ajuda a dar base para comunicar o vivido, ao mesmo tempo 

em que é preciso combiná-la com outras fontes de informação. É preciso cuidar destes dados 

singulares produzidos pela própria experiência para que enfim se discuta algo maior e em 

direção a sociedade, de modo que tais reflexões e experiências possam atingir outras esferas 

de discussão e pesquisa que não apenas esta única fonte. Fortin (2009) destaca os autores Ellis 

et Bochner (2000) ao afirmarem que este tipo de pesquisa não tem por objetivo: “(...) a 

representação dos fatos, mas principalmente a evocação e a comunicação de uma nova 

consciência da experiência”(Fortin, 2009, p.83) 

Como exemplo, há o trabalho do coreógrafo Pepin, que registra seus dados auto 

etnográficos em seu “carnê de prática”. E é possível afirmar que:  

 

a coleta dos dados sobre seu processo criador permite ver a parte visível de sua 

prática efetivamente, mas, também, ver a parte invisível, as intuições, os 

pensamentos, os valores, as emoções que afloram na prática artística e que nascem 

do relato simples aos gestos. (Fortin, 2009, p. 83).  

 

Portanto, é importante compreender que mesmo com tais dados biográficos, o 

pesquisador não deve deixar toda sua discussão baseada apenas nesta perspectiva. A 

experiência sensível e singular é a base para que dela surjam reflexões consistentes a respeito 

de algum campo, a partir também de outras formas que complementem o método.  

Assim como a autora Fortin, compreendo que para dar conta de comunicar aquilo que 

se passa nas experiências que envolvem a arte, é preciso novas formar de escrita, de 

elaboração do vivido. Dessa forma, a auto-etnografia pode ser entendida como “um ato de 

comunicação para atingir o outro” (Fortin, 2009). Essas novas práticas de escrita que 

começam então a serem afirmadas no meio acadêmico principalmente no campo da arte, “(...) 
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preconizam muitas vezes formas mistas de escrita incluindo a narração, o romance e mesmo a 

poesia.” (Fortin, 2009, p.84), como é o caso desta monografia quando apresento as cenas. 

A autora afirma também que a pesquisa na prática artística é recente e abre espaço 

para a inovação e bricolagem metodológica. Além disso, é preciso encorajar cada vez mais o 

desenvolvimento de métodos de pesquisa adaptados às necessidades da prática artística. Com 

isso, uma analogia possível e necessária para comunicar tais experiências no mundo 

acadêmico é construída entre a manipulação criativa dos materiais da produção artística e a 

manipulação não menos criativa dos materiais da produção textual. Esta parece ser uma pista 

importante e fecunda que autores têm apontado para conduzir trabalhos de caráter científico e 

artístico, pois ao mesmo tempo, longe de se opor, convergem e se completam. (Fortin, 2009) 

 Fica então um convite a experimentar um processo de escrita de experiências e 

reflexões acerca dos campos da música corporal e da saúde coletiva lembrando destas 

questões iniciais feitas por mim e que ao longo do caminho tomam corpo à medida em que 

são apresentadas as cenas, as reflexões, as outras perspectivas trazidas por diferentes autores e 

políticas. 

 

 

Cena 1
1
 -  Subjetividade e Afetos: a potência do encontro  

 

“Era eu mesmo que estava ali, com um medo enorme de me expor ao 

risco, de me sentir vigiado, punido caso errasse, humilhado perante a 

todos pela minha falta de saber musical. Me sinto desajeitado, mas 

desejo estar aqui e tentar. Será que consigo produzir algo novo? Meu 

corpo me é estranho, mas hoje percebo que o conheço um pouco 

mais...Nunca pensei no meu corpo, quais as intensidades, quais os 

afetos me fazem explorar a mim mesmo, me abrir pro mundo. 

Geralmente sinto o meu corpo quando ele me falta, mas...hoje, senti 

algo para além disso, senti uma potência coletiva que me atingiu em 

cheio. Sem saber direito quem eram os outros, me senti abraçado, do 

jeito que eu era, me senti convidado a deixar acontecer, e me conectar 

pelo som sem nada dizer, apenas fechando meus olhos e mergulhando 

                                                             
1 Baseando-me na auto-etnografia, todas as cenas escritas neste trabalho tiveram por referência as experiências 

vividas por mim em práticas de música corporal durante o segundo semestre de 2013 na cidade de São Paulo. 

Elas foram escritas de tal modo que permitissem uma liberdade expressiva com diferentes linguagens, e por isso 

não houve padrão entre elas. 
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num mundo antes desconhecido. Sentir a frequência sonora coletiva, 

suas dinâmicas, intensidades e porosidades me fez sair daquele 

encontro diferente...Pude criar algo que nunca havia criado, pude ser 

ridículo e brincar sem me preocupar se era ou não adequado para 

minha avançada idade. Eu não conhecia ninguém dali. Os olhos me 

eram desconhecidos...Hoje posso dizer que tenho novas capacidades 

de compor e produzir algo que desejo e acho belo, que posso compor 

com o desconhecido, e criar um vínculo não dito...Aprendi algo novo 

e transpus alguns limites que eu tinha... Ah, posso dizer... tive um 

momento de uma saúde terrivelmente libertadora...” 

 

Esta cena poderia estar inserida em diversos contextos. Uma expressão do que foi 

uma experiência... Um dos muitos modos de dizer que uma experiência produziu um novo 

jeito de estar, de pensar e de sentir, produziu novas conexões, novas subjetividades. 

Uma primeira questão que chama atenção neste trecho é a capacidade de enfrentar o 

medo do erro, do processo grupal, da exposição ao desconhecido que foi se alargando no 

decorrer da cena. Uma preocupação surge de modo bastante potente: “será que consigo 

produzir algo novo?” e principalmente, algo novo com o próprio corpo, já que é uma 

novidade senti-lo e percebê-lo daquela forma musical. 

O espaço dado para a singularidade de cada indivíduo que aparece no encontro é 

imenso e acolhedor, ao mesmo tempo em que convida a transpor limites e a nos dispor a estar 

com o outro pelo tempo que quisermos, já que se pode entrar e sair em qualquer momento. Há 

uma sensação de sermos livres junto com muitos outros sujeitos, em geral, desconhecidos, 

mas que também estão dispostos a nos lançar seus sorrisos e olhares mais afetuosos. 

Muitas coisas acontecem neste encontro, além destas bastante potentes e 

acolhedoras, há também as ansiedades que se espalham de diversas maneiras, afinal, ampliar 

novas capacidades de compor não é algo somente agradável e bonito, e tem também uma 

certa dor e algo de “terrível” implicado com este movimento.  

Sentir uma saúde “terrivelmente libertadora” traz esta imagem de que a saúde está 

implicada com o movimento e o fluxo da vida, os quais por si mesmos geram doses de 

desconforto e caos, permitindo-nos romper com aquilo que está cristalizado em nós e dando 

espaço para que novos jeitos de sentir apareçam. 

Poderíamos ainda analisar tal cena por diversas outras perspectivas, mas o que 

interessa aqui é sua qualidade enquanto um encontro que aumenta nossa potência de agir, que 
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produz campos de afetação, de subjetividades e de comunidade e, por que não, uma prática 

que produz saúde. 

Primeiramente é importante dizer que optei pela noção de subjetividade 

compreendida por Guattari pois entendo que ela também ajuda a pensar, já que diz de um 

tecido complexo de relações construídas a partir das experiências pelas quais os indivíduos e 

coletivos são atravessados em suas vidas, sendo assim, subjetividade seria: “(...) um fluxo 

contínuo de sensações, modos de existir, amar e comunicar, de imagens, sons, afetos, valores 

e formas de consumo literalmente fabricadas no entrecruzamento de instâncias sociais, 

técnicas, institucionais e individuais.” (Soares et. al, 2009, p. 415) 

Ao partir da ideia de que as subjetividades também são produzidas, fazer aquela 

primeira pergunta que lancei: “quem produz?” poderia nos levar a uma dicotomia prevalente 

nas lógicas de pensamento positivistas em que está sempre bem clara a dicotomia “sujeito x 

objeto”.  Assim, autores como Soares, ao afirmarem que na contemporaneidade começa a 

haver um “descentramento da questão do sujeito para a da produção de subjetividade, pois 

esta, como nos diz Guattari (Ibid., p.28) ‘constitui matéria-prima de toda e qualquer 

produção” (Soares et.al, 2009, p.415), nos permitem dizer que ao falar da produção de 

subjetividade, dos modos como os indivíduos e coletivos se relacionam no mundo, com seus 

corpos, com seus adoecimentos, atividades, desejos, potências, etc., estamos implicitamente 

falando sobre aquilo que compõem a produção de saúde. 

A partir disto, entende-se que a produção acontece também de forma rizomática, 

conceito este de Deleuze e Guattari e que se distingue da imagem da raiz, pois se constroem 

redes sem a existência de um eixo principal, resistindo às universalizações, hierarquias e 

dicotomias. (Soares et.al, 2009).  

É em uma ampla complexidade de produção de redes rizomáticas de relações, 

saberes, pensamentos, afetos que se inscreve a subjetividade contemporânea. A partir do 

pensamento de Guattari, tais redes: 

Implicam o funcionamento de máquinas de expressão que podem ser tanto de 
natureza extra-pessoal, extra-individual (sistemas maquínicos, econômicos, sociais, 

tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de mídia, enfim sistemas que não são 

mais imediatamente antropológicos), quanto de natureza infra-humana, 

infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de percepção, de sensibilidade, de afeto, de 

representação, de imagens, de valor, modos de memorização e produção de idéia, 
sistemas de inibição e de automatismos, sistemas corporais, orgânicos, biológicos, 

fisiológicos, etc.). (Guattari e Rolnik, 1999. p.31 apud Soares et. al, 2009, p.416) 
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Isto importa a esta discussão a partir da cena descrita, pois nestas experiências 

explicitadas pode-se afirmar que houve a possibilidade de criação de novos jeitos de sentir e 

de perceber  que interferem nestas produções ditas rizomáticas. Portanto destaco um primeiro 

ponto para começarmos a esboçar a noção de produção de saúde: não foi o sujeito proponente 

do encontro quem produziu novas subjetividades e possibilidades de vida, mas o encontro em 

si possibilitou uma diversidade de expressões e agenciamentos afetivos, visuais, auditivos, 

táteis, desejantes, cada sujeito com suas crenças e modos de se mover no mundo interferiu 

naquilo que estava sendo experimentado enquanto coletivo. 

Ou seja, o primeiro aspecto a se destacar é que na produção de saúde há uma 

implicação com a vida coletiva. Quando é dito na cena que há “uma potência coletiva que me 

atingiu em cheio”, pode-se perceber que esta implicação é extremamente importante neste 

processo. Não seria possível esta experiência se não fosse uma experiência do coletivo, no 

coletivo e no encontro com o outro. 

Com essa implicação com a vida coletiva, é possível também afirmar que existe a 

possibilidade de dizer que naquele momento pudemos experimentar um jeito de viabilizar 

outras redes para além daquelas capturadas pelo capital.  O que isto quer dizer é que nesta 

discussão acerca da produção de subjetividade, que aqui estamos aproximando como um 

segundo aspecto da produção de saúde, alguns autores alertam para os problemas que vemos 

acontecer na contemporaneidade.   

Perlbart (2011) ao descrever sobre a produção de subjetividade na lógica capital em 

que vivemos, se pergunta a todo tempo: 

(...) o que nos é vendido, senão maneiras de ver e de sentir, de pensar e de perceber, 

de morar e de vestir? O fato é que consumimos, mais do que bens, formas de vida – 

e mesmo quando nos referimos ao extrato mais carente da população, ainda sim essa 

tendência é crescente.(Pelbart, 2011, p. 20). 

 

Ou seja, em meio a fluxos complexos e intensivos produzidos também pela mídia, 

pelos serviços que são acessados constantemente, por sistemas de informação, estamos 

também consumindo subjetividades. Nossos desejos são também capturados e somos 

mobilizados por vidas vendidas como ideais (Perlbart, 2011) e por que não, “saudáveis”, tal 

como nos é colocado.  

Em resistência a isso, o exercício de estar implicado com a coletividade no encontro 

de música corporal, é também um modo de viabilizar outras formas de comunicação, vínculo 

e rede coletiva, possibilitando que estas relações criadas ali escapem da captura explicitada 

por Pelbart. 
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Ainda assim é possível questionar: quais as outras possibilidades que temos ou 

podemos criar de resistir, de agregar, de sentir, de criar valores, de trabalhar, de compor, de se 

expressar no mundo que sejam alternativas àquelas ofertadas pelo capital? (Pelbart, 2011) 

Na cena é possível notar algumas destas possibilidades quando se diz que houve 

“novas capacidades de compor”, “posso compor com o desconhecido”, “criar um vínculo não 

dito”, “transpor alguns limites que eu tinha”. Estas são apenas algumas passagens que 

mostram a potência do encontro e que dão pistas para pensarmos outros aspectos da produção 

de saúde que serão trazidos mais a frente. 

Claro que mesmo levantando estes aspectos (implicação com a vida coletiva, 

produção de subjetividades) é muito difícil saber de antemão o que um encontro, como este de 

música corporal, produziu nos indivíduos ou coletivos. Talvez algumas proposições digam de 

uma prática que abarca aquilo que tange a sensibilidade, um convite para dar espaço a outras 

formas de relação.  

 Isto parece produzir uma certa saúde que não é entendida como algo estático e 

idealizado que deve ser alcançado. Neste momento surge a imagem do “lampejo”, como se 

produzir saúde fosse algo que escapasse a todo tempo, como um acontecimento da vida em 

sua intensidade que produz rachaduras e possibilita outras formas de viver, embora as práticas 

por si só não garantam isto. 

Talvez, eu esteja dizendo que com tal experiência - que aqui se exemplifica enquanto 

uma vivência de música corporal – estou também afirmando a possibilidade de conhecer uma 

nova saúde, “onde mais do que perceber ou sentir coisas novas, seja possível poder 

experimentar novos modos de sentir e perceber” (Ferigato, 2011, p.236) que implica em 

novos modos de cuidar da vida.  

Esta saúde não é possível de ser mensurada por exames das mais diversas ordens. 

Não pode ser alcançada, pois é produzida constante e diariamente, não está regida pela lógica 

da prevenção ou tratamento de doenças. Mas ela é produzida enquanto potência, enquanto 

capacidade de invenção, já que “invenção não é prerrogativa dos grandes gênios, mas sim 

potência do homem comum” (Perlbart, 2011).  

A cena trazida enquanto um pequeno recorte do vivido, mostra a possibilidade de 

gerar campos férteis para a produção de novas sensibilidades e reforçam a perspectiva de que 

reinventar a arte contemporânea, tal como é trazida por alguns autores, é também intervir na 

transformação humana. Isto é trazido por Lima (2006) no seguinte trecho: 
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(...) a reinvenção da arte é condição para que ela possa intervir na transformação 

radical do homem e do mundo. Assim fazendo, estaria realizando e ultrapassando as 

categorias de arte, tornadas categorias de vida, seja pela estetização do cotidiano, 

seja pela recriação da arte como vida. (Lima, 2006, p. 325) 

 

O que tange esta discussão é que existe algo que passa pela arte e pela saúde, 

enquanto campos que abarcam experiências que produzem novas subjetividades e portanto,  

novas possibilidades de vida. Ambas estão implicadas com a vida, com os desejos de 

indivíduos e coletivos, com suas capacidades cada vez mais alargadas de afetar e ser afetado. 

Há alguns trabalhos que rompem com o entendimento da arte enquanto uma 

instituição secular, há muito estudada por diversos campos do conhecimento, com uma gama 

imensa de tentativas de conceituá-la. Tais trabalhos como este de Elizabeth Lima (2006) 

defendem um novo modo de dizer da arte enquanto experiência que está implicada com uma 

ética e uma política na vida coletiva, que pode provocar novos modos de ser e estar no 

mundo, novas coletividades, e assim, novas saúdes. 

Interessa-me tais reflexões, talvez produzindo um caminho inverso. Enquanto estes 

autores estão interessados em balançar aquilo que é chamado de arte, estou buscando balançar 

aquilo que é reconhecido como prática de saúde. 

A importância disso talvez seja uma resistência à medicalização da vida, trazendo 

cada vez mais a dimensão da produção de saúde como produção de vida, e isto envolve outras 

esferas, não para trazê-las para dentro da lógica dos processos-saúde-doença, mas para 

afirmar novas formas de se conectar aos coletivos, aos espaços urbanos, ao próprio corpo,  às 

possibilidades de invenção, inclusive no interior das chamadas práticas formais de saúde.  

 

 

Cena 2 -  A experiência da música corporal: um outro corpo e saúde possíveis  

 

Começou a roda de Oba! 

Oba! oba! O batuque não vai mais parar 

Chega gente de todo canto do mundo 

Que é pra também participar 

Dessa roda de batuque que eu vou te convidar 

E tem jongo, tem o côco, maracatu, baião 

Tem também um samba bom 

e lá vem composição 

Tem até sonoplastia 

Ecos e também refrão 

Tem até um improviso que faz tremer o chão 

Tem a seta que balança 

Faz a gente se virar 
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Aprender a olhar nos olhos 

E a se comunicar 

Com o corpo em movimento 

Penso assim por um momento 

Não sabia que tinha um instrumento 

Bem aqui, na minha mão 

Palma, gota d’água, estrela 

É o pé que vai cantar 

Passo que ralenta o vento 

Passa o tempo devagar 

Paro o tempo pra ficar 

Perto de quem me sustenta no olhar 

E os olhos sorriem até aguar 

 
Seguindo a pergunta final da parte anterior, pensar a produção de saúde para além da 

doença traz a tona o que motivou esta monografia: a experiência que tive com a música 

corporal durante o segundo de semestre de 2013. Claro que todas as relações estabelecidas 

com a arte e a música ao longo da vida em suas mais diversas expressões trouxeram aspectos 

transformadores, mas especificamente a música corporal tem sido uma experiência 

extremamente potente. 

Antes de trazer quais os aspectos que deixam a música corporal como algo tão 

importante para se pensar a saúde, talvez seja interessante dizer brevemente de onde surgiu 

essa história. Alguns trabalhos acadêmicos já iniciaram o registro de suas experiências com a 

música corporal em algumas partes do país, especialmente pesquisadores de São Paulo e Rio 

Grande do Sul. E todos, partem do mesmo lugar e da mesma “metodologia”, se assim pode-se 

dizer: oficinas geradas pelo núcleo pedagógico do grupo Barbatuques, especialmente aquelas 

dadas pelo Fernando Barboza, o “Barba”, diretor artístico e fundador do grupo.  

Este grupo brasileiro começou suas pesquisas explorando timbres e ritmos 

produzindo-os com o corpo há cerca de quinze anos e vem construindo uma sólida 

contribuição não apenas para a educação musical, mas para a nossa cultura. Outras formas de 

comunicação, exploração de timbres, regências, composição coletiva e registros do que 

acontece em uma experiência deste tipo de música corporal não fazem parte da história 

tradicional da música, portanto tais formas precisaram também ser inventadas e 

sistematizadas de jeitos singulares. 

 
O grupo formado por Fernando “Barba” e seus companheiros possuía uma 

sonoridade peculiar, ao reunir músicos com diferentes influências musicais e 

apresentar o corpo como o principal instrumento musical utilizado em suas músicas. 

(Luca, 2011, p.48).  
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Diferentemente de outros grupos que usam a percussão corporal como recurso 

sonoro extra, o Barbatuques faz dessa linguagem o centro gravitacional de sua 

música. (Granja, 2006, p. 118 apud Luca, 2011, p.48) 

 

 

Além das apresentações do grupo pelo mundo, oficinas são ofertadas por diversas 

partes do país aos interessados em aprender e praticar alguns exercícios propostos pelo núcleo 

pedagógico, tal como grupos de estudos frequentes, encontros abertos e também grupos 

outros que tem por referência a metodologia do Barbatuques já misturada a outros estudos da 

música corporal que é muita vasta.   

Assim, ao se aproximar destas práticas nos momentos de encontro com coletivos que 

estão dispostos e disponíveis a fazer música corporal juntos, é possível experimentar algumas 

de suas potencialidades. 

Primeiro porque ficamos expostos a exercícios de aquecimento que nos iniciam a 

uma atitude básica para se fazer música junto: olhar nos olhos. Somos convidados a nos 

deslocar de nossos lugares de conforto para experimentarmos outras coisas, outros afetos, 

outras disponibilidades.  

Junto com olhar nos olhos, somos convidados a caminhar pelo espaço, a nos 

comunicar com alguém que nunca vimos, a preparar um tempo para dar atenção a nossa 

respiração e a nos levar a uma outra atitude básica que gera algo ainda maior: fechar os olhos. 

Tal atitude nos inspira a gerar confiança naquele coletivo que se rearranja.  

Assim, iniciamos a prática com algo para além de uma técnica ou uma exigência 

prévia de qualquer saber específico: é a disponibilidade para produzir algo comum, para 

colocar uma certa criatividade para funcionar, não aquela que interessa a qualquer mercado 

capital, mas aquela que nos faz sentir potência e alegria. Um autor citado por Luca (2011) 

afirma isto na seguinte passagem: 

 

Os exercícios privilegiam amplamente momentos de criação musical e conduzem 

seus participantes a uma colaboração mútua para se chegar a uma harmonia sonora, 

onde “para se fazer música é preciso ouvir o outro, ouvir a si próprio exercitando o 

diálogo, a cooperação e a tolerância” (GRANJA, 2006, p. 117 apud Luca, 2011, p. 

52). 

 

Ou seja, para este autor, para além das questões musicais que também são 

trabalhadas nestes espaços tais como: noções de pulso, dinâmica, criação, escuta, tempo, 

contratempo, etc., também são trabalhados outros aspectos que nos interessam para esta 

monografia, sendo alguns deles: (re) conhecimento do corpo, contato com outras formas de 

comunicação, atenção, concentração, além de partir da ideia de que há uma “musicalidade 
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interior e o nosso trabalho [de quem propõe estes encontros] é de trabalhar essa musicalidade 

de cada um em grupo, na relação musical/corporal entre as pessoas.” (Luca, 2011, p. 136) 

É possível perceber nos encontros ofertados, seja pelo grupo paulistano de música 

corporal chamado “Fritos” que organizam encontros mensais em uma praça, ao ar livre, com 

o nome de “Fritura Livre” para todos os interessados, seja em uma oficina específica de 

percussão corporal, seja em grupos de estudos de música corporal, que algo muito potente 

acontece. Não somente pela experiência de se aproximar da chamada percussão corporal, ou 

mesmo de experimentar diversas vozes juntas, mas principalmente pelo contexto e pelo modo 

como isto é feito: são pessoas que em geral não convivem em outros espaços e se unem 

naquele momento pelo desejo de experimentar a música corporal coletivamente. Alguns vão 

para perder o medo de se expor, já que há muitos ali que nunca estudaram música; outros pela 

possibilidade de estar em um ambiente acolhedor; outros ainda para aprimorarem suas 

técnicas de percussão corporal; outros por se sentirem alegres, por fazerem coisas que talvez 

jamais fariam fora daquele encontro. 

Muitas são as experiências e diversos são os motivos que movem os indivíduos a 

frequentarem tais encontros. É difícil dizer o que se passa com cada indivíduo nestes 

encontros, mas há algo muito perceptível que é como as pessoas saem afetadas dali de alguma 

maneira. Algumas choram, outras riem sem parar, outras brilham os olhos, dizem o que 

sentem para todos quando formamos um círculo final. Há uma vizinhança. Há uma 

comunidade que se cria, mesmo que passageira. E naquele momento, por conta de todas essas 

possibilidades novas a cada encontro, é que parece haver uma grande saúde. 

Com relação a uma noção de saúde que estou mais próxima, vejo acontecer uma 

saúde que diz de um indivíduo ou coletivo mais conectado com seus próprios desejos, mais 

potente, mais alegre, com uma capacidade de criar, inventar, afetar e ser afetado mais 

ampliada, e isto pode ser notado a partir de encontros de música corporal, pois há algo que 

passa por aí que também passa por alguns autores que trazem noções de corpo e de saúde que 

também nos interessam fazer conexões. 

Alguns autores implicam a noção de produção de saúde com a questão da 

integralidade, entendendo esta como aquilo que possibilita uma visão do ser humano não 

como apenas o “corpo orgânico”, cuja saúde é sinônimo de um organismo biologicamente 

regulado por serviços e técnicas, ambos especializados, mas também envolve o humano como 

sujeito da história de muitas vidas (Bernardes et. al, 2010), capaz de produzir-se a todo tempo. 

Esta noção de saúde trazida pelos autores ressoa com a noção de saúde que buscamos 

dialogar pelas reflexões trazidas por Canguilhem, que de modo bastante reduzido aqui, seria a 
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capacidade de um indivíduo/coletivo criar suas próprias normas, enfrentando ativamente o 

consumo de um ideal de saúde construído no campo social bastante atrelado a regulação do 

corpo biológico.  

Coelho et. al (2002) ao fazer discussão sobre os conceitos de saúde na 

contemporaneidade afirma com base em Canguilhem que “(...) a ideia de uma saúde perfeita 

acabaria por configurar uma nova patologia, à medida que implicaria a perda do exercício 

normativo.” (Coelho et. al, 2002, p.322). 

Quando Canguilhem traz suas críticas às ideias de Augusto Comte e Claude Bernard, 

os quais afirmam que saúde e doença teriam entre si uma relação quantitativa, ou seja, a 

doença acontece quando um certo estado fisiologicamente saudável dos órgãos está 

aumentado ou diminuído, tais críticas interessam na medida em que começamos a pensar a 

produção de saúde para além do eixo saúde-doença. 

Neste sentido, Canguilhem ajuda a pensar que produzir saúde não é apenas impedir 

que indivíduos e coletivos adoeçam organicamente, mas possibilitar que estes mesmos 

indivíduos e coletivos tenham suas capacidades normativas alargadas, pois a doença, para 

Canguilhem, seria justamente uma forma diferente de vida, ou seja, como possibilidade de 

criar novos modos de viver, de sentir, de se relacionar, ainda que com o corpo orgânico 

afetado.  

Isto não significa negar o corpo orgânico como importante aspecto na produção de 

saúde, ou simplesmente dizer à epidemiologia que deixe de controlar as doenças que afetam e 

podem até mesmo matar as populações, mas compreender que a saúde que estamos discutindo 

aqui não depende apenas e exclusivamente deste corpo orgânico, e que saúde não se trata 

apenas impedir que este corpo adoeça.  

Outros autores também com base em Canguilhem, afirmam que este filósofo:  

 

(...) nos indicou que a vida se afirma pela sua potência de criar normas, 

normatividade, e não por um assujeitamento a normas. Pensar a saúde como 

experiência de criação de si e de modos de viver é tomar a vida em seu movimento 

de produção de normas, e não de assujeitamento a elas. (Neves et al. 2009, p. 512) 

 

E assim sendo, há implicações éticas e políticas com esta noção. Produzir saúde seria 

então produzir encontros que aumentem tais capacidades de agir, de sentir, de afetar, de 

produzir comum, singularidades, enfim, de produzir vida. “Vida” que deixa de ser entendida 

por sua definição biológica pelo autor Maurizio Lazzarato, sua redefinição inclui: “ (...) uma 

sinergia coletiva, cooperação social e subjetiva no contexto da produção material e imaterial 
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contemporânea, o intelecto geral. Vida significa inteligência, afeto, cooperação, desejo. 

(Pelbart, 2011, p. 24) 

Afinal, não foi isso que também experimentamos com a experiência da música 

corporal na praça? Uma sinergia coletiva, capaz de produzir espaço para cooperação, para 

novos afetos, para circulação de desejos? 

Como diz Luca, talvez seja preciso estar mais atento ao que acontece ao nosso redor, 

nos espaços públicos, nos espaços que não são tão vigiados e instituídos: “A música corporal 

não nasceu na academia, nasceu da brincadeira, da naturalidade. Lancemos nossos olhares a 

esta leveza, esta fluência musical que acontece, muitas vezes, na rua.” (Luca, 2011, p.129). E 

por isso ainda volto a afirmar: parece que uma Saúde Coletiva se constrói também nestes 

espaços, assim do mesmo modo que podemos lançar nossos olhares a música corporal e a 

uma dimensão imensa de vida que ela proporciona, lancemos nossos olhares também à saúde 

que se dá nessas relações, nessas fluências, nessas levezas pelas cidades. 

 

Cena 3  -  O Coletivo: A produção de saúde para além do eixo saúde-doença 

 

(...) esses corpos podem produzir novas superfícies de contato para 

além da superfície de tratamento. 

(Ferigato, 2013, p.243) 

 

“Chegaram ao local do encontro. Muitos não se conheciam, outros se 

tornaram amigos desde o último, outros ainda eram amigos de longa 

data, não importava, naquele momento estavam juntos e estavam se 

dispondo a passar as próximas três horas fazendo música com aquelas 

pessoas. Ninguém sabia o nome de todos, nem quais eram suas 

condições físicas e emocionais naquela hora, qual seu histórico de 

doenças, a quantas andava o funcionamento de seus órgãos, se 

estavam doentes, se eram músicos, faxineiras, médicos, nada disso 

importava. Foram convidados a fazer uma roda, e a inspirar 

profundamente olhando nos olhos de quem estava ali. Soltaram notas 

quaisquer, produzindo um grande arranjo harmônico, dissonante, às 

vezes incômodo. Repetiam o exercício algumas vezes. As orientações 

eram dadas sem palavra, apenas gestos e olhares. Caminharam pelo 

espaço, sorriam, envergonhavam-se, tiravam os sapatos e pisavam o 

chão com os próprios pés. Pararam para conhecer brevemente alguém 

que estava ao lado. Depois com mais três, quatro, até voltarem à 

roda... Exploraram os sons da boca, das mãos, das palmas, da língua, 

das cavidades, das entranhas e do silêncio. Experimentaram o som da 

sua própria voz, da voz coletiva, da risada, da brincadeira, da madeira 
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do chão. Experimentaram a si mesmos. Inventaram ritmos, cantaram 

palavras africanas, fecharam os olhos, cantaram juntos, musicaram 

juntos uma tarde inteira, e ao final, já se conheciam, não pelas 

histórias ou convivência contínua e constante, mas pelos olhares 

trocados, pela confiança daquele momento, pela simples disposição de 

estar junto e compor um com o outro algo inimaginável e único, que 

só aconteceria ali. Saber e perceber na experiência, a produção de 

novos afetos e suas implicações com a vida. Era disso que se 

tratava...” 

O convite está lançado!  

Ali, naquela praça pública, se produzira uma grande saúde. E isto se afirma na 

medida em que pessoas se encontram, se afetam, colocam suas criatividades para funcionar 

em altíssimo grau, individuais e coletivas, aumentam suas capacidades de ocupar um espaço 

público, de conhecer seus corpos de outras maneiras, de errar com gente que nunca viu antes, 

de inventar, de sustentar o olhar nos olhos, de escutar, de fazer música e compor paisagens 

sonoras junto a um coletivo, de serem capazes de experimentar novos afetos, de produzirem 

zonas de comunidade e singularidade, de produzir comum. 

A música corporal, que é a base de todas as experiências ditas aqui, tem algo bastante 

singular que é possibilitar o acesso a este encontro com a música, com o corpo, com o som 

coletivo, por uma questão simples: o recurso musical que precisamos, além de nós mesmos, é 

nossa disponibilidade para o coletivo. 

Somos convidados então a explorar a nós mesmos, a conhecer nossos limites, nossos 

sons singulares, nossos sons comuns a outros corpos e a fazer um mapeamento disso tudo em 

grupo. Ela nos convida a estar atentos e implicados com aquele coletivo, e em geral, a cada 

encontro somos convocados de modos diferentes.  

A questão do improviso coletivo é um momento em que para além da descoberta de 

algumas capacidades ainda não experimentadas, ela nos convoca criativamente, e de um jeito 

sempre mais próximo ao que somos e estamos sentindo naquele momento, sem ter que forçar 

nenhum estado criativo ou mesmo de colocar o que é certo e errado. É um construir junto e 

diferente a cada vez. 

Independente da condição orgânica em que se encontrava cada um daqueles sujeitos, 

ali naquele momento, se experimentou uma saúde. A saúde aqui se aproxima da grande de 

saúde que foi brevemente trazida na epígrafe pelo pensamento de Nietzsche: não há uma meta 

a ser alcançada enquanto um ser saudável, a saúde está a todo tempo nos escapando, e é 

importante que escape para que possamos ter a possibilidade de nos deslocar, de conhecer 
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novas formas de lidar com a vida, de ser criativo. Ela acontece e escapa, a todo tempo, como a 

imagem do lampejo. 

A noção de “grande saúde” que é trazida mais como imagem do que como conceito 

(pois neste caso deveríamos ter mais tempo para nos debruçarmos sobre ele), aproxima-se da 

ideia de que há um plano em que a vida se expande, amplia sua potência e seu campo de 

intensidades. Há encontros que aumentam estas potências de agir, e são estes que nos 

interessam para pensar a grande saúde.  

Não é uma saúde que existe somente quando há um corpo organicamente regulado, 

com a ideia de que devemos viver na busca por uma vida isenta de sofrimentos, doenças ou 

intempéries tal como já esclarecemos anteriormente. Não é essa a grande saúde de que fala 

Nietzsche, nem a produção de saúde que construímos aqui. 

Teixeira (2004) traz reflexões muito ricas a respeito da grande saúde, da Ética de 

Espinosa e da prática médica. Sem o intuito de adentrar em conceitos que exigiriam um tempo 

de estudo que não temos para este momento, há algumas noções trazidas por ele que ajudam a 

pensar nossas questões. 

Para Teixeira (2004), o filósofo Espinosa e especialmente seu livro “A Ética” são 

bases importantes para se pensar a grande saúde. Embora o próprio Espinosa não tenha 

tratado deste tema de forma direta, é possível pensar o tema com base em suas formulações. 

Há uma passagem interessante do artigo de Teixeira em que fica explícita a relação que se faz 

de uma prática (neste caso, a médica) quando considerada a perspectiva da Ética de Espinosa, 

ou então, de uma grande saúde: 

Talvez a melhor maneira de cumprir seu papel (de um médico espinosano – nota 

do autor), seja praticando uma espécie de “maiêutica da alegria”, seja ajudando a 

parir a Grande Saúde em seus pacientes, que deixam, assim, de ser pacientes, 

entrando na posse de suas potências... O médico Espinosano  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. 

Apesar de sua experiência e sabedoria, ou melhor, por causa delas, o médico 

espinosano não é aquele que traz a resposta, é aquele que não nos deixa esquecer da 

pergunta: quais, realmente, os corpos e as idéias que nos convêm, quais os afectos 

de autêntica alegria? Como estes questionamentos dizem respeito, de fato, a intensas 

lutas passionais e coletivas, a missão do médico espinosano deve ser, em primeiro 

lugar, garantir as condições para que estes violentos conflitos sejam os menos 

sangrentos e dolorosos possíveis, permitindo sempre que ‘alguma alegria seja 

salva’” (Teixeira, p.71, 2004) 

Com este trecho é possível utilizar a figura do médico espinosano para pensar 

diversos outros atores sociais e suas práticas, que podem ser pertencentes a outros campos 

como o da filosofia e das artes. Seria então, um artista capaz de facilitar processos de busca e 
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de conhecimento daquilo que torna os indivíduos e coletivos mais capazes de ampliar suas 

potências? 

“Permitir que alguma alegria seja salva”, vem com uma ideia de alegria que não é 

referente ao estado emocional do qual falamos quase banalmente em nosso cotidiano, mas sim 

diz respeito a conceitos elaborados por Espinosa para dizer de afetos que aumentam nossa 

potência de agir. 

Um médico espinosano atuaria, dessa maneira, não na cura de sintomas e na 

regulação dos corpos, mas sim na composição com o outro a fim de conhecerem os encontros 

que produziriam afetos alegres na vida dos indivíduos e coletivos, possibilitando que os 

chamados “pacientes” deixem seus lugares passivos para dar evasão às suas próprias 

potências de vida. 

Quando penso na experiência como uma possibilidade de vivenciar uma saúde, esta 

experiência é, por definição, capaz de determinar um antes e um depois: “Uma experiência é 

por si transformadora, um momento de trânsito da forma. As escalas de transformação são 

evidentemente variadas e relativas, oscilam entre sopro e renascimento.” (Fabião, 2008 apud 

Ferigato, 2013) 

Assim, as experiências em encontros de música corporal que são das mais diversas, 

possibilitam a transformação dos sujeitos envolvidos, bem como a fabricação de intensidades, 

e também põe em risco quem dela se aproxima, pois provocam deslocamentos dando chance 

para produzirmos novos territórios existenciais. (Liberato, 2007). Estes deslocamentos se 

alargam também para os problemas que passam a ser colocados de outra forma. 

Primeiro por que é possível reconhecer encontros que acontecem em um fluxo da 

vida urbana como encontros que produzem saúde, e assim, deslocamos alguns lugares, como 

o de que: não há ninguém que produz saúde enquanto um sujeito detentor desta capacidade, 

mas é a relação que é estabelecida em um encontro que o faz.  

Segundo que o fato de produzir saúde não está aqui relacionado à intencionalidade de 

cura, pois não se está neste encontro propondo uma lógica do tratamento. Claramente, cada 

um que se move para estar nestes encontros tem o seu desejo deslocado para isto, e das mais 

diversas ordens. Há algo ali que interessa a aqueles sujeitos, e este algo pode ser bastante 

diferente entre um sujeito e outro. O que é possível de perceber é que há uma produção de 

vida e de comum que atravessa o encontro. 

Há também uma dimensão estética disso tudo, pois se está construindo algo que 

passa por outros afetos e percepções. Algo que passa por novas percepções de escuta, de 
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produção de sons do corpo, por uma relação às vezes nova com a voz e esta relação é visível 

ao coletivo que ali se cria. 

Ou seja, há um deslocamento de fluxo de vida que acontece dentro das cidades, e em 

meio ao caos urbano é possível abrir espaço para este tipo de experiência. É possível vincular 

pessoas, criar um plano outro em que se produz uma zona de comunidade e singularidade. E 

neste ponto, para produzir saúde não estamos falando apenas sobre o organismo do sujeito ou 

nos determinantes outros que afetam este organismo. Estamos trazendo outra dimensão de 

saúde que implica em nos havermos com novos afetos, em sustentarmos o encontro com o 

novo, com a mudança, com o deslocamento de nossas crenças e certezas.  

A arte quando está implicada com a vida, parece nos provocar, nos colocar diante de 

medos, de inseguranças, de sintomas, de potencialidades, de afetos, de percepções e também 

nos convida a estar diante disso tudo de um modo diferente. 

Convidando-nos antes de tudo a tornar “possível singularizar no cotidiano, ensejando 

pequenas práticas que sejam focos de criatividade e de experiências de vida enriquecedoras 

das relações das pessoas com o mundo.” (Caiafa, 2000 apud Soares et. al, 2009, p. 421). 

  

2. A PRODUÇÃO DE SAÚDE E A SAÚDE COLETIVA 

 

Ao pesquisar sobre a noção de “produção de saúde”, nota-se que a maior parte das 

publicações relaciona a produção de saúde com práticas que fazem parte e/ou são 

reconhecidas pelas políticas do Sistema Único de Saúde. Dificilmente encontra-se esta noção 

em outros contextos ou campos do conhecimento. 

Tal fato já produz por si uma reflexão possível: será que práticas de produção de 

saúde que escapam do eixo saúde-doença são reconhecidas no meio acadêmico? Isto me 

aponta pistas de que estou caminhando por campos ainda pouco explorados cientificamente o 

que torna um pouco difícil a visibilidade de autores afins ao que estamos nos propondo a 

pensar neste trabalho. 

A partir disso, pesquisei algumas noções de produção de saúde levantadas pela Saúde 

Coletiva e cheguei a algumas reflexões a respeito de alguns apontamentos do Ministério da 

Saúde, da Política Nacional de Humanização e do movimento de Promoção da Saúde. 

Durante a pesquisa inicial, deparei-me com publicações que relacionam a noção de 

“produção de saúde” com o trabalho em saúde, entendendo este como o trabalho formal, 
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sendo sinônimo de “emprego”, ou seja, por esta perspectiva o trabalho em saúde acontece 

dentro das instituições pertencentes a este campo. Notei também que o campo da Saúde 

Coletiva, de um modo geral, coloca em muitas de suas publicações o termo “produção de 

saúde”, em alguns momentos de forma mais cuidadosa e em outros de forma mais genérica.  

Uma passagem de um caderno do Ministério da Saúde sobre Acolhimento e Práticas 

de Saúde coloca uma noção bastante genérica de produção de saúde: “Muitas são as 

dimensões com as quais estamos comprometidos: prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, 

promover, enfim, produzir saúde.” (Brasil, 2010b, p.3) 

 Em nenhum momento o documento se dispõe a definir o termo em questão, no 

entanto é possível perceber que há uma noção de produção de saúde neste trecho que está 

ligada a um grande conjunto de ações com as quais a Saúde Coletiva está comprometida em 

todos os níveis da atenção. 

Ainda com relação a este documento, aparece apenas uma única vez um parágrafo 

que elucida melhor alguns aspectos que estão implicados com a noção de produção de saúde, 

sem necessariamente estar comprometidos com a definição do que é esta produção, mas sim 

com aquilo que a compõe: 

(...) os processos de produção de saúde dizem respeito a, necessariamente, um 

trabalho coletivo e cooperativo, entre sujeitos, e se fazem numa rede de relações que 

exigem interação e diálogo permanentes. Cuidar dessa rede de relações, permeadas 

como são por assimetrias de saber e de poder, é uma exigência maior, um 

imperativo, no trabalho em saúde. Pois é em meio a tais relações em seus 
questionamentos, e por meio delas que construímos nossas práticas de co-

responsabilidade nos processos de produção de saúde, e de autonomia das pessoas 

implicadas, afirmando assim a indissociabilidade entre produção de saúde e 

produção de subjetividades. (Brasil, 2010, p. 11) 

Esta passagem traz alguns aspectos importantes para a discussão. O primeiro é a 

afirmação de que os processos de produção de saúde estão intimamente ligados a um 

“trabalho coletivo e cooperativo entre sujeitos”. Ou seja, para produzir saúde é preciso esta 

implicação com um coletivo, que exige diálogo e comunicação constantes tal como trazido 

anteriormente. 

Tal implicação contribui para a construção que estamos fazendo neste trabalho, pois 

todas as experiências foram vividas em coletivos diversos, e não haveria outra maneira de ser. 

Este é um aspecto muito importante pois conecta afirmações de uma Política Nacional de 

Humanização com o que estamos construindo com relação a produção de saúde e os 

encontros de música corporal.  
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Outra questão que interessa deste trecho é o reconhecimento da indissociabilidade 

entre produção de saúde e produção de subjetividades. Com isto, claramente está posto que a 

rede de atenção à saúde também diz estar implicada com a produção de subjetividades. 

Apesar de o documento não esclarecer o que compreende por “produção de subjetividades”, 

partimos da ideia de que ela não se dá apenas em contextos das políticas de saúde, logo, a 

produção de saúde também não.  

Aqui percebemos que uma política que está mais atrelada à discussão, é de fato a 

Política Nacional de Humanização (PNH) que abre mais espaço para pensar a produção de 

saúde fora do eixo saúde-doença. Assim há uma política com a qual podemos ter diálogos – a 

PNH – a qual considera que a produção de saúde está também conectada a produção de 

subjetividades, ou seja, a possibilidade dos modos de vida de indivíduos e coletivos serem 

afetados e transformados a todo tempo, sendo também produzidos cotidianamente. 

Uma questão que levantei é que o termo “produção de saúde” é ainda bastante 

trazido por alguns documentos do Ministério da Saúde e também por produções científicas, 

como algo diretamente relacionado ao trabalho em saúde, entendendo este como o trabalho 

formal nos serviços de saúde conforme dito anteriormente. Isto coloca como questão que 

mesmo no campo da Saúde Coletiva, não é consenso quais os aspectos estão implicados com 

a produção de saúde. No entanto, há alguns autores e a PNH que defendem que esta produção 

não se dê apenas em contextos formais entendidos e reconhecidos como pertencentes ao 

campo da saúde.  

Com relação a isso há algumas análises feitas por autores com relação à PNH que 

colocam a produção de saúde como algo estritamente relacionado ao setor da saúde e sua 

organização política. Souza et. al.(2008) ao estudar o que dizem os documentos da PNH sobre 

a “produção de saúde” afirma que esta tem relação com: a atenção ou prestação do cuidado 

(práticas profissionais), a gestão dos processos de trabalho e a participação dos usuários ou 

controle social no interior dos processos de trabalho na saúde.  

Este autor discute então a PNH como uma política que se dispõe a fazer um debate 

transversal sobre humanização, com diretrizes para todos os setores da saúde e traz alguns 

conceitos que ganham centralidade na PNH: processo de trabalho em saúde; produção de 

saúde e de subjetividade; e cuidado em saúde.  

Souza et. al. (2008) destaca ainda que na perspectiva da PNH:  

 

(...) os serviços de saúde teriam três objetivos básicos: a produção de saúde, a 

realização profissional e pessoal de seus trabalhadores, e a reprodução do próprio 

serviço como política democrática e solidária, colocando a participação dos 
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trabalhadores em saúde, gestores e usuários em um pacto de co-responsabilidade. 

(Souza et. al., 2008, p. 333) 

 

Sobre a produção de saúde, o ideário da PNH afirma alguns aspectos sendo eles: 

pactuações, negociação dos conflitos, elaboração dos imprevistos e operacionalização da 

criatividade.  

Ainda neste ideário, há uma visão interessante que é a de que a produção de saúde 

não está atrelada apenas aos processos de trabalho e aos profissionais da saúde, sendo algo 

que não depende exclusivamente do fazer destes profissionais. Mas que o processo de 

trabalho é apenas uma das dimensões englobadas pela produção de saúde. Um outro aspecto 

seria a própria ambiência e arquitetura dos serviços de saúde, por exemplo, e também a 

participação dos usuários do SUS nos serviços. 

O autor questiona o fato dos usuários serem ainda muito pouco valorizados nos 

processos de construção de práticas e de produção de saúde e a própria capacidade crítica dos 

profissionais em compreender essa dimensão da co-responsabilização no processo de 

produção de saúde. No entanto, ele considera também que estes trabalhadores encontram-se 

em condições muito precárias, na maior parte dos serviços, com baixos salários, dupla e até 

tripla jornada, sobrecarga de trabalho devido a insuficiência de pessoal e de recursos 

materiais, estresse causado muitas vezes pelas pressões das chefias, das metas de 

produtividade quando o serviço é gerido por organizações sociais e até mesmo  pelos próprios 

usuários.  

As análises dos autores são bem-vindas a discussão, pois mostram os aspectos da 

produção de saúde trazidos pela PNH que estão atrelados a rede de atenção a saúde. Assim, 

entendemos a importância desta Política em afirmar e criar possíveis caminhos para que a 

produção de saúde esteja também na rede de atenção a saúde, já que aquela não está 

garantida.  

 A visão crítica que tecemos desta perspectiva dos autores é justamente que sua 

análise elucida apenas a produção de saúde relacionada aos serviços que fazem parte da rede 

de atenção à saúde, e neste ponto, a própria PNH elabora alguns apontamentos explicitando 

que a rede de produção de saúde extrapola a rede de atenção à saúde. Esta perspectiva fica 

mais clara na seguinte passagem: 

 

(...) o profissional ou a equipe de saúde não são, portanto, os únicos responsáveis 

pelo processo de buscas para as saídas das dificuldades; a construção do novo passa, 

doravante, pelo encontro e criatividade das diversas subjetividades envolvidas. No 

limite, todo sujeito se encontra inserido numa rede de produção de subjetividade. 
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Todo sujeito é um ser em conexão com outros seres e outras vidas. (Brasil, 2009, 

p.26) 

 

Ou seja, a rede de produção de saúde pode ser construída em nossos cotidianos e nos 

mais diversos espaços por onde circulamos e criamos vínculos, inclusive na própria rede de 

atenção a saúde, a questão é que a produção de saúde não está garantida a priori, e por isso 

precisa ser produzida.  

Considerando ainda a produção acadêmica vinda do campo da saúde, o que mais 

aproximou outros setores da sociedade com uma implicação com a produção de saúde parece 

ser a chamada “Promoção da Saúde” que historicamente vem sendo marcada por tentativas 

de práticas intersetoriais, ou seja, há a ideia de que a saúde depende não apenas dos serviços 

de saúde, mas de outras instituições tais como: escolas, centros de cultura e esportes, moradia, 

transporte, ocupação de espaços públicos nas cidades, etc.  

Carvalho (2004) afirma a importância deste campo de estudos e práticas que resgata 

o papel dos determinantes sociais nos processos de saúde-doença, construindo outras lógicas 

que não aquelas que respondem apenas às lógicas biológicas, hospitalocêntricas e curativas 

que predominam no campo, ainda hoje, concomitantemente.  

O autor cita que este movimento que foi marcado por diversas mudanças no próprio 

processo de construção e que busca ainda defender “(...) ações que levem em conta a 

importância da articulação intersetorial, das abordagens interdisciplinares e da participação 

social.” (Carvalho, 2004, p.676) 

Ou seja, o SUS já nasce no Brasil com algumas questões importantes de base, dentre 

elas a noção ampliada de saúde, que abre espaço para pensarmos hoje que saúde não é 

produzida apenas dentro dos serviços, mas está espalhada pelas cidades, pelos modos de 

organização das mesmas, pelos coletivos e suas relações, pelo vínculo dos indivíduos entre si, 

pelas relações com a cultura, etc. 

No entanto, tal noção ampliada de saúde também pode vir carregada com outras 

questões que não podem ser deixadas de lado. Compreendemos que a produção ampliada de 

saúde vem sendo pensada a partir destas noções que valorizam uma articulação intersetorial, e 

um modo de pensar e fazer no trabalho em saúde que extrapolam até mesmo os serviços de 

saúde. Apesar de haver o exercício de fazer uma prática relacionada a estas discussões, 

Carvalho (2004) também aponta para contradições no campo da Promoção da Saúde ao dizer 

que: 
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(...) junto deste ideário constata a possibilidade de que suas intervenções e conceitos 

venham reforçar estratégias voltadas para a regulação e a vigilância sobre os corpos 

sociais e individuais com profundas implicações políticas, morais e sociais 

(Carvalho, 2004, p.677) 

Ou seja, o movimento da “promoção da saúde” por si só não está necessariamente 

implicado com a noção de “produção de saúde” que estamos trabalhando nesta monografia, 

pois é preciso olhar criticamente o que tem sido feito nas práticas e nos serviços, 

principalmente quando ainda são reforçadas práticas que querem controlar e vigiar os modos 

de vida individuais e coletivos, tomando o profissional da saúde como o detentor de saberes 

que vão guiar os usuários do SUS para o jeito correto de se viver. 

Esta lógica se espalha por outros setores da sociedade, como escolas, equipamentos 

da assistência social, do esporte e lazer, etc. que são também convocados a produzir saúde no 

sentido de gerar informações sobre como prevenir doenças, higienizar os alimentos e as 

moradias, etc. Tais ações são importantes e não se trata aqui de eliminá-las, mas apenas de 

questionar se esta perspectiva a partir da doença e sua prevenção é a única lógica pela qual 

tem sido pensada a “produção de saúde” e a própria promoção da saúde na sua prática, não no 

seu ideário, o qual de fato busca ir além desta perspectiva.  

Esta questão da Promoção da Saúde traz novos problemas ao campo, pois de acordo 

com Czeresnia (2003):  

Ao se considerar saúde em seu significado pleno, está-se lidando com algo tão 

amplo como a própria noção de vida. Promover a vida em suas múltiplas dimensões 

envolve, por um lado, ações do âmbito global de um Estado e, por outro, a 

singularidade e autonomia dos sujeitos, o que não pode ser atribuído a 

responsabilidade de uma área de conhecimento e práticas. (Czeresnia, 2003, p.4) 

Saúde e vida passam a se confundir, e com isto, a lógica do setor saúde parece ter 

mais possibilidade de se espalhar cada vez mais pelos diversos serviços, campos do 

conhecimento e veículos de informação. No entanto ainda é mantida uma tensão e também 

dicotomia entre duas definições de vida em que, de um lado está a nossa experiência 

subjetiva; do outro, o estudo dos mecanismos físico-químicos que ainda dão base para maior 

parte das intervenções da medicina e da saúde pública. (Czeresnia, 2003) 

Esta separação ainda é bastante comum, mesmo com tentativa de expressar uma “(...) 

'integração bio-psico-social' que não deixa de se manifestar de forma fragmentada, mediante 

conceitos que não dialogam com facilidade entre si.” (Czeresnia, 2003, p.4). Ou seja, ainda há 

dentro do campo da saúde visões fragmentadas que separam o corpo biológico/organismo e o 
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‘corpo subjetivo’, sendo o primeiro alvo de grande investimento para a maioria dos atos de 

saúde. 

Assim, é preciso pensar: o que rege as ações de promoção da saúde? Não é possível 

generalizar todas as práticas das políticas de promoção da saúde, mas o que está como pano 

de fundo de algumas ações em nome da promoção da saúde? A autora ainda diz que apesar de 

haver uma diferença radical entre prevenção e promoção [no que diz respeito à visão de 

mundo e ao modo de articular conhecimentos científicos com as práticas de saúde), há uma 

semelhança entre elas que precisa ser vista de forma crítica: 

(...) as práticas em promoção, da mesma forma que as de prevenção, fazem uso do 

conhecimento científico. Os projetos de promoção da saúde valem-se igualmente 
dos conceitos clássicos que orientam a produção do conhecimento específico em 

saúde - doença, transmissão e risco - cuja racionalidade é a mesma do discurso 

preventivo. (Czeresnia, 2003, p.5) 

Ou seja, de acordo com a autora ainda há uma lógica da doença por trás do discurso 

da promoção da saúde. E assim é importante pontuar uma diferença entre o que é defendido 

pelo Movimento de Promoção da Saúde, mesmo com seus tensionamentos que não deixam o 

campo homogêneo, e o que estamos trazendo aqui enquanto produção de saúde. Será que com 

esta lógica que permeia a promoção de saúde que ainda parte da racionalidade do discurso 

preventivo, não estamos promovendo uma medicalização da sociedade, em que tal lógica se 

espalha por todos os setores da vida, a escola, o transporte, a vida urbana, o espaço público, 

tudo precisa ser controlado para que indivíduos e populações não tenham doenças ou agravem 

as mesmas? O campo da Saúde Coletiva, quando pensado por esta perspectiva, está mesmo 

implicado com produção de subjetividades e coletivos mais criativos, livres e potentes? 

Como seria pensar uma produção de saúde que - ao mesmo tempo em que não está 

alheia ao que é defendido pelas políticas públicas de saúde e ao enfrentamento das doenças, já 

que não se trata aqui de fazer um caminho aquém das propostas do SUS cujos princípios 

básicos são legítimos - não funciona apenas sob a lógica dos processos saúde-doença?  

 

 

3. UM CONVITE AO CAMPO DA SAÚDE COLETIVA 

Fuganti em uma fala sobre biopolítica e produção de saúde questiona as relações da 

saúde que está sendo investida pelo SUS:  
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Será que ao produzir saúde [não a produção de saúde que tratamos neste trabalho - 

nota do autor] não estamos anestesiando, produzindo amortecimento? “Olha como o 

Estado te ama, olha como o SUS te ama, olha como nós cuidamos de você! Sinta-se 

incluído!” Ou será que somos capazes de produzir o horizonte em que a vida se libere, cada 

vez brilhe mais, se afirme melhor, possa mais, em que já não disputemos potências, mas 

nos alegremos com o fortalecimento do outro? O homem ainda está aprendendo a se alegrar 

com o fortalecimento do outro, mas o fortalecimento real, experimenta-o nele. Nas palavras 

de Nietzsche, estamos [assim] investindo numa grande saúde. (Funganti, 2009) 

 

O que interessa dessa fala de Fuganti, talvez seja um convite a suspender um 

discurso da doença que é quase determinante nos atos de saúde, a estar mais atento ao que 

estamos produzindo por dentro dos serviços de saúde, afinal, será que estamos abrindo espaço 

para qual produção de saúde? Será que a noção de saúde que permeia as ações do setor, 

produzem mais espaços de liberdade ou atos de amortecimento da vida dos indivíduos e 

coletivos? Há um convite para afirmarmos “(...) a vida em detrimento do que a impede.” 

(Larrosa, 2005 apud Ferigato, 2011). 

Ao dizer que há práticas outras produtoras de saúde que escapam à lógica saúde-

doença, que afirmem a vida em detrimento do que a impede, há uma provocação para pensar 

que uma certa Saúde Coletiva pode estar acontecendo por outras vias, e que talvez este modo 

de compreendê-la mais próxima da vida cotidiana, mais deslizante, que muitas vezes escapa 

às ações estatais, e por que não mais “nômade”, que por excelência é aquele que “foge e faz 

tudo fugir” (Pelbart, 2003), comece a exigir que nos reposicionemos de formas diferentes 

diante dos problemas. 

Com tantas dificuldades sofridas pelos profissionais da saúde em seus cotidianos, 

com tantas impossibilidades de realizar seus trabalhos criativamente, sempre a depender de 

uma gerência de serviço que esteja implicada com a importância de espaços de invenção no 

trabalho, com tantas demandas altamente complexas com as quais o setor da saúde se 

encontra frente a frente, é preciso começar a recolocar alguns problemas para que possamos 

construir novos caminhos. 

O primeiro deles é questionar se a interessa ao campo da Saúde Coletiva pensar e até 

mesmo criar práticas que não estão apenas na lógica do enfrentamento de doenças, mas de 

produção de outros funcionamentos nas relações que estabelecemos no mundo, sem isto estar 

diretamente conectado a algum “problema” de saúde ou mesmo ao cotidiano do “profissional 

da saúde” enquanto tal.  
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Autores como Negri, Deleuze, Guattari, Pelbart, Hardt trazem como questão 

repensarmos como o capitalismo - chamado por eles de diversas formas - tem afetado 

diretamente nossa vida social, individual, nossos desejos, nossos relacionamentos amorosos, 

nossas possibilidades e modos de trabalhar, de perceber, de sentir.  

A todo momento estamos em um emaranhado de ofertas das mais diversas ordens, 

dimensões, cores e gêneros que nos instigam a consumir cada vez mais, e a consumir cada vez 

mais aquilo que diz o que somos e o que desejamos. Todos nós estamos em meio a este modo 

operante tão hegemônico que reina em nossas sociedades ocidentais, principalmente. 

Consumir subjetividades, conforme Pelbart (2011) trata em seus escritos sobre a 

Vida Capital, é uma ideia de suma importância para compreendermos porque este modo 

capital continua operando com tanta intensidade como o faz. E é neste ponto que a Saúde 

Coletiva precisa se recolocar, construindo problemas de outra ordem. 

Hoje as formas de conectividade entre os indivíduos e coletivos são outras, ao 

mesmo tempo em que são mais capturadas e vigiadas, também são mais fugidias. Um 

paradoxo. Talvez assumir que a saúde escapa à própria Saúde, seja algo próximo daquilo que 

estamos trazendo a esta discussão. 

Estas vivências todas foram construídas por indivíduos e coletivos da cidade, que se 

encontram para fazer música corporal juntos seja em encontros marcados em praça pública, 

em grupos de estudos, em espaços outros. E essa é apenas uma das imensas outras 

possibilidades e encontros deste tipo que estão acontecendo por aí... 

Dizer à Saúde Coletiva que comece a se deparar com estas questões não significa 

dizer que o campo institucionalize espaços culturais como parte da produção de saúde 

reconhecida pelo Ministério da Saúde ou da Cultura. Não é disso que se trata. O que estou 

dizendo se aproxima mais da ideia de que podemos produzir novos espaços que afetem os 

sujeitos de outras formas, que os coletivos se conectem de formas diferentes, em que a 

solidariedade e o laço se deem de outra maneira, em que a vida possa ser produzida por outras 

lógicas em um: “misto de inteligência coletiva, de afetação recíproca, de produção de laço, de 

capacidade de invenção de novos desejos e novas crenças, de novas associações e novas 

formas de cooperação” (Lazzarato, 2001 apud Pelbart, 2011,p.30). 

Quando Fuganti faz sua crítica ao modo como o SUS opera, é importante deixar 

claro que não concordo com ele de que todas as práticas neste campo sejam da mesma forma 
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instituída e conservadora. Há sim práticas bastante interessantes e inovadoras que se criam 

por dentro desta máquina do Estado nos cotidianos das instituições. Mas não se pode negar a 

imensa crise que o campo tem vivido e o quanto isto tem transbordado nos encontros, 

congressos, corredores, copas, reuniões de equipe, dentre outros.  

Este transbordamento não diz apenas da Saúde Coletiva, diz da nossa sociedade. Diz 

de como estamos lidando com nossas vidas coletivas enquanto seres humanos, imersos em 

emaranhados sociais, políticos e afetivos bastante novos. A questão é que talvez muitas 

práticas no SUS ainda estejam sendo intensamente capturadas pela lógica capital, com a 

oferta de modos “melhores” de vida, subjetividades produzidas, moduladas, consumidas 

inclusive nestes espaços institucionais.  

Com isso, não estamos falando do mesmo Estado de 20 anos atrás. Há outras 

relações que permeiam o Estado e suas práticas e políticas estatais, relações estas que passam 

cada vez mais por esta lógica capital, pela produção de desejos, pelo controle das vidas 

diluído nas mídias, nas redes sociais, na internet, nas instituições e equipamentos.  

Estamos cercados. 

No entanto, o que sempre me vem à memória é uma fala de Foucault que quase virou 

um slogan e que diz: “onde há poder, há resistência”. Ali, onde há um intenso controle, há o 

escape, há o nomadismo, há as linhas de fuga, há a potência de agir que parece aumentar em 

espaços como estes descritos nas cenas, às vezes sem muita intenção, sem perenidade, mas 

enquanto uma afetação que pode modificar o que somos; que pode nos devolver a capacidade 

de dizer quem somos, antes que alguém nos oferte isto como algo dado; que pode aumentar 

nossa capacidade de criar nossos caminhos, de sustentar o encontro com o outro, de escutar 

mais e com mais cooperação e tolerância; de construirmos uma vida coletiva, potente e um 

pouco mais livre. 

É disso que estou falando quando me refiro à grande saúde... 
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4. DAQUILO QUE FICA... 

 

A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de 

um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer 

para a voz um formato de pássaro. Arte não pensa: O olho vê, a 

lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo.  

                          

Manoel de Barros 
 

 

Eis algumas linhas finais, não pontos, nem linhas retas. As linhas que tracei neste 

espaço que tive para refletir, elaborar algumas inquietações, criar novas coragens, propor 

novos pensamentos e me posicionar de alguma maneira, foram linhas cheia de curvas, 

paragens, angústias e potências.  

A possibilidade de dizer algo que vivi ao longo dos anos e ao longo do momento do 

aprimoramento como uma vida “paralela” foi para mim, um lampejo de saúde. Escrever não é 

fácil, escrever daquilo que nos afeta intensamente é ainda menos fácil. No entanto, tive 

coragem de dizer “sim” às provocações do meu orientador que me desorientaram o suficiente 

para que eu não escrevesse apenas por pontos e linhas retas. E isso era importante: poder 

produzir pensamentos e conexões de forma um pouco mais livre, de poder dizer sobre aquilo 

que vivo, mas sabendo que seria algo ainda pouco dito no mundo da academia e mais 

especificamente, da Saúde Coletiva. 

Chegar a alguns problemas mais elaborados para finalizar este pedaço da vida 

acadêmica talvez fosse o que eu e Ricardo pretendíamos. Falar de uma Saúde Coletiva que se 

faz também em espaços outros, por meio daquilo que construímos enquanto produção de 

saúde, talvez signifique também recolocar alguns problemas para o campo da Saúde Coletiva. 

São muitos os problemas que os profissionais de saúde têm de enfrentar em seus 

cotidianos, são muitas as falhas do sistema de saúde, das políticas estatais, das faltas graves 

daquilo que é necessário para o trabalho das equipes e para a assistência à população. Poderia 

falar dessas faltas e daquilo que não funciona no setor da saúde, mas optei por mudar a 

perspectiva, e assim, abrir novas janelas para um campo que é tensionado desde seu 

nascimento. 

Optei por falar da minha experiência singular com a música e a arte, pois sempre vi 

que há algumas ações nestes espaços que produziam saúde, não com intenções de cura, 

tratamento ou qualquer efeito terapêutico enquanto finalidade, mas enquanto potência de vida, 

capacidades mais alargadas de agir, de sentir, de estar com o outro. Isto talvez se dê para 
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minha história, talvez o que aumente as potências de outros sujeitos sejam outras coisas e, 

portanto não há regra, não há receita, não há padrão. 

Vejo que tanto como artista quanto como psicóloga no campo da Saúde Coletiva, 

meu trabalho tem algumas implicações, uma delas é com a produção de saúde, com a 

produção de espaços de invenção, com a ampliação da nossa capacidade de afetar e ser 

afetado, com a produção de zonas de comunidade e zonas de singularidade, simultaneamente. 

 E por isso, a noção de produção de saúde construída aqui está ligada a algo muito 

além da doença, muito além do corpo biológico, embora estas questões façam parte da vida e 

em momento algum excluímos tais aspectos ao longo da reflexão. Cuidar do corpo 

integralmente envolve também a prevenção e a cura de doenças, mas não só. 

Retomando alguns pontos essenciais que levantamos para construir esta noção de 

produção de saúde, há a perspectiva daquilo que se refere ao que tentamos trazer que é: 1) 

uma produção de saúde para além do eixo saúde-doença; 2) para além da terapêutica, 

compreendendo esta como ferramenta que auxilia no enfrentamento da doença.  

Há os aspectos mais positivos dessa constituição conceitual que são: 1) produção de 

saúde como afirmação/ produção de vida; 2) implicação com a vida coletiva; 3) produção de 

modos de vida/subjetividades; 4) produção do comum. 

Este trabalho aponta para aspectos que podem ainda ser mais aprofundados que é a 

diferença entre recurso terapêutico e linguagem expressiva. Optei por afirmar esta diferença 

pois vejo que “recurso terapêutico” tem sido historicamente utilizado de variadas formas no 

campo da saúde, mas quase sempre com o eixo saúde-doença como plano de fundo e achei 

importante mostrar de alguma maneira que estou dizendo algo diferente disto. A escolha por 

“linguagem expressiva” se deu para afirmar uma prática que tem por intuito a expressão 

singular e coletiva que se dá por meio da música corporal, o intuito não foi trabalhar tal 

conceito neste momento, quem sabe para um próximo trabalho esta seja uma questão 

interessante. 

Após tantas reflexões, o que fica são os convites a alargamos nossas perspectivas, a 

olharmos para o mundo em que estamos e repensarmos: com o que será que estamos 

implicados? O que em minhas ações e atuações afirmam que sou um “trabalhador da saúde”? 

Afinal, quando e o que produz saúde? Penso que não seja apenas dentro das instituições nas 

quais fizemos dezenas de estágios curriculares...  

E que bom que é assim! Pois damos a chance de recriar nossos vínculos com outras 

histórias de vida, com a cidade em que vivemos, com nossos desejos, com novas saúdes. 

Quem sabe, ao fim desta etapa, ao tensionar ainda mais o campo afirmando que há produção 
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de saúde para além da lógica da doença, para além das organizações de saúde, que o trabalho 

em saúde talvez não se restrinja aos atos de saúde que fazem parte da rede de atenção à saúde, 

quem sabe assim estamos contribuindo para novas perspectivas. Ao menos que seja para 

construirmos outros problemas, não para aumentar ainda mais a quantidade deles à toa, mas 

para inventarmos novas saídas, novos rumos.  

Penso que a Saúde Coletiva sobreviva também da invenção e da imaginação, pois 

assim ela se torna mais capaz de transver o mundo e menos capturada em apenas vê-lo, 

abrindo espaço para que um artista fale não apenas dela ou sobre ela, mas principalmente, 

com ela.  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

Barros, Manoel. Livro sobre nada.11ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2004, p.75 

Bernardes, Anita Guazzelli; Pelliccioli Eduardo Cavalheiro; Guareschi, Neuza Maria de 

Fátima. "Trabalho e produção de saúde: práticas de liberdade e formas de 

governamentalidade, Psicol. Soc. 22.1: 5-13, 2010. 

 

Brasil. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Política Nacional de Humanização 

da Atenção e Gestão do SUS. Redes de produção de saúde / Ministério da saúde, secretaria de 

atenção à saúde, Política Nacional de Humanização da atenção e Gestão do SUS. – 

Brasília : Ministério da saúde, 2009. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização. Formação e intervenção / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Política Nacional de Humanização. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde /  

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização. – 2. ed. 5. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde,  

2010. 44 p.: il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

 

Canguilhem, G. O normal e o patológico. 4.ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1995. 

 

Carvalho, Sérgio Resende. As contradições da promoção à saúde em relação à produção de 

sujeitos e a mudança social, Ciência & Saúde Coletiva, 9 (3):669-678, 2004.  

 

Cava, B. Arte e multidão [resenha] Negri, Antonio Art & multitude. Cambridge: 2011, 

Polity. Acesso em: http://uninomade.net/tenda/arte-e-multidao/  Último acesso em 17 de nov 

de 2013. 

 

http://uninomade.net/tenda/arte-e-multidao/


39 
 

Ceccim, R., Mattos, R., Pinheiro, R. (org.). Ensinar saúde: a integralidade. e o SUS nos 

cursos de graduação na área de saúde. Rio de Janeiro: IMS/UERJ/ABRASCO, 2006. 

Coelho, M.T.A.D; Filho, N.A. Conceitos de saúde em discursos contemporâneos de 

referência científica. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro. vol. 

9(2):315-33, maio-ago. 2002 

 

Costa, M.L; Bernardes, A.G. A produção de saúde como afirmação da vida.  Saúde Soc. São 

Paulo, v.21, n.4, p.822-835, 2012. 

 

Czserina, D. "The concept of health and the diference between promotion and prevention", 

publicado nos Cadernos de Saúde Pública (Czeresnia, 1999). In: Czeresnia D, Freitas CM 

(org.). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 

2003. p.39-53. Último acesso em: 

http://www.nuteds.ufc.br/curso/cesf/part_soc/aula_01/material_complementar/AULA_01_con

ceito_de_saude_e_diferenca_promocao_e_prevencao%5B1%5D.pdf 

 

Ferigato, S. H. Cartografias dos centros de convivência de Campinas. Unicamp: Faculdade de 

Ciências Médicas. Tese de doutorado. Campinas, 2013. 

 

Ferla, A. A. Participação da População: do Controle sobre os Recursos a uma Produção 

Estética da Clínica e da Gestão em Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 14 

(1):85- 108, 2004. 

 

Fortin, Sylvie. Contribuições possíveis da etnografia e da auto-etnografia para a pesquisa na 

prática artística. In: CENA, n. 7. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

2009. 

 

Liberato, M.T.C. Encontros entre dança, subjetivação e saúde mental. [Dissertação de 

mestrado]. Natal, UFRN, 2007. 

 

Lima, E. M. F. A. Por uma arte de menor ressonâncias: entre arte, clínica e  loucura na 

contemporaneidade. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.10, Saúde, Educ. n.20, p.317-29, 

jul/dez 2006. 

 

Luca, T. O desenvolvimento de competências musicais a partir de práticas corporais e 

criativas no fazer musical em grupo. Universidade de Feevale, 2011. Disponível em: 

http://pedroconsortebr.files.wordpress.com/2013/05/di-luca-thiago-o-desenvolvimento-de-

competc3aancias-musicais-a-partir-de-prc3a1ticas-corporais-e-criativas-no-fazer-musical-em-

grupo.pdf. Último acesso em 23 de dezembro de 2013. 

 

Neves, C.A.B.; Massaro, A. Biopolítica, produção de saúde e um outro humanismo. Interface 

- Comunic., Saude, Educ., v.13, supl.1, p.503-14, 2009. 

 

Nietzsche, F. A Gaia Ciência. trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini e Noberto de Paula Lima. 

São Paulo: Hemus, 1981. 

 

Soares, L.B; Miranda, L.L. Produzir subjetividades: o que significa? Estudos e Pesquisas em 

psicologia, UERJ, RJ, ano 9, n.2, p.408-424, 2009. Disponível em: 
http://www.revispsi.uerj.br/v9n2/artigos/html/v9n2a10.html 

http://www.nuteds.ufc.br/curso/cesf/part_soc/aula_01/material_complementar/AULA_01_conceito_de_saude_e_diferenca_promocao_e_prevencao%5B1%5D.pdf
http://www.nuteds.ufc.br/curso/cesf/part_soc/aula_01/material_complementar/AULA_01_conceito_de_saude_e_diferenca_promocao_e_prevencao%5B1%5D.pdf
http://pedroconsortebr.files.wordpress.com/2013/05/di-luca-thiago-o-desenvolvimento-de-competc3aancias-musicais-a-partir-de-prc3a1ticas-corporais-e-criativas-no-fazer-musical-em-grupo.pdf
http://pedroconsortebr.files.wordpress.com/2013/05/di-luca-thiago-o-desenvolvimento-de-competc3aancias-musicais-a-partir-de-prc3a1ticas-corporais-e-criativas-no-fazer-musical-em-grupo.pdf
http://pedroconsortebr.files.wordpress.com/2013/05/di-luca-thiago-o-desenvolvimento-de-competc3aancias-musicais-a-partir-de-prc3a1ticas-corporais-e-criativas-no-fazer-musical-em-grupo.pdf
http://www.revispsi.uerj.br/v9n2/artigos/html/v9n2a10.html


40 
 

 

Souza, W.S.; Moreira, M.C.N. A temática da humanização na saúde: alguns apontamentos 

para debate. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.12, n.25, p.327-38, abr./jun. 2008. 

 

Ramos, Marize Nogueira. Conceitos básicos sobre o trabalho. In Fonseca, Angélica Ferreira. 

O processo histórico do trabalho em saúde / Org. Angélica Ferreira Fonseca e Anakeila de 

Barros Stauffer. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. 

 


