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RESUMO 

DE LIMA D. N. Encontros com a arte e as afetações na produção de saúde e nos 
modos de existência: estudo de casos. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em 
Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Rio de 
Janeiro, 2017. 

 

O estudo discute algumas possibilidades nas produções de saúde e existência, considerando 

os afetos gerados nos encontros que os casos estudados tiveram com a arte. Buscamos o 

conatus espinosano para assumirmos um conceito positivo de saúde. A saúde expressada 

por uma potência, uma força inconsciente do humano a produzir um estado de bem-estar, 

opondo-se ao ainda hegemônico conceito biologicista que encara a saúde pelo signo da 

falta, da necessidade, da doença. Partimos do princípio que, tanto a saúde quanto os modos 

de existência estão expostos, em graus variados, aos afetos produzidos no encontro com 

forças de fora, ou agenciamentos. A arte, enquanto agenciamento, tem o potencial de 

convidar o outro a se comunicar com o seu corpo sensível, produzindo afetações. O 

principal objetivo deste trabalho foi identificar como as intensidades geradas nos encontros 

com arte produziram afetações na produção de modos de existência e de saúde nas vidas 

estudadas. Abordamos neste trabalho aspectos subjetivos que afetaram os sujeitos no seu 

processo singular de produção de territórios de existência. Para analisarmos as produções 

de saúde e de modos de existência, que podem emergir dos encontros com formas de 

expressões artísticas, fizemos imersões nas histórias de vida de Alice e Paulo, que, de 

antemão, sabíamos terem sido de algum modo afetados pelos encontros que tiveram com a 

arte. A busca metodológica foi orientada pela necessidade de evidenciar subjetividades e 

experiências no campo do vivido. Para tanto, experimentamos o método do encontro no 

qual o conhecimento é ativador e produtor de intervenção na vida e acontece nas relações 

de saber-poder produzidas no encontro entre pesquisador e investigados. Foram realizadas 

entrevistas não estruturadas de modo que os investigados se sentissem à vontade para falar 

das suas experiências, suas emoções e suas afetações. Como ferramenta para a produção 

dos resultados e análises da pesquisa, optamos pela produção das narrativas de vida 

descritas por Walter Benjamim, que as qualifica como faculdade de intercambiar 

experiências. A narrativa possibilita um extravasamento do ato experienciado pelo 

pesquisador, evidenciando suas singularidades. Nessa perspectiva, deseja-se compartilhar 

com o leitor o nosso olhar sobre a experiência vivida e convidá-lo a ver o que foi visto. 
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Vimos que as afetações produzidas por Paulo e Alice nos encontros com a arte, 

considerando as singulares de cada caso, contribuíram para um aumento da potência de 

viver, elevando o gradiente de saúde. As narrativas evidenciam também algumas maneiras 

pelas quais Alice e Paulo tiveram suas existências afetadas pela arte. A partir do que foi 

produzido de resultados, pode-se inferir que a arte atua como agenciamento operado pelo 

sensível e possui potencial para fissurar mundos instituídos e refazer relações de saber-

poder e que na disputa pela radicalização das práticas de saúde em direção a um projeto de 

saúde cuidador e produtor de potência, a arte se apresenta como possível campo a ser 

explorado na luta pela vida e pela produção de modos de existência. 

 

 

Palavras-chave: Produção do cuidado; subjetividade; Arte; Modos de existência; Narrativa 

de vida  
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ABSTRACT 

The study discusses some possibilities in the productions of health and existence, 

considering the affections generated in the encounters that the cases studied had with the 

art. We use Espinoza`s concept of conatus to assume a positive concept of health. Health 

expressed by a power, an unconscious force of the human to produce a state of well-being, 

opposing to the still hegemonic biological concept that faces the health by the sign of the 

lack, the necessity, the disease. We assume that both health and modes of existence are 

exposed in varying degrees to the affects produced in the encounter with outside forces, 

called agency. Art, as an agency, has the potential to invite the other to communicate with 

his sensitive body, producing affectations. The main objective of this work was to identify 

how the intensities generated in the encounters with art produced affectations in the 

production of modes of existence and health in the studied lives. We approach in this work 

subjective aspects that affected the subjects in their singular process of production of 

territories of existence. In order to analyze the health productions and ways of existence 

that can emerge from encounters with forms of artistic expression, we immersed ourselves 

in the life histories of Alice and Paulo, which we knew beforehand to have been affected in 

some way by the encounters they had with art. The methodological search was guided by 

the need to evidence subjectivities and experiences in people´s life. For this, we tried the 

method of the encounter in which knowledge is activator and producer of intervention in 

life and happens in the relations of know-power produced in the encounter between 

researcher and investigated. Unstructured interviews were conducted so that the 

respondents felt comfortable talking about their experiences, their emotions and their 

affectations. As a tool for producing the results and analysis of the research, we chose the 

production of life narratives described by Walter Benjamim, which qualifies them as a 

faculty of exchanging experiences. The narrative allows an extravasation of the act 

experienced by the researcher, highlighting their singularities. From this perspective, we 

wish to share with the reader our gaze on the lived experience and invite him to see what 

has been seen. We have seen that the affectations produced by Paul and Alice in the 

encounters with art, considering the singularities of each case, contributed to an increase in 

the power to live, raising the health gradient. The narratives also show some ways in which 

Alice and Paul had their lives affected by art. From what has been produced from results, it 

can be inferred that art acts operating by the sensitive and has the potential to fissure 
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instituted worlds and re-establish relations of know-power, and that in the dispute for the 

radicalization of health practices toward a caregiver health project and power producer, art 

presents itself as a possible field to be explored in the struggle for life and the production of 

modes of existence.  

 

Keywords: Health care; art; subjectivity; life change event; personal narratives. 
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Todas as artes contribuem para a maior de todas as 

artes, a arte de viver.” 

Bertold Brecht 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cartografia existencial de um profissional de saúde em permanente mudança 

 

Recordo das minhas primeiras motivações para tentar resolver uma das grandes 

questões que a sociedade (do Catipal) nos coloca: a escolha profissional. Foi no início da 

adolescência que comecei a refletir sobre a ideia. Comecei a me atentar às coisas que eu 

fazia ou produzia e que me deixavam preenchido por alegria. Não sei bem por que 

relacionei desde cedo meu trabalho à alegria. Fico muito satisfeito hoje, pois estou 

convencido ser este um dos possíveis caminhos para uma vida mais plena e feliz. O fato é 

que percebi, não sei com exatidão em que momento, que me fazia bem poder cuidar do 

outro.  

Devido às ofertas que tive o privilégio de ter, o desejo de cursar uma Faculdade se 

tornou factível. A escolha de trabalhar no campo da saúde era suficientemente clara, já o 

curso a escolher, nem tanto. A medida que se aproximava o momento da escolha, todas as 

questões do mundo incidiram. As análises iam das questões salariais e de mercado, até a 

clássica preocupação com as expectativas familiares. Contudo, foi o tratamento 

ortodôntico, ao qual fui submetido por longos dois anos, quem teve significativa influência 

na opção pela odontologia. 

As inquietações começaram ainda na graduação, indo para o terceiro ano da 

faculdade. Até aquele momento, o curso se mostrou prioritariamente técnico e voltado para 

uma clínica privada e produtora de procedimentos. Consigo hoje, fazer uma lista das 

questões, além destas, que me despertavam incômodos: a centralidade da atenção 
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dispensada à cavidade bucal, consequente de uma fragmentação do olhar clínico; o 

excessivo apreço pelos quesitos técnicos; e o foco da atuação na “cura” biológica da 

doença. Parecia a promessa de uma vida profissional condenada a remover cárie e fechar o 

“buraco” causado por ela. Não conseguia me satisfazer com a proposta, pois não me sentia 

conectado a um modelo de atenção à saúde tecnicista e focado em doenças. Até ali, pouco 

havia sido discutido em relação ao cuidado. Por vezes as experiências em ato de cuidado 

nas clínicas, se davam sob a perspectiva de uma relação profissional-cliente: hierárquica, 

agenciada por interesses privados, descomprometida com a vida do outro. A relação sob 

uma perspectiva ética, humana e horizontal, como nos agracia Carl G.Young, em sua 

celebre frase - “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma 

humana, seja apenas outra alma humana”, jamais foi abordada.Estava certo enfim, que o 

cuidado para com a saúde humana é complexa, e que qualquer profissional de saúde deve 

atuar com a amplitude que as questões demandam. 

Nem tudo, entretanto, foram derrotas e ruínas, como pode a princípio parecer. Ainda 

na graduação tive um encontro que me afetou fortemente. Encontrei-me com a vida que se 

vive na favela, durante o campo da disciplina de odontologia social. A medida que, o que 

chamo hoje por “vidas duras” iam ao meu encontro, ampliava-se o conceito construído da 

palavra carência no que diz respeito as privações impostas pela pobreza. Naquela 

comunidade tinham equipes de saúde atuando, certamente das poucas ofertas para suprir 

uma aparente ilimitada falta de condições. Foi então que meu desejo de trabalho se voltou 

para o setor público da saúde, o qual deveria garantir o direito à saúde integral de todo 

cidadão. 

Quase trinta anos da criação do SUS, e não vejo como cuidar da saúde das pessoas 

operando hegemonicamente dentro deste modelo biologicista de atenção que aprendemos 

na graduação e reproduzimos no cotidiano dos serviços. Reconheço os esforços de muitos 

profissionais comprometidos com a mudança desse paradigma, contudo estamos longe de 

superá-lo. Remamos na direção contrária de uma forte corrente liberal e privativista, além 

de um sistema político-eleitoral que privilegia interesses privados em detrimento dos 

interesses coletivos. Estou convencido que o privilégio dado aos interesses do Capital é a 

raiz do caos social e institucional em que vivemos: desigualdades, insegurança, pobreza, 

violência, medo, sofrimento. 
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Atuando como dentista da estratégia de saúde da família há nove anos,  questiono 

minhas próprias práticas no sentido da atenção integral à saúde e ao cuidado. Estou 

convencido que é preciso radicalizar na busca de ofertas que tenham potência de afetar 

positivamente o outro. Sinto a necessidade de promover encontros capazes de nos deslocar 

de territórios de repetição de padrões instituídos e de baixo potencial de agir na própria 

vida. Defenderei aqui a aposta do trabalho em saúde sob a perspectiva dos afetos, da 

produção de alegria, da potência da vida e dos modos de existência. 

Esta forma ampla de compreender o trabalho em saúde, desde sempre presente nos 

encontros que me afetavam no cotidiano do serviço, ganha estruturação teórica a partir do 

meu encontro com o campo de conhecimento estudado pela micropolítica do trabalho em 

saúde. Até então, pouco contato tive com filosofia. A medida que entrava em relação com o 

estudo das subjetividades produzidas pelos encontros, a realidade fazia mais sentido. O 

encontro com a filosofia me preencheu de afecções alegres, elevou minha potência de agir 

na vida, agenciou minhas produções cotidianas, afetou, enfim, a dinâmica dos meus 

territórios de existência. 

A partir do reconhecimento das intensidades produzidas nos encontros entre corpos 

sensíveis, me junto ao coro daqueles que apostam na possibilidade de uma mudança radical 

de paradigmas. O manejo das tecnologias leves devem se constituir de uma postura ética 

perante a vida, baseada em reflexões das condutas com o outro igualmente humano. Faço 

minha voz se juntar ao coro daqueles que apostam nas palavras de ordem ditas por Emerson 

Merhy: - Toda vida vale a pena! 

Na direção da valorização radical da vida e das existências e de uma política 

relacional baseada em ética e afetos nos serviços de saúde, apresenta-se urgente a 

redefinição das ofertas. São necessárias outras ofertas estéticas, políticas e éticas nas 

relações. Nesse sentido a arte parece ser um possível caminho rumo a esta nova 

perspectiva.  

Foi preciso boa dose de coragem para tomar decisão de estudar arte, pois tudo o que 

sabia de arte eram as afecções que meus encontros com ela havia provocado. Nunca havia 

ousado desvelar os mistérios e poderes que a arte traz em sua essência. Foi justamente a 
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curiosidade e o desejo de conhecer mais sobre as possíveis afetações da arte sobre a saúde e 

sobre os modos de existência que motivaram a dissertação que vos apresento.  

 

Despertando uma consciência ética e reconstruindo relações de poder-saber nos 

encontros. 

 

É bastante comum a oferta de grupos para usuários, geralmente relacionados a 

algum programa de atenção (Hipertensos, gestantes, etc) na unidade de estratégia de saúde 

da família na qual trabalho. Os encontros em grupo oportunizam produzir coletivamente 

saberes sobre os mais variados temas de saúde. Entretanto, na maioria das vezes, esta 

construção coletiva não acontece.  

O profissional-palestrante chega na sala onde já se encontram sentadas as gestantes 

aguardando o início da atividade em grupo. Estão todas agendadas para consulta de pré-

natal naquele turno de atendimento, estratégia utilizada pela equipe de saúde para “encher o 

grupo”. O palestrante se dirige às usuárias educadamente com um bom dia. As gestantes 

respondem, de olho no jaleco branco impecável. No bolso, um bordado escrito Doutor. 

Fica, assim, claro quem detém os conhecimentos válidos sobre saúde, doença ou qualquer 

outro tema relacionado ao “viver bem”. O encontro se desenrola “sem alterações”: com 

dados atualizados, o palestrante explica os riscos de acontecer determinados eventos, 

pergunta se alguma das ouvintes está exposta aos riscos e ao final prescreve alguns “bons 

comportamentos” que julga ser determinante para a saúde da gestante e do bebê. Por fim, as 

gestantes tiram algumas dúvidas, agradecem ao Doutor e são encaminhadas para suas 

consultas. 

Esta é a cena de um encontro onde estão sendo reproduzidos padrões instituídos, 

onde estão sendo reafirmados territórios de existência. Os saberes médicos, legitimados 

pela ciência como verdades como discute Foucault em sua obra, são transmitidos de 

maneira vertical, de cima pra baixo, não trazendo para a cena do encontro os saberes do 

outro. Um encontro fortemente operado por um regime de poder.  

Diante do desejo de produzirmos encontros onde as múltiplas existências sejam 

valorizadas, é necessário que assumamos a postura ética de sair desse lugar de exercício de 
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Poder. Despir-se das armaduras, materializadas na figura do jaleco. Pedir ao outro - “por 

favor, não me chame de doutor”, demonstrando o desejo de uma relação horizontal de 

compartilhamento de saberes. É necessário abrir espaço para situações de não-saberes, onde 

as relações de poder são frouxas e não exista privilégios entre os diversos saberes. 

Produziremos um encontro ativado para os afetos quando reconhecemos que  “tudo o que 

sei do outro é aquilo que acho que sei” como disse Emerson Merhy em seminário, 

colocando em cheque os pensamentos instituídos e fortemente estruturados, e convidando a 

entrar em cena os saberes dos corpos sensíveis, capazes de desorganizar relações de saber-

poder e possibilitar a produção de novos territórios existenciais.   

  Adotar uma atitude ética perante a vida é necessário para que possamos produzir 

novos arranjos da relação poder-saber, as quais promovam a produção de saberes voltados 

não mais para o controle ou ainda, para a manutenção de maneiras de viver capturadas pela 

sociedade de consumo, mas sim voltadas para se viver livremente, possibilitando e 

incitando a produção de encontros que favoreça a expressão e criação de múltiplos 

territórios de existência. Pertinente ao tema Fuganti pergunta: “Será que podemos criar 

novos modos de ser que a partir de uma postura ética e estética, convidem a vida a 

ultrapassar seus próprios limites passionais e morais (…)?” (FUGANTI, 2008, p.16) 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Reconhecimento do pluralismo existencial 

    “Só existimos na medida em que fazemos existir outros” 

         PELBART, 2017  

Quando falamos de modos de existência no pensamento contemporâneo, admitimos 

uma pluralidade de mundos, e conseqüentemente uma multiplicidade de possibilidades 

partindo dos feixes de experiências e de sentires de cada Ser. Em seu ensaio, Pelbart 

(2017), discorre sobre a “a arte de instaurar modos de existência” afirmando que “seres que 

antes pareciam reclusos à esfera da subjetividade” ganham nova vida e reivindicam meios 

de expressão próprios. Assumem existências singulares à revelia da gestão biopolítica  

captalística, capturante e homogenizadora, e produzem maneiras próprias de se transformar 

e de transformar o outro. 

Em sua leitura de Souriau, no livro Lês Differents Modes d’existence,  Pelbart nos 

apresenta o princípio de que nenhum Ser tem substância em si e que para subsistir ele 

precisa ser instaurado, o que chama de “arte de existir”. No trecho abaixo, relaciona esta 

instauração com o ato de trazer algo para a dimensão do real.  

“Para que um Ser, coisa, pessoa, obra, conquiste existência, não 

apenas exista, é preciso que ele seja instaurado. A instauração não é 

um ato solene, cerimonial, institucional, como quer a linguagem 

comum, mas um processo que eleva o existente a um patamar de 

realidade (...). Instaurar significa menos criar pela primeira vez do 

que estabelecer “espiritualmente” uma coisa, garantir-lhe uma 

“realidade” em seu gênero próprio.” (PELBART, 2017, pag. 250) 

Assim, o novo existente é inaugurado a medida que opera na realidade e pode 

causar efeitos sobre outro existente, afetações.  

A instauração de um novo modo de existência se origina de múltiplos fatores. 

Forças internas e externas. Agenciamentos, vontade, consciência, espírito, corpo, 

inconsciente, etc. “Há múltiplos dispositivos de instauração”, explica Pelbart, deste modo, 
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cada filosofia, religião, ciência, arte, instaura seus seres, inaugurando um mundo singular 

mas sobretudo um mundo plural. 

Reconhecemos portanto, o direito à uma multiplicidade de existências, e aceitamos 

o Homem como uma “obra por fazer”, incompleta, aberta, inantecipável. Sobre esta obra 

que cada um de nós está incumbido de realizar, discorre Pelbart (2017, pag. 251): 

“Assim, em cada caso, não se trata de seguir um projeto dado que 

caberia realizar, mas abrir o campo para um trajeto a ser percorrido 

conforme as perguntas, problemas e desafios imprevistos aos quais é 

preciso responder a cada vez singularmente. O desafio vital que se 

coloca a cada um de nós, pois, não é emergir do nada, numa criação 

ex nihilo, mas atravessar uma espécie de caos original e “escolher, 

através de mil e um encontros, proposições do ser, o que 

assimilamos e o que rejeitamos”. Nada está dado, nada está 

garantido, tudo pode colapsar – a obra, o criador, a instauração -, 

mas essa hesitação é própria do processo, não insuficiência 

ontológica ou falha constitutiva. O trajeto vital é feito de exploração, 

de descobertas, de encontros, de cisões, de aceitações dolorosas (...). 

O ser em eclosão reclama sua própria existência” 

Extrai-se daí uma idéia de construção de si inacabada, não linear, não homogênea, e 

também intuitiva, experimental, orgânica, afetiva e singular. Todo existente opera na 

realidade modificando-a, e por sua vez, toda realidade afeta a produção de cada ser 

existente.  A singularidade é assegurada, assim me parece, pelas infinitas possibilidades de 

subjetivações produzidas nos encontros que agenciam este processo de produção de si 

mesmo.  

Sob estas perspectivas, reflito junto com Pelbart se seria possível afirmar que 

haveria um modo capitalista de existência, ou quem sabe um modo artista? Ou será possível 

existir qualquer outro modo no qual os existentes assumam semelhanças suficientes que 

possibilite sua categorização em uma tipologia caricata e identitária? Convoco-o novamente 

para ajudar a elucidar as questões, mas adianto que a busca por uma resposta satisfatóia se 

encontra necessariamente nos interstícios: 
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“Pois trata-se de instalar-se nos entremodos, nos entremundos, nas 

passagens, nas transições, viradas, deslizamentos, cruzamentos e 

reviravoltas de perspectiva, até mesmo nas negociações entre modos 

e mundos. (...) É no entrecruzamento com tais modos de existência 

diversos, nos entremundos, que algo pode ser gestado ou cuidado.    

(PELBART, 2017, pág. 254) 

Diante daquilo que nos faz sentido, reconhecemos a multiplicidade de modos de 

existência como meio pelo qual se torna possível permitir passar distintas possibilidades de 

vida. Não nos cabe julgar ou avaliar, a não ser em relação as suas intensidades, se uma vida 

ou existência é preferível a uma outra qualquer. Acreditamos que nos cabe propagar 

pensamentos e tecnologias que favoreçam as diferentes possibilidades de vida 

 

 

Que modos de produção da saúde favorecem as multipossibilidades da vida? 

 

A saúde, construída ao longo da existência, se relaciona à forma pela qual o sujeito 

interage com os eventos da vida. As doenças são manifestações consequentes de diversas 

formas de viver a vida, de exposições a diferentes estímulos e de condições nas quais a vida 

se desenvolve (COELHO, 1999). Enquanto saúde está relacionada à possibilidade de sofrer 

modificações, associada à capacidade de se encontrar novas formas de viver; enquanto a 

doença se caracteriza por esta incapacidade (CANGUILHEM 1943, apud COELHO, 1999). 

Em direção à reorganização das práticas de atenção à saúde, há um movimento de 

superação de uma modo de agir hegemônico excessivamente centrados na doença (AYRES, 

2004). Há a preocupação de produzir práticas que não se restrinjam à assistência curativa e 

à intervenção medicamentosa. Em um campo de disputa de forças, tendem a dar mais 

espaço, sem contudo desaparecer, a outras ações orientadas na direção das práticas 

preventivas, da educação em saúde, da avaliação de vulnerabilidade e risco e da busca da 

qualidade de vida (Minayo 2000 apud Ayres, 2004). As propostas de reorientação são 

diversas e inter-relacionadas segundo Ayres (2004), passando por proposições da vigilância 

da saúde e da promoção da saúde. 
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Apesar deste esforço de reorientação das práticas e das mudanças no entendimento 

do processo saúde-doença, as relações de poder, como já comentadas, presentes no 

processo relacional das práticas de saúde, permanecem as mesmas, ou seja, os saberes 

médicos científicos são valorizados hegemonicamente em relação a outros saberes 

(FERIGATO, 2007).  

Entende-se, portanto, que no campo da produção de saúde é insuficiente, embora 

legítimo, gerar medidas visando o bem-estar ou a redução de riscos, como nos propõe a 

Promoção e a Vigilância da Saúde. A partir da compreensão da saúde como uma 

importante dimensão dos modos como podemos e decidimos existir, é também necessário  

proporcionar condições de escolha e elevar o poder de criação dos indivíduos (COELHO, 

1999). Para intervirmos na dimensão da saúde, é necessário ter sensibilidade para enxergar 

pela perspectiva do outro, nos retirando como protagonistas das intervenções. A terapêutica 

deve respeitar o novo modo de vida instaurado pela doença, nos casos em que ela ocorre. A 

partir daí, assumimos outro papel: produzir um cuidado que afete o outro, visando o 

aumento da sua capacidade de inventar sua própria vida. 

Propõe-se a superação de um saber científico e da explicação biológica que se 

colocam de maneira preponderante como explicação para os sofrimentos humanos 

constituídos a partir destes “lugares de poder”, retirando dos sujeitos a possibilidade de 

cuidar da sua própria saúde (HUBNER, 2012). 

Com o objetivo de proporcionar um possível desvio dessa "racionalidade 

hegemônica", Ferigato (2007) propõe como alternativa, o fortalecimento dos sujeitos 

envolvidos na situação terapêutica e o investimento em sua autonomia, o que ampliaria as 

possibilidades de produção de subjetividade a partir de uma relação mais dialógica na 

atenção à saúde. 

Nesta mesma linha de pensamento Franco & Merhy (2012) sustentam que devido ao 

autogoverno que o profissional de saúde exerce sobre seu próprio processo de trabalho, 

evidenciando altos graus de liberdade, é possível haver uma centralidade do “trabalho vivo” 

no processo produtivo da saúde, onde estes atuariam permeados por uma “ética do 

cuidado”. Agenciados pela ética e pela liberdade que possuem, manejam as tecnologias de 

trabalho e as subjetividades que operam também na produção do mundo do cuidado na 
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saúde. Afirmam ainda que o trabalho em saúde sempre ocorre por meio dos encontros, é 

relacional e em ato. 

A intervenção de saúde contempla ao mesmo tempo processos de subjetivação e 

aqueles que se passam na transdisciplinaridade da clínica, ou ainda relações entre o clínico 

e o não clínico (clínica e política, clínica e filosofia, clínica e arte, etc.), portanto é 

compreendida como uma ação de transversalização. Assim como na produção do cuidado, 

o coeficiente de transversalização da clínica é uma aposta nos devires presentes em 

potências variadas de criação (PASSOS, 2009). 

Segundo Franco e Merhy (2013) os usuários buscam nos seus encontros com os 

trabalhadores de saúde, a produção de espaços de acolhimento, responsabilização e vínculo, 

que respondam a soluções para seus problemas. Buscam indiretamente autonomia na 

capacidade de viver a própria vida e aumento na sua potência de agir e de criar maneiras de 

viver melhor. 

“Os usuários de serviços de saúde buscam relações de confiança, a 

certeza de que seu problema vai ser entendido, e o compromisso de 

que tudo que puder ser feito para defender e qualificar sua vida será 

objeto das ações dos profissionais e dos serviços de saúde”. 

(MERHY, 2013, p.7) 

Com base nesses horizontes, o agir em saúde deve ter como principal parâmetro de 

análise a maneira como a tecnologia leve (relacional) opera no interior do sistema de saúde, 

e ainda, como ela é utilizada em conjunto com as demais (leve-dura e dura), no sentido da 

“busca da resolução do problema e da conquista de autonomias” (MERHY, 2013, p. 8). 

Defende-se que estas tecnologias leves favoreçam um afrouxamento do exercício de poder 

entre profissional-usuário, estabelecendo relações horizontalizadas de saberes, 

possibilitando novos desejos. As relações devem ser capazes principalmente, de perceber as 

motivações/ afecções que levam as pessoas a aumentar sua potência de vida no ato da 

produção da própria existência. Para melhor compreensão tentaremos esclarecer a seguir, 

como são produzidos afetos nas relações e de que maneira podem influenciar na potência 

de viver das pessoas. 
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Produção de afetos, afecções e aumento de potências 

 

É imanente a todo ser vivo uma capacidade de reagir emocionalmente a diferentes 

objetos e acontecimentos. Com esta afirmação, com base em suas investigações no campo 

da neurociência, Damásio (2004) reflete sobre o papel dos sentimentos e das emoções na 

vida humana. Descreve, deste modo, uma organização funcional dos organismos vivos, 

considerando além das questões biológicas, as formas de organização social e política que 

as afeta na produção de subjetividades. 

Para Espinosa os organismos nascem com a capacidade de regular a vida e 

sobreviver. Esta sobrevivência é qualificada como um força ou tendência a expandir-se e 

perseverar no seu próprio ser, ainda que inconsciente. Afirma que, naturalmente, os 

organismos tendem a atingir uma “maior perfeição” das suas funções, sem, contudo, 

reconhecer uma finalidade. Com o pensamento de Espinosa inaugura-se nexos entre os 

afetos e a regulação da vida e sugere que as normas que governam as condutas pessoais e 

sociais devem ser construídas a partir de um conhecimento do que é Ser, uma compreensão 

da nossa própria humanidade, um conhecimento das maneiras como a essência humana se 

manifesta em cada corpo (DAMÁSIO, 2004). 

 A regulação da vida ocorre essencialmente sob a relação de um equipamento 

homeostático, no qual, um conjunto de dispositivos inatos, onde estão contemplados o 

metabolismo, a imunidade, as reações de dor ou prazer, os desejos e as emoções, 

independem de um processo de aprendizagem e operam no sentido de produzir um estado 

de bem-estar, como comenta  nesse trecho: 

“Não contente com as benesses da sobrevida, a natureza tratou de nos 

proporcionar uma mais-valia: o equipamento inato da regulação da 

vida não está desenhado para produzir um estado neutro, a meio 

caminho entre a vida e a morte. Pelo contrário, a finalidade do 

esforço homeostático é produzir um estado de vida melhor que 

neutro, produzir aquilo que nós, seres pensantes, identificamos com o 

bem estar” (DAMÁSIO, pag 43, 2004) 
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 Nossa capacidade homeostática se constitui de meios para avaliar as circunstancias 

internas e externas do organismo, permitindo uma ação correspondente. Deste modo, há 

detecção tanto de dificuldades como de oportunidades, eliminando-as ou aproveitando-as 

respectivamente. A esta tentativa contínua de permanecer num estado de vida equilibrado, 

este esforço incessante de autopreservação, aspecto profundo e definidor da existência, 

Espinosa dá o nome de conatus. Palavra em latim que pode ser traduzida como tendência. 

Também compreendido por Deleuze (2002) como direito imanente de perseverar na 

existência, o conatus seria expresso por um grau de potência de vida, faz parte da essência 

de todo ser humano e se manifesta nos modos de existência.  

Damasio (2004) utiliza o conhecimento neurobiológico contemporâneo para definir o 

conatus como “agregado de disposições presentes em circuitos cerebrais que, uma vez 

ativados por certas condições do ambiente interno ou externo, levam à procura da sobrevida 

e do bem-estar”.  

Um dos componentes do conatus são as emoções – o medo, a alegria, a simpatia, a 

tristeza, a vergonha – que chamamos de afecções. Elas possuem graus variados de 

capacidade de promover sobrevida e bem-estar que estão relacionados tanto ao contexto no 

qual as afecções ocorrem quanto sua intensidade. Todos os fenômenos relacionados com as 

emoções/ afecções se relacionam direta ou indiretamente com a saúde do organismo 

(DAMÁSIO, 2004).  

Deleuze (2002), em sua “conversa filosófica” com Espinosa, conclui que a vida não 

deve ser vivenciada a partir de necessidades, e sim de uma produtividade, de uma potência. 

Toda potência é inseparável do poder de ser afetado, e este encontra-se necessariamente 

preenchido por afecções. A afecção é o estado de um corpo quando sofre uma ação de outro 

corpo. Reparem que ao relacionar a potência de viver à capacidade de ser afetado, ele cria 

um gradiente, aproximando-se das considerações de Damasio. Um mesmo sujeito não 

possui o mesmo grau de potência de vida, ou de agir, durante sua vida, variando em função 

de causas exteriores. Estas forças externas, são chamadas de agenciamentos por Deleuze e 

carregam consigo um potencial de nos afetar. 

Por meio dos encontros são produzidas intensidades, que nos atravessam como 

linhas de força agenciando-nos, produzindo afetos e nos movendo em indeterminada 
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direção (DELEUZE, 2002). Quando os afetos produzem paixões alegres, ampliam a 

potência de agir. Do contrário, quando preenchido por paixões tristes, o indivíduo tem sua 

potência reduzida. Assim, encontros com forças que componham com sua essência, tendem 

a aumentar seu “gosto pela vida”, enquanto outros que degeneram a essência, tem a 

tendência de diminuí-lo. 

 Damásio explica os efeitos de um estado de alegria, dizendo que este produz estados 

de equilíbrio  e bem-estar ara o organismo como se comenta no seguinte transcrito: 

“Os estados de alegria traduzem uma coordenação fisiológica ótima e 

um fluxo desimpedido das operações da vida. Conduzem não só a 

sobrevida mas a sobrevida com bem-estar. Os estados de alegria são 

também caracterizados por uma maior facilidade da capacidade de 

agir.” (DAMÁSIO, pag 147, 2004) 

O conatus se relaciona com a produção dos desejos pois se configura como a 

essência do ser como grau de potência de agir. O desejo se constitui quando o conatus 

torna-se consciente, sob ação de um afeto qualquer (DELEUZE, 2002). Deleuze aqui, 

qualifica o conatus: 

“O conatus é o esforço para experimentar a alegria, ampliar a 

potência de agir, imaginar e encontrar o que é causa de alegria, mas 

também esforço para exorcizar a tristeza, imaginar e encontrar o que 

destrói a causa da tristeza”. (DELEUZE, 2002, p. 106) 

Os modos de existência, emergem das tensões entre relações de forças tanto internas 

quanto externas; não necessariamente convém uns com os outros, são portanto disputa de 

potências. O modo existente pode ser decomposto por novos afetos e debilitar-se e, no 

limite, morrer, como nos explica Deleuze (2002):  

“Se a morte (de um modo de existência) é inevitável, não é 

absolutamente por que ela seria interior ao modo existente; é ao 

contrário, porque o modo existente está necessariamente aberto para 

o exterior, porque experimenta necessariamente paixões (…)”  

(DELEUZE, 2002, pag.105) 
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Os afetos podem tanto nos enfraquecer, quando diminuem nossa potência de agir e 

decompõem nossas relações (tristeza), quanto nos tornar mais fortes, quando aumentam 

nossa potência e nos fazem entrar em um indivíduo mais vasto ou superior (alegria). Daí 

trazemos a questão que se relaciona com a seguinte questão a ser abordada - a capacidade 

de ser afetado: o que pode um corpo? De que afetos ele é capaz?  

“Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que pode 

ele, isto é, quais são seus afectos, como eles podem ou não compor-

se com outros afectos, com os afectos de um outro corpo, seja para 

destruí-lo ou ser destruído por ele, seja para trocar com esse outro 

corpo ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais 

potente.” (DELEUZE E GUATTARRI, 1997 apud DOREA, 2002, 

pag. 105) 

“Conhecemos nossas afecções pelas idéias que temos, sensações ou 

percepções, sensações de calor, de cor, percepção de forma e de 

distância. (...). A afecção, pois, não só é o efeito instantâneo de um 

corpo sobre o meu, mas tem também um efeito sobre minha própria 

duração, prazer ou dor, alegria ou tristeza. São passagens, devires, 

ascensões e quedas, variações contínuas de potência que vão de um 

estado a outro: serão chamados afectos[...].”  (DELEUZE, 1997, 

pag. 156-157.)  

Deste modo, entende-se que as afecções são produtos do afeto, as consequências 

produzidas no corpo quando este foi afetado. Procura-se então, identificar quais afetos estão 

atravessando nosso corpo em dado momento e como se compõe com afetos de outros 

corpos, e ainda quais são as afecções que estão sendo gerados, os efeitos produzidos. Nesta 

relação há a possibilidade de uma transformação mútua a partir da relação com o outro, 

compondo algo mais potente para os corpos em pleno processo de singularização 

(DELEUZE, 1992).  

Vimos então, que as intensidades produzidas nos encontros são capazes de afetar os 

corpos. Contudo, essa capacidade que o corpo tem de ser afetado não é uma constante. 

Diferentes corpos têm diferentes aberturas para os afetos, em determinados momentos. O 
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mesmo corpo, tem diferentes graus de abertura para ser afetado de acordo com o momento 

e com o poder que determinado encontro tem de afetá-lo. Veremos nas próximas linhas, 

como se cria a abertura para os afetos, para a produção de desejos, ou ainda como criar para 

si um Corpo Sem Orgãos (CsO).  

 

A abertura para os afetos – CsO 

 

 É sobre o CsO que incidem as intensidades. Nele são produzidas e se movimentam 

todas as afecções que possuímos. É a matéria corpórea capaz de ser afetada pelas 

subjetividades produzidas nos encontros entre os corpos, e é sobre ela que são produzidos 

os desejos. Assim, Deleuze & Guatarri (1996, pág. 13) definem a expressão criada por 

Antonin Artaud – Corpo sem Órgãos - negando as possíveis explicações psicanalíticas 

dadas a seus produtos (os desejos): 

“O CsO é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência 

própria do desejo (ali onde o desejo se define como processo de 

produção, sem referência a qualquer instância exterior, falta que viria 

torná-lo oco, prazer que viria preenchê-lo)”.   

 

 O plano de consistência do desejo é a maneira pela qual permitimos ser afetados. 

Abertura para os afetos. É a maneira pela qual permitimos que determinadas intensidades 

nos atravessem. Possibilidades de produção de múltiplos efeitos. Desejos. Existências. A 

respeito destes efeitos, ou produções do CsO, que Deleuze & Guatarri (1996, pág. 14) 

garantem ser preenchidos por alegria (potência de vida para Espinosa) e ainda aproveitam 

para continuar negando suas relações explicativas (falta e prazer), como descrevem neste 

trecho: 

“Acontece que existe uma alegria imanente ao desejo, como se ele se 

preenchesse de si mesmo e de suas contemplações, fato que não 

implica falta alguma, impossibilidade alguma, que não e equipara e 

que também não se mede pelo prazer, posto que é esta alegria que 
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distribuirá as intensidades de prazer e impedirá que sejam penetradas 

de angústia, de vergonha, de culpa.” 

 Um CsO pode ser construído em diferentes formações sociais e por distintos 

agenciamentos, podendo ser “perversos”, “artísticos”, “místicos”, etc., compondo cada um, 

diferentes campos de consistências. São necessários agenciamentos para a criação de um 

CsO. Assim como o agenciamento para a criação do plano de consistência do desejo são os 

procedimentos que geram sofrimento para o masoquista (o sofrimento é o que define o 

campo de consistência do desejo, neste caso) e o do usuário de drogas é a substância que 

ele utiliza para a construção do CsO cujo campo de consistência são as sensações 

provocadas pela substância, também pode ser construído um plano de consistência 

utilizando Arte como agenciamento. O que definiria este plano seriam as emoções geradas 

a partir dos encontros com expressões artísticas. (DELEUZE & GUATARRI, 1996) 

Contudo, o CsO só existe no ato da experimentação. É prática, exercício, conjunto 

de práticas. Corpo sensível. O conceito, não se opõe ao corpo com orgãos (orgânico), mas 

existe sobre e adjacente a ele. Utilizando o CsO “procuramos nosso lugar”, descobrimos 

nossa felicidade, mas também nossas quedas, “penetramos e somos penetrados”; nós 

amamos com o CsO.  

Segundo Deleuze & Guatarri, para encontrarmos nosso CsO, precisaríamos 

“desfazer nosso próprio eu”, abrir mão do que já se encontra instituído, “substituir a 

interpretação pela experimentação”.  Referindo-se a este processo que os próprios sugerem, 

lançam as seguintes provocações: - “Por que não caminhar com a cabeça, cantar com o 

sinus, ver com a pele, respirar com o ventre, Coisa Simples, Entidade, Corpo Pleno, 

Viagem imóvel (...)?” ; e ainda – “Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, é uma 

questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria. É aí que 

tudo se decide.” (Deleuze & Guatarri, 1996, pág. 9) 

Os mesmos autores chamam a atenção para a dimensão política e social que a 

experimentação do CsO dispara. Eles afirmam que a experiência do corpo sensível não 

escapará de julgamentos, atraindo para si “censura e repressão” –  e alertam: “não deixarão 

você experimentar em seu canto”, referindo-se claramente à sociedade disciplinar e o 

controle exercido sobre os corpos. 
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Quando nos lançamos à experimentação (com nosso CsO) abrimos a possibilidade 

de dar espaço a novos territórios de existência, e em alguns casos, quando estes atingem 

grandes proporções, nos levam a novos modos de viver.  

Por meio dos CsO que criamos e da produção de desejos, abrimos possibilidades de 

“desassujeitamentos”. Agencia ele mesmo a desarticulação do instituído. Possibilita a 

transposição da organização do próprio corpo, torna desnecessário interpretar e ser 

interpretado, nos liberta dos processos de individualização (que veremos adiante). 

Possibilita movimentos de desterritorializações, linhas de fuga do instituído.  

As mesmas possibilidades estão presentes na criação do CsO utilizando Arte como 

agenciamento, tema do tópico seguinte. 
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Arte: agenciando com afetações a produção de subjetividades 

 

Consiste um dos maiores desafios desta dissertação a discussão que agora inicio. 

Faço um movimento no qual busco compreender o campo da arte, não para defini-la, 

mesmo que fosse possível, mas minimamente qualificá-la quando em relação com os 

corpos, agenciando-os. Como já mencionado, um agenciamento é uma linha de força que 

ao encontrar um corpo sensível, tem a capacidade de afetá-lo. 

Arte está intimamente ligada aos afetos segundo Deleuze (1992). É uma linguagem 

cuja comunicação se dá por meio dos afetos. A arte se compõe por perceptos e afectos, e 

conserva-se como um bloco de sensações. Estes não dependem de ninguém para sua 

experimentação, existem em si, são potências. Como um motor, que mesmo desligado, 

carrega consigo toda a sua potência. A Arte existe em si, como potência de produzir 

afecções, como conceitua Deleuze: 

“Os perceptos não mais são percepções, são independentes do 

estado daqueles que os experimentam; os afectos não são mais 

sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são 

atravessados por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres 

que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na 

ausência do homem, podemos dizer, porque o homem (…) é ele 

próprio um composto de perceptos e de afectos. A obra de arte é um 

ser de sensação, e nada mais: ela existe em si.” (DELEUZE, 1992, 

pag. 213) 

“A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, 

nas cores, nos sons ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte 

desfaz a tríplice organização das percepções, afecções e opiniões, 

que substitui por um monumento composto de perceptos, de afectos e 

de blocos de sensações que fazem as vezes de linguagem.” 

(DELEUZE, 1992, pág. 228) 

A arte “fala” pelos afetos e sensações. “O artista faz vir diante de nós pura 

sensação” (DELEUZE, 1992, pag.217). Contudo, não existe significado a priori, não há 



31 
 

sensação anterior à sua experimentação. Estes emergirão somente após o encontro da arte 

com o sujeito, onde sua abertura ao afeto irá determinar a maneira como irá transformá-la 

em afecções. Por meio do CsO, somos capazes de experimentar e produzir afecções no 

encontro com Arte. 

Deleuze nos dá pistas a respeito do objetivo da arte e da produção do artista: 

“É de toda a arte que seria preciso dizer: o artista é mostrador de 

afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em relação com os 

perceptos ou as visões que nos dá. Não é somente em sua obra que 

ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformamos com eles 

(…)” (DELEUZE, 1992, pag.227) 

“O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar o percepto 

das percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, 

arrancar o afecto das afecções, como passagem de um estado a um 

outro. Extrair um bloco de sensações, um puro ser de sensações.” 

(DELEUZE, 2007, p. 217) 

O intuito da composição artística é “transpor seus limites como forma estética e 

material, é vazar da moldura e inundar como um bloco de sensações.” (DELEUZE, 1992) 

A arte também pode ser compreendida como forma de expressão, de produção de 

linguagem e pensamento, e de criação, como nos mostra Rolnik (2006): 

“A especificidade da arte enquanto modo de expressão e, portanto, 

de produção de linguagem e de pensamento é a invenção de possíveis 

– estes ganham corpo e se apresentam ao vivo na obra. Daí o poder 

de contágio e de transformação de que é portadora a ação artística.” 

(ROLNIK, 2006, p.2) 

O poder de contágio e de transformação que tem a arte ao inventar possíveis, é 

proporcional à potência enquanto agenciamento na produção de outros modos possíveis de 

existência. 

Rolnik (2006, p. 2) concorda que os encontros com expressões artísticas podem 

provocar a abertura a novos afetos, o que ela chama de “superação da anestesia de 
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vulnerabilidade ao outro”. Deixar-se sensível às intensidades que são produzidas no 

encontro; abertura para ser afetado. Afirma inda que esta vulnerabilidade depende da 

ativação de uma capacidade específica do sensível, e é condição para que seja possível criar 

modos próprios de vida, com o qual construímos nossos territórios de existência e nossa 

subjetividade. Em outras palavras, a arte nos convida para a produção de um CsO. 

Deste modo, a arte atua como potência de convocação da vibratibilidade 

(DELEUZE, 1992). Esta, segundo Rolnik (2006, p. 3), seria a capacidade subcortical do 

nosso corpo e por meio da qual seria possível “apreender o mundo em sua condição de 

campo de forças que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de 

sensações”. O exercício da capacidade do corpo vibrátil opõe-se a lógica de apreensão da 

realidade da capacidade cortical, responsável pela percepção, a qual nos permite apreender 

o mundo em suas formas para, em seguida, projetar sobre elas as representações de que 

dispomos, atribuindo-lhes sentido. É por meio desta relação paradoxal que surge o 

potencial criativo e a busca pela significação de novos mundos. Sobre estas relações, nos 

fala Rolnik (2006): 

“É a tensão deste paradoxo que mobiliza e impulsiona a potência do 

pensamento/criação, na medida em que as novas sensações que se 

incorporam à nossa textura sensível são intransmissíveis por meio 

das representações de que dispomos. Por esta razão elas colocam em 

crise nossas referências e impõem a urgência de inventarmos formas 

de expressão. Assim, integramos em nosso corpo os signos que o 

mundo nos acena e, através de sua expressão, os incorporamos a 

nossos territórios existenciais. (…) Movidos por este paradoxo, 

somos continuamente forçados a pensar/criar, conforme já sugerido. 

O exercício do pensamento/criação tem, portanto, um poder de 

interferência na realidade e de participação na orientação de seu 

destino, constituindo assim um instrumento essencial de 

transformação da paisagem subjetiva e objetiva.”(ROLNIK, 2006, 

p.3) 

Pozzana & Kastrup (2009, p.19), utilizam outra maneira de se falar sobre a abertura 

a novas existências que Arte pode agenciar. Consideram que os signos da arte (que 
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produzem diferentes efeitos sobre a subjetividade e portam sentidos diversos) “retroagem 

sobre os demais sistemas de signos, transpondo limites e reconfigurando o si e o mundo”. 

São capazes de produzir efeitos de invenção de mundo, pois a experiência com Arte 

“transborda os limites do mundo conhecido, apontando para sua abertura”. 

Percebemos portanto, a arte como possibilidade de atuar como agenciamento nos 

corpos, como linhas de força que o atravessam, no sentido da produção de subjetividades e 

da imersão em suas próprias singularidades, sendo portanto capaz de provocar 

desterritorializações e novos modos de existir. 

 

 

As dobras e os processos de subjetivação – produzindo modos de existência 

  

Tudo o que está instituído, e portanto se apresenta nas relações sociais, funciona 

como agenciamento, dinâmica de contágio do processo de individuação, e faz parte de uma 

realidade pré-individual que nos acompanha (SIMOMDON, 1989 apud PASSOS, 2009). 

A realidade pré-individual, ou seja o instituído social, ou ainda, as “forças de fora”, 

orientam o processo de individuação, levando à busca pelas suas condições de existência 

(SIMOMDON, 1989 apud PASSOS, 2009).  

É por meio dos encontros com as “forças de fora” que são produzidas intensidades, 

que nos atravessam como linhas de força agenciando-nos, produzindo afetos e nos 

movendo em indeterminada direção rumo a produção de existência (DELEUZE, 2002). 

A individuação ocorre quando a problemática interior do vivo, ou as “forças de 

dentro”, o impele a se colocar como parte do problema através da sua ação, esta é a 

condição que lhe confere a posição de sujeito. É a partir deste fundo pré-individual que se 

opera a criação. Enquanto vivo, este fundo permanece latente no indivíduo, que é obrigado 

a resolver a sua problemática existencial através de individuações sucessivas (PASSOS, 

2009). 
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Para olhar este processo de outra maneira, convidamos o Foucault de DELEUZE 

(2005), pois nos oferece imagens interessantes ao discutir os processos de subjetivação: as 

dobras.  

Nossos processos de subjetivação se dariam a partir de dobras, invaginações, pregas 

do que está do lado de fora. A subjetivação se faz por dobra. Neste sentido o lado de dentro 

do pensamento seriam dobras do fora. O que pertence ao lado de fora são forças (ou 

agenciamentos), porém sempre em relação com outras forças: as instituídas e as instituintes. 

A “relação consigo” deriva-se da relação com o outro, com o que há fora. Deste modo, 

englobamos pra dentro algo que está fora e a partir daí, o significamos de diversas 

maneiras, como nos coloca Deleuze (2002):  

“Um animal ou uma coisa nunca é separável de suas relações com o 

mundo: o interior é somente um exterior selecionado; o exterior é 

somente um interior projetado; a velocidade ou a lentidão dos 

metabolismos, das percepções, ações e reações, entrelaçam-se para 

constituir tal indivíduo no mundo.” (DELUZE, 2002, pag. 130) 

Segundo Deleuze (2005), o homem se define como uma derivada de fora, sob a 

condição da dobra. Daí então, podemos nos colocar uma questão: como valorizar a dobra, 

fazendo do lado de fora um elemento vital e potente para o sujeito?  

A subjetividade é essencialmente social e está em circulação nos conjuntos sociais 

em distintas intensidades; ela é assumida e vivida por indivíduos em suas existências 

particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois 

extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à 

subjetividade tal como a recebe, o que resultaria em um indivíduo fabricado, modelizado e 

serializado (aspecto favorecido pelas mídias capitalísticas), nesse caso Guattari & Rolnik 

(1996) classificam este processo como individualização; ou no outro extremo, viveriam a 

subjetividade sob uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria 

dos componentes da subjetividade transformando-os ou os “engravidando”, produzindo um 

processo de singularização, um modo existencial que aceite o desejo e que construa formas 

mais livres de viver. (DOREA, 2002).  
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Seria esta é a proposta de se olhar para os encontros com expressões artísticas 

quando estas contribuem para a ressignificação de territórios existenciais, para a produção 

de singularidades, dando a oportunidade para a produção de novos desejos e a emersão de 

devires.  

Partindo dessa ideia, é possível afirmar que cada sujeito pode ser definido por uma 

lista de afetos e devires; ou seja, é por si só, uma multiplicidade de acontecimentos que 

nunca cessam de assediá-lo e de gerar efeitos diferenciados em sua vida (DOREA, 2002). 

Remeto então, à fala do Emerson Merhy, feita em um dos encontros do coletivo LINHA, na 

UFRJ: - Cada um de nós é uma multidão! 

Tem-se a ideia que saúde se cristaliza no equilíbrio, na estabilidade. Contudo nos 

momentos de desterritorialização, nos quais o sujeito se encontra em crise, ele se vê 

obrigado a buscar uma reorganização. Razão pela qual possui uma potência de criação e 

invenção. Crises devem ser valorizadas e compreendidas como momentos potenciais de 

criação de novos modos de viver a vida, de possível elevação de autoestima, e de 

oportunidade de se produzir mais saúde. (ROLNIK 2006) 

Por este motivo, o conceito de saúde deve ser estendido também aos processos de 

superação das crises internas, das desorganizações, das desterritorializações. A 

incapacidade ou a impossibilidade de superar tais crises pode ser encarada como um 

processo de adoecimento, ou ainda, a morte em vida. Daí a importância dos agenciamentos 

nos corpos, que nos atravessam como linhas de força e impulsionam nossa potência de vida 

(conatus) no sentido da resolução das nossas crises. 

Deleuze (2002) lança outra questão para nos ajudar a pensar sobre saúde, aumento 

da potência de viver e de construções singulares de existências: a subjetividade 

reencontraria o corpo e seus prazeres, contra um Desejo tão submetido às normas? Neste 

caso, compreendo estas leis como sendo as “forças de fora” que tencionam à padronização 

dos desejos, a máquina da qual fazemos parte, que tende a capturar nossa liberdade de 

desejar de maneira singular. 

 Temos algumas pistas sobre as possíveis respostas a esta pergunta. Ainda segundo 

Deleuze (2002), a luta pela subjetividade é uma resistência às determinadas formas de 

sujeição: por um lado, a individualização de acordo com as exigências do poder; e pelo 
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outro, ligar cada indivíduo a uma identidade determinada e imutável. Deste modo a luta 

pela subjetividade se apresenta como direito à diferença, à variação, à metamorfose.  

 A libertação da produção subjetiva da vida, operada sob um posicionamento ético 

(práticas, ações, forma de se colocar o mundo), se conecta à ideia da vida como obra de arte 

dentro de uma “estética da existência”: dar forma à própria vida, inventar formas de se 

viver e para viver, modo de habitar o mundo. 

 “Todos nós, na produção da nossa existência produzimos obra de arte. A existência 

é uma obra de arte” - afirma Emerson Merhy afetado pelos encontros com arte a céu aberto 

em Inhotim-MG. Coloca sob a perspectiva dos afetos o encontro entre duas existências, 

assim como o encontro com a obra de arte convoca o seu corpo sensível para “ver” e ser 

“vista” numa relação dialógica relacional (dentro e fora). A existência do outro, diante da 

sua, te convoca a colocar o seu corpo sensível à frente do seu pensamento se apresentando 

tão instigante quanto qualquer “pintura genial”, pois quando nos relacionamos com o 

pensamento a frente do sensível, não conseguimos “ver” a pintura, assim como não 

permitimos que a pintura nos “veja”. 

 Concluo com a citação da artista Lygia Clark, que da mesma forma se coloca sobre 

a questão da produção artística da existência: “De que no viver somos todos artistas. Estetas 

de si.” 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar as relações de encontros com arte das vidas estudadas e suas afetações na 

produção de modos de existência e de saúde sob a perspectiva da potência de vida. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Relacionar arte, saúde, produção de potência de vida e de modos existência. 

 Perceber se encontros com a arte, produziram afetações sobre modos de existência 

nas vidas estudadas. 

 Perceber se encontros com a arte, produziram afetações sobre a saúde e a potência 

de vida nas vidas estudadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A busca por um método que nos permita alcançar nossos objetivos, passou 

necessariamente pela capacidade de evidenciar subjetividades e experiências no campo do 

vivido. Para tanto, utilizaremos um método qualitativo, para a exploração dessa realidade. 

De acordo com Creswell (2014), o método qualitativo seria o apropriado para estudar 

questões que envolvem a singularidade dos indivíduos, as quais não conseguiríamos 

analisar através de medidas quantitativas ou cálculos estatísticos. O mesmo autor apresenta 

algumas “características comuns” entre pesquisas qualitativas, sendo algumas delas: a 

implicação do pesquisador com o objeto da pesquisa; a possibilidade de utilização de 

múltiplos métodos, a valorização do significado atribuído às questões pelo próprio 
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participante do estudo; e a flexibilidade do planejamento da pesquisa inerente à parcial 

imprevisibilidade da produção de dados.  

Nossa proposta epistemo-metodológica insere-se no campo de construção do 

conhecimento nas Ciências Humanas e Sociais em Saúde, e reconhece que a produção de 

conhecimento é um espaço de relações de poder, portanto política (MERHY et al., 2016). 

Afetados pela pesquisa “RAC – Redes de Avaliação Compartilhada: avalia quem pede, 

quem usa, quem faz” buscamos operar o conceito de ciência nômade. Esta não se destina a 

tomar o poder, e aposta numa “produção nômade e ambulante” que consiste na invenção e 

reinvenção de ferramentas epistemo-metodológicas durante o curso da investigação 

(MERHY et al., 2016). 

Adota-se aqui a ideia de que “o método é o encontro, o resto são ferramentas”  

(MERHY et al., p, 19, 2016), e o conhecimento “se processa como ativador e produtor de 

intervenção na vida” (MERHY et al., p, 23, 2016) e acontece nas relações de saber-poder 

produzidas no encontro entre pesquisador e investigados. Cabe aqui o reconhecimento de 

ter me tornado um pesquisador “in-mundo”, implicado com a produção do sujeito em ato e 

de suas afecções, assim como na produção e transformação das práticas e saberes que 

limitam e reduzem potência de vida. Sobre a perspectiva do pesquisador implicado, Merhy 

et. al. (p. 23, 2016) nos diz que: 

“(…) o pesquisador in-mundo emaranha-se, mistura-se, afeta-se com 

o processo de pesquisa, diluindo o próprio objeto, uma vez que se 

deixa contaminar com esse processo, e se sujando de mundo, é 

atravessado e inundado pelos encontros.” 

 Assume-se, portanto, que não existe neutralidade na produção do conhecimento, 

movimento permanente de atravessamentos na investigação em ato, pois nossas 

implicações nos fazem produzir e sermos produzidos nos encontros com o outro.(MERHY 

et al., p, 23, 2016). 
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Produção de dados e percurso metodológico 

 

Abordamos neste trabalho aspectos subjetivos que afetaram os sujeitos no seu 

processo singular de produção de territórios de existência. Para analisarmos as produções 

de saúde e de modos de existência, que podem emergir dos encontros com formas de 

expressões artísticas, fizemos imersões nas histórias de vida de Alice e Paulo. Os nomes 

são fictícios com o intuito de preservar a identidade real dos participantes da pesquisa. Das 

suas vidas sabia-se a priori que tiveram encontros com arte e passaram a se relacionar com 

arte de alguma maneira, demonstrando que afetações foram produzidas pelos encontros. 

Foram então, realizadas entrevistas não estruturadas de modo que os investigados se 

sentissem à vontade para falar das suas experiências, suas emoções e suas afetações. As 

entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo e autorizadas por consentimento livre e 

esclarecido. Posteriormente, foram transcritas. Foi utilizado um caderno de campo, onde 

registrava minhas impressões/afetações durante nosso encontro. Foram então, produzidas 

narrativas a partir do encontro que tive com suas vidas.  

Sobre as Narrativas de vida, ferramenta escolhida para a  produção dos resultados e 

análises da pesquisa, cabem as considerações de Walter Benjamim (2012). Segundo 

Benjamim, a narrativa é a faculdade de intercambiar experiências, que se configuram como 

a “dimensão existencial do viver” (DUTRA, 2002). Ele a considera um discurso vivo, 

apesar de não entrar em detalhes. Compreendo que a “vida” da narrativa está no fato dela 

ser produzida em ato, e no momento em que o narrador a produz, experiências passadas 

ganham novos significados. Contudo, o próprio Benjamim (2012, pag. 203), alerta para a 

inexistência de uma explicação a priori, para os elementos narrados: “(...) o contexto 

psicológico da ação, não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como 

quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação”.  

Chagas (2014) as utilizou como ferramenta para pesquisa sobre Educação Permanente. 

Ele afirma que as narrativas de vida se apresentam como uma produção singular, presente e 

inseridas no processo social e que durante sua produção, transformam o que se viveu em 

experiência, vinculando-se às significações que cada sujeito produz sobre cada 

acontecimento. Neste processo, produzem um contexto para legitimar e justificar suas 

experiências, não necessitando assim, de maiores explicações e contextualizações teóricas. 



40 
 

“Quem narra está teorizando sobre sua própria experiência, produzindo um conhecimento 

sobre si e sobre as redes que se constituem como formas de saber-poder” – explica Chagas 

(2014). 

Nesta bonita passagem, o próprio Benjamim (2012, pag.221), versa sobre o processo 

de experimentação e ressignificação pelo qual passa aquele que se propõe narrar a própria 

vida: “O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir 

completamente a mecha de sua vida”.   

Creswell (2014) identifica o caráter de produção conjunta das narrativas, já que as 

narrativas emergem da interação e do diálogo pesquisador-participante(s), considerando a 

observação, como uma das possíveis fontes de dados para a pesquisa. 

A pesquisa “RAC – Redes de Avaliação Compartilhada: avalia quem pede, quem usa, 

quem faz” lança mão das narrativas como ferramentas de análise dos encontros. Segundo o 

grupo de pesquisadores envolvidos a narrativa possibilita um extravasamento do ato 

experienciado pelo pesquisador, evidenciando suas singularidades. Nessa perspectiva, 

deseja-se compartilhar com o leitor o “nosso olhar sobre a experiência vivida e convidá-lo a 

ver o que foi visto”. (MERHY et al., 2016)  

Com a intenção de convidá-los a “ver o que foi visto” no que tange arte e saúde das 

existências de Alice e Paulo, produzimos as narrativas que seguem abaixo:  
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RESULTADOS 

Narrativa 1 - Alice no mundo das existências: uma conversa sobre literatura, saúde e 

possibilidades na produção de existência.  

 

Alice na toca do coelho 

 Numa varanda em tarde chuvosa, numa das ruas com trânsito mais movimentado da 

comunidade em que vive, tive com Alice a conversa que se transformou na narrativa que 

agora apresento a você, caro leitor. Esta narrativa se produz por meio de um esforço 

acadêmico (e afetivo) pela compreensão das afetações de Alice geradas pelos encontros que 

teve com arte, semelhantes àquelas experimentadas pela Alice do conto de Lewis Carroll ao 

entrar no País das Maravilhas.  

 Assim como a Alice da ficção não imaginava os encontros que a esperava quando, 

ao cair na toca do coelho foi transportada para um lugar fantástico povoado por criaturas 

peculiares e antropomórficas, nossa Alice do mundo real, narra sua história e seu encontro 

com o que a literatura oferece de inesperado na produção de um imaginário que mudaria 

sua vida. As histórias das “Alices” se conectam como dois mergulhos em busca do 

incompreensível.  

 Acontece na infância da Alice real encontros com a literatura que provocam seu 

imaginário e a forma como percebe o mundo, afetando intensamente seu processo de 

produção de vida. ”Eu extraí da literatura para aprender a viver no mundo” -  sintetiza dessa 

forma os efeitos que a literatura teve no seu modo de existir, interferindo na potência de 

vida e na produção do cuidado de si. Tamanha a importância que Alice dá a estes 

encontros, que ela afirma que a literatura salvou sua vida, devido a fase difícil que passou 

na adolescência. 

 Conta ela que sua auto-estima estava bastante baixa, relata que se sentia 

melancólica. Achava, nesse período, que não era boa o suficiente ou que todo o mundo era 

melhor que ela. Mais uma vez, a relação com a estória de Alice no País das Maravilhas é 

colocada: ao chegar no final da toca do coelho, se depara com uma pequena mesa de vidro 

e, em cima dela, uma pequenina chave dourada. Em busca das fechaduras correspondentes, 

atrás de uma cortina, encontra a portinha através da qual, Alice maravilhada vê um lindo 

jardim. No entanto, a porta é pequena demais para ela conseguir entrar. Encontra, então, 
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uma garrafa com uma etiqueta BEBA-ME. Ao beber diminui instantaneamente de tamanho. 

Logo percebe que esqueceu-se da chave em cima da mesa e agora não consegue alcançá-la 

devido seu diminuto tamanho. Procurando angustiada ao seu redor vê um bolo com as 

palavras COMA-ME, escrito nele com confeitos. Ao comê-lo, Alice aumenta de tamanho, 

ficando enorme. Triste por não conseguir entrar no jardim, chora tanto que cria um lago de 

lágrimas. Assim com no imaginário País das Maravilhas, nossa Alice do mundo das 

existências, se encontra num processo de conhecimento de si, do seu tamanho na sociedade, 

das relações que é capaz de estabelecer com o outro.    

 Porém, a potência em Alice produz o desejo de espiar pelo buraco da fechadura e 

produzindo encontros com a literatura, acaba se maravilhando com o jardim que vê. Alice 

se lança a um processo criativo por meio da escrita e se desloca do território de existência 

que habitava seu eu melancólico. Surge então, a oportunidade de se inscrever em concursos 

de redação, o que começa a fazer após alguma hesitação. Ao se lançar ao desafio, ganha 

confiança, a medida que alcança bons resultados. Passa a expressar seus sentimentos no 

papel, compartilhar com o Outro suas questões e isso a ajuda a superar as tristezas. -”E 

ainda achavam lindo !” - relembra com orgulho. O fato de ter ganho alguns concursos 

contribuiu para a melhora da auto-estima a da valorização de si. Enquanto uma Alice-

escritora aflorava, passa a se sentir com mais saúde, sentia aumentar sua potência de viver. 

Nesse poema, Manoel de Barros parece conversar com nossa Alice sobre o fenômeno de 

existir: 

“A poesia está guadarda nas palavras - é tudo que eu sei. 

Meu fado é o de não saber quase tudo. 

Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias (do 
mundo e as nossas). 

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado. 

Sou fraco para elogios.”  
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Chá na varanda 

 Sons de buzina ecoam enquanto eu converso com Alice, em sua varanda. Nos 

períodos de silêncio deixados entre os ônibus que passavam, me sinto como a Lagarta azul 

sentada tranquilamente em cima do cogumelo, fumando seu Narguilé, enquanto a menina, 

com ela se confidenciava. Assustada pelas constantes transformações no tamanho por que 

tinha passado e agravada pela perda da habilidade de recitar poemas, admite para a lagarta 

azul, a sua crise de identidade. Uma arrancada mais violenta de um automóvel me leva de 

volta à varanda, onde ouço Alice contar sobre as afetações em relação aos seus encontros 

com a arte.  

 Alice considera que existe uma potência na Arte no que tange a capacidade de afetar 

o Outro quando diz que: 

“Arte é confronto de você com você mesmo, tanto para quem 

presencia quanto para quem faz. (…) Eu acho que a Arte sempre vai 

influenciar, mas não sei se todos os olhos vão conseguir ver”.   

 Contudo, estabelece gradientes desse potencial, trazendo para a cena a abertura que 

o Outro tem aos afetos que a Arte nos oferece: 

“O que a pessoa vai extrair da arte para a própria vida vai depender 

de cada pessoa. Eu extraí da literatura para aprender a viver no 

mundo; tanto para não viver no mundo da fantasia, quanto para não 

deixar tudo pragmático e cético e pessimista. A literatura me traz um 

equilíbrio do que eu posso ter, do que eu quero ter, do que eu preciso 

e eu acho que a arte para mim é isso. Para outra pessoa, a arte vai ter 

um significado diferente. Tem gente que arte salva a vida!” 

 Percebo uma excitação e também um prazer em Alice enquanto conversamos. 

Discorre sobre o tema com alegria e entusiasmo, como se estivesse tomando chá com o 

Chapeleiro Maluco e a lebre, numa relação amigável e efetuosa. Ao refletir sobre Arte, ela 

convoca à memória suas próprias relações, fazendo do momento um exercício de 

ressignificações. 

 Sua memória traz à narrativa o enredo de um documentário que assistiu, não havia 

passado muito tempo, no qual meninos envolvidos pelas ofertas do poder paralelo, 
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produzem novas escolhas nas suas vidas a partir de encontros com o Grafite. Estórias que 

se conectam a tantas outras similares de vidas afetadas pela Arte, como no filme “Lixo 

extraordinário”, no qual a oferta do artista plástico encontra alguns trabalhadores do antigo 

aterro sanitário de Gramacho. Vidas afetadas por Arte ainda que coadjuvantes, no processo 

criativo do artista.  

 Pensando sobre as particularidades de existirem vidas profundamente impactadas 

por encontros com Arte e outras que não são tão tocadas pelos mesmos, Alice questiona: -

”porque as pessoas não chegam até a arte?”. Ou melhor seria a pergunta: poque a arte não 

chega a todos com a mesma intensidade? 

 Peço emprestado o que Rubem Alves1 expressa em seu poema sobre a potência 

afectiva do encontro, para refletir sobre a questão: 

(...)Aconteceu, entretanto, faz uns dias, que fui para a cozinha para 

fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato 

banal. Sem surpresas. Entretanto, cortada a cebola, eu olhei para ela e 

tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles 

anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles: tive a 

impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. 

De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra 

de arte para ser vista! (..) Agora tudo que vejo me causa espanto… 

 O encontro-acontecimento, aquele que tem potência de te deslocar de determinados 

territórios, está condicionado à capacidade vibrátil do seu corpo ao se relacionar com o 

outro. Quando ativamos o corpo sensível no encontro, maior a amplitude das intensidades 

produzidas, maior portanto, a capacidade de afetações. No poema acima, Rubem traz a cena 

as afetações que passam a ser produzidas no encontro. Um novo encontro com antigas 

coisas. Nesse novo encontro entraram em cena relações que acontecem no campo da 

sensibilidade, conexões que atravessam o CsO e que levaram-na a ver o que jamais poderia 

imaginar na coisa tão bem conhecida. Ao se abrir para os afetos, seu conatus expande a 

 

1 Trecho da crônica Olho de poeta de Rubem Alves, Do universo à Jabuticaba, 3a ed. São 

Paulo: Planeta, pag 185, 186. 2015.  
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potência de existir e agora “tudo que vê” passa a causar espanto, pois seu corpo sensível 

passa a estar ativo nos encontros. Ela adquire “olhos de poeta”, segundo Rubem Alves. 

 Voltando a questão colocada por Alice, para que as pessoas sejam afetadas pela arte 

é preciso ter sido produzido um CsO. Para que o encontro com arte seja um acontecimento 

é necessário um corpo sensível ativado, pois a arte se comunica pela linguagem dos afetos. 

Deste modo você vê a arte, mas “a arte também te vê”2. Estabelece-se uma relação potente 

e recíproca com o que antes era apenas um objeto, mas que agora passa a ser uma 

existência preenchida por territórios e subjetividades e lança o convite à relação pelo que 

vibra no corpo em forma de afetos.  

 Sabendo da potência que a arte possui em afetar o outro, sente-se incomodada 

quando ouve dizer que arte não é necessária. Será que todo homem ou mulher tem 

necessidade de Arte? Sobre a controversa questão, Alice assim como eu, parece apostar na 

necessidade humana de se expressar: -”Arte para mim é tradução do olhar do artista, ele vai 

expressar um sentimento, uma emoção através de uma forma de expressão. Arte é 

expressão!” - dispara Alice. E ressalta a legitimidade de um “fazer arte” impulsionado pelo 

desejo: - “(...) a necessidade de se expressar te capacita de alguma forma”, opondo-se à 

ideia da exigência de um domínio de “técnicas” para a expressão de um olhar sobre o 

mundo. Este pensamento se conecta ao de Pozzana (2009) quando afirma que a produção 

da arte é ao mesmo tempo uma produção de si.  

 

Quando arte e vida se encontram 

 Criada pelos pais, um torneiro mecânico e uma professora, Alice narra como foram 

os primeiros encontros que teve com os livros, ainda na mais precoce infância. Diz que o 

primeiro contato com literatura que lhe vem a memória, encontrava-se deitada no sofá com 

um livro na mão quando sua avó, após achar curiosa a cena, comentou alto que ela parecia 

até ser “gente grande”, pois ainda não sabia ler e já ficava folheando e fingindo ler os 

livros. 

 

2 (informação verbal) ideia retirada de entrevista gravada em video de Emerson Merhy no 

encontro da Rede Unida em Inhotim-MG. Disponível 

emwww.https://www.youtube.com/watch?v=_F_g5ihrJtA 
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 Têm ativas em sua memória, as cenas de seu pai lendo o jornal do dia na varanda de 

casa ou na sala e sua mãe trazendo para casa uma herança de pilhas e pilhas de livros que já 

não serviriam para seus primos pouco mais velhos. Memórias que conectam suas relações 

familiares com o amor pela literatura. Afetos que se cruzam e preenchem sua vida de 

significados. 

 Passava tanto tempo com os livros que, tinha vezes, enjoava das estórias. Contudo, 

não tardava, sua mãe lhe trazia mais livros. Seu pai lhe presenteava com estórias em 

quadrinho. Estes encontros literários ativavam o imaginário de Alice, fazendo com que seus 

sonhos fossem vividos como nos desenhos animados. Processos de subjetivações 

disparados a partir dos afetos que a leitura provocava. Afetações possibilitadas pelos 

encontros com arte literária. 

 Conforme crescia, seu gosto pela leitura aumentava proporcionalmente. Com cinco 

anos já consideravam-na alfabetizada. A leitura possibilitou um determinado conhecimento 

do mundo que vez por outra era confrontado com outras experiências, como conta aqui: 

“Eu me alfabetizei com 5 anos. Me lembro quando eu tinha 8 anos, 

minha tia me levou ao cinema para assistirmos aquele filme dos 

dinossauros, e eu já tinha lido a história toda no almanaque.” 

A partir de novos encontros com temas já “vividos”, tem a possibilidade de 

resignifica-los, ampliando suas compreensões do real. Os diferentes temas que apareciam 

em suas leituras produziam uma curiosidade que ela procurava sanar buscando outras 

conexões. 

De formação católica, passou por um intenso processo de descobertas quando as 

lendas da mitologia Grega, assim como as teorias evolucionistas de Darwin entraram em 

conflito com suas crenças. Deste modo, forçou sua mãe a lhe explicar o politeísmo; com 

quatorze anos, se matriculou em um curso de pré-teologia (para maiores de dezoito); ia à 

biblioteca estudar a evolução das espécies, enfim. Seus esforços levaram-na à conclusão 

que “as coisas coexistem” e que “não precisava fazer uma escolha”. Como ela mesmo diz: 

“A leitura me ajudou a entender melhor o mundo e me situar, saber onde eu estou e não me 

limitar. Me mostrou que os horizontes eram sempre mais do que eu conseguia ver.” 
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 Os afetos pela literatura levam a crer que contribuíram sobremaneira para o aumento 

do seu potencial de se relacionar com o mundo. Levaram-na a superar desafios à medida 

que descobria suas próprias limitações. As práticas de leitura constituíram para Alice uma 

fonte da invenção de si e do mundo, matéria prima que agencia processos de invenção.  

 Suas vivências levaram-na a uma crítica sobre as funções da literatura. Apesar de  

certa forma, dar um menor valor à literatura utilizada para o entretenimento, percebo na sua 

narrativa que está envolvida em grande parte do seu lazer. Busca nos escritos marcas de 

“contemporaneidade”, o “que daqui a cem anos vai ser uma marca do tempo de agora”, um 

caminho que a auxilia ver “o que está acontecendo e que não consegue perceber”. 

 Por ter entrado muito cedo em contato com uma imensa diversidade de questões que 

a literatura ofertava, seus relatos demonstram seu processo de amadurecimento e de 

formação de suas opiniões. Durante a narrativa da sua própria vida, nos apresenta como a 

literatura atravessa todas as suas fases e está presente nos momentos em que busca alguma 

resposta para seus questionamentos. 

 Desde muito cedo passava horas lendo e estudando. Não havia nada mais prazeroso 

e que tivesse tanta potência nas suas reflexões sobre a própria vida e sobre o mundo que a 

cerca. Na escola, descobriu que estudar História era mais fácil com literatura. Relacionava 

os autores, com o momento histórico e as obras que estavam produzindo, para entender o 

que estava acontecendo. Para Alice a literatura permeia quase tudo – avalia.  

 Tanto afetamento pelas artes literárias levou Alice a escolhê-las tanto como forma 

de tirar o seu sustento, assim como meio de se expressar e afetar o outro. Fez sua graduação 

em Letras; durante o curso participou de oficinas de letramento e antes de terminar a 

faculdade já era concursada pela Secretaria de Educação do Estado. 

 Apesar do emprego estável, que diz gostar, ela sonha em assumir um cargo de 

gestão na Secretaria. Sua experiência em sala de aula, gerou reflexões a respeito do 

processo de trabalho dos professores, da função da gestão nas escolas e do processo de 

aprendizagem dos alunos. Para Alice, a diferença entre uma boa e uma má escola está no 

modo como os profissionais trabalham, desconstruindo o “senso comum” no qual o 

problema está no sistema “engessado”. Reflete também sobre as reclamações de outros 
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professores que afirmam que a culpa está nos alunos que “não querem saber nada”, quando 

afirma com otimismo que “se eles não sabem nada, podemos acrescentar alguma coisa”. 

 Apresenta-nos seu processo de construção de si mesmo e como este está fundido 

com as artes literárias. Afecções produzidas nestes encontros, que lhe desperta alegria, 

conhecimento, respostas; efeitos na produção da sua existência. A literatura deixa o dia 

mais poético - afirma Alice – nos ajuda a viver um dia de cada vez, sem essa correria que o 

mundo de hoje prega. Alice acha que falta nas pessoas a capacidade de se dar um tempo e 

analisar o que está acontecendo. Reconhece também, o efeito dos seus encontros com a 

literatura sobre a forma como enxerga a realidade quando afirma que tem “uma tendência 

de enxergar a realidade de uma forma que ela não é por cruzar tanto com a literatura na 

minha vida”, numa conotação positiva. Aprendeu a analisar, por meio da linguagem do 

escritor, o que ele está “querendo dizer”, “o que ele viveu”, “o que ele acha que é bom ou 

ruim”, trazendo essa capacidade de análise para seu cotidiano. 

Compondo palavras, pondo-se no mundo  

 Expressar-se através das palavras nunca foi tarefa difícil para Alice. No contato 

íntimo com seus diários, começou seu processo de escrever para “si mesma”. Hoje 

considera suas antigas anotações importantes fontes de análise da sua própria história. 

Gosta de relê-las e ver “como a gente muda”. Nas redações escolares escrevia mais rápido e 

mais linhas que os demais alunos e sempre tirava dez – gaba-se. Escrevia com a coragem 

de quem não tem medo da exposição, apesar de reconhecer a responsabilidade de colocar 

algo no papel. 

 Desde suas primeiras redações, recebeu um retorno positivo dos pais, professores e 

amigos. Ganhou confiança em si e na sua escrita. Começou então a ganhar alguns 

concursos de redação. Isto a levou a se valorizar e a ver o quanto era boa naquilo. O 

exercício do seu potencial leterário, funciona como agenciamento em seus processos de 

subjetivação, alterando a forma singular como ela significa o mundo. Afetos positivos que 

aumentam sua capacidade de agir no mundo, sua potência vital, contribuindo para o 

afastamento do estado de tristeza.  

 Passada a fase conturbada, viu-se em um processo de amadurecimento enquanto 

escritora. Precisou descobrir seu “novo eu adulto na escrita” e os concursos que ganhou 

nesta nova fase versavam sobre questões sociais. 
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 No concurso da biblioteca municipal fez uma redação sobre a violência no bairro 

onde mora. Escreveu sobre a violência cotidiana que estão expostos todos que ali moram e 

as relações que se estabelecem com o tráfico armado e a polícia. Em outro concurso 

dissertou sobre, o que na época era o “Lixão” da cidade, localizado a quinhentos metros da 

sua casa, o qual foi transformado há alguns anos em aterro sanitário. No mundo em que 

vive, sua existência subverteu a ordem, e criou para si seu “país das maravilhas”, mas sua 

escrita adquiriu compromisso com as questões sociais. 

 Sabendo a importância que a literatura tem na forma de se expressar e consciente da 

potência que traz para sua vida, Alice segue, assim, enamorando as palavras na busca 

interminável de um significado para o mundo e criando possibilidades para sua própria 

existência. 
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Narrativa 2 - Sobre bombas e renascimentos: meu encontro com o mutante.  

Depois da guerra, resta esperança 

Há um conto no qual, passado um tempo após Nagasaki ter sido bombardeada pela 

segunda bomba atômica resultando em morte e ruínas num raio de quilômetros de onde foi 

jogada, acontece algo extraordinário: uma árvore que o fogo havia queimado e todos 

julgavam morta começou a brotar. Era um caquizeiro. Os japoneses assombrados, tomaram 

a ressurreição da árvore como um símbolo da teimosia da vida: uma árvore mansa que foi 

mais forte que a bomba! Resolveram então colher as sementes dos frutos e plantá-las. 

Assim que nasciam os brotos, enviavam como presentes de paz para todas as partes do 

mundo. Com este ato simbólico mantinham viva a história. Para que ninguém se 

esquecesse. Para que ninguém perdesse as esperanças. 

A estória de vida que começo a narrar a partir de agora se conecta com a deste 

caquizeiro. Devido sua “teimosia” de viver e das ofertas que lhe são apresentadas, nosso 

protagonista Paulo, tem a oportunidade de “renascer” e produzir nova forma de existir. 

Produz em si “brotos” de uma nova vida. 

Analisando sua própria vida, Paulo acreditava ser exatamente o que diziam dele: -

“um zero à esquerda”. Passou a infância e grande parte da adolescência sendo o Saulo, 

como era chamado pelos amigos e vizinhos, um garoto que “não queria nada” e que 

passava os dias indo da “do alto do morro pra praia. Da praia pro alto do morro”. Hoje, faz 

questão de ser chamado pelo nome que seus pais lhe deram: Paulo. Como se aquele menino 

de antigamente não mais existisse. Mas, o que morreu, de fato, foi uma vida sem objetivos, 

sem perspectivas, sem valor.  

”Tudo começou (há 17anos) com um garoto zero à esquerda que hoje 

é uma pessoa reconhecida, muito bem reconhecida por aquelas 

pessoas que discriminavam e me achavam um nada”. 

Escola de mutantes 

Paulo inicia sua nova existência ao ser “recrutado” para participar de um programa 

intersetorial (cultura, saúde, educação) que promoveria reflexões e desenvolvimento de 

habilidades por meio do contato com arte. O programa, segundo seus idealizadores e 

realizadores, se configura em uma aposta no contemporâneo como potência de produção da 

novidade. A contemporaneidade comporta passado e futuro, o que foi e o que ainda será - 
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filosofam. Apostam no presente como possibilidade de construção de novas subjetividades, 

uma abertura para o que virá a ser, quebrando cadeias causais e justificativas deterministas. 

Aqui não nos ateremos em avaliar o êxito do programa no que se refere a conquista de 

cidadania, autonomia, desalienação, etc. Contudo, certamente a participação no programa 

marca a vida de Paulo, como nos quadrinhos dos “X-Man”, no qual o recrutamento para a 

escola do professor Xavier, dá outra perspectiva à vida de mutantes. 

A associação entre mutantes e moradores de favelas é direta. Os primeiros são 

marginalizados por uma sociedade que se considera “normal” e que não aceitam a 

existência de uma população “diferente”. Os segundos, também marginalizados, vivem sob 

a insígnia da favela - definida pela ONU e IBGE como aglomerados subnormais – onde 

pobreza e falta de condições diversas transformam seres “subnormais” em ameaça.  

Para muito além da “ameaça” que estes jovens das favelas representam para as 

classes hegemônicas, o que realmente encontra-se ameaçado é o futuro de uma geração de 

jovens cujas perspectivas de vida são cotidianamente “bombardeadas” pelo descaso do 

poder público e pela falta de ofertas que possam servir de agenciamento de produção de 

“não-repetição de padrões existenciais” (diferença); mas também encontra-se ameaçada 

toda uma sociedade que se estrutura para produzir estratos sociais nos quais os mais 

privilegiados recebem tantas ofertas quanto o capital pode pagar, às custas dos estratos mais 

pobres, tendo seus corpos e tempo explorados e ainda com tão poucas oportunidades para 

refletir sua existência. Sobre a ameaça das diferenças sociais instituídas e naturalizadas em 

nossa sociedade, o professor Mario Sergio Cortella nos diz que  

“Ser humano é ser junto. (…) A minha liberdade acaba quando acaba 

a do outro. Se algum humano não é livre, ninguém é livre. Se alguém 

não for livre da fome, ninguém é livre da fome. Se algum homem ou 

mulher não for livre da discriminação, ninguém é livre da 

discriminação. Se alguma criança não for livre da falta de escola, de 

família, de lazer, ninguém é livre”. 

Sob esta perspectiva, a oferta que faz o programa, no que se refere a levar arte ao 

encontro destes jovens, consiste numa aposta na produção de diferenças na existência 

humana. Possibilidades de vazar do instituído que nos oprime e nos condiciona a aceitar e 
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reproduzir uma vigilância exercida pela sociedade de controle, na qual, mecanismos de 

exercício de poder presentes em todos os campos da vida social tecnologicamente 

capturados, visam a produção de corpos submissos a padrões que favoreçam a manutenção 

desta estrutura.  

No programa são ofertadas oficinas de reciclagem de papel, oficina de jogos neo-

concretos; oficina de paisagismo entre outras, além de reforço escolar. Paulo absorve e é 

absorvido pelos encontros. Novos desejos emergem e outros são cunhados dando outra 

direção a vida dele. Paulo, que tinha parado com os estudos, volta a frequentar a educação 

regular, e divide seus dias entre as atividades do programa e a escola à noite. Desenvolve 

habilidades que o tornam fotógrafo e um “grande papeleiro” - define a si mesmo. 

Como um mutante com a habilidade de passar para o outro o conhecimento que 

absorve, Paulo se dedica a fazer diferença na sua comunidade. Hoje, é um dos responsáveis 

por um espaço ligado ao programa e que ajudou a construir, assentando tijolos e virando 

cimento, inclusive. O prédio fica dentro da comunidade onde cresceu e serve de plataforma 

pra passar para as crianças da favela tudo aquilo que aprendeu. Desta forma, produz novos 

bons encontros, ofertando a outros “Saulos” outras possibilidades de existência:   

“Então tudo que vai aparecendo eu quero pra mim… pra mim não… 

quero absorver pra depois eu passar pra minha comunidade também. 

Passar pras minhas crianças. Mostrar que zero à esquerda não existe. 

Só se a pessoa quiser.” 

Sobre raízes e heroísmo  

 Quando toma para si as crianças da comunidade requisita algo que não é dele, mas 

faz parte dele. Sua história se cruza com a história das crianças “subnormais”. Foi uma num 

passado não remoto. Tem uma identificação direta que o fazem lembrar da importância de 

ofertas com potencial de superar os estigmas, a falta de perspectivas. 

O reconhecimento do seu valor pela comunidade faz Paulo orgulhar-se da pessoa 

que é. Sabe que tem importância para sua comunidade. Dentro da cultura onde foi criado, 

retoma suas raízes, agora sob outras perpectivas. Cultura que o agencia na produção do seu 

eu-artista. O meio produzindo o homem, que produz arte, que produz meio, que produz 

repetição ou diferença: escolha se puder! 
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 O encontro com arte, ao desenvolver suas habilidades artísticas, não serviu apenas 

para Paulo ter um emprego. Tampouco não representou apenas uma ferramenta utilitária ou 

terapêutica. Os afetamentos que são produzidos em Paulo nos encontros com arte, levam-no 

a produzir novos desejos, elevam sua potência de agir, traz luz à consciência de outras 

estéticas possíveis da sua própria existência. Arte, portanto, afeta a produção singular da 

própria vida, e sua produção artística passa a ser uma das formas de expressão da sua 

existência. Produz a si mesmo, enquanto se expressa artisticamente. E assim, ele mesmo 

discorre sobre as relações que tem com arte: 

“Arte para mim é tudo. Tudo para mim é arte. Tem gente que fala 

que eu sou artista. Eu vejo a pessoa que pinta, a pessoa que faz 

escultura, a pessoa que tira foto, nós somos criadores. Artista é quem 

vê pois é ele que vai imaginar o significado daquele trabalho. Arte é 

minha vida. Sem arte eu não sei fazer nada, sem arte eu não estaria 

aqui, eu não me vejo sem a arte. É até difícil de me imaginar sem a 

arte na minha vida. Hoje eu sou o que a arte me transformou. Então 

eu sou fruto da arte. Arte é tudo para mim.”  

 Paulo, resistindo aos antigos agenciamentos de uma vida dura, resistindo ao que se  

descortinava como única possibilidade de existência, se lança ao encontro da arte com seu 

corpo sensível, produz outros mundos para si e para a comunidade, ressignifica assim, sua 

própria existência durante o processo que se percebe artista. Torna-se herói de si mesmo. 

Impossível saber ao certo todas as condições necessárias para que o caquizeiro 

sobrevivesse ao bombardeio e desse novos brotos. Assim como não há como afirmar o 

destino dos mutantes recrutados pelo prof. Xavier. Produções singulares. Encontros 

produzindo afetações, gerando subjetivos e incertos efeitos. Sabe-se apenas que a vida, com 

seus mistérios, por vezes nos brinda com seu potencial de renascimentos. Metamorfoses. 

Serão estas evidências de que toda existência vale a pena?   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Passado este desafiador porém prazeroso processo de encontros (com a filosofia, 

com o processo criativo de fazer ciência, com as vidas de Alice e Paulo, com as possíveis 

relações entre arte e saúde) posso afirmar que agenciaram em mim a fragmentação de 

antigos territórios existenciais instituídos. Levaram-me à busca de novas formas de olhar a 

vida e perceber a potência da produção da própria existência. Espinosa provavelmente diria 

que, devido à capacidade que possuímos de reagir emocionalmente a acontecimentos, fui 

preenchido por alegria.  

 Percebi que a vivência dos afetos nos encontros desta pesquisa e seus contextos, 

suas intensidades, seus efeitos, nos traz um conhecimento do nosso corpo, da nossa 

sensibilidade. Com ele, me sinto mais apto a buscar certas emoções que me faça ir de 

encontro a um estado de bem-estar, direcionando, de certa maneira, o processo de vida. 

Então além de um mecanismo  insconsciente de produção de um estado de bem-estar, 

podemos também produzir conscientemente a busca por encontros capazes de gerar afetos 

que aumentem nossa potência de vida, ajudem a encontrar razões para se viver. 

 Outra afetação que percebo em mim, foi o deslocamento dos meus desejos rumo a 

um projeto ético-político potencializador da vida. Considerando a radicalização das práticas 

de saúde como horizonte a seguir em direção a um projeto de saúde produtor de potência, a 

arte se apresenta como possível campo a ser explorado. Arte mostra-se uma linguagem 

operada pelo sensível com potencial para fissurar mundos instituídos, refazer relações de 

saber-poder. Contudo, as relações de afetos que se estabelecem nos encontros apresentam-

se imprevisíveis, não podemos cometer o erro de afirmar que encontros com arte 

produzirão afetações que elevarão potências. Seria determinismo ingênuo. Podemos apenas, 

fazer algumas inferências baseadas nas histórias das vidas de Alice e Paulo, postas em cena 

pelo ponto de vista das narrativas, que trazem perspectivas singulares dos encontros com 

arte. 

 Sob a perspectiva da saúde, Alice passou per estados de baixo potencial de agir sob 

a própria vida, período que se disse melancólica. Possivelmente, a busca de afetos que 

vencessem a tristeza que a invadia, a levou ao encontro das artes literárias que, desde, a 

infância já a agenciava na produção da sua existência. Se é verdade que existe uma força 
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imanente à nossa existência, que ative nosso desejo de buscar encontros que nos preencham 

de alegria, Alice certamente buscou o encontro com a literatura. O conhecimento gerado 

por seu corpo sensível nos encontros que tivera com arte, direcionou-a ao encontro daquilo 

cuja afetação seria também alegria. Já sob a perspectiva dos modos de existência, fica claro 

na narrativa o espaço que ocupa em seu mundo todas as emoções, as dúvidas, a criação (a 

começar pelo imaginário afetando toda área criativa), que aconteceram nesses inúmeros 

encontros. 

 Enquanto Alice parece se produzir durante toda a vida nas relações com a arte, 

Paulo reinventa sentidos para a própria existência, num mundo que vai se alterando nas 

relações que passa a ter com a arte. Encontros-acontecimentos, talvez dissesse Emerson 

Merhy, se referindo a potência afetiva que pode ter um encontro quando corpos sensíveis 

estão ativados. No corpo afetado abrem-se fendas entre os territórios instituídos de Saulo, 

preenchidos por novos desejos. Existência que perde território, para uma outra existência 

preenchida por novas motivações para a vida. A existência de Paulo, sendo construída por 

ele num processo criativo de invenção de possíveis existenciais, se mostra também 

preenchida por alegria, elevando seu estado de bem-estar, de potência de agir sobre a vida e 

de saúde  

  Comtemplando a existência como uma obra de arte, vejo nas semelhanças com 

Alice e Paulo a possibilidade de reafirmar minha humanidade através de suas existências. 

Sou afetado pela capacidade humana de criação e de expressão da sensibilidade. Isso me 

leva a acreditar que a luta radical pela vida, sob a perspectiva ética e humana, vale a pena. 

A arte como possibilidade de agenciamento, é um campo a ser explorado na luta pela vida, 

pela saúde e pela produção da existência. 
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CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi submetido aos conselhos de ética do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense e aprovado sob o CAAE 

56254616.9.0000.5243.  

As entrevistas foram realizadas após consentimento livre e esclarecido.  

A pesquisa respeitou as questões éticas que envolvem seres humanos, em 

conformidade com a Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
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ANEXO 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

CONSENTIMENTO PARA PARRTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Eu, ____________________________________________________________, Rg 

n _________________________, aceito participar das atividades da pesquisa “Os 

encontros com Arte e seus efeitos na produção de saúde e de modos de existência.”, sob 

responsabilidade do pesquisador Daniel Noro de Lima, Rg n 11419729-6, a qual pretende 

identificar as relações de encontros com expressões artísticas e seus efeitos na produção de 

modos de viver, de potência de vida e de saúde. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevistas, as quais serão registradas 

por meio de gravações em áudio-vídeo e de anotações do pesquisador. Os dados do estudo 

estarão disponíveis publicamente, contudo sua identidade não será divulgada. Caso desista 

de continuar participando da pesquisa, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento, assegurada isenção de qualquer penalidade.  

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador 

pelo telefone (21) (964852776), ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa UFF – Rua Marquês do Paraná 303, prédio anexo ao Hospital Universitário 

Antônio Pedro, 4° andar. Telefone: (21) 2629-9189 

 

__________________________________      Data: ___/ ____/ _____ 

Assinatura 
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ANEXO II - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

O entrevistado deverá abordar os seguintes tópicos: 

O (s) encontro (s) que teve com alguma (s) expressão (ões) artística (s) o afetou (aram) de 

maneira intensa na sua vida? 

De que maneira aconteceram esses encontros? 

Que sensações e que desejos foram disparados em você a partir desse (s) encontro (s)? 

De que maneira considera que seu (s) encontro (s) com a Arte o influenciaram a produzir 

territórios de existência e modos de viver? 

De que maneira considera que seu (s) encontro (s) com a Arte influenciou (aram) na sua 

vida, relacionando à estar mais ou menos potente diante das escolhas na vida, e sua saúde? 

Considera se houve aumento ou diminuição da sua sensibilidade de ser afetado, a partir seu 

(s) encontro (s) com a Arte? 
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