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RESUMO 
 

A presente pesquisa analisou o trabalho de campo realizado pelas equipes do 

Programa Médico de Família de Niterói e sua potência em disparar, ou não, 

novos olhares, novas dimensões da clínica, e do cuidado em saúde, no dia a 

dia dos serviços, nos encontros produzidos no trabalho vivo em ato. O autor 

metodologicamente utiliza cartografias construídas a partir de sua experiência 

com as equipes no trabalho de campo, sem desconsiderar a sua posição de 

pesquisador implicado. Afinal cartografar encontros é estar em cena, abrir-se 

para o inusitado, desviar-se, surpreender-se, explorar devires. Utiliza ainda 

como método grupo focal com médicos que vivenciam o processo de trabalho 

no PMF a pelo menos 03 anos, buscando compreender o que representa para 

eles a estratégia trabalho de campo. Devedor do referencial teórico da saúde 

coletiva, o autor sempre apostou, na organização do processo de trabalho no 

PMF, na vigilância em saúde como norteadora destas práticas. Hoje percebe 

outras correntes de pensamento na saúde coletiva, com enorme potência no 

agenciamento de novas práticas de trabalho em saúde.  Considera que a 

vigilância em saúde não se preocupou em produzir estudos sobre a clínica, e 

não incluiu o corpo e a subjetividade como categorias de análise, relegando a 

um segundo plano as afecções produzidas no momento do encontro entre 

profissionais de saúde e usuários. Considera a vigilância como capaz de 

sistematizar o raciocínio clínico, mas não o cuidado em saúde. “A clínica é 

instrumento do cuidado e esta percepção é fundamental para analisá-la, pois 

isto lhe dá potência, e ao mesmo tempo limites, evitando qualquer tentativa de 

reificação do conhecimento clínico na relação com o cuidado em saúde”. 

Considera que o campo do cuidado não pode ser reduzido ao campo da 

clínica, ele é pura tecnologia leve, relacional, é o mundo das sabedorias e não 

dos saberes.  

Na revisão bibliográfica acerca do cuidado em saúde traz contribuições 

de Michel Foucault sobre o “cuidar de si” e a importância da escuta em saúde. 

Discute o trabalho de CAPONI (2000), para quem devemos repensar nossas 
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práticas assistenciais de forma divergente tanto do utilitarismo difuso que 

permeia a assistência filantrópica, quanto da compaixão piedosa que sustenta 

a caridade, construindo novas formas de cuidado centradas na solidariedade.  

Novos conceitos como corpo vibrátil ofertados por ROLNIK, a partir de Deleuze 

e Guattari e as possibilidades de configuração de novos territórios de existência 

a partir de processos de re/desterritorialização,  aprofundam as discussões 

acerca do cuidado. As esferas conatus pathos Logus e ethos como 

constituintes da nossa subjetividade, trazidas por CHACRA, referenciado em 

Spinoza completam o referencial teórico acerca do cuidado em saúde nesta 

pesquisa. A partir destas reflexões e das cartografias vivenciadas com as 

equipes do PMF, a pesquisa sugere um  esgotamento da organização do 

processo de trabalho centrado na vigilância em saúde. Discute o “paradigma 

ético estético e político” (expressão cunhada por Guattari),  como possibilidade 

para se pensar novas práticas em saúde, a partir  das afecções produzidas nos 

encontros trabalhador/usuários na micropolítica do processo de trabalho. O 

estudo revelou, a partir das falas dos profissionais no grupo focal, e das 

experiências cartografadas no trabalho de campo, que possibilitar 

rotineiramente atividades de campo, onde estes atores se deparem com a vida 

que pulsa no cotidiano, coloca em xeque as “convicções” acerca da clínica que 

protocolarmente os profissionais desenvolvem. Nas suas conclusões o estudo 

não permite afirmar que o trabalho de campo agencia novas práticas em 

saúde, mas pode agenciar novos processos de subjetivação, que poderão 

constituir novos territórios de existência. O grupo focal revela que, embora no 

trabalho de campo a maioria dos profissionais percebam as limitações das 

ações estruturadas a partir vigilância em saúde, e questionem esta forma 

protocolar de se fazer clínica, na maioria das vezes, se reterritorializam no seu 

território lugar, reincorporando sua máscara de doutor preventivista, e 

aplicadamente “ensinam” formas corretas de levar a vida. Portanto,  não basta 

oportunizar trabalho de campo ao profissional médico, sem contribuir para a 

ampliação da sua “caixa de ferramentas". É necessário que usuário e 

trabalhador se sintam em cena, colocando em análise as suas próprias 

vivências nos encontros, afetando e se deixando afetar pela presença viva do 

outro, no trabalho vivo em ato.  
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ABSTRACT 
 
 

The current research has analysed the field work carried out by teams of the 

Programa Médico de Família de Niterói (Lit.: Family Medical Program of Niterói 

– Abbr.: PMF) and its power, or not, to incite new perspectives, new clinical 

dimensions, and regarding the health care, the daily routine of the services 

provided, and the encounters which are resulted from the live work itself. The 

author uses the cartographies built from his experience with teams in the field 

work methodologically, without ignoring what his position as a researcher 

involves. After all, to map those encounters is to be in the scene, open yourself 

to the unexpected, deviate your thoughts, amaze yourself, explore changes. 

Also as a method, it focuses on groups of doctors who have experienced the 

working process of PMF for at least 03 years, seeking to understand their 

opinion concerning the meaning of the strategy applied to the field work. 

Scholar of theoretical references regarding public health, the author always 

believed in the organization of the working process in PMF, in the health 

surveillance as the guidance for these practices. Nowadays, he also considers 

the other lines of thought regarding the public health, with enormous power in 

the assemblage of new work practices concerning the health area. He 

considers that, the health surveillance did not bother to produce studies about 

the clinical process, and did not include its organism and subjectivity as 

categories for analysis, relegating as secondary the disorders acquired during 

the encounters between the health professionals and patients. The health 

surveillance is considered capable of systematizing the clinical reasoning, but 

not the health care. "The clinical process is an instrument of care and this 

perception is critical to analyze it, since it gives you power, but at the same time 

limits, avoiding any attempt of rectification regarding the clinical knowledge in 

relation to the health care." It is considered that the health care area cannot be 

reduced to the clinical area, it is purely simple technology, relational, it is the 

world of wisdom and not of knowledge. 

 The bibliography regarding the health care area includes contributions 

from Michel Foucault concerning the "take care of themselves" and the 

importance of listening when in the health area. It is discussed the work of 

CAPONI (2000), for whom we should rethink our care practices in different 
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ways, both from the diffuse utilitarianism that permeates the philanthropic 

assistance, as from the compassion that sustains charity works, building new 

forms of care focused on solidarity. New concepts such as the vibrating 

structure offered by ROLNIK, starting from Deleuze and Guattari and the 

possibilities of setting up new territories of existence from the processes of redo 

/ undo its territory, enhance the discussions about health care. The spheres 

conatus pathos Logus and ethos as part of our subjectivity, brought by 

CHACRA and referred by Spinoza, completes our theoretical references about 

health care in this research. From these discussions and cartographies 

experienced by the teams of the PMF, this research suggests a depletion of the 

organization concerning the working process focused on the health 

surveillance. It discusses the "esthetical, ethical and political paradigm" (term 

coined by Gurattari) as a possibility to rethink new practices in health, from the 

disorders acquired during the employee / users encounters, in the micro politics 

of the working process. The study revealed, based on the speeches of this 

group professionals which was in focus, and experiments mapped during the 

field work, that allowing this field activities as a routine, where these actors 

struggle with the life that pulsates in everyday life, calls into question the 

"convictions" regarding the clinical procedures that  these professionals 

develop, as a protocol. In its conclusions, the study did not allow us to state that 

the field work creates new practices in health, but it may create new ways of 

subjectivation, which could provide new areas of existence. The group in 

question revealed that, although during the field work most professionals realize 

the limitations of structured actions from health surveillance, and question this 

way of doing the clinical protocol, in most cases, they re-territorialize their place 

on this territory, reincorporating their mask of preventive doctors and diligently 

"teaching" the correct ways of living life. So it is not enough to simply create 

opportunities of field work for medical professionals, without contributing to the 

expansion of their "toolbox". It is necessary that user and employee feel as they 

both are on the scene, putting in question their own experiences during their 

encounters, and allowing to affect and  be affected by the living presence of this 

other being, in the live work itself. 
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1- APRESENTAÇÃO  

1.1- O LUGAR DE ONDE ESTOU FALANDO. 

Falo de um lugar delicado, ou privilegiado, uma vez que vivi, e ainda vivo 

intensamente, e por dentro, a história da organização dos serviços de saúde de 

Niterói. Em 1991, ao retornar com mulher e dois filhos à cidade, após 08 anos de 

ausência (dedicados a experiências de trabalho como alunos em projetos de 

extensão da Universidade Federal Fluminense (UFF) na floresta amazônica e no 

interior do estado do Rio de Janeiro); fui convidado a integrar a equipe de um dos 

Distritos Sanitários recém-criados no município, na condição de “Chefe da Divisão 

de Supervisão Programática do Distrito Sanitário Leste”, onde constituiria equipe 

para supervisionar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área de abrangência 

do então Distrito de Saúde. Niterói vivia um período de efervescência, rico em 

proposições e intensa militância. Naquela altura (julho de 1991), inteiramente 

apaixonados pelo ideário da reforma sanitária brasileira. Militava-se em prol de uma 

saúde pública e de qualidade para todos.  

Na seqüencia vivi uma intensa experiência como diretor de Unidade Básica 

de Saúde (UBS) no município; espaços que começavam a se firmar como lugar 

estratégico na construção do SUS. Em seguida, como assessor da Vice-Presidência 

de Atenção Básica (VIPACAF) assumi a coordenação de saúde bucal. Em 1996, 

com a consolidação e a gradativa ampliação do Programa Médico de Família (que 

será bastante discutido neste trabalho), assumi a condição de Supervisor de Saúde 

Coletiva deste programa. A partir de 1998 fui alçado à condição de Coordenador de 

Grupo Básico de Trabalho (GBT) do PMF, onde tenho vivenciado até este momento 

intensamente muitos de seus acertos e contradições.  

Niterói foi um dos primeiros municípios a abraçar as propostas de reforma do 

setor saúde no país, apoiado no referencial teórico da reforma sanitária brasileira. É 

de longa data a aposta do município no processo de mudança na área de saúde. 

MASCARENHAS & ALMEIDA (2002) afirmam, que Niterói vem experimentando 

mudanças no modelo assistencial à saúde, centradas na reestruturação da rede 

básica de atenção, desde o final da década de 70.   
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Um pouco desta história: 

- Em 1979, a então Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Niterói 

(SMSPS) promoveu o II Encontro Municipal do Setor Saúde, que se caracterizou 

como um evento histórico ao reascender os debates em torno das políticas 

municipais de saúde (Goulart, 1996). Nesse contexto, o então secretário de saúde 

do município e sua equipe elaboraram o Plano de Ação para o setor municipal 

(1977-80), que propunha a extensão de cobertura em bairros periféricos, até então 

não cobertos por serviços de saúde, a partir da implantação de uma rede básica de 

serviços e utilização de agentes de saúde, priorizando a atenção primária. Foram 

criadas 12 (doze) Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município. 

- No período de 1982 a 1987, implementa o projeto das Ações Integradas de Saúde, 

experiência conhecida como Projeto Niterói, que propunha articular várias 

instituições prestadoras de serviços numa rede hierarquizada de atenção em nível 

local. O PROJETO NITERÓI foi constituído no município por movimentos 

reivindicativos organizados por profissionais de saúde de várias instituições 

(Universidade Federal Fluminense (UFF); Instituto Nacional de Assistência Médica 

de Previdência Social (INAMPS); Secretaria Estadual de Saúde e Higiene 

(SESH/RJ) e Secretaria Municipal de Saúde de Niterói; e grupos comunitários 

ligados à Federação de Associação de Moradores de Niterói (FAMNIT), que 

denunciavam as más condições de vida da população e as mazelas do sistema de 

saúde. Esses movimentos desenvolveram experiências de integração de serviços 

de saúde-comunidade-universidade, constituindo foros de discussão e articulação 

política no município, ligados ao chamado “Movimento pela Reforma Sanitária 

Brasileira”. 

- Implementação do processo de municipalização, a partir de 1989, e criação dos 

Distritos Sanitários. Uma coligação de partidos encabeçada pelo PDT, elegeu o 

novo prefeito de Niterói, que convidou para o cargo de Secretário Municipal de 

Saúde, o até então Secretário Executivo do “Projeto Niterói”, profissional que 

ativamente militava no “movimento sanitário” local. A Grande maioria dos técnicos 

que exerciam funções nos grupos de trabalho desse projeto, assumiram cargos na 

Secretaria Municipal de Saúde, promovendo o encaminhamento do processo de 

municipalização da saúde e a reorganização do sistema local, respaldados pelas 
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recomendações da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e pela Constituição 

Federal de 1988. Foi então criada a Fundação Municipal de Saúde de Niterói 

(FMSN), em 1989, para tentar agilizar um processo de reestruturação do sistema 

local, com a criação de 03 distritos sanitários. Um desses distritos (Distrito Sanitário 

Norte) era gerenciado por quadros da Universidade Federal fluminense, numa 

intensa articulação da UFF com a secretaria municipal de saúde à época.  

- Em 1991 o Secretário Municipal de Saúde visita Cuba para conhecer o modelo de 

medicina familiar, e na oportunidade, assina convênios de colaboração técnica-

científica entre Cuba e Niterói.  Um técnico designado pelo Ministério da Saúde de 

Cuba passa a assessorar permanentemente uma equipe multiprofissional 

designada pelo secretário para elaborar uma proposta adaptada de saúde da 

família para o município. Esta equipe visitou Cuba para conhecer o modelo, e após 

um ano de trabalho, elaborou um documento norteador do Programa Médico de 

Família de Niterói.  

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói, segundo VASCONCELLOS 

(2002), concebeu sua proposta de Saúde da Família “como uma estratégia de 

equidade, uma vez que ela se implantaria nas áreas de maior risco social e 

ambiental do município”. Depois de um ano de estudos preliminares o município 

inaugurava em setembro de 1992 o seu primeiro serviço (Módulo do Programa 

Médico de Família). (HUBNER e FRANCO, 2007, p. 181) 

Niterói vivencia então, desde 1992, sua concepção de modelo centrado na 

estratégia de saúde da família, através de um desenho metodológico próprio (que 

será descrito no capítulo 3 deste trabalho), desenvolvido no município a partir da 

história de luta de alguns atores que sempre estiveram, desde o projeto Niterói, no 

processo de construção da reforma sanitária brasileira. Merece destaque a atuação 

da Federação de Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), que participou 

ativamente - e ainda participa - das discussões da política de saúde local desde a 

criação do Projeto Niterói em 1982, e terá papel destacado no modelo de atenção 

do município, a partir de 1992, como Cogestora do Programa Médico de Família. 

Desde a sua concepção o PMF vem apostando em práticas centradas na 

produção social da saúde, que se referencia no campo teórico da saúde coletiva; na 
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produção de novos sujeitos históricos, profissional de saúde (médico e auxiliar de 

enfermagem), e população, com base em práticas de educação continuada (a 

discussão de educação permanente só se expande a partir de 2005), realizadas em 

serviço, associada a processos disparados a partir do contato direto no ambiente 

social da população adscrita às equipes, no território.  

Muito embora racionalmente esteja aberto a uma profunda reflexão crítica 

acerca da construção deste processo, falo como pesquisador que aposta na forma 

de organização do processo de trabalho do PMF como estratégia potente de 

transformação das práticas de saúde ainda hoje centradas no paradigma da 

Medicina Científica ou Flexneriana, portanto implicado neste processo. Sobre este 

aspecto me remeto a MINAYO (1992), que nos afirma:   

“Qualquer investigador deve colocar em questão os 

pressupostos inerentes a sua qualidade de observador externo 

que tende a importar para o objeto os princípios de sua relação 

com a realidade, incluindo ai suas relevâncias. Temos que fugir 

daquelas abordagens que consideram o labor da investigação 

como uma tecnologia neutra, isenta, a ser dominada e aplicada 

indistintamente independente dos pressupostos teóricos que a 

sustenta”. (Minayo 1992, p.10 ).   

Também concordo com CECÍLIO (2007), quando afirma: “Nós, que fazemos a 

gestão, que ocupamos algum lugar de Governo ou conduzimos alguma “intervenção” 

institucional, também não somos “folhas em branco”, não somos portadores de qualquer 

neutralidade axiológica. Interrogamos a partir de determinados lugares, disputando, 

também, “nosso projeto”, que entendemos como justo e necessário. Temos o direito e a 

obrigação de apresentar nossos “textos”, prenhes de conceitos/categorias/sentidos”.  

Apesar de acreditar na estratégia metodológica do PMF como “justo e 

necessário”, tenho sentido falta de uma reflexão mais aprofundada sobre o seu 

processo de implementação, e após 19 anos de vida, para que caminhos hoje 

(2011), ele aponta. Resolvi retornar à academia como aluno para tal reflexão. Minha 

primeira busca redundou em um projeto de Doutorado tendo como objeto a 

avaliação do PMF, mas após alguns meses de leituras orientadas, percebia que não 

era bem o que procurava. Avaliar processos de trabalho, a partir de “estrutura, 
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processo e resultado”, não satisfazia mais a minha busca, que nem eu sabia bem 

qual era. O universo dos métodos de avaliação quantitativa já não me satisfazia na 

avaliação do processo de trabalho, na vida que pulsa no PMF.  

Continuei então minha trajetória nômade, em busca do tempo perdido, 

(perdido? Hoje percebo que não), e nessa busca, motivado por um colega do 

Departamento de Planejamento em Saúde da UFF, onde atuo como docente desde 

1983, aterrissei aqui, na linha de pesquisa MICROPOLÍTICA DO TRABALHO E 

CUIDADO EM SAÚDE, na Pós-Graduação de Clínica Médica da UFRJ, em 

novembro de 2007. Sem entender claramente o que era micropolítica do trabalho, 

comecei a participar dos encontros do grupo no meio de uma discussão sobre 

Clínica, entrando em contato com diversos autores de vários campos de 

conhecimento, que corroboraram para as reflexões contidas nesta pesquisa.  

Não entendia quase nada, racionalmente. Mas sem saber por que, comecei a 

me sentir dentro, cada vez mais afetado, sensação de pertencimento, de “encontrei 

minha turma”, talvez, como diz LANCETTI, 2008, “impulsionado por conceitos 

guattarianos-deleuzianos ainda não compreendidos”.  Hoje sei que mais que meu 

olho retina, meu corpo vibrátil, desejou estar ali, desde o primeiro encontro.  

“ (...) seu corpo vibrátil é tocado pelo invisível, e sabe: aciona-

se já, um primeiro movimento do desejo.  No encontro os 

corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou 

se repelem. Dos movimentos de atração e repulsa geram-se 

efeitos: os corpos são tomados por uma mistura de afetos. 

Eróticos, sentimentais, estéticos, perceptivos, cognitivos"... 

(ROLNIK, S. 2007). 

 

E aqui me encontro, tateando, sentindo cada momento, cada leitura, como o 

encontro de um elo perdido, no turbilhão da rotina do meu dia a dia, buscando 

formas de afetar e ser afetado. Hoje, depois de definido um objeto de tese, percebo 

este objeto também como uma cartografia da minha (re)construção como pessoa e 

como profissional de saúde, que a cada dia aposta mais na potência que pode ser 

disparada a partir de encontros micropolíticos entre usuários e profissionais de 
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saúde; quando estes estabelecem “vínculos (a)efetivos, na construção da 

autonomia de diferentes sujeitos nas suas diferentes formas de levar a vida”.  

(CECÍLIO, 2003).  

Numa das primeiras apresentações de projetos de tese do grupo que assisti, 

me senti “mais em casa”, mais afetado pela linha de pesquisa quando me deparei 

com uma citação sobre o método cartográfico, que até então desconhecia:   

“O processo é desafiador, na medida em que se problematizam questões 

e indica-se que pesquisar é, ao invés de procurar verdades absolutas, 

conectar-se com os acontecimentos em suas múltiplas dimensões, 

cartografar os movimentos, abrir-se para o inusitado, desviar-se, 

surpreender-se e desconhecer-se, explorar devires”. (Bertussi, Débora. 

Projeto de Doutorado). 

 

Buscar novos olhares, refletir sobre as múltiplas possibilidades do cuidado 

em saúde, entendido como construção coletiva de um modo de viver que aposte na 

potência de vida que há no mundo das coisas, das pessoas, considerando 

profissionais de saúde e população como “portadores de futuro”, que se envolvam 

com a construção social de um conviver solidário e igualitário “cuja alma deva ser a 

produção de novos sentidos para o viver individual e coletivo, amarrada à 

construção de um agir ético-político intransigente com a produção da vida, ou seja, 

um agir que seja um ato autopoiético(1), no qual se produza vida” (Merhy, 2006), é 

um dos objetos desta  pesquisa. 

Neste trabalho analiso aspectos da estratégia metodológica do Programa 

Médico de Família de Niterói e sua potência em disparar, ou não, novos olhares, 

novas dimensões da clínica, e do cuidado em saúde, ali, no dia a dia dos serviços, 

na micropolítica, no trabalho vivo em ato.  

 

                                                
1 “Encontro autopoiético: é onde ocorre, micropoliticamente, encontro de duas, três, quatro, n vidas, em 

mútuas produções. Esta palavra “autopoiético” empresto da biologia quando se conceitua o movimento de 

uma ameba. Desta formulação utilizo a imagem de expressão e significação do caminhar de um ser vivo 

que, em seu movimento produz vida.” MERHY, 2006, p. 101.  
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Sabemos que:  

“Quem aposta em processos desse tipo deve ter clara sua 

inserção numa rede de amplas disputas contra-hegemônicas, 

que pretende expropriar as práticas sociais em geral e de 

cuidado em particular, de seu agir instrumental, corporativo-

privatista, de seus modos “antivida” de realizações, obrigando-

o a posicionar-se como ator político “portador de futuro” 

disputando outros imaginários e ações”.  Merhy (2006). 

 

Busco refletir aprofundadamente acerca do cuidado em saúde, na 

perspectiva da construção de novos olhares sobre a clínica, partindo das reflexões 

de diferentes (e para mim novos) autores como, FOUCAULT (2006); MERHY (2006; 

2007; 2008); FRANCO (2003); CAMPOS (2005); DELEUZE e GUATTARI  (1989, 

1990, 2004); PASSOS (2003); ROLNIK (2003); e o que LANCETTI (2008) chamou 

de “Clínica Peripatética”, dentre outros.   

Pode não ser fácil falar de cuidado, produção de autonomia, em lugares em 

que as condições de vida são muitas vezes tão precárias que beiram ao desumano, 

ao irreal. Mas talvez esteja exatamente ai, no limiar entre o humano e o inumano, 

do real e do irreal a possibilidade de reação, de construção de políticas que para 

além de saúde gerem vida, afecções, que despertem novas potências, novos 

modos de levar a vida.  

 

 

 

 

 

 

 



 24 

2  - O OBJETO DA PESQUISA 

O Programa Médico de Família de Niterói (PMF) foi implantado no 

município em 1992. Vem gradativamente crescendo, ampliando a população 

incluída, transformando algumas unidades básicas em PMF, e hoje responde 

pelos cuidados básicos na rede de saúde do município de 128.000 pessoas, 

contando com 112 equipes de ponta, constituídas por médicos e auxiliares de 

Enfermagem (moradores das comunidades onde o programa se insere). Estas 

equipes contam com o apoio de uma equipe de supervisão técnica e 

metodológica semanalmente em seus serviços, e um espaço de educação e 

reflexão, também semanal, organizado pelo Núcleo de Educação Permanente 

(NEPP) do PMF. Desde a sua concepção vem apostando em práticas 

centradas na produção social da saúde, que se referencia no campo teórico da 

vigilância em saúde; na produção de novos sujeitos históricos, profissional de 

saúde (médico e auxiliar de enfermagem), e população. (HUBNER e FRANCO, 

2007).  

Apesar desta aposta, culturalmente sabemos que a medicina técnico-

científca se legitimou de tal forma, e não é fácil seu questionamento, inclusive 

frente às classes menos favorecidas, quase que totalmente rendidas às 

práticas de medicalização, o que tem silenciado, segundo BIRMAN (2005), 

qualquer consideração de ordem simbólica e histórica na leitura das condições 

de vida destas populações a quem se destinam estas práticas sanitárias. Não é 

fácil questionar tal modelo tanto no imaginário dos usuários, como no dos 

profissionais de saúde, uma vez que esta clínica constitui território existencial 

fortíssimos, desde a formação, da grande maioria de profissionais de saúde no 

país. 

Portanto, a construção/implementação de um novo paradigma, a partir 

de um outro olhar sobre as relações entre o coletivo e o individual não são de 

fácil implementação, uma vez que são configurações extremamente dinâmicas 

e mutáveis. “São microprocessos num fluxo molecular permanente e contínuo”, 

como diria Félix Guattari (1987), que atravessam o conjunto das atividades 

humanas, e dentre elas as relacionadas à saúde.  
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Transformações de tal monta pressupõem trabalhar categorias como: 

sujeito, subjetividade, autonomia, abordadas seja do ponto de vista teórico 

(MINAYO, 1994, p. 89 a 112), seja a partir de processos microssociais e/ou 

micropolíticos que ocorrem no interior das organizações de saúde, tais como: o 

processo de trabalho como “trabalho vivo em ato” (Merhy, 2002); a relevância 

das relações entre “gestão e subjetividade” (Campos, 1997); a inter-relação 

entre as dimensões analítica, pedagógica e da gestão, na construção de um 

novo modelo de atenção para os serviços de saúde (Campos, 2000).   

Considerando a problemática da saúde mais abrangente e complexa do 

que a leitura realizada pela medicina técnico-científca, e como BIRMAN (2005), 

acredito que o reconhecimento do caráter simbólico do corpo impede sua 

representação como apenas uma máquina anátomo-funcional constituída por 

mecanismos bioquímicos e imunológicos.  

Na perspectiva de construção de novas práticas em saúde, o PMF de 

Niterói desenvolveu um desenho metodológico próprio (capítulo 3 deste 

trabalho), que busca dar concretude a estas questões. Para tanto lança mão de 

algumas estratégias que o diferencia da lógica de organização dos serviços na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Ministério da Saúde. Para o recorte 

desta pesquisa escolhi aquela estratégia que acredito ser a mais potente na 

perspectiva de agenciar relações mais dialogais, mais cuidadoras nos serviços 

de saúde: o trabalho de campo sistemático no território. 

“Equipes de ponta constituídas por médico e técnicos de enfermagem 

(morador da área de atuação); adscrevendo uma população de 1200 

pessoas, por equipe; com carga horária de 40h semanais (CLT); tendo 

20 horas destas vinculados às ações de consultório, e o restante das 

horas reservadas para ações no território, convivendo com indivíduos e 

famílias no seu que fazer diário”. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE NITERÓI, mimeo; (1993, p. 8) 

Quando uma instituição passa a ofertar novos serviços (como o trabalho 

de campo sistemático no PMF), estas práticas podem provocar, e lentamente 

construir, desejo por novas demandas, novas afecções, tanto nos usuários, 



 26 

quanto nos profissionais de saúde, e quem sabe construir novos territórios de 

existência.  

Esta pesquisa busca analisar que agenciamentos podem ter sido 

produzidos no profissional médico, a partir desta convivência sistemática com 

os usuários no território e nos domicílios, no Programa Médico de Família de 

Niterói; e quais possíveis impactos esta estratégia de atuação vem produzindo 

sobre a clínica que estes profissionais desenvolvem  no dia a dia dos serviços.  

 

 

 

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - MODELOS TÉCNICO-ASSITENCIAS EM SAÚDE NO BRASIL: COMO A 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ENTROU NA AGENDA NACIONAL. 

 

  
Parte importante da minha formação profissional como sanitarista se deu 

na Especialização em Administração de Serviços de Saúde, realizado na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), curso este financiado pela Fundação 

Kellogg, em 1986; e no Mestrado em Odontologia Social (também na UFF em 

1999), onde minha dissertação discutia os modelos técnico-assistenciais em 

saúde, na perspectiva de uma construção da história da odontologia pública no 

Brasil. Hoje percebo o quanto a reflexão sobre modelos assistenciais e novos 

paradigmas na organização do processo de trabalho em saúde se constituíram 

como territórios existenciais fortíssimos em mim. Um pouco desta reflexão é o 

que se segue neste capítulo, que tenta situar a arena política em que se 

configurou a estratégia de saúde da família no país.  

 

Segundo MENDES, (1998), Os espaços sociais da saúde vão 

conformando-se na dialética do jogo social, pela intervenção de variáveis como 

a demanda que a economia tem para o setor, a natureza dos serviços de 

saúde, o arcabouço jurídico, e a manifestação de grupos de interesse em 

situação na arena sanitária. Dentro desta mesma lógica, MERHY ET AL (1991), 
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elabora o conceito de Modelos Técnico assistenciais em Saúde, citado por 

SILVA JR: 

 

“Ao se falar de modelo assistencial estamos falando tanto de 

organização da produção de serviços a partir de um determinado 

arranjo de saberes da área, bem como de projetos de construção de 

ações sociais específicas, como estratégia política de determinados 

agrupamentos sociais (...) Entendendo deste modo que os modelos 

assistenciais estão sempre se apoiando em uma dimensão assistencial 

e em uma tecnológica para expressar-se como projeto de política, 

articulado a determinadas forças e disputas sociais”. SILVA JR (1998, p. 

21): 

 

 

Portanto, os modelos assistenciais não surgem baseados apenas nas 

tecnologias disponíveis em um dado momento histórico, elas expressam o 

interesse de determinados atores, que disputam a hegemonia de um 

determinado setor da sociedade, do ponto de vista ideológico e político. Eles 

vão se materializar baseados em concepções ideológicas (visões de mundo e 

explicações sobre fenômenos), e tecnológicas (tecnologias disponíveis e 

articuladas sob a forma de serviços).  

 

A partir deste marco teórico, o primeiro modelo da saúde pública 

brasileira, o chamado Sanitarismo Campanhista, desenvolvia campanhas de 

saúde pública destinadas ao saneamento de corredores de circulação das 

exportações, mais precisamente os portos de Santos e Rio de Janeiro. 

Caracterizava-se  por ações de caráter autoritário e centralizado. A origem da 

saúde pública brasileira confunde-se com a organização da prática médica 

pública no estado moderno, portanto deriva daquilo que se entendia como 

prática aceita nos paradigmas da Polícia Médica Alemã, da Medicina Urbana 

Francesa, ou mesmo do Sanitarismo Inglês. Constituiu-se como modelo, 

articulado aos interesses econômicos agro-exportadores, para o combate de 

epidemias e endemias através de campanhas sanitárias. Institucionalizou-se no 

embrião do futuro Ministério da Saúde, o Departamento Geral de Saúde 

Pública. 
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Outra vertente da saúde pública neste período foi a chamada VERTICAL 

PERMANENTE. De influência americana, e acompanhando a rápida 

penetração do capital americano na economia brasileira, surgem os serviços 

sanitários da Fundação Rockfeller, na década de 20.  Esta Fundação sugeriu a 

criação de “Postos Sanitários Permanentes” com a montagem de serviços que 

assegurassem ações sanitárias duradouras. Baseava-se na proposta de 

Centros de Saúde difundida pela Fundação Rockfeller, e no Brasil 

institucionalizaram-se nas redes estaduais e na Fundação Serviços de Saúde 

Pública (FSESP). Realizavam controle de doenças endêmicas, vacinações, 

puericultura, pré-natal, etc. Os Postos sanitários Permanentes estão sem 

dúvida na base do surgimento dos Centros de Saúde no Brasil. Estes teriam 

características muito semelhantes àqueles, só que orientados para as áreas 

urbanas. “A influência americana mais decisiva de organização dos serviços de 

saúde em nível local no Brasil foi o desenvolvimento dos Centros de Saúde na 

capital federal”. (COSTA, 1985). Estas vertentes Campanhista e Vertical 

permanente tiveram seu apogeu nas décadas de 40 e 50.  

 

No esgotamento do sanitarismo campanhista, emergiu o MODELO DA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA, cujo embrião remonta à década 

de 20, no esforço de atender as necessidades de assistência a trabalhadores 

urbanos que se deslocavam do campo em busca de novas oportunidades de 

trabalho em decorrência da crise da economia cafeeira.   

  

“O contexto histórico em que vai se dar o surgimento da previdência 

social brasileira está ligado ao “boom” da economia cafeeira na segunda 

metade do século XIX (estimulou a vinda de emigrantes do sul da 

Europa), e sua grande crise que se inicia no final do mesmo século, 

criaram as condições para o crescimento urbano-industrial na região 

Centro-Sul do Brasil (Rio e São Paulo)”. (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1985, 

p. 40-43). 

 

A experiência política destes trabalhadores emigrantes oriundos de outro 

contexto social contribuiu para o rápido surgimento de uma organização desta 
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massa trabalhadora urbana. Uma de suas reivindicações era uma cobrança ao 

estado para que rompesse sua postura liberal frente à problemática trabalhista 

e social. Apesar da posição liberal do estado frente a esta problemática, os 

trabalhadores acabaram conseguindo que a regulamentação de direitos como: 

aposentadoria, pensões e serviços de saúde por meio da promulgação da Lei 

Elói Chaves de 1923, de grande importância para o capitalismo agro-

exportador. Na saúde esta lei criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões 

(CAP’s), para os trabalhadores mais organizadas, como portuários e marítimos.     

Com o fim da República Velha (anos 30) que marcava o fim da 

hegemonia na direção do aparelho do estado da oligarquia ligada ao complexo 

cafeeiro, instala-se a era Vargas. 

  

“A crise política que gerou a revolução de 30 trouxe consigo uma 

temporária indefinição das relações de poder e hegemonia na primeira 

metade da década entre as oligarquias regionais não vinculadas à 

economia cafeeira; setores do aparelho militar; a fração majoritária das 

classes médias urbanas que apoiaram o movimento; e ainda as classes 

trabalhadoras (uma estratégia do novo governo de ampliar as suas 

bases de apoio)”.  (IAMAMOTO, 1982, p.127). 

 

Somando-se a isto, os reflexos da crise econômica mundial que a partir 

de 1929 gerava desemprego e queda de salários, tivemos como conseqüência, 

freqüentes greves e manifestações, em que o tema previdência social aparecia 

muitas vezes nas reivindicações dos trabalhadores mais organizados como os 

ferroviários, portuários, marítimos e bancários, que protagonizaram várias 

greves entre 32 e 35.  

 

“Mas os anos 35/37 marcam o momento do corte radical na forma das 

relações entre o governo Vargas e as classes trabalhadoras, após a 

revolta aliancista de novembro de 1935. Era o início da ditadura 

Vargas". (IAMAMOTO, 1982, p. 132). 

 

Paralelamente, a legislação social anterior é revista e ampliada. O 

Estado Novo para a classe operária começava de fato em novembro de 1935. 

É neste contexto histórico que vão se consolidar os Institutos de Aposentadoria 



 30 

e Pensão (IAP’s), embrião do futuro Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS). A maioria das antigas CAP’s foi ampliada, fundida e transformada 

gradativamente em Institutos.  

 

Após a segunda guerra mundial, os Estados Unidos da América (USA), 

se encontravam em processo de afirmação como potência mundial econômica 

e militar. Fruto desta influência, vamos assistir neste período a consolidação do 

paradigma da “Medicina Científica ou Flexneriana”, que influenciou a formação 

médica e a organização de serviços de saúde em toda a América Latina a partir 

da década de 40.  

 

“A realização do paradigma levou também progressivamente a que se 

criassem necessidades novas: grandes centros hospitalares, 

universitários e de pesquisas com crescente consumo de equipamento 

tecnológico de custo e complexidade cada vez maiores, medicamentos 

e compostos químicos que originaram uma das mais prósperas e 

poderosas indústrias da sociedade capitalista. A prática médica 

transformou-se em atendimento médico individualizado com forte 

dependência tecnológica, e altos custos”. AGUDELO S. F., (1984, p. 

119).   

Como conseqüência, a partir de 1940, veremos a expansão da rede 

hospitalar ligada aos IAP’s, mediante a construção de hospitais estaduais, 

municipais, e hospitais de universidades públicas. Embora já se observasse 

uma tendência de privilegiamento da política de financiamento à medicina 

assistencial previdenciária, neste período a assistência era oferecida quase 

totalmente pelos serviços dos próprios institutos, que foram enormemente 

ampliados até meados dos anos 50.  

“Este privilegiamento da medicina previdenciária assistencialista e 

especializada indicava uma clara articulação do estado com os 

interesses do capital internacional que se expande entre nós com a 

penetração da indústria farmacêutica e de equipamentos hospitalares. 

Tal estratégia propiciou a criação de um forte complexo médico-

industrial na área de produção de medicamentos e 

equipamentos”.(OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1985, p. 208). 
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Com o golpe Militar de 1964, (e a criação do INPS em 1966), assistimos 

no Brasil a consolidação da assistência médica, via previdência social, sob um 

novo enfoque, que caracterizou o que autores como OLIVEIRA e TEIXEIRA, 

(1985) chamaram de modelo “MÉDICO ASSISTENCIAL PRIVATISTA”, por 

meio de uma enorme expansão da rede de serviços hospitalares, mas agora 

sob o enfoque da privatização da assistência médica.  

Em 1968, quando o governo federal lança o Plano Nacional de Saúde 

(PNS) deixa claro o papel reservado à iniciativa privada ao afirmar que as 

atividades de assistência médica devem ser de natureza primordialmente 

privada, sem prejuízo do estímulo, coordenação e custeio parcial do poder 

público”.(OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1985, p. 201 a 205). 

Um marco deste período, que ESCOREL (1998) chamou de autoritário 

burocrático, foi a afirmação da divisão de trabalho entre a Previdência Social 

que cuidava da atenção médica individual, contratada a prestadores privados 

por meio do INAMPS; e as ações do complexo Ministério da Saúde/Secretarias 

Estaduais e Municipais que exercitavam as ações de atenção primária seletiva, 

e algumas campanhas de saúde pública para os socialmente excluídos. 

Observamos no período, um decréscimo no orçamento do MS, e um crescente 

orçamento da previdência social.  

Segundo SILVA JR, (1998), o modelo da “Medicina Flexneriana” entra 

em crise na década de 70, devido a problemas relativos à sua ineficiência, 

ineficácia e desigualdade na distribuição de seus progressos. MENDES, (1999) 

afirma que neste período, ampliou-se também, o acesso aos “não integrados 

socialmente” por meio da Medicina Simplificada que se deu a partir do 

acirramento da crise da Previdência Social brasileira, e das novas propostas da 

Medicina Comunitária difundidas pela OMS a partir da Conferência de Alma-

Ata, na URSS em 1978.  

Diante de um quadro de grande adversidade econômica e social, a OMS 

reuniu 144 países em alma Ata, em 1978, e propôs os cuidados primários em 

saúde como a grande saída para os problemas do setor. O autor relata ainda 

que a Medicina Comunitária “surge como uma prática complementar à 
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medicina flexneriana, em prática oferecida aos contingentes excluídos do 

acesso a essa medicina; essa proposta é mais uma opção de acumulação de 

capitais, oriundos do Estado pela indústria da saúde”. E, pelo fato de estender 

a assistência médica a amplas camadas da população, até então excluídas do 

acesso à saúde, acaba por favorecer “a acumulação de capital na indústria de 

saúde, pois de forma racionalizada expande os núcleos de consumo de 

‘produtos médicos’ ”. (Silva Jr.; 1998:57-60). 

Segundo FRANCO e MERHY (2003), o que os donos do poder na época 

não conseguiam (ou não queriam?) avaliar, era que os altos custos dos 

sistemas de saúde davam-se não pelo atendimento universal, mas pelo modo 

como se produzia a atenção à saúde. O modelo, centrado no atendimento 

hospitalar e tendo o médico como produtor de procedimentos, resultava em 

baixa resolutividade e crescentes custos operacionais. Reconhecer este fato 

levaria a um confronto com os interesses de grandes e poderosos grupos 

econômicos, que controlavam a indústria de alta tecnologia em diagnose e 

terapêutica.  

No Brasil, as idéias de cuidados primários em saúde se materializaram 

em forma de projetos-piloto de universidades como o de Paulínia/USP; ou de 

projetos de estruturação de serviços municipais com integração docente 

assistencial como os de Campinas (SP), Londrina (PR), Montes Claros (MG) e 

Niterói (RJ) no final da década de 70.  

Mediante seminários patrocinados por instituições filantrópicas 

americanas, estimulou-se nas Faculdades de Medicina a criação de espaços 

onde se pudesse demonstrar a correção da nova abordagem de formação 

médica: Os Departamentos de Medicina Preventiva (DMP's). Este movimento 

preventivista começou a ser questionado no interior destes Departamentos das 

escolas públicas de medicina do país, que foram constituídos para o seu 

ensino.  

Segundo ESCOREL (1999, p. 176 e 177), a construção da abordagem 

histórico-estrutural dos problemas de saúde foi feita no interior dos DMP's, em 

um processo de crítica à medicina preventiva e sua base filosófica, as ciências 
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sociais positivistas. Constituiu-se assim a base teórica e ideológica de um 

pensamento médico-social.    

Para SILVA JR, (1998) os frutos dessas experiências vieram a construir 

um movimento por mudanças na política de saúde nacional, no bojo da luta 

pela redemocratização da sociedade Brasileira. Neste momento se reagrupam 

as forças democráticas no país., Esse período teve como marco as greves do 

movimento sindical do ABC paulista e a formação das comunidades eclesiais 

de base no país. Na saúde o chamado movimento da reforma sanitária 

brasileira começa a articular com os movimentos sociais emergentes 

discussões acerca da municipalização da saúde, com participação da 

população na definição das políticas públicas para o setor. Este movimento 

culmina com um dos marcos históricos da reforma sanitária brasileira, a 

participação da sociedade civil organizada, na VIII Conferencia Nacional de 

Saúde em 1986.  

Estas mudanças políticas e econômicas que se originaram da crise 

orgânica do estado brasileiro, colocou em cheque o modelo médico 

assistencial-privatista e facilitou a instituição, pela Constituição Federal de 1988 

do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o enfoque de uma nova estratégia, a 

construção dos SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE (SILOS).  

Na construção do SUS, alguns municípios brasileiros buscaram 

implementar seus projetos de saúde de base municipalista. SILVA JR (1998) 

destacou várias destas propostas, todas orientadas pela saúde coletiva. 

Propunham serviços organizados a partir do campo de conhecimento da 

epidemiologia e vigilância à saúde, valorizando as ações coletivas com 

referência a um determinado território. Este sempre foi o que eu compreendia 

como o marco teórico da saúde coletiva, e que nos impulsionava na construção 

do SUS em Niterói.  

Foi este um momento, segundo FRANCO e MERHY (2003), de total 

primazia da epidemiologia sobre a clínica, “como se a primeira fosse a parte 

nobre do sistema de saúde, e a segunda incorporasse o mundo liberal, 
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individualista, e portanto, merecesse a rejeição das propostas assistenciais 

formuladas no âmbito da saúde coletiva”. 

MOYSÉS, (1995), afirma que este modelo piramidal, hierarquizado, 

inegavelmente avança na interpretação social dos problemas e necessidades 

da população, bem como na promoção da saúde, nos instrumentos de 

planejamento e diagnóstico comunitário, mas pouco altera a lógica biomédica 

dominante no espaço da clínica. A organização dos serviços de saúde, mesmo 

sob os auspícios da saúde coletiva, continuava “procedimento centrado”, e 

médico-dependente, não rompendo com a lógica flexneriana de organizar 

serviços.  

Na busca de construção de um modelo organizado, em consonância 

com os ideais da Reforma Sanitária Brasileira, municípios como Niterói (RJ), 

Curitiba (PR), e Porto Alegre (RS), foram buscar em países como Cuba, 

Inglaterra e Canadá, inspiração para construção de seus modelos de atenção. 

A partir destes relatos, e a experiência de alguns municípios nordestinos de 

organização de equipes mínimas com a participação de agentes comunitários 

de saúde (P.A.C.S.), no ano de 1994, o Ministério da Saúde cria incentivos 

financeiros para que os municípios implantassem equipes de Saúde da Família 

como estratégia de reorganização do modelo. Configura-se então o Programa 

de Saúde da Família no Brasil.  

Sabemos que através da leitura do desenvolvimento econômico da 

sociedade podemos decifrar os caminhos e descaminhos da saúde pública. E, 

e no Brasil nos anos 90, vivíamos uma avassaladora afirmação de uma política 

neoliberal, fruto segundo FRANCO e MERHY (2003) das repercussões de uma 

reestruturação produtiva no mundo inteiro, a partir de uma nova base 

tecnológica, capaz de aumentar extraordinariamente os ganhos do capital.  

Não podemos então desconsiderar a influência das agências 

internacionais na definição da agenda social brasileira nos anos noventa. 

COLLINS, 1992; e WALT, 1994, IN COSTA, (1998, p.125) dizem que o debate 

sobre as políticas na área social tem sido condicionado pela difusão da pauta 

do “ajuste estrutural” orientado para o mercado, que expressa as orientações 
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normativas para a economia de um conjunto de forças internacionais onde 

incluímos o FMI, e o Banco Mundial, entre outros. No centro do debate sobre 

políticas públicas está a reforma do estado. As mudanças econômicas, 

ideológicas e políticas definidas pelo Banco Mundial advogam a ação do 

estado na provisão de um pacote básico de serviços clínicos e de saúde 

pública. Sugerem excluir do menu dos serviços procedimentos de alto custo 

que caberiam ser comprados no mercado. “Coincidentemente”, o Ministério da 

Saúde, com financiamento do Banco Mundial, lança nacionalmente em 1994, o 

Programa de Saúde da Família. O que propõe o MS ao adotar o PSF como 

estratégia de reorganização do Sistema? Existem milhares de PSF’s neste 

país. E suas diferenças dependem das diferentes arenas políticas em que se 

constituíram, e delas pode depender qual será o “produto” destas propostas.  

 

3.2 - O PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI 

 

Vários estudos têm se dedicado ao Programa Médico de Família de Niterói. 

Na pesquisa, parto de um documento (mimeo) escrito pela equipe fundadora 

do PMF, de 1993, intitulado Implantação do Programa Médico de Família de 

Niterói. Relato de experiência. Este documento descreve toda a concepção 

metodológica do PMF. Fundação Municipal de Saúde de Niterói, (1993). 

  COHEN (2002) apresenta o PMF como uma alternativa urbana ao 

Programa Saúde da Família (PSF) do Ministério da Saúde. A autora analisa as 

dificuldades de integralidade da atenção no sistema de saúde no município, 

destacando-se os riscos inerentes ao fato do PMF se constituir em uma 

experiência de flexibilização de gestão de serviços de saúde, onde já existe 

uma ampla rede instalada. Reflete ainda, a coerência da metodologia 

introduzida pelo PMF e o seu objetivo de (re)orientação do modelo assistencial, 

confrontando as propostas de abordagem familiar do Ministério da Saúde e de 

Niterói.  
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SENNA & COHEN (2002) examinam o impacto produzido pela 

implantação da estratégia saúde da família na organização dos serviços locais, 

partindo do entendimento de que a adoção do PMF foi impulsionada pelo 

avanço do processo de descentralização setorial em curso no país. Discute a 

perspectiva de inauguração de um novo modelo assistencial com base em três 

temas centrais: a) a relação com o sistema local de saúde; b) a questão do 

controle social; e c) a gestão de recursos humanos em saúde. Entende-se que 

o modelo assistencial não é dado a priori, mas construído no cotidiano das 

relações políticas entre atores sociais, com graus diferenciados de 

incorporação de suas demandas pelo poder público, o que dá lugar a 

retraduções diversas do modelo proposto por esta política.  

MASCARENHAS & ALMEIDA (2002) discutem o Programa Médico de 

Família em Niterói em uma abordagem reflexiva sobre sua implantação e 

avaliação em cima dos resultados que se verificavam à época.  

Outra referência importante é a tese de doutorado de MASCARENHAS 

(2003) apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) onde analisa 

a implementação da atenção básica no município de Niterói/RJ, por meio de 

estudos de caso de uma Unidade Básica, e de um módulo do Programa 

Médico de Família, e conclui pela maior eficácia na Unidade onde funciona o 

Médico de Família, se comparada à Unidade Básica de Saúde que ainda se 

organiza nos moldes tradicionais. Houve segundo a autora melhor 

desempenho do módulo do PMFN em relação à UBS em termos de 

acolhimento e vínculo e responsabilização. “Embora os estudos de caso não 

permitam estabelecer relações de causa – efeito entre os dois modelos 

assistenciais, os diferenciais observados fortalecem o pressuposto das 

relações entre processos de trabalho e qualidade da Atenção Básica em 

Saúde. Tal afirmação é corroborada pela percepção levantada dos 

profissionais e usuários das modalidades analisadas” (MASCARENHAS, 2003, 

p 152). 

 HUBNER e FRANCO, analisam o PMF, e concluem que ele é uma 

estratégia que aponta para a implementação dos princípios e diretrizes do 

SUS, e apontam para o seguinte fato:  
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“A literatura que discute modelos tecnoassistenciais em saúde tem 

se dedicado em grande medida ao estudo do Programa de Saúde da 

Família (PSF). Quanto ao PMF, que foi inspiração para o próprio 

PSF, há pouca produção disponibilizada àqueles que buscam outros 

referenciais para modelos que trabalhem com a diretriz da vinculação 

de clientela a equipes assistenciais. Vale registrar que PMF e PSF, 

embora tenham inspiração na mesma matriz teórica da vigilância à 

saúde, na clínica do médico generalista e na diretriz central do 

Vínculo, são na sua constituição e funcionamento diferentes, o que 

justifica estudos específicos de ambos os programas, ou estratégias 

de mudança do modo de produzir saúde”. HUBNER e FRANCO, 

(2007, p. 173), 

 

3.2.1 - O DESENHO METODOLÓGICO DO PROGRAMA MÉDICO DE 

FAMÍLIA DE NITERÓI COMO DISPARADOR DE PROCESSOS DE 

MUDANÇA.  

O PMF de Niterói investe desde a sua fundação em 1992, em algumas 

estratégias metodológicas que o diferenciam do PSF do Ministério da Saúde. 

Dentre elas, destaco para esta pesquisa o trabalho de campo realizado pelas 

equipes rotineiramente (médico de família e técnica de enfermagem tem 20h 

de sua carga horária semanal destinada às atividades no território e 

domicílios); equipe multidisciplinar de supervisão apoiando as equipes 

semanalmente em seus locais de trabalho; e um processo de Cogestão do 

PMF entre a Fundação Municipal de Saúde e as Associações de Moradores 

das áreas de abrangência dos módulos do programa.   
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3.2.1.1 - EQUIPES CONSTITUÍDAS POR MÉDICO E AUXILIAR, 

VINCULADOS A NO MÁXIMO 1.300 PESSOAS. 

 

As práticas de saúde no PMF partem, tal como no PSF, do 

esquadrinhamento e da compreensão do território. Só que no PMF, as famílias 

devem ser cadastradas, pelo profissional médico e o auxiliar (morador da área 

adscrita) na perspectiva de um primeiro contato desta equipe com o território 

buscando melhor compreender a dinâmica social onde se tencionam sujeitos 

sociais colocados, em situação, na arena política; portanto um território nunca 

acabado, pronto, mas ao contrário, em permanente construção.  

Esta perspectiva do território, enquanto processo (me refiro ao conceito 

de território processo proposto por MENDES, 1998), permite aos profissionais 

uma melhor compreensão do que seja um problema de saúde, pois ele é 

sempre auto-referido. Claro que a identificação, descrição e análise de um 

problema não se faz independentemente de quem, e desde que posição, 

identifica-o, descreve e explica. Mas trabalhar por problemas nos possibilita 

sair da clássica estratégia de planejar ações por programas. 

A aposta do PMF no trabalho de campo, feito rotineiramente pela equipe 

(médico e auxiliar de enfermagem), que dedicam 20h de sua carga horária 

semanal a estas ações, visa ampliar a perspectiva de atuação destes 

profissionais, que ao deixarem o “consultório médico”, seu lócus habitual de 

atuação, se defrontam com situações novas, inesperadas, muitas vezes mais 

complexas do que aquelas vividas no asséptico ambiente dos serviços de 

saúde.   

O trabalho de campo pode propiciar grandes encontros, pequenos 

acontecimentos que nos faz perceber o quanto a nossa prática instituída não 

nos permite atravessar os limites dos nossos olhares sobre cenas enxergadas, 

em que temos muitas dificuldades de visualizar processos que podem nos 

arrancar dos nossos “lugares”,  isto é, perceber a existência de movimentos de 

futuros diferenciados, ali onde está a repetição. É preciso um permanente 
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conviver, com o dia a dia da comunidade para tentar melhor compreendê-la. 

Afinal como nos afirma Minayo, (1992):  

“Cultura não é um lugar subjetivo, ela abrange uma 

objetividade com a espessura que tem a vida, por onde passa 

o econômico, o político, o religioso, o simbólico e o imaginário. 

Ela é o lócus onde se articulam os conflitos e as concessões, 

as tradições e as mudanças, e onde tudo ganha sentido, ou 

sentidos, uma vez que nunca há apenas um significado. Afinal, 

a cotidianidade é o lugar da micropolítica, é o real”. MINAYO, 

(1992, p. 15), 

Se aposta na inserção dos profissionais no território como estratégia de 

quebra de paradigma, de compreensão de novas dimensões da clínica. 

Acompanhado de seu auxiliar de enfermagem (morador da comunidade, tal e 

qual o ACS do PSF), essa convivência no território tem contribuído na 

sistematização de novos olhares sobre a clínica, no estabelecimento de novas 

relações sujeito-sujeito e numa melhor compreensão da sociedade onde a vida 

pulsa, e seu trabalho se insere. Esta é uma aposta em uma nova prática do 

médico enquanto profissional de saúde. Ele participa (junto com seu auxiliar) 

do processo de cadastramento, faz visitas domiciliares, desenvolve grupos 

educativos, identifica e discute com a comunidade problemas estruturais e 

propõe, sugere, articula ações intersetoriais, a partir do diagnóstico de campo, 

que é discutido com a comunidade, sem posições apriorísticas, sem perder de 

vista que estes problemas estão referidos por atores (profissionais de saúde) 

portadores de um dado projeto de saúde, e que estes podem não ser os 

mesmos percebidos pela população (também sujeito  neste processo). 

As equipes devem se reunir trimestralmente com a comunidade para 

avaliar o processo de trabalho, refletir sobre a metodologia do programa, e 

serem avaliadas. É o que chamamos de reunião de setor (setor é a área de 

abrangência da equipe), que tem um caráter absolutamente diferente das 

atividades “educativas”, dos clássicos grupos de hipertensos, puericultura, 

gestante, etc. 
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Criar dispositivos disparadores da transformação da prática profissional 

pode ser um facilitador no processo de mudança, e interrogo se a convivência 

sistemática de profissionais e comunidade no território pode ser um 

oportunizador deste processo. O PMF aposta na inserção do profissional 

médico no campo, mesmo sabendo do risco de que ele opere ali uma clínica 

prescritiva, preventivista, e não reflita sobre as múltipas possibilidades de se 

construir o cuidado, a partir da pactuação de novos projetos terapêuticos 

dialógicos. A aposta é a de que as possibilidades de se produzir afecções, 

“contaminações recíprocas” médico-usuário, são maiores no território e 

domicílios do que no espaço do consultório.     

A estratégia de garantir tempo para equipes no território, (metade da 

carga horária (20h) não deve ser ocupada com agendamento de consultas no 

ambulatório); aponta para novas formas de trabalho, com maior incorporação 

possível do que hoje reconheço como “tecnologias leves”, (MERHY, 2007-a), 

sem desconsiderar a possibilidade de utilização de tecnologias leve-duras e 

duras. Busca investir na construção coletiva de novos sujeitos históricos, 

profissionais de saúde (aqui mais especificamente o médico) e população, na 

busca de mais qualidade de vida, acesso, vínculo e autonomia; na construção 

de políticas comprometidas com a produção de vida, retirando os profissionais 

de saúde de seu lócus privilegiado de ação, o ambulatório, para uma estratégia 

de convivência no território. Não se trata de supervalorizar a figura do médico 

em detrimento de outros profissionais, mas sim do reconhecimento do papel 

hegemônico representado por esta categoria nos serviços de saúde, e da 

crença do PMF na importância estratégica de incorporar novos saberes e 

fazeres a esta prática.  

O PMF, desde sua criação em 1992 fez uma aposta clara na 

transformação do papel do médico na atenção básica, delegando-lhe tarefas 

consideradas pelo senso comum como de “menor importância” e 

tradicionalmente reservadas a profissionais não médicos e/ou de escolaridade 

menor, como atividades educativas e visitas domiciliares. Queiramos ou não o 

profissional médico ainda é hegemônico nos serviços de saúde, e se não 

começarmos por questionar seu papel, fazendo apostas no sentido da 
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mudança do seu processo de trabalho, achamos difícil empreender 

modificações nos processos de trabalho em saúde. 

 

3.2.1.2 - EQUIPES DE SUPERVISÃO NO PMF: EM BUSCA DE UMA 

CONCEPÇÃO/ATUAÇÃO RIZOMÁTICA. 

A definição dos papeis do coordenador e supervisores no PMF estão 

descritas em HUBNER e FRANCO (2007, p. 183 à 184):  

“Buscando equacionar o descompasso entre o perfil profissional 

existente hoje no mercado e o requerido pela lógica do programa, o 

PMF trabalha com a concepção de Grupo Básico de Trabalho (GBT). 

Cada GBT é constituído por um coordenador, uma equipe de 

supervisores (clínico geral, pediatra, ginecologista-obstetra, 

sanitarista, assistente social, enfermeiro, e psiquiatra ou psicólogo), 

que dão apoio técnico e metodológico à equipe básica, que é 

constituída de médicos generalistas e auxiliares de enfermagem”.  

“O coordenador representa o elo fundamental da equipe com as 

instâncias superiores da Secretaria de Saúde e demais órgãos 

relacionados ao programa. Aponta para a secretaria e/ou estabelece, 

por delegação, articulações interinstitucionais e intersetoriais de 

interesse do PMF e/ou da comunidade. É responsável pelo controle 

metodológico, por meio do gerenciamento de atividades dos 

supervisores e equipe básica. Intermedeia a relação entre a equipe 

básica e as associações de moradores, desmonopolizando saberes 

acerca da metodologia do programa, contribuindo na cogestão do 

trabalho. É também responsável pela reunião trimestral com o GBT 

para avaliação da metodologia”. 

“O supervisor compõe a banca de seleção das equipes. Realiza 

treinamento em serviço. Cada módulo deverá ser visitado 

semanalmente por cada supervisor. Realiza interconsultas no 

consultório e/ou domicílio. Avalia o desempenho das equipes 

mediante acompanhamento da implementação dos protocolos de 

trabalho. Elabora e organiza o processo de educação continuada, por 
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meio de treinamento semanal de rotina, onde as equipes deixam 

suas áreas de atuação para a participação no treinamento semanal. 

Operacionaliza a referência e contra-referência. Cada equipe de 

supervisão é responsável por até 20 equipes básicas (médico e 

auxiliar de enfermagem nos módulos)”. HUBNER e FRANCO (2007, 

p. 183 e 184). 

 

Também não são poucos os problemas e soluções geradas por esta 

estratégia de uma equipe permanente de supervisão, mas o PMF aposta 

ser este outro dispositivo estimulador do processo de mudança. O quanto a 

equipe de supervisores é capturada pelas lógicas instituídas, ou, pode no 

seu processo de trabalho abrir linhas de fuga para construir novas práticas, 

é uma das questões que se pretende indiretamente analisar neste estudo.  

Ao todo são quatro equipes de coordenação/supervisão divididas em 

quatro regionais de saúde do município, que além da relação semanal 

direta com as equipes de ponta do PMF, se vincula às Policlínicas 

Regionais, responsáveis pelo planejamento regional das ações de saúde no 

município. Nestas unidades se estabelece o controle, avaliação e a oferta 

de referências para os demais níveis do sistema; e as articulações 

intersetoriais daquela regional de saúde.  

A aposta nesta estratégia significa refletir sobre a prática dos 

profissionais de saúde do PMF. Representa um investimento financeiro 

grande, uma vez que o custo destas equipes de supervisão é todo 

assumido pelo município, que remunera sete supervisores e um 

coordenador (todos 40 h semanais) por grupo básico de trabalho, 

perfazendo 32 profissionais de nível superior, com salários compatíveis com 

os do profissional médico.  

Mas de onde vêem estes supervisores e Coordenadores? Qual a sua 

formação técnica, didática, pedagógica?   

HUBNER e FRANCO (2007) descrevem a adaptação que Niterói fez do modelo de 

equipe de supervisão cubana:  
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“Em Cuba, os supervisores (que têm a mesma composição da 

equipe de Niterói) são docentes da Faculdade de Medicina que 

supervisionam os médicos de família nos módulos. Tal situação é 

facilitada pelo fato de, em Cuba, as faculdades de medicina serem 

subordinadas ao Ministério da Saúde, e não ao Ministério da 

Educação, como no Brasil. (...) Quando da implementação do PMF 

em Niterói, em 1992, a idéia de se trabalhar com a figura de um 

médico generalista era absolutamente contra-hegemônica, o que 

dificultava ainda mais o estabelecimento de uma parceria 

institucional entre entidades do MEC (faculdades) e os serviços de 

saúde municipais. Niterói optou por selecionar de seus quadros os 

profissionais que comporiam as equipes de supervisão”. HUBNER e 

FRANCO (2007, p. 184) 

Naquele momento de afirmação de um modelo absolutamente contra-

hegemônico, (em 1992 ainda não existia o PSF do MS), precisava-se de uma 

equipe de supervisores clinicamente reconhecidos no município, e esta era a 

principal característica buscada na seleção/escolha destes profissionais. 

Alguém que fosse “respeitado” pelas corporações médicas no município, e 

pelas equipes de ponta, particularmente os médicos, que seriam 

supervisionados por médicos, e outros profissionais não médicos (Assistente 

Social, Enfermeiro, Psicólogo), o que não é uma prática comum para a 

categoria médica, sempre hegemônica nos serviços de saúde.  

A formação destes profissionais supervisores, todos obrigatoriamente 

especialistas nas suas áreas de atuação, não era, na maioria dos casos, 

diferente da formação dos profissionais de ponta. Neste momento (1992), 

apenas se iniciavam os processos de reforma curricular nas instituições de 

ensino superior no país. Poucos currículos já refletiam sobre a formação de um 

“novo” profissional de saúde.  

Considerando o campo da saúde coletiva como algo que se refere a 

uma realidade complexa sócio econômica, política e ideológica, que demanda 

conhecimentos distintos integrados, não fez parte da formação da grande 

maioria de profissionais de saúde que se graduaram até o início dos anos 90, 

ai incluindo os supervisores do PMF, o que dizer então das reflexões acerca da 



 44 

micropolítica do processo de trabalho, que quase sempre estiveram a margem 

das discussões do campo da saúde coletiva, e consequentemente do PMF que 

sempre “bebeu desta fonte”. Eu mesmo só comecei a refletir sobre a 

micropolítica a partir do momento em que comecei a participar das discussões 

e leituras da linha de pesquisa na UFRJ.  

Junte-se a isto a noção de supervisão programática, os tradicionais 

programas normatizados pelo Ministério da Saúde (saúde da criança, da 

mulher, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase), protocolando as 

ações das equipes de saúde. Todas as equipes do PMF e/ou do PSF devem 

mensalmente informar ao Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB/MS) quantos de seus usuários cadastrados e “rotulados” estão 

acompanhados nestes programas, acarretando uma excepcional produção de 

trabalho burocrático, muitas vezes em detrimento de ações de campo; pois a 

gerência destes indicadores, no PMF, acaba quase sempre sendo feita nos 

horários em que o profissional poderia estar no território, uma vez que os 

horários de consultório estão sempre ocupados com as consultas previamente 

agendadas e/ou de demanda espontânea. 

Campos (2007, p. 165), ao fazer uma crítica ao modelo Taylorista de 

organização das organizações nos fala do “papel autoritário dos apontadores e 

supervisores, pois seriam estes correias de transmissão das normas e 

programas cientificamente elaborados por chefes ou pelos planejadores dos 

modos mais corretos de executar certos processos de trabalho”.  

Sobre a dureza e o engessamento provocado pelos protocolos 

concordamos com CUNHA, (2004), pois considera que os protocolos maisb 

típicos, a programação em saúde e a medicina baseada em evidências têm em 

comum certa pretensão totalizante que os tornam reforçadores de uma 

arrogância e de uma ausência de diálogo na clínica que nos parece, por hora, 

um obstáculo dos mais graves à ampliação da clínica e à qualidade da Atenção 

Básica. O que não significa que, assumindo estas ressalvas, não se possa 

fazer bom uso das suas contribuições. 
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MATUMOTO, S. ET AL, (2005), investiga uma experiência de supervisão de 

equipes de PSF de Ribeirão Preto e enfoca as dificuldades do supervisor em 

romper com as próprias matrizes de produção de procedimentos, mais que de 

cuidados; de lidar com a divisão técnica e social do trabalho em saúde, 

buscando um trabalho mais democrático, participativo e de respeito às 

diferenças; de lidar com a questão dos preconceitos e com as pré-concepções 

dos trabalhadores em relação aos usuários e com a desconstrução da relação 

poder/saber; de apoiar a equipe na análise das implicações inerentes à própria 

relação de atendimento, do estabelecimento de vínculo e responsabilização, 

que tem se mantido escondido atrás do trabalho técnico.  

 O PMF aposta nas equipes de supervisão nos moldes do que 

CAMPOS, (2007) chama de equipe matricial. 

“O termo matriz traz a ideia de um lugar (espaço comum) onde as 

coisas são geradas; ou seja, um saber externo potencializado, 

questionando e se compondo com o saber local de cada equipe, para 

produzir dentro do espaço coletivo, novos saberes, novos modos de 

fazer as coisas. Interação dialética entre um saber externo, mais 

abstrato, menos conectado às situações do cotidiano, e portanto em 

geral, mais ontológico; e outro interno, diretamente articulado ao 

quefazer diário, a práxis, e ao compromisso com a variedade das 

situações dos casos". CAMPOS, (2007, p. 164 e 165) 

É esta, na teoria, a idéia de supervisão. Rotineiramente ela se dá nos 

módulos do PMF, ou no território, a partir de situações (predominantemente 

relativas aos processos de adoecimento) trazidas semanalmente pelas equipes 

de ponta (médicos e auxiliares de enfermagem). Este supervisor também opera 

da ponta para o centro do sistema, facilitando acesso à procedimentos 

classificados como de maior complexidade  tecnológica - do âmbito das 

tecnologias duras -  demandadas pela população tais como consultas 

especializadas, exames complementares, internações hospitalares, e trazendo 

para a coordenação as dificuldades infraestruturais encontradas no dia a dia 

dos serviços. Funciona como um elo entre o nível central, os ambulatórios, e o 

território geográfico onde as equipes atuam (diferentes platôs?).  
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Esta idéia de atuação das equipes de supervisão em rede; a partir das 

leituras e reflexões provocadas pela linha de pesquisa Microplítica do Trabalho 

e Cuidado em Saúde, e aprofundadas nos encontros de orientação, me 

remeteu a fazer conexões (ainda no plano teórico) entre a aposta da equipe de 

supervisão no PMF, e o conceito de rizoma (cunhado por Deleuze e Guattari); 

pela sua atuação em diferentes platôs. A idéia de platôs parte de uma tentativa 

de se construir um pensamento (ou ações,) que se efetue(m) através do 

múltiplo, e não através de uma lógica binária, dualista, “um dois”, “sujeito-

objeto”, que se efetue por dicotomia.  

"Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de 

platôs." (DELEUZE e GUATTARI, 2004: 33)  

Segundo os mesmos autores um rizoma é uma segunda espécie de conjunto 

de linhas. Um primeiro conjunto de linhas é aquele no qual uma linha é subordinada 

ao ponto, à verticalidade e horizontalidade, que estria o espaço, faz um contorno, 

submete multiplicidades variáveis ao Uno, ao Todo de uma dimensão suplementar 

ou suplementária. As linhas deste tipo são as linhas molares, e formam sistemas 

binários, arborescentes, circulares e segmentários (o que remete a uma idéia de 

supervisão programática, ortopédica, corretiva, protocolar). Um rizoma é totalmente 

diferente deste primeiro tipo de linhas, o rizoma não é exato, mas um conjunto de 

elementos vagos, nômades, de maltas e não de classes.  

Ainda tateando no complexo conceito de rizoma destes autores, me arrisco 

ainda a propor linhas de conexão entre a visão ideal de supervisão, e o que 

DELEUZE e GUATTARI (2004) definiram como princípios de um rizoma. Acho 

oportuno enumerar agora algumas características aproximativas do rizoma, para 

pensarmos esse conceito numa perspectiva mais ampla. 

- Princípio da conexão e heterogeneidade: Qualquer ponto de rizoma pode 

ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo, Descentramento do sujeito, negação 

da genealogia, afirmação de uma heterogênese em oposição à ordem filiativa do 

modelo de árvore e raiz. O rizoma é distinto disso tudo, pois não fixa pontos nem 

ordens - há apenas linhas e trajetos de diversas semióticas, estados e coisas, e não 

remete necessariamente a outra coisa.  



 47 

Uma equipe de supervisão deve servir de apoio às equipes de ponta para 

que estas possam apostar na construção de novas subjetividades na relação com 

os usuários, não partindo de posições e saberes a priori. Ela deve fazer conexão 

em fluxos permanentes entre as equipes, trabalhadores, usuários, comunidade e a 

gestão, de forma horizontal, operando neste movimento as “linhas de produção do 

cuidado”. 

- Princípio da multiplicidade: Pensar o múltiplo efetivamente como 

substantivo, pois é aí que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como 

sujeito ou objeto, como realidade natural e espiritual, como imagem e mundo, 

pois a multiplicidade não constitui sujeito e muito menos objeto, mas apenas 

determinações, grandezas e dimensões, "que não podem crescer sem que se 

mude de natureza". (DELEUZE e GUATTARI, 2004: 16).  

 
As multiplicidades se definem pelo fora, pelas linhas que compõem um 

rizoma, linha abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização, segundo 

a qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras.  

(DELEUZE e GUATTARI, 2004: 17). 

Uma equipe de supervisão deve estar aberta às múltiplas possibilidades 

geradas pelos encontros no trabalho vivo em ato, apostando na construção de 

novas relações, sujeito-sujeito, se abrindo para novas conexões tanto com os 

profissionais de ponta como com os usuários. 

 
- Princípio da ruptura a-significante: Contra os cortes demasiado 

significantes que separam as estruturas, ou que atravessam uma estrutura. Um 

rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, mas também 

retoma segundo uma de suas linhas ou segundo outras linhas. 

"Todo rizoma compreende linhas de segmentariedade segundo as quais 

ele é estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc; 

mas também compreende linhas de desterritorialização pelas quais ele 

foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentárias 

explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma. 
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Estas linhas não param de remeter-se umas as outras”. (DELEUZE e 

GUATTARI, 2004: 18). 

- Princípio da cartografia e decalcomania: Um rizoma não pode ser justificado 

por modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a uma idéia de eixo genético 

ou de estrutura profunda. Um eixo genético é como uma unidade pivotante 

objetiva sobre o qual se organizam estados sucessivos.  (DELEUZE e 

GUATTARI , 2004: 21). 

Do eixo genético, e da estrutura pivotante, profunda, os autores dizem que 

são, antes de tudo, princípios de decalque e da reprodução. Tradicionalmente 

as equipes de supervisão atuam mais produzindo decalques, imprimindo 

cópias de ações programáticas, protocolares, e por conseqüência, os 

profissionais querem definir para os usuários maneiras “corretas” de levar a 

vida.  

Achamos que provocar discussões com as equipes de supervisão, (em um 

processo de educação permanente com estas equipes), acerca deste conceito 

de rizoma, pode contribuir para uma nova perspectiva do papel do supervisor e 

das equipes de ponta no processo de trabalho do PMF.  

 

Um rizoma não começa e nem conclui, ele se encontra sempre no 

meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas 

o rizoma é aliança, unicamente aliança.  (DELEUZE e GUATTARI, 

2004: contra capa). 
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3.2.1.3 -  A ESTRATÉGIA DE CO-GESTÃO  NO P.M.F. DE NITERÓI. 

A possibilidade de haver controle social sobre as ações estatais se 

constituiu no período de redemocratização do estado brasileiro nos anos 80, 

em decorrência das mudanças na relação entre estado e sociedade. Na área 

de saúde, as primeiras interlocuções dos movimentos populares com o estado 

tiveram origem, segundo CORREIA, (2000, p. 129), nos Conselhos Populares 

da Zona Leste da cidade de São Paulo. Depois, a participação na perspectiva 

do controle social passa a ser uma das bandeiras do movimento sanitário, que 

ganha legitimidade na realização da VIII Conferência Nacional de Saúde em 

1986, e legalidade na Constituição de 1988, em seu artigo 198. Na lei 8.142 de 

1990, a participação é institucionalizada no SUS através de duas instâncias 

colegiadas; os conselhos e as conferências.    

Nesta linha, uma das inovações trazidas pelo PMF refere-se à 

institucionalização de mecanismos que permitem a participação direta da 

representação da população na gerencia dos serviços de saúde do PMF. Estes 

mecanismos se consubstanciaram na proposta de co-gestão do programa, por 

meio de um minucioso convênio celebrado entre FMS e Associações de 

Moradores, onde se definiram as competências e atribuições das associações 

e da própria Fundação Municipal de Saúde. Segundo Senna e Cohen, (2002 

p.532), o PMF estabelece assim, um espaço institucionalizado para 

vocalização das demandas populares no município.  

Em Niterói, desde a 1ª. Conferencia Municipal de Saúde em 1991, a 

participação da população nas discussões dos rumos da política pública de 

saúde já era intensa. Na criação do Projeto Niterói (1982-1987), a FAMNIT 

(Federação das Associações de Moradores de Niterói) já estava organizada, e 

era o braço dos usuários nas discussões acerca do processo de 

municipalização. Ela se constituiu desde então como um potente agente de 

estimulação da organização das Associações de Moradores nos bairros do 

município. Na última Conferencia Municipal (a 5ª.), ocorrida em 2007 estavam 

inscritas no segmento usuários, 58 associações de moradores, além das 

demais entidades representativas da sociedade civil.  



 50 

 SADER (1995), nos fala que em 1978 em São Paulo, o historiador 

Kazumi Munakata afirmava que “o acontecimento político mais importante do 

primeiro semestre daquele ano foi a irrupção do movimento grevista iniciado na 

região do ABC (SP), que rapidamente se alastrou pelos grandes centros 

industriais e urbanos do estado”. Este movimento provocou o nascimento de 

novos atores no cenário político nacional. Eder Sader, em seu estudo “Quando 

novos personagens entram em cena”, nos fala dos movimentos sociais 

populares instituintes da região de São Paulo, e analisa mais detidamente os 

Clubes de Mães da periferia sul (p.197); a oposição metalúrgica de São Paulo 

(p. 225); o movimento de saúde da periferia leste (p. 261); e o sindicato dos 

metalúrgicos de São Bernardo (p. 277); que propuseram novos personagens 

na cena histórica brasileira, entre 1970 e 1980, criando condições para o 

estudo da democracia.  

“Esse novo sujeito é social; são os movimentos sociais populares em cujo 

interior indivíduos até então dispersos e privatizados, passam a definir-se, a 

reconhecer-se mutuamente, a decidir e agir em conjunto e a redefinir-se a cada 

efeito resultante das decisões e atividades realizadas. Chauí, in SADER, (1995, 

p. 10. Prefácio)”  

 Niterói é considerada a quarta cidade em qualidade de vida do país e a 

primeira do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Índice de Qualidade de 

Vida (IQV-UFF), elaborado pela Universidade Federal Fluminense 

(PMN/Secitec, 1999), possuindo, ainda, um dos IDH-M mais altos do Brasil:  0, 

821, ocupando a primeira posição no estado e a décima quinta no país. Apesar 

de registrar bom nível de instrução de sua população, uma taxa de urbanização 

de 100% e uma renda média e potencial de consumo elevado, o município 

apresenta grandes desigualdades sociais, coexistindo, em alguns espaços, 

condomínios de alto luxo e áreas favelizadas, características do fenômeno de 

metropolização da pobreza.  

Diferente de São Paulo, geográfica e economicamente, Niterói também 

assistiu no final dos anos 70 a entrada de novos atores na cena política, que 

nasceram no enfrentamento da ditadura instalada no país pós 1964, e se 

fortaleceu a partir da luta pela posse da terra nas áreas favelizadas do 
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município. Tal movimento culminou com a criação da FAMNIT (Federação de 

Associações de Moradores de Niterói) no ano de 1980. 

“Na criação do PMF em 1992, o município apostou no aprofundamento 

das estratégias de controle social e propôs um contrato de parceria 

entre Fundação Municipal de Saúde de Niterói e a Associações de 

Moradores nas áreas onde o PMF se insere, através de um repasse de 

verba pública a estas entidades que passaram a atuar como co-

gestores do processo de trabalho junto com a Coordenação de Grupo 

Básico (e sua equipe de supervisores”). FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE (1993).  

 

Na saúde, a expressão controle social se refere mais ao controle da 

sociedade sobre o estado, diferentemente do conceito trabalhado pela 

sociologia (2), segundo Correia (2000). Mas esta estratégia de controle 

permitida pelo estado pode também, em uma via de mão dupla, significar o 

controle do estado onde ele muitas vezes não tinha uma entrada assegurada.   

Todos os profissionais do PMF, desde sua criação, tem seu contrato de 

trabalho regido pela C.L.T. Suas carteiras profissionais são assinadas pelo 

presidente da associação de moradores da área onde atuam. 

“Através de um decreto do Legislativo Municipal, (n.º 17/92 de 

14/07/92), a sociedade civil organizada, via associações de moradores, 

é cogestora do programa junto à Fundação Municipal de Saúde. Estas 

associações podem indicar os componentes das equipes, mas é a 

coordenação municipal, através das equipes de supervisão, quem 

seleciona, acompanha e avalia, sob o ponto de vista técnico, os 

profissionais da equipe básica". (Senna e Cohen, 2002, p. 523). 

                                                

2
 Em sociologia a expressão controle social é tratada por diversos autores para designar “os 

processos de influência da sociedade (ou do coletivo) sobre o indivíduo” (Carvalho. 1995:9). 
Mannheim (1971:178) o define como “conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia 
o comportamento humano, tendo em vista manter determinada ordem”. Segundo Iamamoto, 
(1988:109), “é o controle que o estado exerce sobre a sociedade, por meio de suas instituições 
interferindo no cotidiano de vida dos indivíduos, reforçando a internalização de normas e 
comportamentos legitimados socialmente”. In CORREIA (2000, p. 53). 
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A referência da autora à possibilidade das associações de moradores 

indicarem as equipes se restringe à participação dos auxiliares de enfermagem 

no processo seletivo de acesso ao PMF, pois é pré-condição de ingresso, a 

comprovação de moradia na área de abrangência. Mas a seleção é de 

responsabilidade das equipes técnicas do PMF, sem desconsiderar eventuais 

pressões do movimento organizado para a seleção de candidatas de seu 

interesse, é claro.  

Toda a movimentação financeira é feita pelo Departamento de 

Administração e Finanças do PMF, que faz todo o planejamento financeiro, 

mas quem assina os cheques para o pagamento das despesas, são o 

presidente e o tesoureiro da Associação de moradores. Toda associação para 

pleitear o convênio para instalação do PMF em sua comunidade, além de todo 

o processo legal de sua constituição, deverá estar filiada à Federação de 

Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT). Seu presidente e tesoureiro 

devem estar habilitados à abertura e movimentação de uma conta bancária em 

nome da associação.  

Aqui caberia uma discussão acerca desta estratégia. Ela se situa como 

“controle social” ou seria uma “captura” do movimento Social pelo estado? 

Embora considere muito pertinente tal discussão, faço a opção de não 

aprofundá-la aqui e agora, pelo recorte feito  no desenvolvimento da tese 

(dentro das opções metodológicas que caracterizam e diferenciam o PMF 

escolhi como analisador o trabalho de campo). Mas esta questão tem sido fruto 

de reflexão de alguns autores, dentre eles, destaco Senna e Cohen, (2002, p. 

525). Elas criticam o fato de a FAMNIT se constituir no interlocutor direto com o 

poder público; o que fortalece esta Federação frente às demais instituições da 

sociedade civil organizada no município, “enquanto outros segmentos de 

grande visibilidade política no município, como os conselhos comunitários e o 

movimento de profissionais de saúde, são excluídos da arena decisória”. 

O movimento de profissionais de saúde se colocou contra a criação do 

PMF, desde sua criação, principalmente por causa da forma de contratação 

definida pelo programa (CLT), fora do Regime Jurídico Único (RJU) do 

funcionalismo público da União.  
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MERHY (2004), defende a idéia de que qualquer tentativa de receita para a 

gestão em saúde terá de enfrentar a tensão constitutiva desse campo nos 

terrenos da política e do processo de trabalho, que conformam as bases para o 

conjunto das organizações de saúde, onde se opera cotidianamente a 

produção dos modelos de atenção, e reconhece que a saúde é um território de 

práticas em permanente estruturação, ontologicamente conflitivo, conforme os 

sujeitos coletivos em cena. 

Alguns profissionais do PMF reclamam do excessivo controle exercido 

pelas associações de moradores, e até mesmo de “ingerências no serviço”, no 

que concordamos, em alguns casos.  

“Por outro lado, a contratação de pessoal da equipe básica 

pela associação de moradores traz a possibilidade de maior 

controle social sobre o horário e a qualidade do trabalho dos 

médicos. Desde o início, esta forma de controle tem 

desenhado, muitas vezes, um quadro tenso na relação do 

médico de família com as associações de moradores, em face 

do papel fiscalizador assumido por estas e seu poder de 

ameaça sobre o pagamento e demissão dos profissionais, 

inclusive do médico”. (SENNA, 2002, p. 525) 

Tais situações acontecem de fato, tanto por causa de profissionais que 

não estão acostumados a nenhum tipo de cobrança em relação ao 

cumprimento de suas cargas horárias, bem como da compreensão, muitas 

vezes limitada, destas associações de moradores sobre o seu papel. Outra 

questão a se destacar é a pouca ou nenhuma reflexão das profissões de saúde 

sobre a questão do “Controle Social” proposto pelo SUS em sua formação.  

“A formação dos profissionais de saúde tem permanecido alheia à 

organização da gestão do setor saúde e ao debate crítico sobre os 

sistemas de estruturação do cuidado, mostrando-se absolutamente 

impermeável ao controle social sobre o setor, fundante do modelo oficial 

de saúde brasileiro”. (FEUERWERKER e CECCIM, 2004, p. 6). 

Outra questão é certamente a dificuldade de algumas lideranças 

comunitárias em entender a real dimensão de seu papel de co-gestor, para 
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além deste controle de horários, legitimado pelo PMF. Esta é uma relação de 

poder instituída, e estas lideranças comunitárias tendem a repetir as formas 

como são tratados por seus empregadores nas suas inserções no mercado 

formal de trabalho.  

Após os processos eleitorais para escolha de presidentes de 

associações de moradores, para mandatos de 2 a 3 anos, novas relações de 

poder se estabelecem, principalmente se a chapa eleita for de oposição. Neste 

momento é papel da coordenação e supervisão estabelecerem encontros 

formais e informais com os novos dirigentes para refletir sobre a metodologia 

do PMF, e o(s) papel(eis) da associação na Co-gestão. Certamente não são 

embates fáceis. Poder e saber se confundem, como nos dizia Foucault. Os 

dirigentes das associações de moradores, como seres políticos que são, 

sabem que a relação com o PMF os torna atores privilegiados no processo 

político municipal, e adquirem também maior destaque como indivíduos dentro 

de suas comunidades. E, como não poderia deixar de ser, eles são a cara da 

sociedade brasileira: éticos, clientelistas, militantes, oportunistas, compassivos, 

intolerantes, altruístas, filantropos, patrimonialistas. 

O PMF aposta nesta estratégia como potencializadora da organização 

comunitária. A entrada do PMF confere maior poder à comunidade, 

estimulando uma maior capacidade de mobilização e potencializa a conquista 

de certos direitos de cidadania, ampliando a percepção de que bens e serviços 

públicos são um direito, que pode e devem ser conquistados, e que isto é tão 

mais fácil quanto mais organizada esteja a comunidade.  

Embora a co-gestão se refira a um pacto entre governo e usuários por meio 

das associações, este pacto é muitas vezes questionada por não contemplar o 

trabalhador.  

FRANCO, (2003), lembra que “Todos são gestores, se temos como foco a 

micropolítica, pois todos têm poder, e todos governam a partir dos seus lugares 

de trabalho, de gestão, enfim, seus lugares sociais”. Há, em paralelo à co-

gestão, a autogestão. Esta se verifica nos espaços de trabalho, em especial, o 

trabalho vivo, que é um espaço por excelência de autogestão, porque é o 
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tempo todo autogovernado.  

As equipes do PMF se inserem em módulos onde não existe diretor técnico 

ou administrativo. As equipes podem auto-governar suas ações. Cada equipe 

estabelece os turnos que destinará às ações de consultório e de campo. 

Apesar das rotinas instituídas pelas equipes de supervisão, suas ações de 

campo são definidas pela dupla (médico e auxiliar de enfermagem), com 

bastante autonomia sobre o que fazer nestas atividades.  

Outra preocupação do PMF foi pensar como se daria a entrada, de 

forma mais segura possível, de seus profissionais nas comunidades.  A maioria 

das áreas atendidas pelo PMF situa-se em morros e encostas, na sua maioria 

favelizadas, expressando a segregação espacial da paisagem urbana. Em 

muitas destas áreas a comunidade se vê convivendo com o comércio de 

drogas ilícitas. Esta entrada certamente é facilitada pela parceria com as 

associações de moradores; pela opção de trabalhar com profissionais 

residentes do local (além dos auxiliares de enfermagem, auxiliares de limpeza 

e vigias são moradores); e ao longo do tempo, pela própria credibilidade do 

programa frente à população. A despeito dos conflitos armados que às vezes 

se estabelecem nas comunidades, desde sua criação em 1992, nenhum 

profissional do PMF sofreu qualquer violência física por parte destes poderes 

paralelos. 

 Esta inserção orgânica do movimento comunitário no dia a dia do 

programa tem também sido um potente oportunizador de troca de saberes. 

“Um verdadeiro encontro de territórios de sujeitos em movimento. (Merhy, 

2006, p. 100)”. Muitos de nós, profissionais de saúde, temos nossas práticas 

tão protocoladas que às vezes perdemos a dimensão da lógica e do lugar onde 

estamos inseridos.  

Para exemplificar, relato um dos casos anotados na vivência com o 

PMF: Uma equipe de ponta (médico e auxiliar de enfermagem) pediu minha 

ajuda enquanto coordenador no “convencimento” a uma família sobre a 

importância de se deixarem cadastrar pelo PMF. A equipe relatava que os 

moradores de uma casa, em precárias condições, (um cômodo, sem banheiro 
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ou água instalada), onde residiam uma mãe (sic); três mulheres jovens (duas 

em avançado processo de gestação), e outras crianças presumivelmente na 

faixa de 2 a 5 anos, que se recusavam a fornecer seus documentos para o 

cadastramento familiar. Para confecção do cartão SUS e/ou a realização de 

procedimentos de média e alta complexidade, o sistema exige alguns 

documentos de identidade. Ao chegarmos a casa percebi um estado de 

absoluta desconfiança. Me apresentei e afirmei que o nosso interesse ali era 

apenas poder pensar com elas como ajudá-las. Conversamos um pouco, e 

com um pouco mais de intimidade cheguei a expressar claramente que éramos 

apenas profissionais de saúde, e que todas as informações colhidas, seriam 

absolutamente sigilosas, e privativas do serviço de saúde. Enfim afastei 

qualquer possibilidade de sermos confundidos com algum agente policial (só 

depois me dei conta que após tantas perguntas poderia certamente ser 

confundido). Passados aproximadamente 30 dias, a supervisão de serviço 

social me relata a dificuldade de resolver este mesmo caso. Pensamos então 

em acionar a presidente da associação de moradores local, uma liderança forte 

e muito respeitada por todas as instituições, formais e informais da localidade. 

Expusemos a ela a situação e ela, delicadamente, ponderou: 

-Dr, o senhor sabe que gosto muito deste programa, mas às vezes acho vocês 

burocráticos demais. Eu sei que tem que registrar tudo, para mandar os 

números lá para o ministério. Mas o que é mais importante, o papel para o MS 

ou a vacina das crianças, o pré-natal das meninas? Se elas não querem dar os 

documentos, inventem um nome e uns números para elas, ou “deixa sem 

informação mesmo”. Com o tempo, vocês cuidando delas, elas vão ver que 

vocês são “tudo gente boa”. Já pensou que elas podem ser o que sobrou de 

alguma família justiçada pelo tráfico ou pela polícia? É normal elas estarem 

desconfiadas. Eu e a supervisora de Serviço social ficamos refletindo sobre 

aquele encontro, e nossa forma protocolar de atuar. E na nossa prepotência 

profissional ficamos imaginando, “como não pensamos nisto antes”. Nós, 

profissionais de saúde, devemos estar sempre abertos para novos saberes e 

encontros. O trabalho de campo, o conviver solidário entre profissionais e 

sociedade, como nos fala Merhy:  
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 (...) Nos propicia grandes encontros, pequenos acontecimentos que 

nos faz perceber o quanto a nossa prática instituída não nos permite 

atravessar os limites dos nossos olhares sobre cenas enxergadas, onde 

temos muitas dificuldades de visualizar processos que podem nos 

arrancar dos nossos “lugares”, nos desterritorializar, isto é, a dificuldade 

de perceber a existência de movimentos de futuros diferenciados, ali 

onde está a repetição. (MERHY, 2006, p. 101). 

Não podemos negar a grande importância da constituição dos conselhos 

municipais de saúde, mas é necessário reconhecer o paradoxo em que se 

transformaram, pois muitos discutem, e às vezes controlam, avaliam a política 

municipal no macro; o financiamento, as prioridades de investimento, as 

prestações de contas, mas na maioria das vezes, não discutem o dia a dia dos 

serviços. Os conselheiros municipais de saúde, pessoalmente, passam muitas 

vezes a ter uma entrada diferenciada nos serviços de saúde, pela suas 

relações instituídas no conselho com os gestores e seus demais membros. 

Além da visibilidade que passa a ter uma queixa de mau atendimento a ele ou 

a alguém que lhe é muito próximo, em função de sua condição de conselheiro.  

Sem desconsiderar o papel dos conselhos de saúde em todas as 

instâncias, podemos também pensar em outros arranjos institucionais, outros 

mecanismos de democratização da gestão. Na estratégia de co-gestão no 

PMF, estes representantes das associações são e estão na comunidade, e na 

maioria das vezes diariamente em contato com os profissionais e a população 

adscrita. Não sem contradições e conflitos, para mim esta tem sido uma 

tentativa de democratização da gestão, e que merece no mínimo ser mais bem 

discutida, analisada.  
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3.3 - REFLEXÕES SOBRE CUIDADO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE A PARTIR DO PENSAMENTO DA SAÚDE COLETIVA 

 

 

3.3.1- AS CORRENTES DE PENSAMENTO DA SAÚDE COLETIVA 

 

 

 Até as leituras e implicações produzidas em mim pela linha 

Micropolitica do Trabalho e Cuidado em Saúde, todo o pensamento da saúde 

coletiva se consubstanciava, na prática, como vigilância em saúde. Eu, devedor 

deste referencial teórico, sempre me situei, e apostei, na organização do 

processo de trabalho no PMF, na vigilância como norteadora destas práticas. 

Só hoje consigo perceber, com mais clareza, correntes divergentes e/ou 

complementares, que também representam o “pensamento da saúde coletiva”, 

e que creio ter uma enorme potência no agenciamento de novas práticas de 

trabalho em saúde.    

Alguns autores no campo da saúde coletiva discutem o fato de que no 

mundo ocidental, através da medicalização e disciplinarização da vida; a saúde 

se tornou um campo importante de constitutividade das sociedades capitalistas 

(saúde como um campo específico de acumulação e bem de consumo); onde o 

saber científico e a explicação biológica se colocaram hegemonicamente como 

explicação plausível para os sofrimentos humanos, constituídos a partir de 

determinados lugares de poder retirando das pessoas a possibilidade de cuidar 

de sua própria saúde. Tal lógica de compreensão se hegemoniza com a 

afirmação do paradigma da Medicina Científica ou Flexneriana, que segundo 

SILVA JR (1998) começou a ser questionada no final dos anos sessenta, uma 

vez que seus crescentes custos não representaram significativos impactos na 

melhoria dos indicadores de saúde.   

Neste esgotamento (como vimos no capítulo 2 deste trabalho), se 

consolida a proposta da Medicina Comunitária desenvolvida pelos EUA nos 

anos 60, e difundida em novas bases pela OMS a partir da Conferência 

Internacional de Alma Ata em 1978, os “cuidados primários em saúde” 

(FRANCO e MERHY, 2003).  
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Devedor de um referencial teórico estrutural-marxista, surge a proposta 

dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS), que MENDES (1999), chamou de 

paradigma da Produção Social da Saúde, e considera a saúde como 

socialmente determinada. Tais paradigmas vão se afirmar no movimento da 

reforma sanitária brasileira, que culminou com a criação do SUS na 

Constituição Federal de 1988, e se constituiu se no que chamamos de 

pensamento da saúde coletiva brasileira.  

Segundo NUNES (1985), muitas têm sido as tentativas de definir a 

Saúde Coletiva, e cita vários autores como DONNANGELO (1976) que 

lembrava a delimitação do campo como uma multiplicidade de objetos e áreas 

de saber, que iam da ciência natural à ciência social. 

NUNES (1994) fala da dificuldade de se definir a saúde coletiva uma vez 

que ela está situada no campo das “inter-ciências” que foram definidas em 

1957, pelo economista inglês Kenneth E. Boulding, (1910-1993) como con-

juntos disciplinares onde não há uma ciência que nasce nas fronteiras de duas 

disciplinas fundamentais ou do cruzamento de ciências puras e aplicadas, mas 

que se ligam de forma descentrada, assimétrica, irregular, como no caso das 

ciências cognitivas, das ciências da complexidade. Para entender a Saúde 

Coletiva, o autor associa ao entendimento do campo a idéia de mosaico - con-

junto formado por partes separadas, mas que se aproximam quando a 

compreensão dos problemas ou a proposta de práticas se situam além dos 

limites de cada "campo disciplinar", exigindo arranjos interdisciplinares. O autor 

prossegue sua análise reafirmando que a saúde coletiva é um campo 

multiparadigmático, interdisciplinar, formado pela presença de tipos distintos de 

disciplinas que se distribuem em um largo espectro que se estende das 

ciências naturais às sociais e humanas. Como parte do processo de 

constituição da área, são citados três grandes espaços e formações 

disciplinares: as ciências sociais e humanas, a epidemiologia e a política e o 

planejamento. Esta associação às ciências sociais, também foi apontada por 

TEIXEIRA (1985, p. 97), que também a analisou. Para ele "a matriz teórico-

conceitual do Movimento Sanitário, pode ser encontrada na delimitação de sua 

área de conhecimento, expressa na adoção do conceito de saúde coletiva, uma 

originalidade nacional face à heterogeneidade de denominações habituais, tais 
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como saúde pública, medicina social, medicina preventiva, saúde comunitária" 

(TEIXEIRA, 1988, p. 195).  

Segundo Stotz (1997, pp. 280-2), não há um consenso na definição do 

campo, marcado, como lembra, por tensões epistemológicas, e apresentando 

características de interdisciplinaridade, não havendo possibilidade de uma 

teoria unificadora que explique o conjunto dos objetos de estudo.  

Certamente, a saúde coletiva não somente estabelece uma crítica ao 

universalismo naturalista do saber médico, mas rompe com a concepção de 

saúde pública, negando o monopólio do discurso biológico (BIRMAN,1991).  

AROUCA, em seu clássico trabalho, O Dilema Preventivista, definiu a 

saúde coletiva “como abstração, objeto de procura, que se remete como 

finalidade a ideia de um constructo, que não mais se situa somente como ação 

sobre o outro, mas também como pensamento e consciência, dimensões do 

valor (ético estético social biológico). Marca a disposição de uma vontade 

política que quer algo mais, melhor e para todos: a construção de condições 

que contribuam para o alcance desta meta em todas as dimensões, em vez de 

simples prevenção de riscos fatoriais e da modificação de atributos pessoais 

que possam facilitar o aparecimento/desenvolvimento de doenças e de lesões. 

Instaura o domínio compartido e flexível entre conceitos sociais e biológicos”. 

(AROUCA, 1987, p. 54).  

Nas palavras de Arouca podemos observar uma grande (e oportuna) 

valorização dada pela saúde coletiva à ampliação do objeto da saúde para 

além da prevenção de riscos fatoriais e da modificação de atributos pessoais 

para prevenir doenças e lesões em um corpo biológico.  

Hoje acho que no afã de instaurar “um domínio compartido e flexível 

entre o social e o biológico”, a saúde coletiva talvez tenha deixado de lado a 

reflexão sobre a clínica no seu aspecto individual, na micropolítica do processo 

de trabalho, no encontro trabalhador e usuário.  Esta reflexão foi produzida em 

mim a partir dos encontros vividos no território e das leituras de diferentes 

autores que discutiram, e ainda discutem, esta questão. 
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SILVA JÚNIOR (1998) afirma que os modelos de atenção propostos 

pelas diversas correntes da Reforma Sanitária se diferenciam muito quanto ao 

papel da atenção individual e a definição de "necessidades de saúde". 

Compara as propostas SILOS (Sistemas Locais de Saúde), das "Cidades 

Saudáveis" e o modelo em Defesa da Vida, e constata que apenas este último 

valoriza o espaço de atendimento individual, e reflete sobre as possibilidades 

de construção de uma nova clínica, que Campos (1997-b), citado em Cunha 

2004, chamou de uma nova prática na clínica, centrada no sujeito, a Clínica 

ampliada.  

Segundo CAMPOS ONOCKO (2005), é possível vermos, partindo dos 

estudos pioneiros de DONNANGELO sobre o trabalho médico, que pouco se 

pensava, nos anos 70, na subjetividade e no corpo dos trabalhadores da 

saúde; que o tema da clínica ficou fora das análises, a não ser para contrapô-la 

às ações coletivas. Essa linha, preocupada com a crítica, produziu intensos 

questionamentos sobre a clínica, a biologização excessiva das práticas e 

chamou muito bem a atenção para o processo de construção sócio-histórico 

das categorias operatórias dominantes. Ainda segundo a autora; herdeira do 

referencial teórico estrutural-marxista, outros trabalhos já mostraram que a 

saída da hegemonia desse referencial teórico deu-se a partir da incorporação 

de novos referencias entre o fim dos anos 70-80; dando entrada a categorias 

como cotidiano e representação social, na tentativa de alargar o debate em 

relação às explicações macroestruturais. (...) Só no final dos anos 90, o tema 

da subjetividade destaca-se e temos, assim, uma produção que começa a 

argumentar sobre essas questões (Campos, 1994; 2000; Ayres, 2001; Merhy, 

1997; Luz, 2000).  

Em outros trabalhos (Onocko Campos, 2003a; 2003b)  argumenta que a 

reforma da clínica no encontro trabalhador usuário, e a mudança do modelo 

assistencial são questões importantes de serem encaradas em prol da eficácia 

do SUS (...) Todavia, é preciso reconhecer que essas contribuições tiveram 

relativamente pouca penetração. Talvez seja por se valer de um referencial 

teórico que não fazia parte das disciplinas clássicas estudadas pelos 

sanitaristas - a epidemiologia por exemplo. O fato é que esse conjunto de 
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referenciais que tem grande potência para pensarmos as relações entre as 

pessoas e as instituições continua pouco explorado na saúde coletiva até hoje. 

MERHY (2007) destaca que um dos motivos da dificuldade da Saúde 

Pública com a clínica, médica principalmente, é a herança na Rede Básica do 

conflito da saúde pública com a medicina liberal. Para o autor várias propostas 

de modelos de atenção na rede básica trazem no seu bojo esse conflito 

político, que se traduz na dicotomização entre o coletivo e o individual, a 

valorização da prevenção e o desprezo pela clínica. Os questionamentos sobre 

“qual clínica” estava sendo produzida nos serviços é deixada de lado, em nome 

do novo foco que deveria ser dado aos aspectos coletivos (prevenção e 

promoção) do processo saúde/doença.  

FRANCO e MERHY (2003) afirmam que o na proposta elaborada pelo 

MS para o PSF, a clínica vai assumir uma função subsidiária, como se esta não 

tivesse competência para atuar junto à saúde pública e para ser útil ao modelo 

proposto pelo Ministério da Saúde, fosse necessário “contaminá-la” pela 

epidemiologia. Esta contraposição entre a epidemiologia e clínica leva à 

percepção de que a clínica no PSF deve ser subsumida pela epidemiologia, o 

que a nosso ver cria sérias restrições para que seja utilizada em todo seu 

potencial, como uma forma de trabalho em saúde, também central para a 

produção dos serviços de saúde. 

CAMPOS (2000), citando Antônio Ivo de Carvalho (1996), considera 

que, a saúde coletiva nasceu da crítica ao positivismo e à saúde pública 

tradicional, constituída à imagem e semelhança da tecnociência e do modelo 

biomédico. Mas apesar dessa origem, prossegue CAMPOS, nota-se o 

recrudescer de certo neopositivismo, advogando-se como método de trabalho, 

versões mais ou menos sofisticadas da teoria de sistemas (OPAS, 1992; 

Barata, R & Barreto, M, 1996). Quer pela insuficiência do pensamento social 

incorporado à saúde coletiva para impulsionar práticas e projetos sanitários 

concretos; quer pela pressão exercida pelas agências financiadoras; e pela 

própria instituição universitária no sentido de que a saúde coletiva adote em 

sua construção teórica normas e procedimentos padrões bastante 

assemelhados aos da medicina em particular ou aos da tecnociência em geral, 
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observa-se um crescimento de prestígio do objetivismo na produção científica 

da área. 

FLEURY (1992), diz que a partir do fracasso da medicina científica em 

dar conta de explicar os determinantes do processo de saúde e doença e da 

organização social da prática médica; o paradigma histórico-estrutural no 

campo da saúde procurou na relação entre medicina e estrutura social o 

caminho para tais explicações. Mas essa linha não produziu estudos sobre a 

clínica, não incluiu o corpo e a subjetividade como categorias de análise, pois 

secundarizou os estudos sobre a clínica, afirmando sua prática a partir da 

vigilância à saúde, relegando a um segundo plano o momento do encontro, 

das afetações entre profissionais de saúde e usuários. 

Eu, que sempre pautei minha formação e prática no referencial da saúde 

coletiva brasileira (centrado prioritariamente nos aspectos coletivos do 

processo de adoecimento), considero que não foram poucos os avanços 

produzidos no campo da saúde na reorganização do processo de trabalho, a 

partir deste referencial, que para além da determinação biológica incorpora 

determinações sócio-econômicas e ambientais como determinantes do 

processo de saúde e doença.  

FLEURY (1992), considera que a saúde coletiva ao pensar a 

reorganização do processo de trabalho em saúde, vai afirmar sua prática a 

partir da concepção da “vigilância em saúde”, que se utiliza prioritariamente da 

razão instrumental da epidemiologia para arquitetar suas propostas 

reformadoras, que só aparentemente contradiz o ideário da medicina técnico-

científica, pois além de não “descompartimentalizar” o corpo, não 

“desespecializou a medicina”, porque ela não tomou para si as dimensões do 

cuidado individual, como se existisse uma negatividade nesta atenção 

individual, e esta excluísse os aspectos coletivos do processo de adoecimento.   

Em seu texto “SUS, Modelos Assistenciais e Vigilância da Saúde”, 

TEIXEIRA e cols., (1998), propõem apresentar uma sistematização preliminar, 

com o objetivo central de contribuir para o debate que se trava ainda hoje em 



 64 

torno da Vigilância da Saúde, entendida como eixo de um processo de 

reorientação do modelo assistencial do SUS.  

“Em síntese, a Vigilância da Saúde apresenta sete características 

básicas: a) Intervenção sobre problemas de saúde, (danos, riscos e/ ou 

determinantes); b) Ênfase em problemas que requerem atenção e 

acompanhamento contínuos; c) Operacionalização do conceito de risco; 

d) Articulação entre ações promocionais, preventivas e curativas; e) 

Atuação intersetorial; f) Ações sobre o território; g) Intervenção sob a 

forma de operações”. 

 

Embora hoje compreenda que o pensamento da saúde coletiva não se 

restrinja ao modelo da vigilância em saúde, na reorganização do processo de 

trabalho, ele vai se tornar hegemônico. Esta lógica penetra no imaginário 

coletivo dos diversos segmentos reformistas e ganha adesão junto a grande 

maioria dos setores de serviços e formuladores de políticas de saúde no país, e 

vai se hegemonizar enquanto modelo de reorganização das práticas de saúde, 

a partir da proposta da vigilância em saúde, descrito por TEIXEIRA; e cols. 

(1998). O próprio PMF de Niterói tem inspiração nesta matriz. 

Estes autores elaboraram o quadro abaixo (quadro 1) que busca 

abandonar a idéia restrita do controle de danos à saúde (da medicina científica 

ou flexneriana), incorporando o controle dos riscos de adoecer (extraído do 

pensamento da medicina comunitária), e o controle de causas do adoecimento 

(determinação histórico-estrutural dos problemas de saúde); estabelecendo 

conexões entre as esferas recuperação, prevenção e promoção da saúde.   

A meu ver o quadro pode ajudar a sistematização da clínica, mas não 

considera o indivíduo como capaz de se colocar na pactuação de projetos 

terapêuticos dialógicos com o profissional de saúde. A vigilância propõe, como 

vimos acima,  o “controle” e “a intervenção” sobre problemas de saúde. 
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QUADRO I - Diagrama de Vigilância da Saúde 
FONTE: TEIXEIRA e cols., (1998), 

 

Portanto acho hoje que a proposta de reorganização do processo de 

trabalho na atenção básica pautado na vigilância em saúde se mostra 

insuficiente para responder à complexidade dos problemas de saúde, tal como 

estes se colocam no espaço social e no espaço singular do corpo, pois não 

propõe alterar a micropolítica do processo de trabalho no que diz respeito aos 

atos do cotidiano. Suas propostas não se mostram potentes para alterar o 

modelo assistencial uma vez que na maioria das vezes considera o outro 

apenas como um objeto onde operamos nossos controles de danos, de riscos 

e de causas de adoecimento.  

Segundo FRANCO e MERHY (2003), a lógica da produção de serviços 

de saúde, prossegue se utilizando principalmente de tecnologias inscritas no 

“trabalho morto” para a realização da assistência, operando com uma 

hierarquização de tecnologias “leveduras” e “duras”, pela lógica central da 

eficiência, visando em última instância uma diminuição dos custos dos 

sistemas de saúde. Inverter esta situação significa inclusive acionar as 

potências das tecnologias presentes no “trabalho vivo em ato” 
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Segundo MERHY (2007-b, p. 112 e 113), O trabalho em saúde produz 

“Atos de saúde” e deve construir competência de ação em duas dimensões 

básicas das intervenções em saúde:  

a) A dimensão propriamente cuidadora que se constitui de processos de 

fala e escutas; relações interseçoras com o mundo subjetivo do 

usuário, como ele constrói suas necessidades de saúde; relações de 

acolhimento e vínculo; posicionamento ético ; articulação de saberes 

para compor projetos terapêuticos; etc.    

b) A dimensão profissional centrada, própria de seu recorte tecnológico 

específico.  

Desta forma, a partir das reflexões destes autores, acho que a 

organização do processo de trabalho em saúde não pode mais considerar 

apenas a lógica da vigilância em saúde. Sem desconsiderar seus avanços na 

ampliação do objeto das práticas em saúde, considero que precisa incorporar 

novas tecnologias, novos saberes, e refletir sobre a vigilância em saúde, e suas 

limitações, principalmente no que se refere a pactuação de projetos 

terapêuticos mais dialogais, onde o outro não seja apenas uma projeção de 

minhas concepções e saberes acerca do processo saúde e doença, acerca da 

vida que nós profissionais achamos vale a pena ser vivida por ele.  

A busca de novos paradigmas, ampliando a “caixa de ferramentas” de 

profissionais de saúde incorporando mais tecnologias leves, relacionais, na 

produção coletiva de mais autonomia nos modos de levar a vida, pode ser uma 

saída.  

Sempre acreditei na reorganização do processo de trabalho na atenção 

básica a partir da vigilância em saúde, e esta é a lógica que orienta o Programa 

Médico de Família de Niterói, onde atuo como coordenador desde 1996. Esta 

estratégia tem impactado positivamente alguns indicadores de saúde, o que já 

não é pouco, mas não tem produzido uma efetiva transformação da clínica ali 

onde se opera o trabalho vivo em ato, que na minha avaliação tem sido fonte 

de conflitos na relação profissionais de saúde e usuários. Acho ainda que as 

práticas em saúde precisam ser revistas e ampliadas. Novas estratégias 
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precisam ser disponibilizadas para ampliar o que autores como MERHY E 

ONOCCO (1997) chamam de “caixa de ferramentas” dos profissionais, no 

sentido de que além do nosso saber clínico instituído nós possamos pactuar 

novos e dialógicos processos terapêuticos cuidadores.   

A vigilância em saúde oportuniza aos profissionais um encadeamento 

lógico para a organização da clínica, centrado na orientação programática e na 

epidemiologia, o que vem de encontro a objetividade da nossa formação 

positivista, que compõe o território existencial da maioria dos profissionais de 

saúde, mas não do cuidado. Ao atuarmos apoiados pelo arcabouço da 

vigilância mobilizamos ao mesmo tempo saberes e modos de agir, quase 

sempre protocolados, definidos por um olhar muito específico sobre o 

problema, o que nos dá uma sensação de segurança, de domínio da situação. 

Afinal atuamos para definir para a população que nos procura projetos 

terapêuticos que  impactem em melhor controle de danos e de riscos à sua 

saúde. 

Mas acredito na possibilidade de transmutação deste olhar 

(territorializado no imaginário de profissionais e população), transformado em 

cenários de produção de vida, onde se estabeleça um diálogo com a essência 

do outro. Refletir sobre novos arranjos interdisciplinares na organização dos 

serviços de saúde na produção do cuidado, para além da vigilância em saúde, 

sem desconsiderar seus avanços, é uma das apostas deste trabalho.  

Afinal, existe diferença entre clínica e cuidado? Eles se complementam? 

Se opõem ou se somam?  
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3.3.2 – AFINAL DE QUE CUIDADO ESTAMOS FALANDO? 

 

Normalmente quando se fala em cuidado em saúde, atribui-se ao termo 

um sentido já consagrado no senso comum, qual seja, o de um conjunto de 

procedimentos tecnicamente orientados para o bom êxito de um certo 

tratamento. Contudo, não é nem no sentido de um conjunto de recursos e 

medidas terapêuticas, nem naquele dos procedimentos auxiliares que 

permitem efetivar a aplicação de uma terapêutica, que queremos falar. Gostaria 

de pensar o cuidado como o considera AYRES (2004, p. 74), “como um 

constructo filosófico, uma categoria com a qual se quer designar 

simultaneamente, uma compreensão filosófica e uma atitude prática frente ao 

sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas situações entre dois ou 

mais sujeitos”.   

O mesmo autor, ao discutir o cuidado em saúde nos fala dos já 

relativamente bem conhecidos efeitos positivos e negativos das transformações 

da Medicina contemporânea rumo à progressiva cientificidade e sofisticação 

tecnológica. Partindo de uma proposição hipotética a respeito dessa 

indagação, afirma que a atual crise de legitimidade das formas de organização 

do cuidado em saúde, a falta de confiança nos seus alcances técnicos e éticos, 

talvez decorra do fato de que a terapêutica médica estivesse perdendo seu 

interesse pela vida, estivesse perdendo o elo entre seus procedimentos 

técnicos e os contextos e finalidades práticos que os originam e justificam.  

Geralmente quando um profissional de saúde pensa na assistência vem 

de imediato a aplicação de tecnologias para o bem estar físico e mental das 

pessoas. Em geral a ciência produz o conhecimento sobre as doenças, a 

tecnologia transforma esse conhecimento em saberes e instrumentos para a 

intervenção, os profissionais de saúde aplicam esses saberes e instrumentos, e 

produz-se a saúde.  

“Precisamos ter claro também que nem tudo que é importante para o 

bem estar pode ser imediatamente traduzido e operado como 

conhecimento técnico. E fundamentalmente, precisamos estar atentos 

para o fato de que nunca, quando assistimos à saúde de outras 
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pessoas, nossa presença na frente do outro se resume ao papel de 

simples aplicador de conhecimentos. Somos sempre alguém que, 

percebamos ou não, está respondendo a perguntas do tipo: “O que é 

bom pra mim"?”, “Como devo ser?”, “Como pode ser a vida?” (Mendes 

Gonçalves; Schraiber; citado em AYRES, 2004, p. 84).  

O autor ainda nos lembra que tecnologia não é apenas aplicação de 

ciência, não é simplesmente um modo de fazer, mas é também, enquanto tal, 

uma decisão sobre quais coisas podem e devem ser feitas, então, “temos que 

pensar que nós, profissionais de saúde, estamos construindo mediações, 

estamos escolhendo dentro de certas possibilidades o que deve querer, ser e 

fazer aqueles a quem assistimos – e nós próprios”.  

 Segundo ZOBOLI, in MATTOS e PINHEIRO (2007, p. 122); 

 “Cuidar é ir ao encontro do outro para acompanhá-lo, e juntos 

promoverem e fomentarem a vida boa para todos” (...) é uma proposta 

ética que não se resume à enunciação de regras; antes seu ideal 

consiste numa atividade de relacionamento. 

Cuidado como proposta ética e não como ato isolado de assistência ou 

atenção à saúde, apenas. Refere-se à atitude, modo de ser, a maneira como a 

pessoa funda e constrói suas relações com as coisas, os outros, o mundo, e 

consigo mesma. E esta atitude é de ocupação, preocupação, responsabilização 

radical, sensibilidade para com a experiência humana e reconhecimento da 

realidade do outro, como pessoa e como sujeito, com suas singularidades e 

diferenças. 

Não se trata de desconsiderar que quando alguém procura um serviço 

de saúde, é portador de uma demanda e é, portanto, potencial “objeto de 

conhecimento e intervenção”. Este é um dos papéis dos serviços e 

profissionais de saúde.  

“Contudo, nada, nem ninguém, pode subtrair a esse mesmo indivíduo, 

como aspirante ao bem-estar, a palavra última sobre suas 

necessidades”. (AIRES, 2004, p. 84-85). 
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É forçoso, quando cuidamos, saber qual é o projeto de felicidade, que 

concepção de vida orienta os projetos existenciais dos sujeitos a quem 

prestamos assistência. Como é que aparece ali, naquele encontro de sujeitos 

no e pelo ato de cuidar, os projetos de felicidade de quem quer ser cuidado.  

CAMPOS, (2007), afirma que no fortalecimento do sujeito e na 

democratização das instituições podem estar os dois principais caminhos para 

a reformulação e superação da racionalidade gerencial. Baseado nas reflexões 

de Campos, CUNHA (2004), propõe um modelo de análise para a Clínica, 

considerando-a como o encontro de co-produção de Sujeitos (profissionais de 

saúde e usuário). Cada um dos Sujeitos para CAMPOS é Singular e 

dialeticamente co-produzido por forças UNIVERSAIS (necessidades sociais; 

instituições como cultura, sistema econômico, e jurídico; valores; ética; 

saberes); e PARTICULARES (determinação biológica, desejo, interesse). E 

nesse encontro, a partir de todos estes componentes universais e particulares, 

se estabelece, ou não, uma co-produção de compromissos singulares. CUNHA 

lembra ainda que este é um encontro marcado pela força de uma instituição 

externa aos dois Sujeitos: A Instituição Saúde. Por um lado, encontraremos os 

arranjos estruturais do estabelecimento de saúde, delimitando tendências nada 

desprezíveis para a relação clínica.  

Na verdade achamos que o espaço dos serviços de saúde é o local de 

atuação privilegiado para os profissionais de saúde, onde eles tradicionalmente 

estruturam seu território, suas práticas; portanto, discordamos do autor ao 

afirmar que a instituição saúde “é marcada por uma força externa aos dois 

sujeitos”, e a consideramos um espaço privilegiado de afirmação das práticas 

médicas assistenciais.  

CUNHA (2004), afirma que quanto mais distante do atendimento 

hospitalar e de urgência, (predomínio do plano biológico de determinação) e 

quanto mais próximo do atendimento ambulatorial; mais presentes estarão 

outras forças de determinação dos Sujeitos e mais útil e real é o modelo de 

análise proposto. Seguindo o raciocínio do autor, acerca destas forças de 

determinação dos sujeitos, gostaria de refletir acerca delas nas relações entre 

profissionais e usuários acontecendo para além do ambulatório, em outros 
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espaços, como o território onde as pessoas vivem e/ou seus domicílios, 

espaços estes que podem representar para usuários uma “proteção 

institucional” tão forte quanto o ambulatório representa para os profissionais de 

saúde.  

O Programa Médico de Família de Niterói acredita que organizar o 

processo de trabalho dos profissionais da atenção básica a partir de uma 

convivência intensa, diária, com os usuários, prioritariamente no território, nos 

domicílios, lá onde a vida pulsa, ao invés de ficar todo o tempo fazendo clínica 

ou vigilância à saúde nos consultórios, pode ser um dispositivo facilitador da 

construção de novas abordagens na clínica, clínica mais do que ampliada, 

como criação, produção de novas subjetividades, de novos territórios 

existenciais, produção de cuidado como autopoiesis, produção de vida. 

Certamente consideramos que não basta sair do espaço do consultório para 

que isto aconteça. Sei que no domicílio e/ou território também pode se 

estabelecer uma relação sujeito-objeto, molar, instituída, protocolada, pois não 

é fácil desconstruir o discurso da ordem médica centrado no núcleo 

profissional, sobretudo do médico, territorializado na subjetividade da maioria 

de profissionais de saúde e da própria população.  

Outras reflexões importantes sobre o cuidado nos trás MERHY (1997, 

1998, 2002), que advoga a idéia segundo a qual o cuidado é produto do 

trabalho em saúde, e por ser assim tem imanente uma dimensão tecnológica. 

Segundo o autor, o núcleo de produção do cuidado está no processo de 

trabalho e suas tecnologias. Ele classifica as tecnologias de duras, leve-duras e 

leves, considerando sua inscrição na maquinaria e instrumentos, no 

conhecimento técnico, e nas relações, respectivamente. Como as relações 

dizem respeito à subjetividade inscrita no trabalhador que opera as tecnologias 

de cuidado, seja ele individual ou coletivo, podemos inferir que a produção do 

cuidado é dependente do agir em ato do trabalhador e por ser assim tem a 

relevância do trabalho vivo, sendo este o grande trunfo do cuidado, e onde 

habita sua extraordinária potência instituinte. 

O problema é que na maioria das vezes nem consideramos o outro 

como sujeito, mas sim, como objeto de nossas práticas. Não podemos limitar a 
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arte de cuidar apenas à criação e manipulação de “objetos”. Cuidar é mais que 

prescrever, recitar, diagnosticar, é não perder a dimensão do outro como igual, 

sujeito na relação que estabelece consigo na vida, nos serviços de saúde. É 

deste cuidado que queremos tratar.  

“O campo do cuidado não pode ser reduzido ao campo da clínica, ele é 

pura tecnologia leve, dialógica, relacional, é o mundo das sabedorias e 

não dos saberes. A clínica que tem a pretensão de que tudo é clínica 

pode ser um desastre, ela amplia, mas não rompe, continua 

serializando comportamentos, protocolizando formas de vida saudável, 

comportamentos “corretos”, ditados por profissionais”. (MERHY, 2008, 

MIMEO ) 

ROLNIK (2006), nos diz que o campo de produção do cuidado é o da 

desterritorialização das profissões, e se dá na micropolítica, que é o lugar das 

questões que envolvem os processos de subjetivação em sua relação com o 

político, o social e o cultural, através dos quais se configuram os contornos da 

realidade em seu movimento contínuo de criação coletiva. Falar de cuidado nos 

remete, portanto, a invenção de estratégias para a construção de novos 

territórios, outros espaços de vida e de afeto, uma busca de “saída” dos 

territórios que parecem sem saída. A grande maioria dos profissionais de 

saúde tem seu território existencial tão estruturado a partir de sua formação 

pelos compêndios de semiologia e modelos de atuação prescritos, cada vez 

mais por protocolos,  que fica difícil se imaginar atuando de forma diferente, 

autônoma, criativa.  

A clínica é instrumento do cuidado, e esta percepção é fundamental para 

analisá-la, pois isto lhe dá potência, e ao mesmo tempo limites, evitando 

qualquer tentativa de reificação do conhecimento clínico na relação com o 

cuidado em saúde. Ela é uma das peças que compõe a “caixa de ferramentas” 

de um profissional de saúde na produção do cuidado. 

A ampliação da “caixa de ferramentas” dos profissionais incorporando 

mais tecnologias leves, relacionais, na produção coletiva de mais autonomia 

nos modos de levar a vida, pode ser uma aposta.  Novas estratégias precisam 

ser disponibilizadas para ampliar esta “caixa,” no sentido de que além do saber 
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clínico instituído, se possa pactuar dialógicos processos terapêuticos 

cuidadores. 

Portanto, ao falar sobre cuidado, estou me referindo ao que AYRES, (2004) 

chamou de um ativo e atual movimento de profissionais e serviços de saúde no 

sentido de se voltarem à presença do outro no espaço assistencial, a otimização e 

diversificação das formas e qualidade da interação eu outro nesses espaços e o 

enriquecimento dos horizontes de saberes e fazeres em saúde numa perspectiva 

decididamente interdisciplinar e intersetorial. E a partir daí, compreender as 

relações que se estabelecem no dia a dia destes serviços, ou seja, na micropolítica 

do trabalho vivo em ato (MERHY, 1997; 2002; e 2007-b).  

Mas quem somos nós profissionais de saúde cuidadores? De que “Caixa de 

ferramentas” dispomos na operacionalização do cuidado em saúde?  
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4 -  NOVAS AFECÇÕES A PARTIR DAS REFLEXÕES DA  LINHA DE 

PESQUISA MICROPOLÍTICA DO TRABALHO E CUIDADO EM SAÚDE. 

 

 
4.1 - REFLEXÕES SOBRE A GENEALOGIA DO CUIDADO. 

 

4.1.1. – O “conhece-te a ti mesmo” e “o cuidado de si”.  

“Ocupai-vos com tantas coisas, com vossa fortuna, com 

vossa reputação, mas não vos ocupais com vós 

mesmos”. Apologie de Socrate, 29 d, in Platon, citado em 

Foucault, (2006). 

Ayres, ao discutir o cuidado a partir de Foucault, afirma que “Ainda que não 

tenha sido seu objetivo fazer a história do cuidado de si, Foucault não deixa de ser 

um historiador dessa tecnologia social quando busca estabelecer sua genealogia. 

Nesse sentido, não hesita em apontar o período que vai do século I A.C. ao século 

II D.C. como aquele de maior desenvolvimento desse dispositivo” (AYRES 2002, p. 

6).   

A palavra, cuidado, teve ao longo do tempo, diferentes sentidos. Em seu livro 

A Hermenêutica do Sujeito, Foucault (2006) ao refletir sobre “sujeito e verdade”, 

parte de uma reflexão acerca do que ele próprio chamou de noção de “cuidado de si 

mesmo”.  

 O autor começa por estabelecer diferenças entre gnôthi seautón (conhece-

te a ti mesmo) e epimeléia heautoû (o cuidado de si mesmo). Afirma que, embora 

tudo indique que na história da filosofia - mais amplamente ainda na história do 

pensamento ocidental – o gnôthi seautón é a fórmula fundadora da questão entre 

sujeito e verdade, destaca ainda que segundo alguns historiadores, o “conhece-te a 

ti mesmo” tem uma significação que não era o conhecimento de si, nem como 

fundamento da moral, nem como princípio de uma relação com os deuses. Era um 

dos três preceitos endereçados a quem tentava consultar o oráculo de Delfos, 

consagrado ao Deus Apolo, e deviam ser lidos como regras, recomendações rituais 

em relação ao próprio ato da consulta. Cita inclusive estes três preceitos:  
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“o medén ágan (nada em demasia), que se referia a não 

colocar questões inúteis ao consultar o oráculo; o engýe (as 

cauções), quando consultar, não fazer promessas que não 

poderá honrar; (...) e o próprio gnôthi seautón (cuida de lembrar 

que afinal és somente um mortal, e não um deus, devendo, 

pois, não contar demais com sua própria força nem se afrontar 

com as potências que são as da divindade).”. FOUCAULT 

2006, p. 6. 

Quanto ao epimeléia heautoû (o cuidado de si mesmo), surge na filosofia, 

precisamente com Sócrates, aparece como uma aplicação particular de uma regra 

mais geral, o ‘cuidado de si’. Sócrates é o encarregado pelos deuses de lembrar e 

incentivar os homens a ocuparem e cuidarem de si mesmos. Sócrates diz que na 

atividade que consiste em incitar ou outros a se ocuparem consigo mesmos, ele 

desempenha o papel daquele que desperta. O cuidar de si “situa-se no momento 

em que os olhos se abrem, em que se sai do sono e se alcança a luz primeira”. O 

autor se refere a uma citação que compara Sócrates e o tavão (inseto que persegue 

os animais, pica-os e os faz correr e agitar-se). “O cuidado de si é uma espécie de 

aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência, 

e constitui um princípio de permanente inquietude no curso da existência”. 

(FOUCAULT, 2004, p. 7-11). 

 Enfim, com a noção de “cuidar de si” foi definido toda uma maneira de ser, 

uma atitude, formas de reflexão, práticas que constituem uma espécie de fenômeno 

extremamente importante, não somente na história das representações; nem 

somente na história das noções ou das teorias; mas na própria história da 

subjetividade, ou na história das práticas da subjetividade. 

“Cuidar de si é um certo modo de encarar as coisas, de estar 

no mundo, de praticar ações” (...) Cuidar de si é uma certa 

forma de atenção do olhar, implica que se converta o olhar, que 

se o conduza do exterior para o interior (idem, p. 14). 

 E só a partir daí, cuidar do outro. Cuidar de si é aperfeiçoar o espírito, refletir 

sobre ética, sobre a nossa forma de estar no mundo.  
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 Foucault ainda interroga de forma brilhante, qual teria sido a causa de a 

noção de epimeléia heautoû (cuidar de si) ter sido preterida, em detrimento do 

gnôthi seautón (conhece-te a ti mesmo) no modo como a filosofia ocidental refez 

sua própria história.   Apesar de afirmar, que não passam de hipóteses, com muitas 

interrogações, o autor cita as prováveis causas que fizeram com que pouco a pouco 

a noção de cuidado de si fosse eliminada do pensamento e da preocupação 

filosófica; e como o acesso a verdade tornou-se desenvolvimento autônomo do 

conhecimento (externo ao sujeito por meio de um método científico), e não mais 

uma exigência de uma transformação do sujeito e do ser do sujeito por ele mesmo: 

1- Parece claro haver para nós alguma coisa de perturbador no princípio do 

cuidado de si. Sabemos que existe certa tradição (ou talvez várias) que nos 

convence (a nós agora, hoje), a conceder ao cuidar de si, um valor negativo, e 

sobretudo de dele fazer o fundamento de uma moral. Soa mal aos nossos ouvidos 

cultuar a si mesmo, prestar serviço a si mesmo. Soa como bravata, uma ruptura 

ética, “afirmação-desafio de um estádio estético e individual intransponível”, uma 

volta do indivíduo sobre si, incapaz de sustentar uma moral coletiva (a da cidade, 

por exemplo), e que em face do afastamento da moral coletiva, nada mais teria 

senão ocupar-se de si mesmo.  

Refutando tal hipótese, o autor nos lembra de que em todo o pensamento 

antigo (seja em Sócrates, seja em Gregório de Nissa), ocupar-se consigo mesmo 

tem todo um valor positivo; e que a partir da idéia do “ocupar-se consigo mesmo” é 

que se constituíram as mais austeras, as mais restritivas morais que o ocidente 

conheceu, “as quais repito, não devem ser atribuídas ao cristianismo, e sim a moral 

dos primeiros séculos antes da nossa era (“moral estóica, moral cínica e até certo 

ponto epicurista”) . O cuidar de si, que para nós tem uma noção negativa, associada 

ao egoísmo, durante muitos séculos foi um princípio positivo, matricial relativamente 

a morais extremamente rigorosas.  

2- Outra razão foi causada pelo que o autor chamou de “momento 

cartesiano”, que, ao que parece, atuou qualificando o gnôthi seautón, e 

desqualificando o epimeléia heautoû. 
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Parece óbvio que na “era do conhecimento”, do pensamento cartesiano, 

conhecer a si mesmo cresce de importância em relação ao cuidar de si (que remete 

à espiritualidade, ao aperfeiçoamento do espírito). É ao conhecimento de si, ao 

menos como forma de consciência, que se remete o procedimento cartesiano. O 

autor reafirma que ao situar o "momento cartesiano” - como o momento do 

rompimento entre o acesso à verdade tornado desenvolvimento autônomo do 

conhecimento, e uma exigência de transformação do sujeito e do ser do sujeito por 

ele mesmo (cuidar de si) - se deu quando Descartes disse que “a filosofia sozinha 

se basta para o conhecimento”, e mais tarde quando Kant completou dizendo que o 

conhecimento tem limites, e eles estão todos na própria estrutura do sujeito 

cognoscente, isto é, naquilo mesmo que permite o conhecimento, ou seja,o método.  

  A história da verdade entra na modernidade quando “passamos a admitir 

que a única condição que dá acesso à verdade “é o conhecimento, e tão somente o 

conhecimento”. É o que o autor chamou de momento cartesiano. Ou seja, o 

momento em que o filósofo (aquele que busca a verdade), sem que seu ser de 

sujeito deva ser modificado ou alterado, é capaz em si mesmo e unicamente por 

seus atos de conhecimento, de reconhecer a verdade, e a ela ter acesso. 

FOUCAULT, (2004, p.22).  

Ainda complementando o raciocínio, para obter a verdade existem ainda 

duas condições, que o autor classificou de “internas” ou intrínsecas, ao ato do 

conhecimento, que são regras a serem seguidas (o método cartesiano, a estrutura 

do objeto a conhecer); e também regras “extrínsecas” tais como: “não se pode 

conhecer a verdade quando se é louco”, além de condições culturais (acesso a 

estudos, formação), e morais (esforçar-se, não tentar enganar seus pares, pesquisa 

desinteressada, etc). Portanto, na modernidade, todas as condições para se 

conhecer a verdade concernem ao indivíduo na sua existência concreta, e não à 

estrutura do sujeito enquanto tal.  

3- Mas ainda segundo Foucault (2004), o corte não se deu simplesmente no 

momento em que Descartes colocou a regra da evidência ou descobriu o cogito. 

Havia muito tempo que já se iniciara o trabalho de desconectar da necessidade de 

um trabalho espiritual do sujeito sobre si mesmo para se ter acesso à verdade. 

Destaca como marco deste tempo a Teologia, que por fundar-se em Aristóteles 
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ocupará na reflexão ocidental o lugar que conhecemos, “ao adotar como reflexão 

racional fundante, a partir do cristianismo uma fé cuja vocação é universal, fundava 

ao mesmo tempo, o princípio de um sujeito cognoscente em geral, que encontrava 

em Deus, há um tempo, seu ponto de realização absoluto, seu mais alto grau de 

perfeição, e simultaneamente, seu criador, e por conseqüência, seu modelo”.  

“A correspondência entre um Deus, que tudo conhece, e 

sujeitos capazes de conhecer, sob o amparo da fé é claro, 

constitui um dos principais elementos que fizeram ou fazem 

com que o pensamento, ou as principais formas de reflexão 

ocidental, e em particular o pensamento filosófico, se tenham 

desprendido das condições de espiritualidade (no sentido de 

elevar o espírito) que os haviam acompanhado até então, ou 

seja, o cuidar de si”. FOUCAULT, (2004, p. 36) 

Mas o autor faz a opção de onde buscar a razão principal deste rompimento 

ao afirmar que é do lado da teologia, mais do que do lado da ciência que ele se 

estabelece (Foucault, 2004). A partir desses momentos em que o ser do sujeito não 

esteja posto em questão para ter acesso à verdade, entramos numa outra era da 

história das relações entre subjetividade e verdade. Ou seja, a verdade como 

conhecimento objetivo, lógico, que se busca por meio de um método.  

Temos a partir de então uma supremacia do “conhece-te a ti mesmo”, mas as 

estruturas da espiritualidade não desaparecem totalmente nem da reflexão filosófica 

nem mesmo talvez do saber. No século XVII podemos ver em Espinosa de forma 

muito clara que “o problema do acesso à verdade estava ligado em sua própria 

formulação, a uma série de exigências que concerniam ao ser mesmo do sujeito: 

em que e como devo transformar meu ser mesmo de sujeito? Que condições devo 

lhe impor para poder ter acesso à verdade, em que medida este acesso à verdade 

me concederá o que busco, isto é o bem soberano, o soberano bem?” (idem, p. 38). 

Segundo XAVIER e GUIMARÃES, in MATTOS e PINHEIRO (2006 p. 139-

140), “cuidado” tem sua raiz no “cogitare” latino, pois um de seus sentidos está 

relacionado a “pensar em”, ou seja, aplicar o pensamento em alguma coisa. Essa 

“alguma coisa” é que de fato define o cuidado tanto como constitutivo do Dassein 

(pré-sença, conforme utilizado por Heidegger, segundo os autores), Afirmam então 
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que Cuidado para Heidegger, só pode ser preocupação com co-presença de outros 

nos encontros do mundo, e não se pode sequer falar de “cuidado de si mesmo” sem 

que se incorra numa tautologia. “O cuidado não pode significar uma preocupação 

consigo mesmo”, diz ele. Cuidado é assim entendido como preocupação para fora 

de si, como “aplicação do pensamento” em algo que não sou “eu”.  

Concordo com Foucault, para quem a origem da palavra cuidado (epimeléia 

heautoû), remete a cuidar de si; pois penso que um dos problemas da prática do 

cuidado pode estar na preparação (ou na falta de) daquele que cuida (no nosso 

caso o profissional de saúde); sua formação ética e política, que vai determinar a 

relação de cuidado que irá estabelecer na relação com o outro. O que para 

Heidegger incorreria em uma tautologia, para mim significa uma preparação do 

cuidador, o seu desenvolvimento espiritual para lidar com o outro, que ai sim, 

pressupõe co-presença. Temos que pensar na formação ética dos profissionais de 

saúde, futuros cuidadores, e talvez Foucault tenha dado uma grande contribuição 

para que se possa pensar em partir do “cuidar de si”.   

Para Foucault, a ética é um modo de o indivíduo relacionar-se consigo. 

Então, cabe perguntar, do ponto de vista prático, como se constitui o indivíduo 

como sujeito moral de suas ações, se considerarmos a formação médica quase 

sempre restrita ao saberes técnicos científicos, como será sua prática como 

cuidador? Como esperar deste profissional, a “aceitação” da diversidade, dos 

fundamentos como móveis e modificáveis. Como pensar a ética como criação 

de, e a partir da liberdade, pensar o indivíduo como obra de si mesmo, 

respeitando suas particularidades. A liberdade é um processo complexo 

engendrado pela reflexão, prática e atitude, é condição da estética da 

existência. A crítica é o componente da estética da existência para levar tão 

longe quanto possível o trabalho da liberdade (FOUCAULT, 2000, p. 348).  

AYRES (2005) nos diz que o debate que envolve a humanização, aposta em 

processos relacionais re-significados, tendo como horizonte uma maior 

reciprocidade entre as expectativas de vida, de felicidade (de usuários e de 

profissionais de saúde), e a produção dos cuidados. “O processo terapêutico neste 

sentido, ganha em validade cultural e afetiva, ampliando sua legitimidade”.  
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Quem é este profissional de saúde cuidador? Como ele compreende esta 

valorização do protagonismo de sujeitos? Onde em sua formação se discute 

validade cultural e afetiva? 

A formação dos profissionais, que na maioria das vezes se dá a partir da 

segmentação do paciente em órgãos e funções; que mesmo quando amplia seu 

objeto trabalha na perspectiva da “vigilância em saúde” fazendo controle de danos, 

controle de riscos e controle de causas de adoecimento, não discute tais questões. 

Onde se discute na formação de profissionais de saúde o “cuidar de si”, a ética 

entre seres humanos?  

 

4.1.2- A ESCUTA 

É possível ensinar a cuidar? O cuidado de si e o cuidado dos outros na 

Antiguidade, eram baseados numa série de elementos constitutivos importantes. 

Um deles era a escuta, constituída por um conjunto de aspectos como o silêncio, a 

atitude física própria a ser assumida durante a escuta, a relação do indivíduo com o 

próprio corpo e com a própria alma, para poder escutar corretamente. Foucault 

aborda esses temas numa das últimas aulas do curso de 1982, no Collège de 

France, dedicado a hermenêutica do sujeito.  

CAPRARA, in PINHEIRO E MATTOS (2007) relata que, de forma 

esquematizada e simplificada procura-se hoje em alguns programas didáticos que 

utilizam o método da medicina centrada no paciente, ajudar os estudantes de 

medicina a aprender algumas posturas associadas à chamada escuta não-seletiva: 

o olhar, a atenção reflexiva, o silêncio. Afirma que muitas das críticas feitas a 

respeito da relação dos profissionais de saúde com os pacientes colocam hoje a 

questão da escuta como aspecto fundamental da construção do vínculo.  

“Já no século XIX, William Osler, importante médico canadense (1849-

1919), descrito  como  o pai da medicina moderna afirmava: “If you 

listen carefully to the patients they will tell you the diagnosis” (Se você 

escutar com cuidado os pacientes, eles te dirão o diagnóstico. )” 

(CAPRARA 2007. p. 48). 
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A autora aponta ainda um estudo realizado por Beckman e Frankel 

(1984), onde revelam que 65% dos pacientes foram interrompidos pelo médico 

depois de 15 segundos de consulta. Em outro estudo MARVEL, ET al., (1999) 

observou que o tempo médio disponível para o paciente, inicialmente, 

expressar suas queixas, foi de 23,1 segundos na maioria das vezes (76%). Cita 

ainda SUCUPIRA (2007) que em seu estudo conclui que quando o paciente se 

estende no relato de um fato, para ele de grande importância, é comum o 

médico interrompê-lo com outra pergunta. Muitas consultas reduzem a 

exploração da experiência do paciente à queixa inicial, pois o médico interpreta 

a doença partindo exclusivamente do ponto de vista biológico, patológico, 

diminuindo assim o interesse pela experiência do paciente, pela sua 

subjetividade.  

Na cultura antiga, de ponta a ponta, como vimos, é fácil encontrar 

testemunhos da importância conferida ao cuidado de si. Na obra Apologia, 

Sócrates se apresenta a seus juízes como o mestre do cuidado de si.  Oito 

séculos depois, a mesma idéia de epiméleia heautoû aparece em Gregório de 

Nissa. O cuidado de si não foi uma invenção do pensamento filosófico, era de fato 

um preceito de vida, altamente valorizado na Grécia. Mas, como nos lembra 

FOUCAULT em seu trabalho, A Hermenêutica do Sujeito, o “cuidado de si” foi 

substituído pelo conceito cartesiano, e base do pensamento científico, de 

“conhece-te a ti mesmo”. Esta nova significação atribuída ao termo alijou e apagou 

seu sentido originário: o de cuidado de si, e sua natural conseqüência, o cuidado 

dos outros, baseado numa série de importantes elementos, que lhe eram 

constitutivos. Um desses elementos é a escuta. 

  

“Naturalmente, o silêncio, embora fundamental, não é suficiente para 

promover a escuta; é necessário assumir uma atitude ativa; primeiro 

uma atitude física, com o corpo que permanece calmo e com uma 

postura que permita a alma de acolher a palavra que lhe é endereçada”. 

(FOUCAULT, 2006, p. 403). 

 

“Enquanto os outros sentidos dão acesso aos prazeres da visão, do 

gosto, do toque, a escuta da acesso ao logos, à razão, e é através 

disso, que se pode adquirir a virtude. O ato de escuta é tão difícil quanto 
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aquele de falar, porque podemos escutar com proveito, mas também de 

modo inútil. Assim como para falar é preciso uma téchne, uma arte, 

também para escutar é preciso de empeirie (capacidade adquirida), e 

de tribé, de aplicação, de prática contínua, de experiência, de atenção”. 

(FOUCAULT, 2006, p. 408). 

 

Escutar é pois, o primeiro passo, o primeiro procedimento na ascese e 

na subjetivação do discurso verdadeiro uma vez que escutar, em uma cultura 

que sabemos ter sido fundamentalmente oral , é o que permitirá recolher o 

Logus, recolher o que se diz de verdadeiro. Esta verdade ouvida, escutada e 

recolhida como se deve, irá entranhar-se no sujeito e tornar-se sua (suus), e irá 

constituir a matriz do éthos (do discurso verdadeiro que será regra de conduta).  

Ainda segundo FOUCAULT (2006), existe uma certa arte, uma certa 

maneira conveniente de escutar.  Como se purifica a escuta lógica na prática 

de si? Essencialmente por 3 meios, e o primeiro deles é o silêncio.  Velha regra 

ancestral, secular, e até milenar, nas práticas de si, regra que os pitagóricos 

haviam realçado e imposto. Nas comunidades pitagóricas impunham-se cinco 

anos de silêncio àqueles que ingressavam e deviam ser iniciados.  

 

“Após três anos (de exame prévio) impunha aos que a ele se ligavam 

um silêncio de cinco anos, para verificar a que ponto eles se 

dominavam, pois o mais difícil de todos os domínios é o que se impõe à 

língua” (...) “Examinava-se se eram capazes de se calar e de guardar 

para si o que tinham ouvido durante o ensino recebido. Em seguida se 

eram modestos e ocupavam-se mais com o silencio do que com a fala” 

FOUCAULT (2006, p. 410). 

 

Claro que não eram cinco anos de silencio onde deveriam calar-se 

totalmente. Mas em todos os exercícios, em todas as práticas de ensino, de 

discussão, em cada vez que era preciso se haver com o Logus enquanto 

discurso verdadeiro, os noviços não tinham o direito de falar.  Deviam escutar, 

escutar somente, nada mais fazer senão do que escutar sem intervir, entendido 

objetar, sem dar sua opinião e, bem entendido, sem ensinar. 
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“Plutarco, em seu trabalho Tratado da Tagarelice (Traité sur Le 

Bavardage), diz que a tagarelice é o primeiro vício do qual é necessário 

curar-se quando se começa a aprender filosofia e nela se iniciar. O 

silêncio, diz ele, tem alguma coisa de profundo, de misterioso e de 

sóbrio”. FOUCAULT (2006, p. 411). 

 

O principio de que as crianças devem se calar antes de falar pode hoje 

nos surpreender, mas a educação de uma criança, começava  

fundamentalmente pelo aprendizado do silêncio, aprendiam no processo de 

educação primeiro a guardar o silêncio, e somente depois aprendiam a falar.  

 

“É preciso calar-se tanto quanto possível, o que significa calar-se 

quando outro fala. É preciso fazer reinar em si mesmo, por toda a vida, 

uma espécie de economia estrita das palavras”.(FOUCAULT, 2006, p. 

411).  

 

O autor destaca um dos pontos mais importantes do texto de Plutarco: 

“Quando se ouve alguma coisa, quando se acaba de ouvir uma lição, um sábio 

falar, um poema recitado ou uma sentença pronunciada, deve-se cercar então 

a escuta que acaba de se operar com uma aura e uma coroa de silêncio. Não 

reconverter de imediato aquilo que se ouviu em discurso. No sentido estrito, é 

preciso retê-lo, isto é, conservá-lo e evitar reconvertê-lo de imediato em 

palavras".  

 

“No tagarela o ouvido não se comunica diretamente com a alma: o 

ouvido se comunica diretamente com a língua”. (FOUCAULT, 2006, p. 

411). 

 

Na maioria das vezes, ao debatermos algo com alguém de posição 

contrária a nossa, ou pior ainda, quando somos chamados a atenção por algum 

erro cometido, não ouvimos inteiramente o que o outro tem a nos dizer, e 

durante a sua fala, já estamos nos preparando para responder suas 

ponderações ou suas acusações, sem deixar que sua fala em nós penetre e 

possamos refletir sobre ela, antes de responder. Este pode ser um exercício 
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importante para desenvolvermos a escuta e tirar algum proveito do que o outro 

tem a nos dizer.  

Certamente o silêncio embora fundamental , não é o suficiente para 

promover a escuta, é necessário assumir uma atitude ativa; primeiro com uma 

atitude física, com o corpo permanecendo calmo e com uma postura que 

permita à alma acolher a palavra que lhe é endereçada. 

 

Ainda segundo (FOUCAULT, 2006, p. 413), está descrito nos textos da 

época, que há uma regra fundamental de imobilidade do corpo, garantindo a 

qualidade da atenção e a transparência da alma ao que vai ser dito; e ao 

mesmo tempo, um sistema semiótico que imporá marcas de atenção pelos 

quais o ouvinte se comunica com o orador, o que garante para si que sua 

atenção acompanhe bem o discurso do orador. 

 

“Portanto o que se requer do bom ouvinte é uma espécie de silêncio ativo e 

significativo. É este o primeiro aspecto da regulamentação de certo modo 

física da atenção, da boa atenção, da boa escuta”. (FOUCAULT, 2006, p. 

415). 

 

O terceiro importante elemento da escuta é a escuta ativa. A escuta, a 

boa escuta deve ser uma espécie de compromisso, de manifestação de  

vontade por parte de quem escuta.  Foucault se remete a Platão, dos primeiros 

diálogos socráticos: 

 

“Mostra-me ao que posso chegar discutindo contigo, Excita meu desejo, incita 

minha vontade em discutir contigo, porque nada se pode fazer se não tem 

algum desejo de fazer” (idem, p. 416).  

 

 Tal discurso nos remete aos projetos terapêuticos muitas vezes 

elaborados por nós para nossos pacientes, e que muitas vezes não fazem o 

menor sentido para as necessidades de saúde sentidas por estes pacientes. 

Aprender a escutar talvez seja a primeira coisa a considerar quando 

pensamos em cuidar, e Foucault, a meu ver, nos oferta uma boa reflexão 
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acerca da escuta. Para escutar devemos considerar o silêncio; a postura física; 

e demonstrar o nosso interesse, a escuta ativa a quem nos fala. 

 

 

4.1.3 -  UM CASO: ESCUTA COMO CUIDADO.  

 

Interior de Minas Gerais, provavelmente 1966. Uma família classe média 

mineira, muita tradição, e após as sucessivas crises do café, pouco dinheiro. Meu 

pai, católico apostólico romano, jamais permitiu que minha mãe evitasse filhos, pois 

qualquer método contraceptivo era proibido pela igreja católica. Talvez só por essa 

razão, minha mãe aos 28 anos, tinha 07 filhos, e a única forma de protestar contra a 

obrigação de procriar era não amamentá-los. “Nunca tive leite, meu leite é muito 

fraco; por isso os meus filhos tiveram mãe de leite”. Ainda me lembro bem da ama 

de leite de meus irmãos menores, Preta, era o nome e a cor dela. Gorda, 

corpulenta, firme, mas brincalhona. Ela e grande parte da sua família trabalhavam 

direta ou indiretamente com meu avô, político Udenista convicto, cabo eleitoral, ou 

como ele mesmo dizia, correligionário de Artur Bernardes, presidente de Minas 

Gerais e, depois, presidente da República Federativa do Brasil.  

Minha mãe, dona de casa mais por resignação do que por vontade, cumpria 

todas as obrigações do lar, mas auxiliada por duas empregadas, uma delas, 

“afilhada” da família, nunca recebeu salário, e sempre se orgulhou disto. “Para que 

salário, eu tenho de tudo, não me falta nada”, dizia ela. Minha mãe já faleceu, há 

mais de 10 anos, mas ela continua até hoje cuidando de meu pai, ainda no interior 

de MG. Acho que foi ela, se não a única, a maior referência de afeto minha e de 

meus irmãos, a Bia.   

Meu irmão, o mais novo dos quatro homens, ficou gravemente doente aos 

três anos. Vários médicos, vários exames, e nada descobriam naquele corpo cada 

vez mais frágil. Um mistério. A família muito fervorosa, puxada pelo meu pai, rezava 

à noite reunida, o terço, pedindo a Deus pela saúde de nosso irmão. Não tinha mais 

jeito, diagnosticou o prefeito da cidade e médico da família: “Esse menino tem que 

ser levado para Belo Horizonte, urgentemente, senão morre. Aqui não tem mais 
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recursos para ele”. E meu irmão de três anos, vomitava e pedia água, 

insistentemente. Todos os exames eram realizados, e nenhuma alteração clínica se 

revelava. A família consternada acionava todas as maneiras de levá-lo, se possível 

de avião para a capital, pois ele poderia não resistir a uma viajem de carro pelas 

estradas empoeiradas dos anos 60, até Belo Horizonte.    

Recordo-me de algumas pessoas visitando meu irmão, que piorava a cada 

dia. Numa destas visitas, um meeiro (trabalhador que produz e partilha a produção 

com os donos da terra, sem salário) da fazenda de minha avó, ao avistar meu irmão 

fez o seguinte diagnóstico: “Esse menino tá aguado, vocês não estão vendo". Ele 

perdeu algo que gostava muito e por isso está nesse estado. A Senhora tem que 

levar ele ao Sr. Zé Mutuca (o “macumbeiro” da cidade na visão dos católicos, o 

rezador para os mais humildes), que ele cura esse menino em dois tempos. Minha 

mãe muito preocupada levou o caso até minha avó e juntas conversaram com meu 

pai sobre a hipótese de levar o filho ao benzedor. Meu pai, a despeito de sua crença 

cristã, alugou um Jeep e fomos numa sexta feira (dia predileto para os benzedores) 

ao encontro do seu Zé Mutuca. Um misto de medo, excitação e curiosidade me 

invadia. Minha mãe durante a viajem se benzia, fazia o sinal da cruz e dizia: seja o 

que Deus quiser.  

Seu Zé Mutuca ao bater os olhos no menino confirmou: “Isso é aguamento 

minha senhora, ele perdeu uma coisa muito importante. “Não é possível, esse 

menino tem de tudo”. E ele começou a “rezar”. Passou saliva atrás das orelhas da 

criança, pegou uma tesoura, cortou um chumaço de cabelo, e entregou ao meu pai 

e pediu para quando chegasse a casa, furasse cuidadosamente um ovo, colocasse 

o cabelo dentro, e jogasse no rio, pedindo ao santo de sua devoção que ajudasse a 

levar para bem longe aquela tristeza que estava consumindo aquela criança. 

Continuou a benzer e a observar todas as reações dele, e notou que ele balbuciava: 

Aia Bobô, que minha mãe traduziu como “Ele está falando da Bia que foi embora, e 

explicou que a Bia, babá dele, estava internada há quase um ano em um sanatório 

para tuberculosos em BH, e ele podia estar se referindo a ela". “Mas é isto, esse 

menino perdeu esta pessoa que ele gosta muito, essa Bia". Só tem um remédio, 

mande buscar essa moça o quanto antes”. Ele ainda receitou um chá de Fel da 

Terra, segundo meu pai. Quatro dias depois a Bia voltava de BH, onde minha avó 

foi buscá-la, já completamente “curada”, para curar o meu irmão. Subitamente após 
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o retorno pra casa, e o ovo lançado ao rio, meu irmão voltou a comer normalmente, 

parou de vomitar, e com o retorno da Bia, ele voltou a sorrir, e se recuperou 

totalmente. Somente depois da cura meu pai, cheio de culpa, relatou o fato ao 

padre da cidade, que lhe disse para não se preocupar, pois o tal benzedor “tinha 

sido um instrumento de Deus para curar seu filho”. 

Foi esta talvez a minha primeira lição acerca da importância da escuta e da 

potencia dos afetos. Embora naquele momento ainda não tivesse plena consciência 

disso, fui bastante afetado por aquele acontecimento, por aquela clínica ali operada. 

DELEUZE (2002), define afetações como as modificações que ocorrem nos corpos 

expressos por imagens/idéias das representações das coisas e seus efeitos sobre o 

corpo e o espírito. Afetos/sentimentos são afecções do corpo pelas quais a potência 

de agir é aumentada ou diminuída, favorecida ou impedida.  

Sempre me lembrava daquele episódio. Foi também meu primeiro embate 

com aquela clínica, que só procura no corpo biológico o agente etiológico, causador 

de um estado mórbido. Por isso os médicos não conseguiam ver aquilo que o 

benzedor enxergara no primeiro contato. Os males do nosso caso estavam fora do 

corpo físico, era a manifestação de uma dor, pela perda de um afeto, uma 

separação.  

Nenhum médico ou outro profissional se ateve em observar, escutar o que 

aquela criança dizia, segundo a sua mãe, insistentemente: “Aia bobô”. Na clínica 

flexneriana o outro é sempre mero objeto.  Aquele benzedor/curandeiro, com sua 

sabedoria, sua clínica de afetos assentada na escuta, em uma observação atenta, 

desvendou o que profissionais de saúde, com todo seu saber, seu conhecimento 

científico estruturado, não conseguiram enxergar.  

Mais tarde fui compreender que se tratava do que autores como DELEUZE e 

GAUTTARI (2004, p. 9 a 30), em Mil Platôs, V. 3; vão chamar de “clínica do corpo 

sem órgãos”. Um corpo em que o lugar dos órgãos é povoado por intensidades.   

 

“Os afetos operam uma produção de si e do outro, e na relação 

configuram também uma terapêutica, ou modos de produção de vida em 
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um corpo que pede reconhecimento, o corpo sem órgãos” (FRANCO E 

GALAVOTE (2010, p. 178). 

 Escutar, sentir aquela criança que reclamava de uma perda, da ausência da 

sua Bia, expressão de alegria, de afeto, de paixões alegres em sua vida, não fazia 

parte da caixa de ferramentas daqueles profissionais de saúde instituídos que 

cuidaram (?) daquela criança.  

MERHY (2004), ao refletir sobre o cuidado, nos fala sobre o encontro de um 

trabalhador de saúde com um usuário, onde se estabelece um espaço intercessor 

que sempre existirá nestes encontros, quando em ato. Fala deste momento como 

um processo intercessor numa lógica de mútua produção em ato micropolítico, 

supondo a produção de um no outro, uma “interseção partilhada”. Fala da diferença 

entre esse encontro de produção entre usuário/profissional de saúde (trabalho vivo 

em ato); para o trabalho, por exemplo, de um marceneiro na produção de uma 

cadeira, onde o encontro, o seu momento intercessor, se dá com um objeto (a 

madeira), que é plenamente contida pelo espaço do trabalhador, o que ele chama 

de “interseção objetal”, uma relação sujeito-objeto. 

O caso acima relata esta relação de “marceneiro”, de interseção objetal que 

se estabeleceu ao longo do tempo entre profissionais de saúde, o nosso usuário e 

sua família. Este é o tipo hegemônico de conduta nas práticas médicas. A caixa de 

ferramentas daqueles profissionais continham apenas tecnologias duras e leve-

duras (3). Seu saber científico, protocolado, não lhe permitia escutar, traduzir o 

desejo daquele pequeno usuário (“Aia bobô”), prontamente decifrado pelo 

curandeiro ao escutar aquela criança. O cuidado deve ser um acontecimento no 

qual há a presença de valises tecnológicas múltiplas; trata-se de perceber, com 

outro olhar, as relações entre sujeitos.  

                                                
3 *Segundo Merhy (2002, p. 94-95) existem três valises tecnológicas que podem ser utilizadas no trabalho 

médico, ou de qualquer profissional de saúde: uma constituída de tecnologias duras compreendidas como 
os equipamentos médicos utilizados no ato do cuidado entre outros, outra constituída de “saberes bem 
estruturados como a clinica e a epidemiologia” que se expressam na forma de tecnologias leve-duras e 
uma terceira “presente no espaço relacional trabalhador - usuário... implicadas com a produção das 
relações entre dois sujeitos, que só tem materialidade em ato.” 
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“São microprocessos num fluxo molecular permanente e contínuo, que 

sempre atravessam o conjunto das atividades humanas, e dentre elas as 

relacionadas à saúde”. (Guattari, 1987). 

Sabemos que não é fácil romper, ampliar o olhar para além da clínica; ir 

além de uma medicina adjetivada como preventivista (o que denota uma 

maneira de atuar dentro do sistema de saúde e no interior da prática médica); 

para uma saúde que não mais se situa somente como ação sobre o outro, mas 

também como pensamento e consciência, em suas dimensões ético-estético-

político, que reflita sobre esta relação que se estabelece ali no trabalho vivo em 

ato, entre sujeitos.   

O “usuário flexneriano” que há em nós profissionais de saúde, e o fetiche que 

máquinas e equipamentos exercem sobre nós, é outro dificultador da transformação 

destas práticas hegemônicas. Se eu não transformo o usuário que há em mim, 

desejante de todo o aparato médico assistencial, como vou “desmedicalizar” a 

minha prática? (Fala de Merhy na Abrasco/2007).  É preciso ampliar estas práticas, 

convencer a nós, profissionais de saúde e comunidade das possibilidades de 

ampliação do objeto da saúde.  

Sem desconsiderar a importância dos recursos das ciências naturais para a 

investigação e cura de processos mórbidos, considero que tem alcance limitado, 

pois a problemática da saúde não se restringe ao campo biológico. Cabe destacar 

as dimensões simbólica, ética, estética e política (Merhy, 2006) desta prática, 

relativizando a hegemonia atribuída ao saber biológico.  

As escolas médicas continuam em sua maioria pautando a formação 

profissional quase que exclusivamente nas ciências naturais, e não em práticas de 

saúde construídas a partir da integralidade, na produção do cuidado, na construção 

de novas abordagens para a clínica, em sua complexidade ética, estética e política. 

Refletir com os futuros profissionais em sua formação sobre as diferenças do que 

seja clínica e cuidado, e a importância em se desenvolver a escuta pode ser um 

primeiro passo. Afinal, quem somos nós cuidadores que atuamos nos serviços de 

saúde?  
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4.2 - REFLEXÕES SOBRE CUIDADO COMO COMPAIXÃO OU 

SOLIDARIEDADE 

 

No processo de seleção de médicos e auxiliares para o PMF, uma das 

etapas se constitui de uma entrevista com os candidatos previamente aprovados 

na prova de conhecimento específico. Ao interrogar sobre qual o motivo do 

candidato querer trabalhar com a estratégia de saúde da família, ainda 

identificamos algumas vezes relatos do tipo: 

 

“Gosto muito de ajudar as pessoas, principalmente os mais 

pobres”; “tenho espírito filantrópico”; “quero muito ensinar as 

pessoas um pouco do que aprendi”; “gosto muito de trabalhar 

com população pobre, carente”, etc. (médico candidato ao 

PMF). 

No momento em que refletimos sobre novas formas de organização de 

serviços de saúde, novas abordagens de cuidado, que não veiculem uma relação 

hierárquica entre sujeitos, que não sejam uma intensificação dos dispositivos de 

poder criados pelo capitalismo como condição indispensável à sua perpetuação, 

temos que refletir sobre as formas como atuamos.  

Segundo CAPONI (2000), a assistência médica se apresenta, e atua, frente 

aos usuários dos serviços, regidos predominantemente ou por uma lógica 

compassiva (compaixão piedosa e poder pastoral); ou pelo que a autora chamou 

de lógica utilitarista. A clínica se apresenta sob a forma de uma compaixão 

piedosa para com as pessoas que estão em posição de inferioridade e sempre 

vistos como aqueles que precisam ser assistidos; ou sob uma forma de controle 

sobre os corpos, e esse controle obedece a demandas claras de utilidade, de 

urgência social ou de bem-estar geral (ética utilitarista).  

Fazendo uma genealogia da Assistência médica, a autora afirma que a 

assistência se pautou na ética da caridade; num primeiro momento através da 

lógica da compaixão piedosa, e posteriormente na lógica que Foucault vai chamar 
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de poder pastoral (que se configurou na medicina moderna através da polícia 

médica e no nascimento do hospital);  e na ética utilitarista (da bondade, do 

bem-estar geral). 

A autora diz que, apesar das diferenças conceituais, ambas lógicas 

reproduzem e afirmam um tipo de racionalidade fundada em distinções 

subordinantes, que excluem e anulam a existência de vínculos legítimos entre 

iguais. “Sem querer descortinar o véu que tem a forma de piedade ou da felicidade 

geral, para poder mostrar assim toda a sua crueldade, é interessante tematizar a 

compaixão piedosa (lógica compassiva); e a ética utilitarista como estratégias de 

poder”. Ao analisar a “ética da compaixão”, que nas últimas décadas do século 

XVIII deram lugar a chamada “época da bondade” (utilitarista), a autora usa como 

referência o pensamento de Rousseau e sua insistência em dar prioridade à 

piedade sobre a frieza das intervenções racionalmente fundadas.  

 A lógica interna da compaixão piedosa parece instaurar uma modalidade 

peculiar de exercício de poder que se estrutura a partir do binômio servir-

obedecer. A história da humanidade está cheia de exemplos que ilustram esta 

cruel compaixão. O primeiro deles, as 43 leis de Isabel (dentre elas a lei dos 

Assentamentos que impedia os moradores dos bairros pobres de se deslocarem a 

outros centros; e a lei da letra P que identificava os pobres beneficiários de auxilio 

estatal) na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII, e sua posterior revisão, a Lei dos 

pobres; a ação caridosa das paróquias.  

No Brasil estas práticas se configuraram nos lazaretos cuidados por 

religiosas ou escravas criminosas. Em todas estas ações a figura do médico era 

ainda secundária e pouco significativa, e estava subordinada às autoridades 

religiosas. Neste momento se destaca a figura da “Dama de caridade (a mulher 

consagrada) que será substituída pela enfermeira profissional. Ela deixará de 

possuir um caráter religioso, porém não deixará de pensar a assistência prestada 

como um vínculo que supõe e reforça a submissão”. (CAPONI  2000, p. 15). 

Ambas pertencem ao registro do dar e receber, e não reconhecem a igualdade 

dos agentes. Os “pobres de Deus” estão sempre em dívida com o bem que lhes é 

feito e não tomam consciência da dependência em que são mantidos. “A 
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compaixão é silenciosa, refratária às palavras e a qualquer forma de diálogo”. 

(Idem, p. 38).  

 A autora classifica O Poder Pastoral apenas como a persistência e a 

continuidade de um discurso que não deixa de apelar para a piedade e a 

compaixão para com os necessitados e os que sofrem, ainda que as estratégias 

de intervenção tenham mudado radicalmente. Tomando com ponto de partida os 

estudos de Foucault, referentes à ética, e problematizando seus estudos 

arqueológicos e genealógicos referentes à emergência do saber médico e dos 

biopoderes próprios da modernidade, ela constata que “as análises das 

tecnologias do “eu” e da tecnologia pastoral podem vir a ser um bom subsídio na 

questão da compreensão da persistência de uma moralidade fundamentada na 

obediência e na caridade”. CAPONI, (2000, p. 52). 

    Este poder pastoral (4) como tecnologia de poder “só pode ser discutido com 

referencia e por oposição as tecnologias gregas do cuidar de si (epimeléia 

heautoû)". A tecnologia pastoral que aparece com a afirmação do cristianismo 

pode ser definida como um peculiar jogo da verdade, que supõe a necessidade de 

uma total obediência como virtude. O conhecimento de si (gnôthi seautón) deve 

ser explicado por meio da confissão, da aceitação institucional de uma autoridade, 

e consequentemente, da aceitação autoritária em matéria de verdade.  

Em oposição ao poder pastoral (gnôthi seautón),  as tecnologias gregas do 

cuidar de si, (epimeléia heautoû), afirmava que cada cidadão era imputável e 

responsável por suas ações; a obediência era assumida como dever; e o jogo da 

verdade estava relacionado “a direção da consciência e à hermenêutica de si”. 

Embora o exame de consciência estivesse presente no mundo grego, tratava-se 

de uma modalidade onde se contabilizavam a cada dia os deveres cumpridos ou 

não, e se avaliavam os atos realizados (idem, p. 50 a 52). 

                                                
4 As três características centrais do poder pastoral são: Responsabilidade: O pastor tem a responsabilidade 

sobre os indivíduos e deve garantir a salvação do rebanho. Na salvação dos outros que possibilita está a sua 

salvação. Obediência: exige-se dependência permanente e completa, uma submissão pessoal a uma 

autoridade institucional. Jogo da verdade: O pastor deveria saber o que estava acontecendo na mente de 

cada um, seus pensamentos e atos mais secretos, seus pecados. Trata-se de descobrir e enunciar a verdade em 

relação a si mesmo com a finalidade ultima da “renúncia de si”, a pequena morte diária que permite garantir 

o acesso ao outro mundo. CAPONI, 2000, p. 52)   
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Mesmo no deslocamento da história natural à biologia (privilegiando a 

anátomoclínica); na transformação que vai do hospital geral (coordenado pelas 

“damas de caridade”), ao hospital medicalizado e disciplinado, a tecnologia 

pastoral ainda aparece como uma estratégia efetiva de poder presente no 

nascimento da medicina moderna, (e até os dias atuais) na gestão dos corpos e 

das populações, que é operada por biopoderes, que parecem partir da seguinte 

suposição: “os corpos que ali são geridos (na polícia médica e no hospital) tem a 

obrigação moral de dizer a verdade sobre si, de enunciar e tornar público qualquer 

segredo”. (Idem, p. 49).  

A função da polícia médica era garantir a higiene das moradias, o controle 

das bebidas, alimentos, vestuários, a procriação, o casamento e a gestação, os 

impostos para solteiros e mulheres solteiras, maiores de 16 anos, a assistência às 

crianças, a supervisão de instituições escolares, a dieta, as doenças dos animais, 

o destino da água e do esgoto, a limpeza das ruas e o destino do lixo, entre outros 

tópicos. A população lhe deve uma obediência ilimitada, e exige a aceitação das 

verdades que os oficiais da saúde impõem. “Ainda requer um conhecimento de si, 

de suas ações e condutas, que deve ser anunciado sempre que solicitado, sob a 

forma de confissão e como modo de evitar uma punição”. Reconhecemos ai os 

três elementos do poder pastoral: a responsabilidade, a obediência e o jogo da 

verdade.  

 No momento em que o poder disciplinar ingressa no âmbito do saber 

médico, se faz possível a individuação dos doentes. Paralelamente se transforma 

o sistema de poder, substituindo o pessoal religioso pelo médico como autoridade 

absoluta no hospital medicalizado. O hospital se transforma em instituição 

caritativa de assistência aos doentes pobres, financiado pelos ricos que 

continuaram por muito tempo tendo sua assistência médica em casa. 

“Recusando-se a se oferecer como objeto de instrução, o 

doente se tornaria um ingrato, pois teria usufruído das 

vantagens que resultam da sociabilidade, sem pagar o tributo 

do reconhecimento” (...) “O que é benevolência com respeito 

aos pobres se transforma em conhecimento aplicável ao rico”. 

(FOUCAULT, 2006-b, p.92). 
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 Partindo de Nietzsche, CAPONI (2000 p. 16) fundamenta suas críticas a 

estas intervenções assistenciais baseadas na piedade e na compaixão. Nietzsche 

desenvolveu um estudo demolidor das estratégias de poder:  

“No preciso momento em que nos prometem auxilio e assistência, 

multiplicam os mecanismos de coerção, docilização e submissão. 

Compadecer pode equivaler a depreciar”. (...) “Em todos esses e outros 

fenômenos que se resumem na palavra caridade, se evidencia é que, na 

realidade, pensamos muito mais em nós mesmos que nos outros”. (...). “Ao 

realizar atos de caridade agimos impulsionados pelo júbilo provocado pelo 

espetáculo de uma situação oposta à nossa, pela idéia de poder socorrer 

aquele infortunado se assim o desejarmos, pela esperança de gratidão que 

haveremos de obter pela atividade do socorro” (idem, p.18 e 19).   

 

A partir destas críticas a autora se interroga sobre a possibilidade de 

existência de alguma forma legítima de compaixão, ou se invariavelmente 

depreciamos o beneficiário de nossa piedade. O próprio Nietzsche afirma que este 

pode ser um vínculo positivo e moralmente legitimo somente em certos casos 

singulares: “quando existir proximidade e identificação com a pessoa que 

consideramos infortunada. Quando reconhecemos naquele que sofre um 

semelhante, alguém com o qual seja possível argumentar e discordar, formular 

perguntas e respostas, alguém que possa preferir prescindir de nosso auxílio”. 

(idem, p. 22).  

Lidamos muitas vezes com profissionais compassivos, caridosos, que 

sentem “pena” daqueles que consideram objeto da sua prática. Muitas vezes 

afirmam que não conseguem entender “como podem viver daquela forma”, e 

oferecem toda a sua “caridade”, seja por meio de dinheiro em espécie para 

alguma emergência, adquirindo com recursos financeiros próprios, alimentos, 

medicamentos, ou se horrorizando com as condições de vida desses seres 

desafortunados. CAPONI (2000) p. 46, encerra esta reflexão citando De Gerando:  

“A caridade é o meio pela qual uma relação entre indigência e tolerância 

se mantém basicamente justa”. 
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Para discutir a “ética utilitarista” que permeia e sustenta os diversos tipos 

de intervenções assistenciais próprios das políticas filantrópicas do século XIX, 

(CAPONI, 2000, p. 64 a 67), utiliza as teorias de Jeremias Bentham, que definiu o 

princípio utilitarista,(5) mesmo considerando que o utilitarismo foi posteriormente 

objeto de reformulações e precisões. Embora a ética utilitarista se apresente como 

inteiramente alheia a qualquer tipo de pensamento religioso ou teológico, a autora 

analisa as estratégias e práticas desta ética como complementares a ética 

piedosa. Afirma que as analogias e diferenças entre elas podem tornar-se 

manifestas e claras ao examinarmos a emergência da família – instituição própria 

da nossa modernidade – como agente privilegiado da medicalização, bem 

como no controle e promoção da saúde coletiva. “Finalmente e só no século 

XIX, os Estados puderam pensar de modo efetivo em governar através das 

famílias”. Na relação entre as figuras da mãe, do médico e do filantropo é que se 

vai evidenciar uma solidariedade, não anunciada nem admitida, entre poder 

pastoral e poder disciplinar.  

As propostas políticas e legislativas de reforma idealizadas por Bentham 

afirmam que:  

“A tarefa das políticas altruístas e filantrópicas partem da afirmação de 

que a natureza humana pode ser modelada, e se existe conflito entre 

interesse público e privado, pode-se orientá-los para que possa 

coincidir. A natureza humana pode ser “modelada”, pois os seres 

humanos são maleáveis". (idem, p. 67). 

 

Na critica ao poder pastoral e a caridade piedosa, vão se tornar 

hegemônicas as políticas filantrópicas (utilitaristas). Mas não podemos 

desconsiderar o que nos diz MacIntyre citado em CAPONI, (2000 p. 69): “Mesmo 

que os princípios utilitaristas possam parecer, até hoje, de uma forma tão 

indubitável, os únicos critérios que podem ser levados em consideração em certas 

                                                
5
 Bentham definiu princípio utilitarista como a maneira que as ações de indivíduos em particular 

podem ter efeito na conquista pela sociedade da maior felicidade possível para o maior número. O 
principio da felicidade exige uma regulamentação e uma vigilância universais. (CAPONI, 2000, p. 
66 e 67).  
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áreas de ação, isto não significa afirmar que essa suposição não possa e não 

deva ser questionada”. 

Ao tentar demonstrar a superioridade da ética utilitarista sobre a assistência 

compassiva, Bentham, citado em CAPONI (2000), destaca o alto custo econômico 

e a falta de operatividade política da política assistencial na era clássica, e 

mostrava claramente a sua falta de eficiência, se comparado com o modo de 

funcionamento da política utilitarista.  

 

ASSISTÊNCIA COMPASSIVA ÉTICA UTILITARISTA 

- Administração geral  

desorganizada, centrada  

nas paróquias e difícil de controlar. 

- Estado ou iniciativas pessoais  

organizam as doações.   

- Falta de controle sistemático sobre  

o uso das doações. (esmolas)  

- Esmolas serão substituídas por conselhos. 

- Falta de critérios gerais na  

distribuição dos Auxílios (sem  

distinção entre velhos, crianças, 

mulheres ou homens).   

-Critérios rígidos: crianças acima dos velhos e 

mulher acima de homens. 

- Falta de critérios para diferenciar a  

pobreza verdadeira dos pobres fictícios,  

ou profissionais. 

- O melhor modo de controlar a utilidade  

da  assistência é a entrada na casa  

dos assistidos. Através das visitas domiciliares. 

 

As quatro deficiências assinaladas em relação à assistência compassiva 

são supridas pela assistência filantrópica. A filantropia dá conselhos eficazes e 

age com o objetivo de prevenir e não de punir. Além de ouvir os conselhos, um 

complemento indispensável é o estímulo das famílias à poupança como única 

forma de conquistar a autonomia. A mulher passa a ser figura central na 

modelagem de futuros homens de bem, e figura de destaque a partir da 

hegemonia da ética utilitarista. Segundo COSTA, (1989), a mãe higiênica nasceu 

de um duplo movimento: por um lado a emancipação feminina do poder patriarcal, 

e por outro a colonização da mulher pelo poder médico.  



 97 

Será a mãe recebedora dos conselhos com normas de vida a serem 

seguidas por ela e toda a família.  

“A consciência de fugir dos bares e das bebidas, a necessidade de reter o 

homem no lar”. (...) “A casa deverá ser suficientemente grande para contar 

com um quarto exclusivo para os pais, mas também suficientemente 

pequena, para evitar a permanência de hóspedes e visitantes, quebrando 

assim um velho sistema de solidariedade e auxílios populares”. CAPONI 

(2000, p. 78).  

 

 Em Microfísica do Poder - que foi produzido baseado em textos de Michel 

Foucault - a família aparece na sociedade moderna como o primeiro agente da 

medicalização. 

“A política médica desenvolvida em todos os países da Europa 

no século XVIII tem como reflexo a organização da família, ou 

melhor, o complexo famílias-filho, como instância primeira e 

imediata da medicalização dos indivíduos”. FOUCAULT 

(1989, p. 200). 

  A mulher mãe tem além da função do cuidado, a de moralização da 

família, pois as censuras que se multiplicam no século XIX vão da bebida ao 

onanismo (6), e ao trazer o homem para casa retirando-o da bebida e da rua, o 

afasta da sexualidade fora do casamento. Tais estratégias se por um lado se 

vincula ao utilitarismo (o cuidado da família), também se vincula a regras e 

preceitos herdadas do poder pastoral (moralização da família).   

A mãe se converterá no transcorrer do século XIX em representante das 

demandas médico-higienistas no lar. As mães (mesmos as burguesas) se vêem 

na obrigação de cuidar de seus filhos, e não mais deveriam deixar as crianças aos 

cuidados das amas de leite, as nutrizes.  Embora a função de cuidar dos filhos 

seja central, a outra função que a higiene delega à mulher é fazer com que o 

                                                
6
 “A retenção do leite materno, que encontra sua saída natural bloqueada, se lança 

indistintamente em todas as direções e ocasiona múltiplos males. Também o desperdício do 
esperma pelo onanismo, esse azeite essencial cuja perda deixa os homens fracos e alterados, 
gera doenças por todos conhecidas” DONZELOT, in CAPONI, 2000, P. 85. 
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marido prefira o lar ao bar, que ele prefira a previsão da poupança à dilapidação 

das reservas em festas populares. Enquanto a mãe burguesa descobre seu 

espaço no mundo da caridade, que sua aliança com o médico pode ser estendida 

às camadas populares na educação higiênico moralizadora das famílias pobres, 

as mães populares tem a função de controle do marido e dos filhos. Elas devem 

reforçar os vínculos internos e dissolver as solidariedades externas.  

“No andar baixo das casas se abriram um sem fim de 

pequenos quartos, que dão diretamente para a rua. Em cada 

um mora uma família. Os moradores utilizam esses quartos 

para tudo: dormir, comer, trabalhar em seus ofícios. Só a rua 

os atrai. Saem a ela para poupar o orçamento de luz, mas 

também, eu acho, para sentir-se formigar entre os outros. 

Tiram as cadeiras e as mesas à rua, ao “umbral”, metade 

dentro e metade fora, e é precisamente nesse mundo 

intermediário, que têm lugar os principais atos de sua vida, e 

também de sua história. Ontem vi um pai e uma mãe que 

jantavam fora, enquanto que o nenê dormia no quarto. Quando 

uma mulher está doente e tem de ficar o dia todo na cama, o 

fato acontece a plena luz, e todo mundo a pode ver”. (Prost, 

citado em Caponi, 2000. p. 88)  

O que concluo pelo trabalho da autora, é que não existe uma ruptura, mas 

ao contrário, uma continuidade e complementaridade entre estas políticas. A partir 

de uma leitura retrospectiva dos trabalhos de Foucault que afirma que na 

emergência da clínica (no hospital medicalizado e na medicina social) convivem 

sem maiores dificuldades estratégias de poder pastoral e de compaixão piedosa; 

também nas políticas fundamentadas no utilitarismo (com suas novas formas de 

controle através da filantropia, da mulher e da família, próprias da sociedade 

disciplinar) convivem estratégias de poder pastoral. 

Creio que não podemos deixar de considerar que as estratégias de uma 

política utilitarista centrada no binômio assistência-vigilância como instância 

modeladora da conduta de sujeitos trouxe benefícios que não podem ser negadas. 

Pois além de serem boas alternativas às velhas estruturas de poder punitivas e 

opressivas, contribuíram para diminuir a elevada taxa de mortalidade infantil das 
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crianças pobres, garantiram leis de proteção para as crianças, como a 

escolaridade obrigatória, elas ofereceram as crianças e as mulheres uma maior 

autonomia dentro da família. O maior problema destas práticas está no fato de 

excluir a possibilidade de pensar a assistência baseada em princípios que não 

sejam tão ortopédicos, mandatos ou normas incontestáveis que emergem de um 

ser ou um poder superior (médicos e/ou profissionais de saúde por exemplo), e na 

grande maioria das vezes, não são vínculos solidários entre iguais, que permitam 

rotas de desvio, subjetividades.  

“Acreditamos que é preciso pensar nossas políticas 

assistenciais apostando em políticas a partir da solidariedade, 

do respeito e do mútuo reconhecimento, onde possamos quiçá 

fortalecer os “necessitados” em lugar de debilitá-los; possibilitar 

sua inserção em novas redes sociais, e não estimular seu 

isolamento; reconhecer neles sujeitos capazes de decisão e 

diálogo, e não reforçar estratégias de infantilização”. (CAPONI, 

2000, p. 13) 

  Os serviços de saúde cuidam de nossa saúde, vigiam nossos 

movimentos, discutem nossa sexualidade, administram nossa força de trabalho e 

assistem nossas necessidades mais elementares, porque as tecnologias médicas 

apontam para a dimensão do humano que mais nos aproxima de uma coisa 

manipulável, o nosso corpo.  

Ao pensarmos sobre os serviços de saúde, buscando novos caminhos 

para o cuidado na micropolítica do processo de trabalho, devemos estar atentos, 

analisar a razão de ser dessa vinculação entre poder disciplinar e compaixão 

piedosa, que ainda se evidenciam tanto na formação quanto na maioria de nossas 

instituições e práticas assistenciais. Não por acaso a lógica assistencial 

hegemônica em nosso país hoje, ditada pelo Ministério da Saúde, é a estratégia 

de Saúde da Família. Temos que repensar nossas práticas assistenciais de forma 

divergente tanto do utilitarismo difuso, que permeia a assistência filantrópica; 

quanto da compaixão piedosa que sustenta a caridade, mediante a construção de 

formas de cuidado, que se estabeleça em lógicas centradas na solidariedade, em 

relações dialógicas e que possam apostar na vida e na autonomia de sujeitos 

como formas diversas de levar a vida.  
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4.3- CUIDADO COM O CUIDADO: ELE PODE PRODUZIR AUTONOMIA OU 

TUTELA. 

4.3.1 – CUIDADO COMO BIOPOLÍTICA E BIOPODER PRODUZINDO 

CONTROLE, TUTELA. 

“O homem durante milênios permaneceu o que era 

para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz 

de existência política. O homem na modernidade é um 

animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em 

questão”. (FOUCAULT, 1988). 

 

  Ainda segundo FOUCAULT (1988), o poder ao longo do tempo foi se 

constituindo de várias formas. Inicialmente o poder do soberano, que tinha 

como característica dar ao rei ou soberano o direito de vida e de morte sobre 

as pessoas - que derivava formalmente da velha pátria potestas, que concedia 

ao pai de família o direito de dispor da vida de seus filhos e de seus escravos, 

podia tirar a vida, já que a tinha dado. Naqueles tempos, o soberano só exerce 

seu direito sobre a vida exercendo seu direito de matar ou contendo-o. O direito 

de causar a morte ou deixar viver. O Poder era nesse tipo de sociedade direito 

de apreensão de coisas, do tempo, dos corpos, e finalmente, da vida; 

culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la.  

A partir da época clássica o ocidente vai conhecer uma profunda 

transformação dos mecanismos de poder. O “confisco” passou a ser apenas 

uma peça, entre outras, com funções de reforço ao controle, a vigilância de 

crescimento e organização das forças, que são submetidas. Um poder capaz 

de produzir forças, e ordená-las, mais do que barrá-las, dobrá-las, destruí-las. 

A noção de poder como direito de morte tenderá a deslocar-se para um poder 

que gere vida. Portanto, podemos considerar que o advento da Modernidade 

foi conseqüência de uma ruptura do poder soberano e da emergência de um 

poder novo, a disciplina. Com essa ruptura, um novo imperativo foi enunciado: 

o poder agora se interessa por "fazer viver e deixar morrer". A vida humana 

tornou-se o alicerce dessa nova tecnologia de poder. Assim, outro arranjo de 

poder estava sendo construído, priorizando a produção e circulação de 
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mercadorias visando o consumo populacional, a urbanização, a propriedade 

privada, a industrialização e a consolidação do poder de uma nova classe 

social: a burguesia. 

 Esse biopoder (termo criado originalmente por FOUCAULT para 

referir-se à prática dos estados modernos e sua regulação dos que a ele estão 

sujeitos através de uma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter 

a subjugação dos corpos e o controle de populações), foi sem dúvida elemento 

indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido 

mediante uma inserção controlada dos corpos no Aparelho de produção por 

meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos 

econômicos. Foram necessários métodos capazes de majorar as forças, as 

aptidões, a vida em geral, sem por isso torná-las mais difíceis de sujeitar. Ele 

desenvolveu-se sobre a vida em duas formas principais: que não se constituem 

em uma antítese:  

“Um centrou”-se no corpo como máquina, no seu adestramento, na 

ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento 

paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas eficazes 

e econômicos, assegurados por procedimentos de poder que caracterizam as 

disciplinas anátomo-política do corpo humano (...). A outra forma centrou-se no 

corpo-espécie: a proliferação, a natalidade e a mortalidade, o nível de saúde, a 

duração da vida, a longevidade, a saúde pública, habitação, e migração, com 

todas as condições que podem fazê-los variar. Tais processos são assumidos 

mediante uma série de intervenções e controles reguladores: uma biopolítica 

da população. A instalação durante o século XVIII desta grande tecnologia de 

duas faces – anatômica e biológica – caracteriza um poder cuja função mais 

elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo.  

Foucault (1988) nos fala de novas estratégias de controle da sociedade 

na era moderna, o que ele chama de sociedade do controle. Pois, se no início 

do século XVIII a prisão, o hospício e o asilo eram uma instituição de reclusão 

que excluía os indivíduos do círculo social - sociedade disciplinar-; a partir do 

século XIX esse controle das virtualidades, das potencialidades dos indivíduos 

passa a ser exercido não mais apenas por um poder autônomo – o judiciário – 

mas por uma rede de “poderes laterais”, à margem da justiça, que vigiam e 
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corrigem: a escola, o hospital, o asilo, a polícia, mas tanto a prisão como a 

“rede de poderes laterais” exercem uma mesma função, a de corrigir 

virtualidades. É a substituição da lei (judiciária) pela norma comportamental.  

Corroborando com as idéias de Foucault, gostaria de citar PASSOS e 

BENEVIDES:  

“Na sociedade disciplinar, o exercício do poder se fazia sobre 

corpos individuados submetidos a moldagens ortopédicas ou 

corretivas (a prisão, o manicômio, etc); contemporaneamente 

as relações de poder incidem sobre o próprio processo da vida. 

Portanto, “na sociedade de controle” encontramos essa 

tendência à invisibilização do exercício do poder. Este se 

capilariza formando um tecido microfísico onde a verticalidade 

do exercício do poder é substituída por uma horizontalidade de 

suas práticas". PASSOS e BENEVIDES, (2001, p. 6). 

DELEUZE (2002), na obra Conversações, caracteriza a sociedade 

disciplinar, como um espaço estriado, no qual suas instituições exercem um 

poder de moldagem dos corpos. Já a sociedade de controle se apresenta como 

um espaço liso no qual as instituições se volatilizaram perdendo suas fronteiras 

e mantendo entre si uma relação de modulação num continuum regulador. 

Ainda segundo Passos e Benevides, entre essas instituições da sociedade 

disciplinar, pode-se verificar o que Foucault identificou como panoptismo: 

“forma de poder que se exerce como foco de luz que a tudo ilumina sem ser ele 

mesmo visto. Esse panoptismo apresenta-se sob um tríplice aspecto: 

vigilância, controle e correção/produção”.  

Na saúde, guardando as devidas proporções, quase sempre 

prescrevemos modos corretos de levar a vida, comportamentos saudáveis, 

protocolados, massificados por uma massacrante globalização capitalística, 

que a todos quer clonificar. A medicina técno-científica, seja no hospital, ou nas 

ações da atenção básica, nas visitas domiciliares, a partir da inserção de seus 

profissionais no território, se relaciona com os usuários como objeto de sua 
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prática, como verdadeiros pacientes (7), que com sua prática 

medicamentalizada e medicalizante, permite pouca ou nenhuma capacidade de 

auto-determinação às pessoas no seu modo de levar a vida. Esta prática se 

traduz no cotidiano como uma forma de exercício de poder sobre o corpo no 

micro (biopoder); e mais amplamente, se estabelece como uma política de 

controle sobre os corpos no macro (biopolítica).  

PELBART (2003), afirma que no livro Império, Negri e Hardt ao falar do 

Império, fazem a melhor descrição do que seria a nova estratégia pensada pela 

Sociedade de Controle: 

“O império, diferentemente do imperialismo, é uma nova estrutura de 

comando, em tudo pós-moderna, descentralizada e 

desterritorializada, é sem limites nem fronteiras, engloba a totalidade 

do espaço do mundo, e penetra fundo na vida das populações, nos 

seus corpos, mentes, inteligência, desejo, afetividade. Totalidade do 

espaço, do tempo, da subjetividade. Jamais uma ordem política 

avançou a tal ponto em todas as dimensões, recobrindo a totalidade 

da existência humana”. Idem, (p. 81). 

 

Na sociedade de controle, em substituição aos dispositivos 

disciplinares, que antes formatavam nossa subjetividade, surgem novas 

modalidades de controle, que funcionam através de mecanismos de 

monitoramento mais difusos, flexíveis, móveis, ondulantes, incidindo 

diretamente sobre os corpos e as mentes, prescindindo das mediações 

institucionais antes necessárias. Esse novo regime de controle em espaço liso 

e aberto se exerce através de sistemas de comunicação, de redes de 

informação.  

 

Mas como diz NEGRI, (2001), ao lado do poder, há sempre a potência. 

Ao lado da dominação, há sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, de 

                                                
7 Diz-se paciente àquele que tem a causa de sua modificação em outra coisa que não ele mesmo. A 

potência que caracteriza o paciente não é um poder operar, mas um poder tornar-se, isto é, a 

suscetibilidade com que nele ocorra uma nova forma. A potência passiva está em receber a forma. 

(LEBRUM in CAPRA (2002 p. 122) 
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continuar a cavar, a partir do ponto mais baixo: este ponto... É simplesmente lá 

onde as pessoas sofrem, ali onde elas são as mais pobres e as mais 

exploradas; ali onde as linguagens e os sentidos estão mais separados de 

qualquer poder de ação e onde, no entanto, ele existe: pois tudo isso é a vida e 

não a morte.  

 

 

 4.3.2- CUIDADO, BIOPOTÊNCIA E PRODUÇÃO DE SI. 

 

Em seu livro “Vida Capital: Ensaios de Biopolítica”, PELBART (2003) nos 

fala de um paradoxo que está no cerne da contemporaneidade: “Por um lado a 

vida tornou-se o alvo do capital. Por outro, a vida mesma tornou-se um capital, 

senão o capital por excelência, de que todos e qualquer um dispõem, 

virtualmente, com conseqüências políticas a determinar”. É neste paradoxo 

onde se confundem para o autor as linhas da dominação e da liberação; de 

controle e de escape; de comando e de resistência, de vida e de morte, que 

talvez esteja a “válvula de escape”, a reação à dominação capitalista. Esta 

situação ambígua ainda segundo ele, foi discutida por Foucault em meados dos 

anos 70, quando afirmava que aquilo mesmo que o poder investia 

prioritariamente - a vida – poderia ser onde doravante ancoraria a resistência a 

ele, numa reviravolta inevitável. No mesmo raciocínio o autor diz que coube a 

Deleuze explicitar que ao poder sobre a vida (biopoder), deveria responder o 

poder da vida (biopotência), “na medida em que ela faz variar suas formas, e 

reinventa suas coordenadas de enunciação” (Idem, p. 24).  

O mesmo PELBART (2003, p.86 e 87) ao refletir sobre o conceito de 

Multidão cunhada por Negri e Hart,  tenta esmiuçar a utilização constante do 

prefixo bio nesse verdadeiro leque conceitual: Biopoder como um regime geral 

de dominação da vida; biopolítica como uma forma de dominação da vida que 

pode também significar no seu avesso, uma resistência ativa; e biopotência 

como a potência de vida da multidão, que inclui o trabalho vital, o poder comum 

de agir, a potência de autovalorização que se ultrapassa a si mesma, a 

constituição de uma comunialidade expansiva (...) Para usar uma concepção 

mais nietzschiana, (embora a base de Negri seja mais espinosista, ainda 
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segundo Pelbart), pode-se pensar numa vontade de poder, que  na sua 

expansividade tem por efeito a transvalorização dos valores, destruição e 

criação de novos valores, e sobretudo tem o poder de apropriar-se das 

condições de produção de valor. E talvez o primeiro passo seja o 

reconhecimento de que temos valor, e acreditar que podemos vazar, pois afinal 

como nos diz PELBART (2003) inspirado em NEGRI e HARDT (2006): “Ao lado 

do poder há sempre a potência. Ao lado da dominação a insubordinação. E 

trata-se de cavar, de continuar a cavar, partir do ponto mais baixo, lá onde as 

pessoas sofrem, ali onde elas são as mais pobres e as mais exploradas; ali 

onde as linguagens e os sentidos estão mais separados de qualquer poder de 

ação é onde, no entanto, ele existe; pois tudo isso ali é a vida e não a morte". 

Afinal o poder como diz Negri inspirado em Espinosa, é superstição, 

organização do medo.  

Talvez caiba a nós profissionais de saúde, ao invés de determinar 

formas corretas de levar a vida, sentir as forças subjetivas implicadas nas 

relações; as vontades e desejos que recusam a ordem hegemônica; as linhas 

de fuga que forjam percursos alternativos, e incentivá-las, como processos de 

produção de valor, de produção de vida, de produção de si. 

 

4.3.2.1 - REFLEXÕES SOBRE UM CASO DO PMF-NITERÓI.  

Ao chegar com um grupo de alunos de medicina e odontologia numa 

unidade do PMF de Niterói, onde estes alunos desenvolvem atividades de 

campo (5), a equipe nos descreve o caso de uma senhora, que apesar das 

constantes visitas à sua casa, insiste em não comparecer regularmente às 

consultas agendadas; às referencias a consultas e exames nas unidades de 

maior complexidade da rede; e que por mais que a equipe se esforce, não 

consegue estabelecer um vínculo com ela e sua família. “Ela parece não se 

interessar por nada, pois nem a ultrassonografia que marcamos para ela, e de 

graça, ela não apareceu para fazer. Já não sei mais o que fazer com ela". 

                                                
5 O trabalho de campo é estruturado a partir do texto Necessidades de saúde (Cecílio, 2004). Os alunos 

após visitar algumas famílias no território escolhem uma família onde fazem o diagnóstico de saúde 

(qualidade de vida, acesso, vínculo e acolhimento), propondo um projeto terapêutico (Franco, 2004). 
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Sugeri, sem julgamento a respeito da sua conduta estabelecida a priori, 

fazermos uma visita a esta família para tentarmos entender melhor o que se 

passava com eles.   

Ao chegarmos à casa da família encontramos D. Maria. Simpática, 

receptiva, bem disposta, que depois de nos apresentarmos, provocada por nós, 

se pôs a falar um pouco de sua história de vida. Ela nasceu na região 

metropolitana de Maceió/AL, 50 anos, tinha 06 filhos, e casada com Sr. José, 

53 anos, um pescador, cuja renda é tão flutuante quanto as marés, renda essa 

muitas vezes diminuída pelas constantes “escapulidas” do marido, que ela 

relatava ser muito mulherengo. Seus dois filhos mais velhos, pescadores como 

o pai, vivem “embarcados”, e aparecem em casa tão pouco quanto contr ibuem 

para a renda familiar. Na casa convivem, a filha de 16 anos com um filho de 2 

anos; outra de 14 (motivo de grande preocupação, pois segundo a mãe 

desaparece por semanas, e relata querer engravidar de alguém do tráfico para 

se arrumar financeiramente na vida); e mais dois filhos de 09 e 06 anos.  

A casa onde reside a família tem dois quartos, um banheiro precário, 

uma cozinha, e uma sala ao ar livre, (pois o telhado desabou há alguns 

meses), onde um  sofá e uma mesa ficam expostos ao sol e a chuva. Uma 

desordem total no interior da casa, roupas, pratos com restos de comida se 

misturam nos quartos enfeitados por duas TVs, que não funcionam. Sobre a 

pia, sem torneira, um amontoado de panelas sujas, convive com moscas e 

algumas baratas que passeiam tranquilamente sem ser importunadas pelos 

membros da família.   

A casa de D. Maria foi cedida pela Associação de Moradores, que 

através de recurso público municipal, adquiriu algumas casas para abrigar 10 

famílias desabrigadas pelas chuvas em outro bairro da cidade. Ela relata sentir 

saudades do local de onde veio, “mas tudo se ajeita nesta vida, né doutor”; pois 

lá, ela tinha uma birosca que gerava algum dinheiro para a família. Suas filhas 

não conseguiam se adaptar a nova casa e nem a nova escola neste bairro, e 

por isso (a mais velha por ter que cuidar do filho, e a mais nova por 

desinteresse) não estudavam mais.  A mãe relata o desejo de voltar pra 
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Alagoas, no que as filhas reagem veementemente, pois dizem que lá a única 

carne que comiam eram camundongos. 

O quintal, um verdadeiro depósito de lixo, pois o marido armazena latas, 

garrafas e papelão para vender para reciclagem, mas quando o monte crescia, 

“vinha a chuva e levava quase tudo”... 

Relata que gosta muito do posto de saúde, mas com tanta coisa pra 

fazer em casa não conseguia se lembrar do dia das consultas agendadas, pois 

não sobrava tempo pra nada.   

“Às vezes, afirma-se que os usuários não estão preocupados com os 

destinos do SUS, que estão desapropriados dele. Discordamos: eles 

não estão desapropriados do que lhes interessa ou daquilo que lhes diz 

respeito às suas próprias estratégias de sobrevivência... Montar 

serviços de saúde, criar PSF’s são estratégias nossas. Eles não têm de 

se apropriar”. (ONOCKO CAMPOS, 2005)  

Despedimos-nos, e continuamos acompanhando a equipe em outras 

duas visitas. Uma delas nos chamou muito a atenção. A casa ao lado onde 

residia outra D. Maria, era o oposto do que acabávamos de presenciar.  Uma 

casa pequena, modesta, mas muito organizada, terreno varrido, e um jardim 

repleto de flores. Orquídeas, hortênsias, e pássaros conviviam em um 

ambiente muito harmônico. Ali residiam duas senhoras, com alguma renda fixa, 

aposentadas, cujo hobby era cuidar do jardim, e de um pequeno pomar. 

Perguntamos se conhecia a vizinha, sua xará, e ela nos respondeu com um 

sim, reticente. Sugerimos a possibilidade de uma parceria com a vizinha para 

fazer lá, quem sabe, um quintal florido como o dela. Ela disse que gostaria, 

mas com uma expressão um tanto cética dizia que não sabia se a família ao 

lado se interessaria.  

Voltamos para o posto de saúde (módulo do PMF) pensando como 

trabalhar com aquela família. Estávamos todos muito impressionados com a 

força daquela mulher, que praticamente sozinha, dentro daquelas condições de 

adversidade, educava seus seis filhos, cuidava da casa, e passava ainda muita 

alegria de viver ao falar.  
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Pegamos cadastro e prontuários da família buscando compreender 

melhor a história de vida daquelas pessoas, e refletimos juntos acerca da 

“estreiteza” do projeto terapêutico pensado pela equipe para aquela família 

bastante singular. Quisera que seus maiores problemas fossem o 

comparecimento às consultas agendadas, ou os exames que achávamos que 

seriam importantes ela realizar. Neste momento um aluno observa no cadastro, 

que na semana seguinte, quando retornaríamos à unidade, seria o dia do 

aniversário de D. Maria, 11 de outubro. Ele sugere comprarmos bolo e 

refrigerantes e irmos lá cantar parabéns para ela, comemorar. “Ao invés de 

sempre irmos reclamar das suas ausências nas consultas, cantar parabéns 

para ela, prestar uma homenagem, comemorar seus 50 anos de vida, talvez 

fosse um movimento que melhorasse o vínculo com a equipe de saúde, sei 

lá...”. Após alguns questionamentos todos concordaram e fizemos uma 

“vaquinha” para que a mãe do proponente pudesse fazer um bolo para o 

aniversário da Dona Maria. A técnica de enfermagem sugeriu que 

convidássemos para a festa de aniversário a vizinha, Maria II, o que todos 

concordaram.  

Na semana seguinte, subimos todos, alunos e equipe, levando o bolo e 

os refrigerantes para o aniversário de D. Maria.  A equipe ligou para vizinha 

lembrando-a do encontro. Chegamos juntos, bolo em punho, e a cara de 

espanto da nossa homenageada.  

- Sabe que dia é hoje D. Maria? 

-  Hum, já sei, dia das crianças.  

- Não, dia das crianças é amanhã. 

- Então não sei. 

- Hoje é o dia do seu aniversário e nós viemos cantar parabéns pra 

senhora, que é uma mulher de muita fibra, de muito valor, e que tem 

muito a comemorar. 

-Ah meu Deus, é mesmo. Nem lembrava mais do dia do meu 

aniversário. Gente esse bolo todo é pra mim? Nossa, acho que nunca 
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tive uma festa de aniversário. E muito emocionada, chorando disse: 

“ninguém nunca cantou parabéns para mim”. 

Esta cena nos afetou a todos, ficamos emocionados, o que me remeteu 

à Rolnik, (2007), quando nos fala de partículas dos afetos que percorrem os 

corpos em momentos de intensidade contínua; e descreve a latitude como “a 

dinâmica das ondas e vibrações desses mesmos afetos, o estado intensivo da 

potência de afetar e ser afetado desses corpos, o conjunto de afetos que os 

preenche a cada momento - em sua latitude.”  

Cantamos parabéns, muitos beijos, abraços, e assistimos e 

presenciamos talvez a primeira confraternização, o primeiro encontro entre 

estas vizinhas. As filhas observavam com certo espanto, até que alguém disse: 

Vocês não vão abraçar sua mãe? Ao que elas timidamente obedeceram. E D. 

Maria, entre abraços, sorria e chorava.  

A capacidade de afetar produzindo alegria nos bons encontros, segundo 

Espinosa, “aumenta a potência de agir” no mundo. E, nos pareceu que foi 

justamente o efeito deste encontro, que nos afetou a todos, D. Maria, 

profissionais, e alunos. Acredito termos naquele instante vivenciado novas 

formas de cuidado, novas formas de olhar. É que talvez ainda não 

soubéssemos, estivéssemos “vendo” para além do olho retina, percebendo 

com o corpo vibrátil (ROLNIK, 2007, p.12), como é bom se deixar afetar pelos 

bons encontros (paixões alegres), que a vida pode nos propiciar, e podem 

produzir “vontade de potência” que aumenta nossa força para atuar na vida, 

produzindo-a, se desejarmos, de outra forma.  

Certamente muitos de nós também fomos movidos pela compaixão, por 

uma prática compassiva, altruísta, tão constituinte dos profissionais de saúde, e 

não vamos nos desvencilhar dela facilmente. Mas é preciso estar atento a uma 

possível “paternalização” nestes encontros com usuários nos serviços de 

saúde, e tentar apostas ao máximo na autonomia do outro.  

Dois meses depois, com a ajuda da equipe, seus filhos menores 

estavam matriculados na escola, inclusive a filha de 14 anos, que após revelar 

que queria ser “médica ou artista”, foi encaminhada a um projeto na 
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comunidade (orquestra de violinos) e voltou a estudar. D. Maria José 

estabeleceu novos vínculos com a equipe do PMF, e com a sua vizinha. As 

histórias de amores e rejeições entre os membros da família vieram à tona em 

encontros com a equipe.  

Os alunos e a equipe ficaram impactados com este processo, onde a 

partir da prática de um serviço, se pôde refletir mais do que sobre protocolos 

clínicos, sobre cuidado, acolhimento, vínculo, e de como pequenas ações 

podem ser disparadoras de processos, de elevação de auto-estima, de 

produção de mais vida.  

Apesar de todos estes encontros a filha de 14 anos ficou grávida, e mais 

um membro foi incorporado a esse lar, que já tem, também fisicamente, outra 

“cara”. Algumas prateleiras de tábuas e cordas nos quartos e na cozinha deram 

um novo senso de organização à casa. Uma torneira foi instalada na pia da 

cozinha, e o jardim, pouco a pouco, lentamente, começa a tomar o lugar do lixo 

no quintal. Recentemente soube que D. Maria conseguiu retornar para o local 

onde residia antigamente, sua casa foi reconstruída e ela se mudou com toda a 

família.  

Este encontro disparou em mim novas possibilidades de encontro, e a 

partir dele comecei, no trabalho de campo com as equipes do PMF, a tentar 

compreender a história de vida das pessoas, me deixando afetar pelos 

encontros, e questionando os projetos terapêuticos construídos de forma 

protocolar, sem ouvir o outro. Afinal cuidar é mais do que prescrever, 

diagnosticar, referenciar, é não perder a dimensão do outro como igual na 

relação que estabelece comigo na vida.  

“Um indivíduo é antes de mais nada uma essência singular, 

isto é, um grau de potência. A essa essência corresponde certo 

poder de ser afetado. Essa relação, finalmente, subsume 

partes, esse poder de ser afetado é necessariamente 

preenchido por afecções.” (DELEUZE, 2002. p. 33). 

 Talvez deva ser esta a aposta primeira dos serviços de saúde. Apostar 

mais do que em uma clínica ampliada, no cuidado, como capaz de despertar a 
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potência (8) das pessoas, na força de suas capacidades, de possibilidades, 

como novos modos de inventar o viver, e como dizia MERHY, (2004), distintas 

maneiras de se criar e recriar os desejos e suas concretizações, com a aposta 

de que a minha vida é a sua vida, a minha liberdade é a sua liberdade, o meu 

direito é o seu direito.  

Sabemos que tais apostas remam contra a maré, contra o modo de 

processos exploradores da vitalidade das coisas, contra os interesses 

mesquinhos e de poucos, mas poderosos e dominantes. Contra a massacrante 

massificação de uma globalização capitalística que a todos quer clonificar.  

Devemos apostar na vida como inteligência, afeto, cooperação, desejo, 

potência.  

“A vida deixa de ser reduzida à sua dimensão biológica para tornar-se cada 

vez mais uma virtualidade molecular na multidão, energia aorgânica, corpo 

sem órgãos. O bios é redefinido intensivamente, no interior de um caldo 

semiótico e maquínico, molecular e coletivo, afetivo e econômico. Aquém da 

divisão corpo/mente, individual/coletivo, humano/inumano, a vida ao mesmo 

tempo se pulveriza e se hibridiza, se moleculariza e se totaliza. E ao se 

deslocar de sua acepção predominantemente biológica, ganha uma amplitude 

inesperada e passa a ser redefinida como poder de afetar e ser afetado, na 

mais pura herança espinosiana. Daí a inversão do sentido do termo 

biopolítica não mais como o poder sobre a vida, mas como potência de vida”. 

LAZZARATO em PELBART, (2003, p. 83): 

 

 

 

                                                
8 Potência traz a visão institucionalista de Baremblitt, (1992, p 185), como capacidades virtuais 
ou atuais de produzir, inventar, transformar, que tem uma forte influência do pensamento  
nietzschiano quando nos oferta em sua obra Vontade de Potência como “a vontade de durar, 
de crescer, de vencer, de estender e intensificar a vida, um verdadeiro desafio à transmutação 
dos valores estabelecidos.” (NIETZSCHE,  2002, p. 68) 
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4.3.2.2. - A CLINICA PERIPATÉTICA COMO UM “DESVIO” NA PRODUÇÃO 

DE NOVAS POSSIBILIDADES PARA O CUIDADO. 

Buscando a origem grega da palavra clínica, PASSOS e BENEVIDES 

(2000), propõem uma nova denominação para a clínica, que chamaram de 

Clínica do Desvio. Os autores afirmam que: 

“O sentido da clínica, para nós, não se reduz a esse movimento 

do inclinar-se sobre o leito do doente, como se poderia supor a 

partir do sentido etimológico da palavra derivada do grego 

klinikos (“que concerne ao leito”; de klíne, “leito, repouso”; de 

klíno “inclinar, dobrar”).  

Ainda segundo os autores ”Mais do que essa atitude de acolhimento de 

quem demanda tratamento, entendemos o ato clínico como a produção de um 

desvio (clinamen), na acepção que dá a essa palavra a filosofia atomista de 

Epicuro (1965). Esse conceito da filosofia grega designa o desvio que permite 

aos átomos, ao caírem no vazio em virtude de seu peso e de sua velocidade, 

se chocarem articulando-se na composição das coisas. Essa cosmogonia 

epicurista atribui a esses pequenos movimentos de desvio a potência de 

geração do mundo. É na afirmação desse desvio, do clinamen, portanto, que a 

clínica se faz”.  

A imagem favorece a idéia de iguais (átomos) que ao se 

chocaram num encontro articulam-se e produzem coisas, que 

no caso dos átomos produz a potência de geração do mundo, 

portanto, de vida. Daí sua relação com a clínica. Clínica 

enquanto experiência de desvio, do clinamen que faz bifurcar 

um percurso de vida na criação de novos territórios 

existenciais. (PASSOS e BENEVIDES, 2000, p.74) 

PELBART, na introdução do livro de LANCETTI (2008) define saúde não 

como uma medrosa luta contra a doença, mas como produção de vida, arte de 

(des)subjetivação, potência de encontro. E interroga: 
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“Como investir na autonomia e não na infantilização dos 

sujeitos, como suscitar em suas vidas o acontecimento inédito, 

como introduzir a surpresa, senão pela ascendência afetiva, 

entrando com o próprio corpo, mobilizando o entorno, 

inventando conjuntamente uma linha de fuga, um 

agenciamento coletivo?”  Pelbart, in, LANCETTI, (2008, p.12). 

 

É onde se revela a idéia de uma clínica praticada em movimento, fora 

dos espaços convencionais, com o que se inaugura outras formas de 

abordagens terapêuticas, centradas nos encontros, nas relações de afeto. 

 

“Estar presente em movimento, por as pessoas de pé, 

desterritorializar o contexto e o setting, habitar o limite e a 

tensão, investir na força, eis uma reversão nos hábitos clínicos 

consagrados”. (...) Idem, 2008, p. 12.  

 

LANCETTI, (2008) em seu trabalho, Clínica Peripatética, fala de sua 

experiência enquanto profissional de saúde mental, mas nos aponta várias 

estratégias, vários desvios, que podem perfeitamente ser pensados como 

estratégia para a construção de novas abordagens para a clínica nos serviços 

de saúde. Particularmente nos interessa refletir sobre estas possibilidades no 

trabalho de campo dos profissionais do PMF de Niterói, onde as equipes, 

(médicos e técnicos de enfermagem), têm 20h semanais de sua carga horária 

para desenvolvimento de atividades fora do espaço do ambulatório. Refletir 

sobre que práticas estes profissionais desenvolvem, que instrumentos de sua 

“caixa de ferramentas“ eles utilizam em seu cotidiano.  

 Segundo o autor a escolha do temo peripatético faz referência a 

conversações e pensamentos que ocorrem durante um passeio, caminhando – 

peripatetismo – como ferramenta para entender uma série de experiências 

clínicas realizadas caminhando.  
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“Peripatético no sentido comum do adjetivo e no sentido 

etimológico da palavra que provém do grego, peritatéô: 

passear, ir e vir conversando. A escola filosófica fundada por 

Aristóteles (384-322 A.C.), tornou-se conhecida pelo nome 

peripatética em virtude do costume do Estagirita de ensinar 

andando pelos jardins de Apolo no Liceu, perto de Ilissos, nas 

cercanias de Atenas”. LANCETTI, (2008, p. 15).  

A idéia da clínica peripatética pode se somar às estratégias de saúde da 

família de convivência no território. A possibilidade de laços afetivos e efetivos 

se estabelecerem entre equipes de saúde e famílias através de visitas 

domiciliares periódicas, pode vir a ser maior do que os encontros que ocorrem 

apenas no espaço dos consultórios. Mas esta não é uma tarefa fácil. São 

diversos os componentes de subjetividades, diferentes territórios existenciais 

(do médico com um saber territorializado no seu campo profissional), e o do(s) 

usuário(s) com seus territórios construídos a partir de seu universo cultural 

(religiões, códigos de ética próprios, etc), convivendo, se encontrando. 

Concordando com LANCETTI , consideramos que um profissional de saúde 

que convive no território geográfico onde as pessoas vivem “precisa ser um 

erudito em cultura para não estabelecer uma luta epistemológica inerte”. 

O autor fala ainda das possibilidades da clinica peripatética, em seus 

encontros de afetos produzir agenciamentos.  

“Agenciamento, um conceito Deleuziano, que significa uma 

relação aparalela, onde o modelo é a orquídea e a abelha, uma 

série animal e outra vegetal se fecundando, um agenciamento 

é uma multiplicidade. Um simples encontro entre um grupo de 

mulheres negras e feministas, entre um depressivo e um grupo 

de hipertensos não opera necessariamente uma conexão, mas 

as vezes a multiplicidade emerge, e opera mudanças ” (Idem, 

p. 120).  

Um bolo de aniversário, (estratégia pensada por alunos de graduação 

inseridos em campo de estágio em uma unidade de saúde da família), após um 

encontro onde a equipe falou menos e escutou mais, que lembrava a uma 

pessoa que o dia que marca o seu nascimento merece ser comemorado, sua 
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vida merece ser vivida, celebrada, pode ter sido um dispositivo capaz de 

desencadear nesta pessoa uma potência, uma vontade de viver mais e melhor. 

Isto é talvez o que Deleuze chama de agenciamento, “uma multiplicidade”. 

Certamente o projeto terapêutico pactuado entre equipe de saúde e aquela 

família, não foi obra de um bolo de aniversário; mas de uma manifestação de 

afetos, percebida não pelo olho retina, pelo corpo vibrátil, um encontro de 

afetos, plenamente correspondidos, facilitado pelo encontro fora das paredes 

de um ambulatório, caminhando por territórios, ali onde a vida pulsa, e muitas 

vezes se mostra. 

 

 

4.4 – O DESEJO E AS ESFERAS CONATUS, PATHOS, LÓGUS e ÉTHOS 

NA CONSTITUIÇÃO DE NOSSA PSIQUE. 

 

Aprofundando um pouco mais nossa reflexão sobre o cuidado em saúde, 

entendido como encontro de subjetividades muitas vezes distintas, que pode 

produzir novas potências, novas formas de levar a vida a partir dos encontros 

que a vida nos propicia, gostaria de me remeter ao trabalho de CHACRA 

(2002, p. 113):   

“Quando falamos de experiências subjetivas singulares, 

ressaltamos sempre o domínio psíquico que a constitui, pois se 

trata do elo fundamental entre o corpo vivo vibrátil, e o mundo 

externo, território do objetivo e do subjetivo concretos”.  

 

Segundo o autor, o que chamamos de psíquico (este elo entre o nosso 

corpo vibrátil e o mundo vibrátil), é um complexo de fenômenos afetivos, 

comunicativos e produtores de ações que delimitam espaços e possibilitam 

outros domínios da subjetividade, tal como o político, o ético e o sujeito do 

conhecimento.  
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Estes fenômenos são esferas de processos complexos que se 

intersectam e se constituem um a partir do outro, agenciando modos de 

expressão, formas de afetar e se deixar afetar pelo mundo, atos de 

comunicação, de subjetividade. O autor vai chamar cada um destes fenômenos 

de Esfera Conatus (do desejo de se perseverar na existência, da 

sobrevivência, das pulsões e dos instintos); Esfera Pathos (das emoções, 

sentimentos e paixões); Esfera Logos (da cognição, da razão e da linguagem); 

e Esfera Ethos (da consciência moral e da ética imanente).  

As esferas Conatus e Pathos foram desconsideradas, sepultadas, pelo 

triunfo da ciência cartesiana. Descartes, no discurso do Método, afirma que 

graças à técnica o homem será “mestre e senhor da natureza”. Não há mais 

aqui a submissão à natureza, mas intenção de dominá-la fora e dentro de nós.  

Este pensamento iluminista constrói um projeto de um conhecimento universal, 

de uma racionalidade capaz de “esclarecer”, “clarificar”, “clarear”, “ilustrar’, 

“iluminar”. Assim a racionalidade iluminista, de estilo cartesiano, coloca a 

sensibilidade, o desejo e a paixão como inimigos do pensamento.  

A cisão corpo e alma funda a modernidade, constata MATOS, in  

NOVAES (1990, p. 283 e 284). O autor cita Walter Benjamim, em O Drama 

Barroco Alemão:  

“O dualismo corpo e alma impede que a paixão seja a base empírica do 

desenvolvimento da racionalidade, incompatibilizando a relação entre homem 

e seu desejo, entre a razão e o corpo, sua história, sua memória. A filosofia 

como ciência do rigor requer uma racionalidade de cálculo e de exatidão que 

milimetre o mundo". (IDEM, 1990). 

 

Segundo BOVE (2009), Na contramão deste pensamento, Spinoza 

provocou escândalo com sua idéia fundamental segundo a qual a própria 

noção de Deus só tem sentido se a identificarmos com aquilo que é 

infinitamente infinito, ou seja, a Natureza.  Esta natureza determina a existência 

de seres e de coisas, como nós e os outros, que se caracterizam por diferentes 

níveis de potência ou de força. De tal forma que a visão que ele tem daquilo 
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que há para ser explicado e entendido – a realidade – é articulada do ponto de 

vista do desejo. Mas o desejo é compreendido como potência: não desejo “de 

algo”, mas a própria potência de afirmar a vida e produzir efeitos. É isso que 

ele chama em latim de Conatus – o esforço que cada ente faz para perseverar 

no seu ser. Dito de outro modo, o apetite ou desejo é, Dito de outro modo, o 

apetite ou desejo é, antes de tudo, uma potência para agir. Conatus como 

esforço para perseverar, e apetite como potência de agir.  

 

A esfera Conatus (da sobrevivência, das pulsões e dos instintos), é a 

esfera dos processos e fenômenos instintivos e pulsionais; entendendo instinto 

como relativo a forças geradoras de comportamentos fixados, do ponto de vista 

filogenético (ou seja, aparecendo de forma muito similar em todos os indivíduos 

da mesma espécie), geradas de modo inconsciente, porém sempre com uma 

finalidade precisa e, independente de qualquer aprendizado; e pulsionais 

(processo dinâmico que consiste numa pressão ou força que faz o organismo 

tender para um objetivo). 

O autor inclui entre os fenômenos instintivos aqueles ligados a 

sobrevivência tais como a respiração como urgência de troca de gases,  a 

sucção e a fome como urgência de alimentos, as necessidades excretoras, as 

necessidades de cuidar (o instinto da maternidade por exemplo), a 

necessidade de viver em grupo, a reprodução (instinto sexual), etc.  

Como fenômenos pulsionais destaca a libido enquanto substrato das 

transformações da pulsão sexual quanto ao objeto, (diferente do instinto sexual 

ela não é pré-determinada biologicamente); o apetite (appetitus) no sentido 

espinosiano como esforço (conatus) pelo qual todo ente se esforça para 

perseverar na existência, ou seja, como a essência do ser; o desejo (cupiditas) 

também um sentido espinosiano, como apetite de que temos consciência, 

essencialmente como “propulsão de nosso ser entre os seres que nos afetam e 

são por nós afetados”.  

Antonio Damásio, professor e chefe do Departamento de Neurologia da 

Universidade de Iowa, em seu livro, Em busca de Espinosa: Prazer e dor na 
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ciência dos sentimentos, diz que ao revisitar o pensamento de Espinosa 

encontrou paralelos com o que a mais avançada neurociência só agora está 

descobrindo. Neste trabalho o autor discute em várias citações (páginas 43, 44, 

87, 143, 144, 148, 185, 273, 282, 302) a idéia de Conatus em Espinosa.  

DAMÁSIO (2004). 

Segundo DAMÁSIO, (2004, p. 41), Espinosa colocou todas estas 

reações (a fome, a sede, a curiosidade, os comportamentos exploratórios, 

lúdicos e sexuais) sob a designação de apetites; e com grande refinamento 

usou outra palavra, desejo, para a situação em que o indivíduo consciente 

toma conhecimento de um apetite. A palavra apetite designa o estado 

comportamental de um indivíduo afetado por uma pulsão; a palavra desejo 

refere-se ao sentimento consciente de um apetite e à sua consumação, ou a 

sua frustração. Esta distinção espinosiana é equivalente à distinção entre 

emoção (apetites) e sentimento (desejo), que o autor longamente discute neste 

trabalho.  

Seguindo o mesmo raciocínio, CHAUI, (1990 p. 46) afirma que, para 

Espinosa, entre o apetite e o desejo não há qualquer diferença, senão a de que 

o desejo é aplicado aos homens quando têm consciência de seus apetites.  

O estado inato de 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 do que 

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

estar. É claro que a tentativa contínua de conseguir um estado de vida 

equilibrado é um aspecto profundo e definidor de nossa existência. Espinosa 

designa este esforço implacável com o termo Conatus, palavra latina que pode 

também ser traduzida como tendência, ainda segundo DAMÁSIO (2004, p. 43) 

MARTINS (2000, p. 3 e 4) discute as diferenças e semelhanças entre o 

pensamento de Espinosa e Nietzsche. Ao discutir as semelhanças do 

pensamento dos dois filósofos se refere ao Conatus. Afirma que tanto a 

atividade quanto a reatividade provêm desta nossa característica constituinte: 

de nosso Conatus. Conatus para Espinosa é o movimento espontâneo 
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intrínseco a todo indivíduo, sua potência, seu elã interno, vindo da substância, 

da vida; uma pulsação, uma pulsão originária de vida e de expansão, que leva 

todo indivíduo a buscar expandir sua potência de agir. O que em Nietzsche 

será nomeado Vontade de Potência. Podemos então ler Espinosa com os 

olhos de Nietzsche (assim como ler Nietzsche com os de Espinosa): o Conatus 

individual corresponde à Vontade de Potência individuada.  

É esta definição de Conatus como Vontade de potência, como 

expansão da nossa capacidade de agir ao acreditarmos em nós mesmos -  que 

MARTINS (2000) aponta como uma semelhança entre o pensamento de 

Espinosa e Nietzsche – e que estou considerando ao trazer para este trabalho 

o conceito de Conatus. Conatus como a capacidade de atribuir valor de alegria 

a si próprio, demonstrando confiança em si mesmo como constituinte de nossa 

subjetividade, de nosso desejo; e não apenas como uma propensão biológica à 

sobrevivência.  

 

E o que é o Conatus de Espinosa em termos contemporâneos? O 

conatus é o agregado de disposições presentes em circuitos 

cerebrais que uma vez ativados por certas condições do ambiente 

interno ou externo, leva à procura do bem-estar. DAMÁSIO, (2004, p. 

44). 

Na conclusão de seu trabalho CHACRA, (2002) fala do que considera a 

missão do médico como profissional de saúde: “propiciar relações de ajuda que 

fortaleçam o CONATUS (esforço/desejo do corpo para perseverar na 

existência) de quem nos procura”. Ou nas palavras de Damásio tentar 

despertar o “conatus” das pessoas em seu ambiente.  

Na maioria das vezes, a nossa sociedade de classes vai destruindo as 

potencialidades das pessoas, “enquadrando-as” desde criança em rótulos, 

(incompetente, com dificuldade de aprendizado, criança levada, hiperativa, 

burra, pobre; e sem chances de ascender socialmente; já nasceu bandido, etc), 

que podem acompanhá-la por toda a vida, destruindo até a possibilidade de 
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desejar algo maior e melhor para si, principalmente entre aquelas menos 

favorecidas economicamente.  

Em um trabalho com jovens (entre 15 e 20 anos) em uma comunidade 

situada na periferia de Niterói, completamente submetida pelo comércio ilegal 

de drogas, o coordenador de Artes do projeto, numa reunião com os pais 

destes jovens perguntou quem seria a mãe de Paulo (nome fictício). Ninguém 

na platéia se manifestou, até que uma senhora visivelmente constrangida 

levantou a mão se identificando. O coordenador do projeto teceu muitos elogios 

a capacidade de criação de seu filho, sua solidariedade com os colegas, e que 

este tinha um destacado desempenho nas atividades do projeto. A mãe 

começou a chorar copiosamente. “Não acredito que alguém encontrou alguma 

coisa boa nesse menino. Ele foi expulso do colégio por duas vezes, e sempre 

se referiam a ele como uma criança malvada, incapaz de apreender, um negro 

safado, que certamente ia virar bandido”. Ficamos todos impressionados com o 

relato da mãe, compreendendo o seu medo inicial de se identificar como mãe 

de Paulo. Estes rótulos na maioria das vezes se cristalizam e se constituem 

como verdadeiros  territórios de existência destas pessoas, que deixam de 

acreditar em suas capacidades e  potencialidades, seus sonhos, seus desejos.   

 O segundo fenômeno constitutivo da nossa psique é o que CHACRA 

(2002) chama de Pathos.  

Na modernidade, e principalmente na área de saúde o Pathos nos 

remete a noção de doença, patologia. Segundo MARTINS F. (1989 p. 5-8), 

este conceito traz consigo possibilidades e problemas mais amplos que o 

sentido de doença, não fazendo parte de um só campo de estudos como a 

palavra “patologia” indica. Investigando-se com mais cuidado percebe-se que 

se trata de uma dimensão essencial humana. O pathos seria compreendido 

como uma disposição (Stimmung) originária do sujeito que está na base do que 

é próprio do humano. Assim, o pathos atravessa toda e qualquer dimensão 

humana, permeando todo o universo do ser. O pathos se encontrará sempre na 

base, dis-posição geral organizadora e propulsora do destino humano. Esta 

dis-posição torna-se muitas vezes o elemento motor, o sopro da vida de toda 

uma existência.  
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Buscando descaracterizar o sentido único na modernidade de pathos 

como patologia, MARTINS F. (1989. p.5-17), cita várias significações dadas 

pela filosofia à expressão. Relaciona pathos com a idéia de simpatia e de 

antipatia, e diz que estas não estão presentes só na clínica diária. O que nos é 

próximo, aquilo que tem parentesco conosco, consegue promover simpatia ou 

antipatia. Aquilo ou aquele que detecto como desejável, agradável, ou melhor 

ainda, aquilo a que me identifico provoca minha simpatia, ou em caso contrário, 

antipatia. Nos dois casos estamos implicados como sujeitos, ficando 

evidenciado que existe qualquer coisa em mim que me dispõe a experimentar 

algo páthico. Pathos pode ser então paixão, seja ela paixão alegre ou triste.   

Para BOVE (2009), temos duas idéias centrais: o Conatus como o 

esforço para perseverar; e o Apetite como potência de agir. Em função dos 

encontros que se dão entre os vários seres, a potência de cada um deles 

flutua. A alegria é definida por Espinosa como a sensação que experimentamos 

quando nossa potência aumenta, e tristeza é o efeito de um encontro que 

diminui nossa potência de agir. 

Em relação às paixões DELEUZE (2002) destaca a diferença do 

pensamento de Aristóteles e Espinosa. Para Aristóteles o homem só alcançaria 

a virtude, e por conseguinte a felicidade, se “educasse” as suas paixões, o que 

mostra uma preocupação apenas com a moral, sendo ela o caminho para 

atingir a felicidade. Já Espinosa considera justamente o inverso disso, ou seja, 

não devemos “educar” nossas paixões, não devemos ficar adstritos a moral e 

sim a ética, que seria o verdadeiro caminho para se atingir a felicidade. 

Espinosa se preocupa com a singularidade de cada indivíduo, ou seja, não 

haveria uma “receita” hermética para se atingir a felicidade, pois o único 

caminho seria, conforme ensina Deleuze, uma desvalorização de todas as 

paixões tristes em proveito da alegria (paixões alegres), sempre respeitando as 

singularidades de cada indivíduo.   

Na modernidade a força do pensamento socrático-platônico-aristotélico 

que busca “naturalmente” a verdade como Razão transcendente e superior à 

natureza física e aos corpos que a compõe vai se tornar hegemônica; o que fez 

com que a nossa cultura ocidental se pautasse mais na moral virtuosa de 

Aristóteles do que na ética de Espinosa. 
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Uma explicação mais clara acerca das afecções (ou paixões) nos traz 

BOVE (2009). Para ele, também referenciado no pensamento de Espinosa, as 

afecções (ou modificações) do corpo decorrem de seus encontros com outros 

seres, outros entes que lhes são exteriores, e com as quais ele entra em 

relações de conflito, confronto, aliança, etc. Esses encontros acarretam 

modificações na potência de agir de cada um dos envolvidos (a alegria ou a 

tristeza), e que correspondem simultaneamente, no espírito, a tipos de idéias 

ou representações. Ou seja, o afeto é ao mesmo tempo e indissoluvelmente 

uma afecção ou modificação do corpo, algo sentido como uma sensação, 

vivência ou experiência, e uma afecção da alma, uma idéia. Para Espinosa um 

afeto e uma idéia são duas faces de uma mesma moeda. Das afecções temos 

três casos possíveis, ainda segundo  BOVE (2009, p. 4 e 5): 

 

- O afeto ajuda a potência de agir de um corpo: quando o experimentamos, 

sentimo-nos mais energizados, mais fortes, mais potentes. Dependendo do 

grau em que se der este aumento de potência, pode ocorrer um fenômeno de 

complexificação, de multiplicação, de nossas aptidões a afetar e a sermos 

afetados, simultaneamente. Quando isso acontece a partir de certo limiar, 

podemos ter um tipo de idéia a que Espinosa denomina “idéias verdadeiras”. O 

pensamento de Espinosa trabalha com a idéia de patamares de complexidade 

e de complexificação. O que leva então à concepção de que as idéias 

verdadeiras surgem a partir de certo limiar de densificação deste reticulado 

pelo qual podemos representar as capacidades de potência de um determinado 

indivíduo. Outro ponto importante: para Espinosa, a idéia verdadeira só pode 

acompanhar afetos simultaneamente ativos e alegres.  

 

No segundo caso, há um aumento da potência de agir do corpo, mas a 

potência dele permanece aquém do limiar a partir do qual a idéia pode se 

tornar verdadeira ou adequada. Neste caso, diz Espinosa, estamos no domínio 

da paixão, do passivo. No primeiro caso, o afeto é alegre e ativo; no segundo 

caso ele permanece alegre – existem paixões alegres – mas o afeto é passivo. 

Outro ponto fundamental: por que ele é passivo? Porque, nesse embate entre 

aquilo que de fora me afeta e a minha própria potência de agir, as causas 

exteriores têm um peso ou um valor maior. Conseqüentemente, sou afetado 
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por assim dizer “à minha revelia”. (sou afetado por admiração, contemplação, 

por algo que me parece superior, inatingível, transcendente).  

 

Diz-se paciente àquele que tem a causa de sua modificação em 

outra coisa que não ele mesmo. A potência que caracteriza o 

paciente não é um poder operar, mas um poder tornar-se, isto é, a 

suscetibilidade com que nele ocorra uma forma nova. A potência 

passiva está em receber a forma. (LEBRUN, 1987 17-8 in CHACRA 

2002, p. 122). 

 

Agora o terceiro caso. Nos dois anteriores, a potência aumenta: no 

primeiro, aumenta mais que o suficiente (afetos ativos e alegres); no segundo, 

não aumenta o suficiente (afetos alegres, mas passivos). No que vamos 

considerar agora, o terceiro, ela abaixa. Por meio desses encontros com outros 

seres singulares, posso ver minha potência de agir diminuída, e nesse caso 

serei tomado pelo afeto chamado tristeza. O correlato intelectual dos afetos 

tristes são as idéias chamadas falsas ou inadequadas. Este ponto não é difícil 

de entender: o desejo pode estar ligado ao esforço para perseverar, para se 

expandir, aumentar, etc., mas também acontece o oposto disso pode-se atingir 

um ponto no qual os afetos tristes tomam todas as partes do corpo e do 

espírito. A essa situação-limite, Espinosa chama melancholia. Quando ela se 

instala, desaparece a potência de viver. O ente foi estrangulado pelas forças 

externas, e a invasão do afeto triste pode chegar a um ponto de paralisia 

completa desse indivíduo, que tem o nome técnico de melancholia. 

A possibilidade de fixar a intensidade passional exata depende de 

recursos cognitvos (Logus) e adaptativos interiorizados no processo de 

organização autopoiética do sujeito. Esboçam-se assim mais duas esferas de 

fenômenos constitutivos da nossa psique: a dos fenômenos cognitivos que 

chamaremos de esfera do logos, pois é através da linguagem que se articulam 

todos os fenômenos que a integram; e a esfera do êthos, que constitui o 

processo de expressão da ética imanente de cada um e da incorporação de 

outros modelos morais éticos vividos no processo singular autopoiétio em 

sociedade. Resumidamente em uma figura CHACRA (2002, p.134) tenta 

demonstrar as essências das esferas da subjetividade:  
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CHACRA, desenvolve longamente as noções de logus e êthos e suas 

conexões com as demais esferas dos fenômenos psíquicos, duas a duas, e 

três  a três  esferas se conectando, se interconectando.  

Ao se referir aos fenômenos que constituem a esfera Logus, o autor a 

classifica como fenômenos que tem sido objeto de especulação filosófica 

desde os pré-socráticos até os filósofos e cientistas da cognição de nossa 

época. CHACRA (2002, p. 129), tenta em um quadro síntese expressar esta 

esfera:  
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A quarta esfera de fenômenos que constituem o nosso psíquico (o 

Êthos) constitui o que muitas vezes chamamos, no senso comum, de caráter 

pessoal ou índole. Constitui-se no processo autopoiético da vida, na relação 

com o outro e na relação interior das outras três esferas constituintes do 

psíquico: O esforço interno para se perseverar na existência (conatus); a 

contribuição das emoções como disposições corporais dinâmicas que definem 

os diferentes domínios de ação em que nos movemos (pathos); e a 

contribuição da razão movida pela emoção e pela linguagem através da 

comunicação, ou seja, do Logus. O êthos pode ser compreendido como o 

subproduto destas interações no viver interno, no mundo.  

E destaca a constituição do ethos: 

“A existência de um ethos se constitui do processo de vida de um ser. 

Surge de sua substância essencial e de seus atributos. No caso do 

homem surge do seu conatus, que por sua vez se potencializa através 

do pathos e do logus. Mas será através das possibilidades do ethos, 

que ao integrar estas três esferas, gera o que podemos chamar de a 

potência de agir  deste corpo, que assim pode afetar o mundo e os 

outros corpos. Trata-se enfim da ética imanente, como nos propõe 

Espinosa, aquela que é produzida nos corpos, do encontro dos corpos, 

que respeita a singularidade dos processos autopoiéticos, a 

singularidade de suas produções de sentido”. CHACRA (2002, p. 131).  

Ao percebermos a força de nosso Conatus, sabemos da nossa potência 

diante da vida, e que poderemos produzir em nossos encontros paixões 

alegres ou paixões tristes; e através de nosso Logus, tomamos consciência do 

que experenciamos, e buscamos separar as paixões alegres das paixões 

tristes. Desta forma desenvolvemos uma forma de estar no mundo (ethos). 

Tomar consciência destas quatro esferas como constituintes da nossa 

subjetividade, pode ser mais um instrumento para a “caixa de ferramentas” dos 

profissionais de saúde na produção do cuidado.  

Segundo HENRY (2005), desde o período pós-guerra entramos numa 

espécie de “desencantamento do mundo” provocado por uma herança 

Iluminista que postulava a instrumentalização do pensamento pela 
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racionalidade técnica em oposição à subjetividade e toda dimensão da 

experiência sensível. Ou seja, a cisão cartesiana entre o Logus (inteligível) e o 

pathos (sensível) vai traduzir-se num racionalismo que privilegia a dominação 

da natureza e a extinção de qualquer traço imaginativo, lúdico e subjetivo como 

instâncias que induzem ao erro na apreensão cognitiva da realidade.   O autor 

nos afirma que um dos efeitos da redução galileana e do pensamento de 

Descartes na filosofia e cultura, foi o fato de ao buscar sistematizar o modo das 

cogitationes, privilegiou o “pensar” em detrimento do “sentir”, perdendo assim 

sua intuição fundamental do acesso à vida, inaugurando um caminho que levou 

a filosofia ocidental ao afastamento da vida que se prova em si, para a busca 

de provas no mundo das ideias, das representações, da visualização, gerando 

segundo ele, o maior mal-estar contemporâneo, pois se perdeu esse acesso à 

fruição da vida”. HENRY (2005)., 

Podemos, em nossas práticas como profissionais de saúde, incorporar 

outras tecnologias do cuidar, afetando e se deixando afetar, como “produção 

de si”. Cuidado não como projeção de um alguém que “conhece” e deve ser 

imitado ou reproduzido por aquele que “nada sabe”, que estabelece apenas 

uma relação de exterioridade, que cria as condições para que nos situemos no 

mapa de representações vigentes e nele, apenas nele, possamos nos mover.  

“Na modernidade os encontros passaram a ser determinados pela razão 

e não pela nossa capacidade de afetar e ser afetado”. FUGANTI (2008, 

p. 14). 

Apoiado em FUGANTI (2008), considero que cuidar é encontrar a 

essência do que se faz enquanto se faz, confundindo o ato de conceber com o 

próprio ato de criar; é produzir realidades inéditas ao mesmo tempo em que se 

apreende; é fazer correr o desejo ao mesmo tempo para o passado e o futuro 

como promessa, espreita ou espera vitalizadora, intensificadora do existir. 

Precisamos nos desconstruir como sujeitos assujeitados, desinvestindo os 

objetos idealizados.  
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“Precisamos nos desgarrar do mundo e das velhas referências 

projetadas que nos formatam por introjeção, (a partir de um 

conhecimento que imite ou reproduza, por semelhança, um modelo 

inteligível e imutável): ganhando a ocasião de tocar e habitar as zonas 

(ou vácuos) e os tempos (ou hiatos) de produção de nós mesmos 

(autoprodução) que estavam encobertos por todos os supostos 

fundamentos do real e suas teorias. É então que criamos condição de 

nos produzir como realidades autônomas singulares, sem fundamento 

no sujeito ou projeção num referente ou significante ideal”. FUGANTI 

(2008, p. 16). 

Na conclusão de seu trabalho CHACRA, (2002) fala do que considera a 

missão do médico como profissional de saúde: “propiciar relações de ajuda que 

fortaleçam o CONATUS (a vontade de potência existente em cada ser humano) 

de quem nos procura”. Desejar é preciso, e para tanto é preciso se permitir 

afetar e ser afetado (pathos), e de forma singular desenvolver formas 

autônomas de estar na vida.  

Estar atendo a esfera Conatus, (vontade de potência de cada um), nos 

deixando afetar pela presença viva do outro, buscando a produção de “paixões 

alegres” nestes encontros (pathos), construindo novas formas de nos relacionar 

com o outro (ethos), onde o nosso saber instituído (logus) não tenha a 

pretensão de ser o único norteador de projetos terapêuticos nos encontros com 

os usuários dos serviços de saúde talvez possa disparar a produção de mais 

saúde, mais vida.   
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4.5 – CUIDADO E TERRITÓRIO EXISTENCIAL: APOSTANDO NA 

CONSTRUÇÃO DE NOVOS TERRITÓRIOS NA RELAÇÃO PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE E USUÁRIOS.  

Gostaria de refletir um pouco sobre cuidado como encontro de 

subjetividades, na relação sujeito-sujeito, como possibilidade de produção de 

novos territórios existenciais. E ao falar de subjetividade não estou falando de 

uma natureza, de uma essência, de uma realidade dada. Cada sujeito constrói 

suas singularidades durante todo o seu processo de vida, que é produto de 

seus encontros, dos afetos que construiu nos encontros que a vida lhe 

proporcionou.  

“Por subjetividade entendemos não um estado de coisa ou estrutura, 

mas um processo – um processo de subjetivação ou um processo de 

produção de si. E este processo se realiza com múltiplos elementos. Há 

vários vetores de subjetivação que participam da produção das 

subjetividades: o ambiente familiar com suas relações (pai/mãe, 

mãe/filho, pai/filho etc), bem como a existência de outros determinantes 

nesse processo como a mídia, a violência das cidades, a música, o 

cinema, a dança e as artes plásticas, a experiência com as drogas, a 

participação nos movimentos sociais e muitos outros vetores de 

subjetivação, que são de cada um. Porque a subjetividade se define por 

uma atividade de produção. Essa produção não pode ser definida como 

simplesmente a produção realizada por um sujeito, mas é o próprio 

sujeito que aparece como um produto, como o resultado de um 

processo de produção que é sempre da ordem do coletivo”. PASSOS, 

(2000, p.8).   

Ao pensarmos a produção do cuidado como um encontro micropolítico, 

apostamos na produção de encontros onde o outro deixe de ser simplesmente 

objeto de projeção de imagens preestabelecidas onde eu (profissional de 

saúde) possa executar a minha “clínica ampliada”; e possa se tornar uma 

presença viva, com a qual construímos nossos territórios de existência. Esta 

vulnerabilidade ao outro depende, para sua sustentação, da ativação de uma 

potência específica do sensível, que ROLNIK, (2007 p. 12), chamou de corpo 

vibrátil. Rolnik afirma que segundo pesquisas recentes da neurociência, cada 
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um de nossos órgãos dos sentidos é portador de uma dupla capacidade, uma 

cortical e outra subcortical.  

“A primeira corresponde à percepção, a qual nos permite apreender o 

mundo em suas formas, para em seguida, projetar sobre elas as 

representações de que dispomos, de modo a lhes atribuir sentido. Esta 

capacidade, que nos é familiar, é, pois, associada ao tempo, à história 

do sujeito, e à linguagem. Com ela erguem-se as figuras de sujeito e 

objeto, as quais estabelecem entre si uma relação de exterioridade, o 

que cria as condições para que nos situemos no mapa de 

representações vigentes e nele possamos nos mover”.  

 

“Já a segunda, que por conta de sua repressão nos é mais 

desconhecida, nos permite apreender a alteridade - qualidade do que é 

outro - em sua condição de campo de forças vivas, que nos afetam e se 

fazem presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. O 

exercício desta capacidade está desvinculado da história do sujeito e da 

linguagem. Com ela, o outro é uma presença que se integra à nossa 

textura sensível, tornando-se assim, parte de nós mesmos. Dissolvem-

se aqui as figuras de sujeito e objeto, e com elas aquilo que separa o 

corpo do mundo. Esta segunda capacidade de nossos órgãos dos 

sentidos que a autora chamou de corpo vibrátil”. 

Ainda segundo a autora, “Entre a vibratilidade do corpo e sua 

capacidade de percepção há uma relação paradoxal. É a tensão deste 

paradoxo que mobiliza e impulsiona a potência de criação, na medida em que 

nos coloca em crise e nos impõe a necessidade de criarmos formas de 

expressão para as sensações intransmissíveis por meio das representações 

que dispomos. Assim, movidos por este paradoxo, somos continuamente 

forçados a pensar/agir de modo a transformar a paisagem subjetiva ou 

objetiva”. 

A clínica tal como praticada no modelo hegemônico atual, é produto do 

olho retina, é uma das dimensões do cuidado, do campo das tecnologias duras 

e leve-duras, na maioria das vezes molar, instituída. Tem sempre alguém 

levando algo a outro. Já o cuidado opera também no corpo vibrátil, é do mundo 
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das sensações, e constituída de tecnologias leves, relacionais. No campo das 

sensações o outro é uma presença que se integra à nossa textura sensível, 

tornando-se assim, parte de nós mesmos. Dissolvem-se aqui as figuras de 

sujeito e objeto, e com elas aquilo que separa o corpo do mundo. Esta 

“ativação de uma potência do sensível” é que entendemos como cuidado.  

Devemos apostar na construção de novas subjetividades, tanto de 

usuários como de profissionais de saúde. O desafio da leitura de Deleuze 

sobre Foucault nos mostra que o capitalismo mundial integrado (C.M.I), já 

prescinde do poder disciplinar (território de biopoderes fortíssimo, que produz 

controle regulando o modo de viver das pessoas), e aposta na sociedade de 

controle, um processo auto-instituído de querer construir a própria vida de um 

jeito e não de outro, penetrando na subjetividade das pessoas, ditando formas 

de viver, que vida vale a pena ser vivida. Disputar com os processos 

capitalísticos instituídos o imaginário da vida que vale a pena ser vivida, 

disputar a produção da subjetividade, por meio de trabalho vivo em ato 

dependente, centrado em encontros de mútuas afecções, na produção de vida, 

solidária, cooperativa e autônoma, é o desafio da produção do cuidado. 

ROLNIK, (2006 p. 19) constrói o conceito de subjetividade flexível. A 

autora afirma que políticas de subjetivação mudam em função de projetos 

societários (ou regimes), que se hegemonizam, pois estes dependem das 

formas específicas de subjetividade para sua viabilização no cotidiano de todos 

e de cada um, onde ganham consistência existencial e se concretizam. O que 

caracteriza a política de subjetivação de um regime autoritário, por exemplo, é 

o enrijecimento patológico do princípio identitário, ou seja, é proibido criar, é 

proibido discordar, ser diferente. Rolnik, (2006, p. 16), 

A autora cita o Movimento antropofágico (9), que é reativado no Brasil 

principalmente pelo tropicalismo, nos anos 60, como um exemplo de programa 

de reeducação da sensibilidade, de produção de novas subjetividades, em uma 

crítica ao regime identitário que a ditadura queria estabelecer para todos. O 

movimento tropicalista apostava na possibilidade de construção de novas 

                                                
9 Movimento literário e artístico brasileiro dos anos 20 que pregava a valorização dos elementos 

primitivos e nativos brasileiros em combinação com a assimilação das tendências modernas do 

pensamento europeu e da arte de vanguarda.    
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subjetividades, ou de uma “subjetividade flexível”, valorizando a cultura e os 

produtos nacionais, sem desconsiderar os avanços da ciência, as mudanças.    

“Aqui estão sabendo que resistir à urbanização, à industrialização, ao 

avanço científico e tecnológico, é resistir à mudança. Por isso não 

temem o abalo sísmico das mudanças que estão deixando a terra em 

transe: acolhem a possibilidade de expansão que tais mudanças 

trazem, procurando, entretanto, não cair na cilada da captura, seja de 

que espécie for. Insistem em afirmar que não levam verdade no bolso 

ou nas mãos. Querem ter as mãos livres para acolher o devir, para 

poder efetuá-lo, devorando para isso tudo a que têm direito. Querem 

cultivar uma geléia geral brasileira, cultura de criação de elementos os 

mais variados, de onde possam extrair o alimento para a formação de 

seus territórios” (idem, p. 150) 

Mediante a estimulação de expressões do corpo vibrátil, podemos 

desconstruir o enrijecimento patológico do princípio identitário absolutamente 

estruturado por subjetividades capitalísticas, e quem sabe criar novos territórios 

que se orientem na direção de movimentos de afirmação da vida, construídos 

com base nas urgências indicadas pelas sensações, ou seja, pelos sinais da 

presença do outro em nosso corpo vibrátil.   

A clínica deve ser sempre um encontro de sujeitos, de territórios 

existenciais muitas vezes distintos, com suas experiências e histórias de vida, 

seus devires, que se delineia tanto no campo da percepção quanto no campo 

das sensações (cuidado). Daí clínica, cuidado e política serem domínios que se 

distinguem, mas não se separam. Devemos, pois, superar velhas oposições 

entre clínica e política, entre sujeito e mundo. Clínica como encontro de 

subjetividades, de territórios existenciais distintos, que tanto podem se 

“dissolver”, se desterritorializar, formando novos territórios, ou se “cristalizar”, 

numa relação protocolar, instituída, sujeito-objeto.  

A clínica é instrumento do cuidado e esta percepção é fundamental para 

analisá-la, pois isto lhe dá potência, e ao mesmo tempo limites, evitando 

qualquer tentativa de reificação do conhecimento clínico na relação com o 

cuidado em saúde. 
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Como afirma Guattari em “Micropolítica: Cartografias do Desejo”: A 

noção de território é entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso 

que fazem dele a etologia e a etnologia. 

“Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam 

e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território 

pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 

percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. Território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele 

é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 

pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 

investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, 

cognitivos”. (GUATTARI e ROLNIK, 1986:323). 

 

Eles vão se formando e se desmanchando em nós durante a vida inteira, 

a partir dos encontros que a vida nos propicia. Uma forma bastante 

interessante de compreender a formação e o desabamento de territórios nos é 

dada por ROLNIK (2007, p. 49 à 54), ao falar sobre as linhas da vida. A autora 

nos fala da existência de três linhas abstratas que o desejo vai traçando nos 

processos de territorialização e de desterritorialização.   

A primeira linha, linha dos afetos, é invisível e inconsciente, É 

molecular, desestabilizadora, nômade, traçada pelas partículas soltas de 

afetos.  Ela faz um traçado contínuo e ilimitado que emerge da atração e 

repulsa dos corpos, em seu poder de afetar e ser afetado. É que quando se 

está vivo, não paramos de fazer encontros com outros corpos (não só 

humanos), o que implica novas atrações e repulsas; afetos que não 

conseguem passar em nossa forma de expressão atual, ou seja, aquela do 

território em que até então nos reconhecíamos. Afetos que escapam gerando 

linhas de fuga.  

A terceira linha, linha dos territórios, é o seu oposto, visível, finita, e 

consciente. É molar, limitada, linha dura, sedentária, consciente dos territórios. 

Ela cria roteiros de circulação no mundo: diretrizes de operacionalização para a 

consciência pilotar os afetos. É finita porque finita é a duração dos territórios e 
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a funcionalidade de suas cartografias. Estado mais ou menos estável, de um 

plano concluído por uma linha enrijecida, que em seu traçado vai formando 

constelações funcionais de máscaras, territórios bem discriminados, toda uma 

segmentação dura. Mas sempre escaparão afetos aos territórios, e isso, mais 

cedo ou mais tarde poderá decretar o seu fim. 

A segunda linha, linha da simulação, faz um vaivém, um duplo traçado 

inconsciente e ilimitado entre as outras duas. Um primeiro que vai do invisível e 

inconsciente produção de afetos, para a visível e consciente composição de 

territórios. Este é o percurso do movimento de territorialização. E também, 

outro traçado inverso, que vem do visível, consciente, dos territórios, para o 

invisível, inconsciente, dos afetos. É o percurso do movimento de 

desterritorialização. É uma linha double-face; uma face na intensidade 

(invisível, inconsciente e ilimitada), e outra na expressão (visível, consciente, 

finita). É nela que se opera a negociação entre o plano constituído pela 

primeira linha (dos afetos que nascem entre os corpos em sua atração e 

repulsa) e o plano da terceira linha (dos territórios).  

Ainda segundo a autora, toda e qualquer formação do desejo no campo 

social se dá por meio do exercício ativo destas três linhas, sempre 

emaranhadas, sempre imanentes uma às outras. Podemos estar numa linha, 

territorializados, por exemplo, e de repente, perdê-la, e sem perceber, já 

estamos em outra, totalmente desterritorializados.  

Nós, seres humanos estamos expostos a viver essas três linhas, em 

todas as suas dimensões. É em seu exercício que se compõem e decompõem 

nossos territórios, com seus modos de subjetivação, seus objetos e saberes. 

Certamente estamos abertos a mudanças quando desejamos, nos abrimos a 

novos afetos, nos permitimos afetar e ser afetado pela presença viva do outro, 

quando nos deixamos invadir pela dimensão do corpo vibrátil. 

Segundo PELBART (2003), o capitalismo atual, para manter-se, busca 

capturar o desejo de milhões de pessoas, de forma perversa “plugando” o 

sonho das multidões à sua mega máquina planetária, vendendo a todos uma 

promessa de uma vida invejável, segura e feliz. Afinal o que nos é vendido o 
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tempo todo, senão isto: maneiras de ver e de sentir, de pensar e de perceber, 

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

vida, mesmo nos estratos mais carentes da população. Através de fluxos de 

imagens de informação, de conhecimento e de serviços que acessamos 

constantemente, absorvemos maneiras de viver, sentidos de vida, consumimos 

toneladas de subjetividade, e nesse consumo desenfreado de subjetivações 

capitalísticas muitas vezes construímos nossos territórios existenciais. É 

comum vermos comerciais vendendo planos privados de saúde, associados a 

imagem de helicópteros, que transferem doentes para hospitais privados 

maravilhosos, sem filas de espera, em contraposição a imagens que 

desqualificam, desmerecem o sistema público de saúde na grande maioria de 

telejornais e folhetins, em forma de novelas, na maioria das redes de televisão 

brasileira. Tais imagens constituem territórios fortíssimos no imaginário de 

profissionais de saúde e população. 

O território existencial dos profissionais de saúde é também formatado 

pelas instituições. A construção do desejo de ser médico, por exemplo, já 

carrega uma carga de subjetividade, na maioria das vezes, ligada ao topo da 

pirâmide social, ao poder, e este processo de subjetivação se realiza por 

múltiplos elementos, como o desejo da família, as representações simbólicas 

do poder médico representado pela mídia, etc. Essa produção não pode ser 

definida como simplesmente a produção realizada por um sujeito, mas é o 

próprio sujeito que aparece como um produto, como o resultado de um 

processo de produção que é sempre da ordem do social, do institucional. A 

formatação desse território existencial do profissional de saúde é re-afirmada, 

sedimentada na sua formação profissional. No caso da medicina, concordamos 

com o que nos fala MACHADO: 

“A medicina possui algumas prerrogativas monopolistas que a diferencia da 

maioria das profissões. Ela tem um projeto profissional bem sucedido, no 

qual, ao longo de sua história, fez uma notável aliança com o estado (que lhe 

concedeu prerrogativas legais para seu exercício exclusivo), e com a elite 

(vendendo-lhe serviços particulares a preço de mercado). (...) À doença 

aplica-se o conhecimento médico para esclarecer e desvendar causas. Num 

dado momento esta expertise tornou-se exclusiva do exercício dos médicos, 



 135 

que adquiriram o monopólio de praticar a medicina de forma exclusiva, 

colocando na ilegalidade e clandestinidade, todos os praticantes empíricos e 

curiosos desse ofício. (...)” MACHADO (1997, p. 22): 

No caso brasileiro, a medicalização da sociedade se deu com a 

permanente contribuição do estado. Isto pode ser melhor entendido à luz dos 

estudos que discutem a formação das instituições médicas no Brasil. Tais 

instituições pressionam o Estado no sentido de ampliar indiretamente – através 

da medicalização das camadas mais pobres da população – a faixa de 

mercado consumidor de “saúde”. Isto é tanto mais importante quando se sabe 

que no Brasil, mais que nas formações sociais avançados do capitalismo, o 

Estado foi historicamente o organizador e é, atualmente, o gerente das 

Instituições Médicas, privadas ou não. (Luz, 1982; pág. 50-51). 

A autora revela quanto as instituições médicas se constituíram 

historicamente por dentro do estado em uma certa transversalidade sobre o 

mesmo, e como este age no sentido de incorporá-las à formação social, 

econômica e cultural da sociedade brasileira, operando no sentido da 

medicalização da sociedade. Isto está tão arraigado na estrutura social 

brasileira, que os movimentos de mudança, mesmo os que inauguram novas 

práticas de cuidado, não tiveram ainda potência para produzir uma ruptura com 

este modelo.  

Na relação com o paciente, na maioria das vezes, prevalece a palavra 

do médico, que com sua autoridade profissional acaba por definir a conduta a 

ser adotada numa relação do tipo produtor-consumidor.   

“(...) Ainda mais importante é o fato de que o médico não só tem 

autoridade profissional sobre o paciente, mas principalmente exerce um 

real e forte poder de ação sobre ele, tornando-o um consumidor passivo 

pouco à vontade para decidir sobre condutas independentes da opinião 

do médico”. MACHADO (1997, p. 22).  

Um manual de semiologia médica e de clínica reconhecido no meio 

acadêmico recomenda desconsiderar tudo que possa parecer subjetivo, tanto 

no que se refere ao paciente bem como ao profissional.  
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“Sob o pretexto de maior objetividade possível, é recomendada uma 

série de técnicas para a abordagem de casos, visando, todas, à 

neutralização das interferências do social e da subjetividade de cada 

paciente no curso do tratamento, e até mesmo na organização dos 

serviços de saúde” (...) Recomendam o máximo de objetividade na 

coleta da história clínica, propõem que sejam desconsideradas todas as 

informações “vagas” do paciente, e todas as percepções subjetivas do 

profissional. (CAMPOS, 2006, p. 182).   

 

Merhy, (2008) nos fala sobre a prática cotidiana do cuidar nos 

estabelecimentos de saúde, e que, via de regra, quando a observamos, 

percebemos o quanto os contatos que aí se realizam estão marcados pela 

presença de forças externas, antecedentes ao encontro, numa espécie de 

ausência de interação: presença apenas do mundo da macropolítica, onde 

conhecimentos técnicos, protocolares, disciplinares e dependentes, 

fundamentalmente, do domínio dos saberes formais, prescrevem certos modos 

de atuar. O quanto o profissional está de tal forma capturado por este saber 

protocolado, que quase nunca consegue agir por si. Aponta ainda que as 

imposições do mercado em saúde, por meio da indústria de medicamentos, 

entre outras disposições, definem o que é cuidar, deixando os profissionais 

com quase ou nenhuma possibilidade de auto-determinação de suas práticas.  

O território existencial dos profissionais de saúde, (aqui particularmente 

falamos do profissional médico), é fundamentalmente estruturado desde sua 

formação a partir destas concepções. Fisicamente, o espaço do hospital e/ou 

do consultório ambulatorial, é onde ele se sente em casa, mais senhor das 

ações, espaço que ele “domina”. Este é o seu lócus privilegiado de atuação, 

espaço de subjetivação fechado sobre si mesmo, estéril, asséptico, território 

onde desenvolve um comportamento, na maioria das vezes, tão bem 

protocolado pelos compêndios de semiologia e clínica médica. Ali ele se sente 

um produtor de procedimentos frente a um consumidor passivo, e este 

“consumidor” com pouca ou nenhuma capacidade de pactuar novos protocolos 

de cuidado.  
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Rolnik (2006, p. 31 a 33), em seu livro Cartografia Sentimental, como se 

estivesse com uma câmera à mão, cartografa, registra encontros, movimentos, 

e descreve as relações que ai se estabelecem, tanto no plano da percepção 

(olho retina), como no campo das sensações (corpo vibrátil), quando do 

encontro entre um homem e uma mulher e suas subjetividades. Baseado em 

Rolnik, e sua câmara imaginária, cartografamos encontros (ou des-encontros) 

que se estabelecem em serviços de saúde, no espaço de um ambulatório 

(4.5,1), e em um domicílio (4.5.2); que podem ser representados em diferentes 

movimentos. Os relatos que se seguem são fruto da observação do 

funcionamento dos serviços de saúde. Na sua maioria são relatos do processo 

de trabalho das equipes de PMF, devidamente registrado em um “caderno de 

campo” utilizado para a coleta de dados desta pesquisa. 

 

 

 

4.5.1 -  UM ENCONTRO EM UM SERVIÇO DE SAÚDE 

 

Ele chega à porta e chama o próximo. Ela se levanta e se dirige ao doutor que 

lhe dá as costas, e entram na sala. Ela o segue insegura, apreensiva. Ele fecha 

a porta e assenta atrás da mesa. Ela espera o olhar dele, que não encontra. 

Ele cabisbaixo, pergunta o seu nome, e enquanto preenche um papel ela o 

observa: altivo, branco, distante, sisudo. Mas mesmo assim ele lhe transmite 

confiança, pois transpira conhecimento, “doutorzisse”, e com alguns livros ao 

seu lado, uma idéia de muito saber. Ele parece se sentir à vontade, em casa. 

Um misto de atração, devoção e medo ela experimenta. Em um encontro, os 

corpos em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou se repelem. 

Dos movimentos de atração e repulsa geram-se efeitos: os corpos são 

tomados por uma mistura de afetos. Observando a cena, de fora, o corpo 

vibrátil do cartógrafo não percebe fluidez nesse encontro, mas um 

tensionamento. Ela parece estar ensaiando, mesmo que desajeitadamente, 

jeitos e trejeitos, gestos, expressões de rosto, palavras que possam expressar 

o seu sentir, sua timidez, ou sua dor. Parece buscar na memória tudo que 

ensaiou em casa para dizer ao doutor. No seu olhar percebe-se estranheza 

naquele território lugar, iluminado, azulejado, limpo, e frio, É que você sabe, 
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intensidades buscam formar máscaras para se apresentarem, se simularem, 

sua exterioridade depende de elas tomarem corpo em matérias de expressão. 

Ele levanta os olhos e se dirige a ela, interroga, objetivamente pergunta. Sua 

máscara de expressão costumeira está ali estampada, ele aciona 

automaticamente toda sua semiologia de doutor: não se envolver, eliminar 

subjetividades, manter-se distante, concentrar-se nos sintomas, fechar 

diagnóstico, tratar. Ela responde. E outra vez busca sorrindo o seu olhar, 

tentando estabelecer alguma conexão, mas não o encontra, o olhar do médico 

já está de novo voltado para o papel, onde escreve. O cartógrafo atento 

observa, tenta desvendar as sensações da nossa paciente, e percebe que sua 

máscara de expressão que buscava proximidade, intimidade, se despedaça, e 

imediatamente outra é colocada no lugar. Esta mais séria, mais dura, mais 

insegura, que agora parece se recusar a qualquer conexão. Máscara de 

distanciamento, simulação de matéria de expressão, de quem procura, sabe-se 

lá o que, mas não encontra, se frustra, mas apesar de tudo ainda beatificada 

admira. As intensidades experimentadas por eles eram muitos díspares, 

distantes. Não se produziu nenhum novo plano de consistência, onde seus 

afetos pudessem se situar, delineando um novo território. Ele se levanta, ela 

acompanha. Ele estende a mão, ela aceita e observa: unhas limpas, dedos 

finos e longos. O cartógrafo observa que suas máscaras de expressão já são 

outras: ele sorridente se despede lhe entregando parte daquelas folhas de 

papel que disputavam com ela o seu olhar, um protocolo de cuidado feito por 

ele, para ela. Nossa personagem apresenta agora uma máscara, segundo o 

cartógrafo, mais do que nunca, cindida. Parece que sua expressão se 

desdobra em duas. Enquanto seu olho retina reverenciando agradece e 

admira; seu corpo vibrátil (que ao que parece ela desconhece), de alguma 

forma se manifesta, e confusa se frustra. Ela inquieta, incompleta, passa na 

farmácia, pega as “soluções” prescritas para seus problemas, e sem saber 

exatamente porque, não se sente realizada. Vai pra casa pensando, se 

conformando, “mas ele sabe, é ele que me cuida”.  

Merhy (2007b) nos fala do predomínio das tecnologias duras e leve-

duras nos encontros profissionais de saúde e usuários, que considero uma 

excelente análise da cartografia descrita acima: 
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“Na medicina tecnológica há um empobrecimento da valise das 

tecnologias leves, deslocando-se o eixo do arranjo tecnológico para 

uma articulação especial entre a valise das tecnologias leve-duras e 

duras, de um jeito que mostre uma relação cada vez mais focal da 

competência da ação do médico, ao ponto de ele praticamente 

reduzir-se a uma  unidade de produção de procedimentos, como o 

ato de saúde a ser pretendido. Expressa certos procederes bem-

definidos, reduzidos a meros procedimentos pontuais, sub-

especializados no plano da competência profissional, com os quais 

os profissionais estabelecem seus verdadeiros vínculos, e por meio 

dos quais capturam os usuários e seu mundo” MERHY, (2007b, p. 99 

e 100). 

 

Desconstruir estas práticas, arraigadas tanto no imaginário do 

profissional de saúde como da população, não é tarefa simples. Mesmo 

sabendo que podem, e acontecem, processos de desterritorialização-

reterritorialização no espaço dos consultórios, e que estes podem também não 

acontecer fora dele, talvez, fora do espaço dos serviços de saúde, na 

comunidade, nos domicílios das famílias, em outra correlação de forças, onde o 

outro se sente mais “em casa”, existe uma maior potência de agenciamentos, 

de transformação desta prática profissional protocolar, e conseqüentemente, a 

possibilidade de construção de novos territórios, a partir de relações mais 

dialogais, onde possam ser pactuados novos protocolos de cuidado, a partir de 

encontros.  

 BAREMBLITT (2002, p.62) cita o institucionalista Guilhòn de 

Albuquerque, quando diz que “toda organização de prestação de serviço 

transmite um recado de maneira mais ou menos consciente ou inconsciente 

durante o processo de oferta de suas prestações, que consiste 

aproximadamente em passar ao usuário uma mensagem que diz: “Eu tenho o 

que te falta e, além disso, você não entende, não sabe em que consiste”. Esta 

mensagem está por trás de toda oferta de prestação de serviços, e 

provavelmente também de bens materiais. Então quando esta oferta gera uma 

demanda, ela está modulada pela própria oferta. Portanto, para dar o primeiro 

passo em toda análise de intervenção institucional – que é analisar a demanda 
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– esta análise deve ser articulada com a forma em que foi produzida, ou seja, 

com a oferta”. 

Esta idéia de demanda modulada pela oferta nos remete tanto ao que 

está no desejo de um paciente que procura um serviço de saúde, como 

também no imaginário do profissional que oferta este serviço. Quando uma 

instituição passa a ofertar novos serviços (como o trabalho de campo diário no 

PMF), estas práticas podem provocar, e lentamente construir, desejo por novas 

demandas, podendo conformar novos territórios de existência tanto nos 

usuários, quanto nos profissionais de saúde.  

Não são poucos os riscos que se corre de que este dispositivo (trabalho 

de campo) se transforme  em mais um equipamento (10), e seja protocolado, 

burocratizado. Mas também pode ter a potência de, em gerando novas ofertas, 

possibilitar novas demandas, novas pactuações, e mais dialógicos projetos 

terapêuticos, a partir da construção de novos territórios na relação entre 

profissional de saúde e usuários. 

  MERHY (2007), diz que o trabalho médico, na sua intervenção, procura 

capturar o usuário a partir de seu universo de ação profissional e dos saberes 

tecnológicos que o conformam, tentando em duplo movimento; tanto trazer o 

usuário e seu mundo para dentro do seu agir tecnológico, quanto subsumi-lo a 

este. No entanto, é interessante observar que, apesar desse esforço, o recorte 

desses processos relacionais pelos saberes médicos não se sobrepõe 

plenamente ao que é pretendido pelo usuário nessa mesma relação. “Esse 

trabalho constrói projetos terapêuticos tensos...” MERHY (2007-b, p. 101). 

 

 

 

 

                                                
10

 Equipamento para o institucionalismo é uma série de organizações, estabelecimentos, 
aparatos e tecnologias muito diversificadas, cuja finalidade fundamental, mas não única, está a 
serviço da repressão, do registro ou do controle social. 
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4.5.2 - UM ENCONTRO NO DOMICÍLIO 

Elas chegam à porta da casa de D. Tarsila e batendo palmas a chamam.  

Ela sentada à mesa da cozinha, reconhece a voz familiar delas, e as autoriza a 

entrar. Médica e auxiliar entram observando o interior da casa. Elas se 

cumprimentam, se abraçam. Tarsila as convida para sentar, e inicia a conversa 

dizendo que está um calor insuportável, e que ainda por cima estava sem 

água. Oferece água gelada e um sorriso estampado no rosto. Diz ainda que 

não vai oferecer a cerveja que está tomando, porque sabe que a doutora além 

de ser contra, está em horário de trabalho. A doutora, com sua auxiliar de 

enfermagem, franze a testa e faz cara de poucos amigos, de insatisfação. Em 

um encontro, os corpos em seu poder de afetar e ser afetado, se atraem ou se 

repelem. Dos movimentos de atração e repulsa geram-se efeitos: os corpos 

são tomados por uma mistura de afetos. Observando a cena, de fora, o corpo 

vibrátil do cartógrafo não percebe fluidez nesse encontro, mas um 

tensionamento.  A expressão de desenvoltura e alegria de nossa usuária 

parece contrastar com as feições de nossa doutora. Ela abre sua maleta de 

médico e pede a auxiliar que meça sua pressão (que está alta), e mostra seus 

últimos exames (bastante alterados). No seu olhar percebe-se desconforto, 

descontentamento com aquela imagem objeto à sua frente – D. Tarsila e a 

garrafa de cerveja quase vazia. É que intensidades buscam formar máscaras 

para se apresentarem, se simularem, sua exterioridade depende de elas 

tomarem corpo em matérias de expressão. Com sua máscara de expressão 

quase costumeira, de doutora zangada ali estampada, ele aciona 

automaticamente todo seu protocolo para hipertensos e diabéticos: não comer 

sal, açúcar, e muito menos beber. O cartógrafo atento observa, tenta devorar 

as sensações da nossa paciente, e percebe que sua máscara de expressão 

que transmitia alegria, afeto, intimidade, se despedaça, e imediatamente outra 

é colocada no lugar. Está mais séria, mais dura, mas segura, absolutamente 

conectada àquela situação. Máscara de desapontamento, mas muito clara em 

matéria de expressão, de quem sabe onde está pisando, o que quer, sem 

qualquer senão. As intensidades experimentadas por elas eram díspares, 

distantes. Não se produziu até aquele momento nenhum plano de consistência, 

de concordância, onde seus afetos pudessem se encontrar. Nossa Tarsila, do 
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alto de seus 78 anos fala da sua vida. “Criei 05 filhos sozinha, cada um tem seu 

canto, seu lar. Fui passadeira, faxineira, merendeira, sou viúva, e se precisar 

de alguma coisa, tenho minha aposentadoria e minha filha que mora no andar 

de cima com sua companheira que pode me ajudar”. Meu prazer nessa vida 

doutora é beber, tomar cerveja, brincar com quem passa na rua, provocar. Mas 

quando acho que estou passando dos limites vou pra cama, e rio sozinha, 

vendo tudo rodar. Portando vou lhe dizer pela última vez uma coisa: Tirar de 

mim a cerveja é quase me matar. Ela é a minha alegria, minha vontade de 

acordar. Minha vida foi muito dura doutora, mas já vivi muito, “tô no lucro”, e se 

morrer amanhã, fique tranqüila, não vou te culpar. Portanto, lhe peço, pare de 

me mandar parar com a cerveja, senão vou me chatear muito com a senhora. 

O cartógrafo observa nossa doutora e percebe sua máscara de expressão se 

transtornar, mas mesmo contrariada diz, “fazer o que né, a senhora é quem 

sabe”. E com sua máscara de expressão de doutora contrariada, se dirige ao 

cartógrafo que até então somente observava, e interroga. O que fazer? Não sei 

mais como posso ajudar? Ele se cala. Ela se despede lhe entregando folhas de 

receitas em papel, que nossa Tarsila, sorridente, pega e pede para sua filha 

guardar. O cartógrafo observa nossa doutora e sua máscara de expressão 

clivada, cindida, um tanto contrariada, sem clareza de sensação. Parece que 

nossa doutora está, neste momento, tocada pela dupla capacidade de seus 

órgãos dos sentidos. Com seu olho retina ela se percebe constrangida, 

contrariada, mas seu corpo vibrátil (que ao que parece ela desconhece), de 

alguma forma se manifesta, e sem graça se despede. Após a saída da casa, 

contrariando seu roteiro, o cartógrafo não resiste e fala: Você deveria vir mais 

frequentemente visitar D. Tarsila, e se quiser após o horário de trabalho, quem 

sabe tomar uma cerveja com ela, e nessa troca acho que vocês podem muito 

se ajudar. Ela reflexiva, talvez ainda não perceba que nesse encontro com D. 

Tarsila, doutora da vida, expressão de alegria, de vontade de levar a vida a seu 

modo, autonomamente; nossa doutora tinha acabado de se “consultar”. Em 

outros encontros relata ao cartógrafo que ela e a nossa Tarsila se tornaram 

boas amigas, às vezes se encontram apenas para conversar.  No aniversário 

de Tarsila ela foi como convidada tomar uma cerveja com ela, e passaram um 

bom tempo conversando sobre a vida, sobre o amor, sobre o mar.  



 143 

A nossa médica, na sua forma protocolar de agir, tinha toda uma 

intencionalidade em relação ao usuário,  e aqui no caso, orientar à paciente 

sobre o que ela deveria fazer para “ter saúde”; numa relação de mão única 

onde um ensina ao outro como agir. O que talvez a nossa médica nem perceba 

é que seu trabalho vivo está sendo comandado pelo  trabalho morto, contido no 

seu universo tecnológico, (ações programáticas em saúde), em uma forma de 

“captura”  de seu trabalho vivo pelas tecnologias mais estruturadas (duras e 

leve-duras), sem considerar o modo como se constroem socialmente as 

necessidades deste ou de qualquer outro usuário.   

MERHY  (2007a, p. 80 a 91) se apropria de conceitos da corrente 

marxista para facilitar a nossa compreensão sobre o processo de trabalho 

humano, através  de uma análise comparativa entre o trabalho de uma abelha 

e de um arquiteto; e/ou a diferença na produção de uma cadeira por um 

artesão, e o produto resultante do encontro trabalhador/usuário em um serviço 

de saúde.  Lembra que o encontro trabalhador/usuário deve ser sempre 

interseçor,  pois aqui tanto “produtores” como “consumidores” são instituintes 

de necessidades e atuam (ou pelo menos deveriam) como forças no espaço 

interseçor produção/consumo, expondo distintamente suas intencionalidades, 

desejos, necessidades processos de capturas que estejam sofrendo, etc. 

Lembra que para Marx, o trabalho não é compreendido apenas em sua 

dimensão mais operativa  enquanto uma atividade  mas, antes de tudo, como 

uma práxis que expõe a relação homem/mundo em um processo de mútua 

produção.  

 

Enfim, falar em satisfazer necessidades e realizar finalidades coloca-

nos, inevitavelmente, diante de uma discussão no campo da 

subjetividade humana. MERHY  (2007a, p. 91). 

 

Na minha avaliação, a  prática médica centrada na vigilância em saúde e 

nos protocolos ditados pelas ações programáticas, os processos são 

ordenados por uma redução dos núcleos de competência, cada vez mais, às 

capacidades de produção de modos bem-estruturados de atos de saúde como 

procedimentos, que não deixa mais nítido quem comanda quem: se o 

trabalhador ao seu saber, ou se o saber pontual ao trabalhador. 
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“A redução e o endurecimento das caixas de ferramentas (valises) 

tecnológicas, para a garantia de procedimentos focais, cada vez mais restritos 

e válidos em si mesmos, torna-se um martírio e ao mesmo tempo um êxito do 

exercício do trabalho médico” MERHY (2007-b,  p. 104).  

 

 

MERHY, (2008) fala da importância de serviços de saúde apontar para a 

construção de processos relacionais (gestores, trabalhadores e usuários), que 

possam suportar a exposição das implicações que a produção do cuidado 

opera; tanto pela implicação que nasce do mundo das tecnologias duras e leve-

duras, como daquela que constitui e emerge no platô das tecnologias leves, 

dentro da tensão saber/sabedoria em torno do mundo singular de cada usuário.  

(...) Nas primeiras (tecnologias duras e leve-duras), há um domínio do 

campo do saber, profissional centrado, que marca fortemente as 

implicações, que são dadas a partir das relações com as máquinas e 

equipamentos e suas maneiras de utilizá-los; seja com os processos 

relacionais em ato, porém marcados pela lógica de captura, molar, do 

mundo dos saberes tecnológicos, profissionais centrados, sobre o 

mundo do outro que ali se expõe. Na última, no platô dos encontros 

intercessores (tecnologias leves centrados) expostos ao trabalho vivo 

em ato, que flui de todos os lados, seja do trabalhador para o usuário, 

seja desse para todas as suas conexões relacionais, há fortemente um 

campo de disputa pelos sentidos e significações do encontro e não há 

saber tecnológico em si, nem a poderosa clínica ampliada, que dê conta 

do que flui nesse processo. "As sabedorias e as conexões, sem saberes 

específicos, operam de modo tão intenso quanto, realizando processos 

inclusive terapêuticos, quanto os animados no mundo das outras 

tecnologias e para além delas”.MERHY, (2008 p. 14). 

 

Ainda segundo MERHY, (2008), o núcleo profissional fica em cheque 

neste lugar e procura ir à luta, nesse campo de disputa, para desarticulá-lo, 

como regra, mas poderá também ir para essa disputa para se reposicionar no 

campo das ações de saúde e não nos seus núcleos profissionais. Esse talvez 

seja o olho do furacão de qualquer mudança efetiva dos processos de trabalho 

em saúde.  
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Apostar na mudança da prática profissional do médico, que sabidamente 

ainda é hegemônica nos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção do 

sistema, reservando a ele como sua função, e no mesmo grau de importância, 

a mesma carga horária (20h) para a realização de ações de campo (visitas 

domiciliares, e encontros com usuários no território); e iguais 20h, para as 

atividades de “consulta médica”, pode ser um dispositivo capaz de quebrar a 

hegemonia da ação “consulta médica”, como ato exclusivo e mais importante 

da prática de saúde, e particularmente da prática médica. Pode também 

ampliar a visão do que seja clinica, e principalmente, do que seja cuidado.  

Esta é, a meu ver, a mais importante aposta do PMF de Niterói, e é esta 

possibilidade que quero analisar. 

 

4.6 - ENCONTROS NO TERRITÓRIO PODEM PRODUZIR NOVOS 

PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO: O CASO DE MARTA. 

 

Nós profissionais de saúde podemos nos surpreender nos encontros que 

a vida nos propicia, pois de repente podem acontecer agenciamentos que nos 

tiram do nosso território lugar e nos fazem perceber as múltiplas possibilidades 

existentes nos encontros, se nos deixarmos levar pela dimensão do corpo 

vibrátil, pela presença viva do outro, com seus modos de levar a vida, sem 

definição a priori de “que vida vale a pena ser vivida”.  

 Ao chegar a uma unidade de saúde me deparo com uma técnica de 

enfermagem de saída para uma visita domiciliar a um domicílio. Iria fazer busca 

ativa de crianças com vacinas em atraso. A mãe destas crianças, “apesar de 

sucessivos agendamentos, quase nunca aparece às consultas. Além de 

algumas de suas crianças estarem com as vacinas de rotina atrasadas, ela 

nunca tinha vindo fazer o seu preventivo ginecológico, apesar da insistência da 

equipe. Não sei mais o que fazer”. (...)  “É uma mãe muito relapsa, e vou lá ter 

mais uma conversa com ela”, disse a técnica de enfermagem com ares de 

reprovação.  

Na micropolítica do processo de trabalho, segundo Merhy (2007a), não 

cabe a noção de impotência, pois se o processo de trabalho está sempre 

aberto à presença do trabalho vivo em ato,  é porque ele pode ser sempre 
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“atravessado” por distintas lógicas que o trabalho vivo pode comportar. Mas 

não se pode desconhecer que isto pode ocorrer nos momentos em que se 

abrem fissuras nos processos instituídos e em que a lógica estruturada da 

produção, bem como o seu sentido, são postos em xeque.  

 

Portanto, atuar nestes processos “trabalho vivo dependente” permite-

nos sair em busca da construção de distintas linhas de fuga, como 

por exemplo, em relação à lógica que preside o processo de trabalho 

como produção e satisfação de necessidades; ao modo de como se 

sabe trabalhar, isto é, a sua configuração tecnológica; à maneira 

como o espaço institucional da gestão deste processo está 

ordenado. MERHY  (2007a p. 100 e 101). 

 

Perguntei se poderia acompanhá-la na visita, e com seu assentimento, 

sugeri que fossemos lá para tentar entender as causas destas ausências ao 

serviço, e que pelo menos inicialmente, não cobrássemos as faltas dela e das 

crianças à unidade. Com meu caderno de campo em punho, e com o olhar de 

cartógrafo aguçado, partimos ao encontro de Marta. 

Sei que um cartógrafo não deve definir regras abstratas para serem 

aplicadas nos encontros, uma cartografia não busca um caminho linear para 

atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc, se realiza em ato. Se 

integre, sinta, você é parte da cena, e não se esqueça de que cada caso é um 

caso, e você também é um em cada encontro, “somos multiplicidade’.  

Mas um cartógrafo tem algumas pistas que deve considerar. Não se 

deve dirigir a atenção para algo específico, mas manter a atenção 

"uniformemente suspensa”; prestar igual atenção a tudo, estar em cena, e 

saber escutar. Esta atenção aberta, sem focalização específica, permite a 

captação dos elementos que formam um texto coerente e à disposição da 

consciência, como também nos permite captar material aparentemente 

desconexo e em desordem, que muitas vezes dão pistas para a fluidez do 

encontro, uma atenção à espreita, nos diria Deleuze. Deve-se estar atento a 

signos e forças circulantes, ou seja, pontas de processos em curso. É preciso 

estar atento às expressões que trazem à tona as sensações, aos afetos 

disparados em ato.  
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Um cartógrafo deve sempre colocar entre parênteses os juízos sobre o 

mundo, em uma atitude de abandono, ainda que temporário, da política 

cognitiva realista, onde o conhecimento se realiza a partir da relação sujeito 

objeto.  Não comece comparando o caso de fulana com sicrana, cada história 

tem sua beleza, a sua dor. 

Perceber a dimensão do “corpo vibrátil” é para mim a mais importante 

“atenção” a ser desenvolvida pelo cartógrafo em seu trabalho. Conseguir sentir 

“fluidez ou tensionamento; intensidades que buscam formar máscaras para se 

apresentarem, se simularem, tomando corpo em matéria de expressão” nas 

relações que estão sendo vividas, é um dispositivo indispensável na caixa de 

ferramentas de um cartógrafo (ou de qualquer profissional de saúde); considero 

que encontros entre profissionais e usuários são cartografias. 

Ao chegarmos Marta estendia roupas lavadas no varal, e com ar de 

“poucos amigos” veio ao nosso encontro: “o que vocês querem”, colocando as 

duas mãos na cintura. Imediatamente percebi certa hostilidade naquela 

expressão, pois como sabemos, os corpos em seu poder de afetar e serem 

afetados, se atraem ou se repelem. Havia tensionamento, e certo descaso 

naquele olhar. A técnica me apresentou, “esse é o meu coordenador”, e viemos 

conversar um pouco com você. Eu me aproximei dela, e estendi a mão, ela 

titubeou dizendo que estava com  as mãos molhadas, eu insisti e apertei a mão 

dela, perguntando se ela teria um tempo para conversarmos, pois se não 

estivesse disponível, poderíamos retornar outra hora. “Tudo bem, já acabei de 

lavar a roupa mesmo”. Dos movimentos de atração e repulsa, geram-se efeitos, 

os corpos são tomados por uma mistura de afetos, muitas vezes díspares. Na 

expressão de seu olhar e observando as condições de habitação de Marta 

senti a dureza daquela vida, uma expressão de cansaço, de “beco sem saída”. 

Quanta roupa, comentei de propósito. Claro, além das roupas daqui de casa, 

ainda “lavo pra fora” para ganhar alguns trocados. A vida não está fácil doutor. 

Só aqui em casa são seis bocas para alimentar; e criança, o Senhor sabe, suja 

muita roupa. Estávamos todos em suspense naquele momento, Marta e nós. 

Qualquer palavra mal colocada poderia provocar uma ruptura, a 

impossibilidade de prosseguir o encontro.   
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Neste momento se aproxima uma criança, sorriso largo, pura expressão 

de entrega, vem em minha direção de braços abertos, me abraça pela cintura, 

coloca a cabeça no meu peito e assim permanece, sorrindo, e mordendo a 

língua que se movimentava pela boca. Eu me entrego àquele abraço e acaricio 

seus cabelos. Diferente dos afetos produzidos no encontro com Marta, sobra 

fluidez neste encontro. Uma onda de ternura me invade. Marta se explica, “ele 

é assim mesmo doutor, abraça todo mundo, tem problemas, desde 

pequenininho, já nasceu assim. Me dá um trabalho danado esse menino, mas 

é o mais carinhoso. Três vezes por semana levo ele lá no Recreio dos 

Bandeirantes, em um Hospital para se tratar”. Ela abre os braços e ele, com a 

mesma expressão de ternura, se acomoda naquele abraço gostoso, ela agora 

já sorri. A chegada de Gérson deu novos ares àquele encontro. Sua máscara 

de mãe zangada se transformou em matéria de expressão, mãe afetuosa, era 

agora a nova expressão de Marta. O cartógrafo e a técnica também perderam 

a máscara de “pisando em ovos”, e já sorriam, e ainda meio desajeitadamente, 

buscavam uma maior conexão com a nova cena. Já existe alguma fluidez 

naquele encontro.  O cenário se transformara com a chegada de Gérson, era 

esse o seu nome. Nos encontros os corpos são tomados por uma mistura de 

afetos, eróticos sentimentais, estéticos. O cartógrafo observa Marta, mulher 

jovem, bonita, que agora sorrindo, mostra todo o seu esplendor. Pergunto sua 

idade, 28 diz ela. Ele nasceu eu tinha 18, e pôs-se a falar. Teve com o primeiro 

companheiro 03 filhos. Gérson, que já nasceu com esse problema, era o mais 

velho. O pai é um dependente químico, cocaína. Sei não, mas acho que vem 

daí os problemas desse menino. Ele cheirava (uso de cocaína) muito, e muitas 

vezes me agredia, mesmo durante a gestação. Gerson olha para Marta com 

tristeza, com cara de reprovação. Vivi muito tempo com ele, apesar do 

problema, pois esse aqui doutor, até hoje, tem verdadeira adoração por ele, 

coisa de filho e pai. Mas ele nunca me ajudou em nada, mais  me atrapalhou. 

Hoje acho que estou livre dele, pois tenho outro dentro de casa, com ele aqui 

ele não entra, é outra situação. Suas máscaras de expressão se alternavam, 

de raiva quando falava do ex-marido, e de resignação pelo filho, que amava 

aquele “pai bandido” (expressão de Marta), que de alguma forma, faz com ele 

uma conexão.  Depois de Gérson veio a Melina, essa sem problemas, bem na 

escola, até me ajuda em casa, é tudo de bom. Numa segunda visita 
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conhecemos Melina, que me pareceu ter um pouco de ciúme de Gerson, 

“porque eu cuido mais dele”, diz Marta, mas isso é coisa de irmão. Já o 

terceiro, esse não é moleza não. O João tem cinco anos. Está fora da creche, 

nenhuma escola quer ficar com o menino, é hiperativo, (expressão de Marta), 

uma loucura, destrói tudo que coloca a mão. Só dorme depois de meia noite, e 

acorda primeiro do que todos. As cinco da manhã “pula da cama”, e não deixa 

ninguém mais dormir. Não sei como uma criança tão doente pode ser tão 

levada. Lá no Hospital de criança diagnosticaram uma doença grave, não 

sabem direito se é Leucemia, ou fibrose cística, ainda estão investigando, mas 

coisa boa não é não. Já tentei várias escolas, ninguém quer ficar com ele 

doutor, mas eu entendo, eu que sou mãe já quase não agüento tanta agitação. 

Eis que surge João, arredio, ressabiado, ao contrário de Gérson, não quis 

qualquer conexão. Depois de algum tempo a médica da equipe conseguiu 

alguma proximidade com ele. Magro, cútis amarelada, este não é um caso 

simples, e precisa ser investigado com atenção, diz a médica, que se 

incorporou ao caso na segunda visita que fizemos à casa de Marta.  A filha 

mais nova (Maria), desde a segunda visita estava sempre no colo da mãe. Esta 

menina não me larga, um grude, não quer saber de chão. Esta já é do segundo 

marido, o Manoel, que vive de biscates, mas ultimamente está doente, acho 

que está com hepatite. Estava dentro de casa deitado, fomos vê-lo, talvez seja, 

talvez não. Pergunto se Maria está na creche. Marta meio sem jeito diz que 

não. Sabe o que é, perdi o papel do nascimento dela (declaração de nascidos 

vivos), e sem ele não consigo a certidão, e ai não consigo matricular ela na 

creche. 

Marta, e nós já éramos outras pessoas nestes encontros, nossas 

máscaras de expressão já transpiravam confiança, respeito mútuo, admiração. 

Com o corpo vibrátil se percebe que as intensidades experimentadas por todos 

já formavam algum plano de consistência. Um plano em que os afetos tomaram 

corpo delineando um território onde todos puderam se situar. Estava 

estampado, em nossos rostos e olhar, muita admiração, e nos olhos de Marta 

se percebia uma grande satisfação, de poder contar sua história, e ser ouvido, 

sem nenhuma censura ou interrupção. Gérson vem chegando, com a irmã, 

vindo da escola, com aquele sorriso nos lábios, abraçando a todos, com 

leveza, mexendo com nossa emoção. Era de fato especial aquele menino, pois 
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conseguia expressar sem rodeios todo seu afeto, toda sua afeição. 

Despedimos-nos, e saímos, em silêncio pensando naquele encontro e nas 

nossas afetações. Eram múltiplas as nossas máscaras de expressão, máscara 

de desapontamento, de autocrítica, máscara velada, de dissimular alguma 

situação. A técnica de enfermagem fez uma reflexão meio velada: “Nossa, nem 

nos lembramos da vacina das crianças e do preventivo de Marta, mas também 

pudera, é muito problema, e para nós da saúde, pouca solução”. A médica 

sensível, ponderada, assumidamente fez sua auto-crítica sem rodeios, e com 

emoção. “E pensar que o nosso projeto terapêutico para ela era vacinar as 

crianças e trazer a Marta para fazer o seu preventivo anual. As necessidade de 

saúde desta família são bem outros, depois quem sabe, ela venha ao serviço, e 

consiga ter alguma adesão”. 

Não se pode culpabilizar a equipe pelo projeto terapêutico restritivo até 

então pensado. Na saúde os agenciamentos de subjetividade têm como base 

dois referenciais; constituídos por territórios fortemente marcados, de um lado 

pelo discurso da prevenção e promoção; e de outro pela clínica centrada no 

modelo biomédico. Sabemos que os profissionais, a despeito de todas as 

normatizações programáticas, vão operar àquele modelo com a qual tem uma 

maior identidade ético-política, sobretudo àquele que se refere a seu campo de 

saberes e território existencial. A forte institucionalização na estratégia de 

saúde da família da vigilância em saúde como orientador das práticas acabava  

falando mais alto. E agindo programaticamente, a equipe sinceramente se 

preocupava com a carteira de vacina das crianças e o preventivo de Marta. 

Não que não devesse se preocupar com isso, mas esta poderia não ser a 

primeira ação. Buscar estabelecer um vínculo, contextualizar o processo de 

vida das pessoas evitando emitir qualquer juízo de valor a respeito de seus 

comportamentos pode e deve ser o primeiro passo na busca de qualquer 

conexão.  

Nos encontros subseqüentes sempre destacávamos a força, a potência 

de Marta diante da vida, realçando seus esforços em cuidar cada vez melhor 

de seus filhos, nesta vida, sua maior paixão. Por eles sou capaz de tudo, eles 

são a minha razão. Talvez Marta precisasse aprender a viver por ela, cuidar 

sim dos filhos, mas também dela, uma mulher jovem cheia de vida. 
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Reafirmando a sua potência de vida, talvez ela percebesse o quanto pode, se 

desejar com convicção. Sempre quis ser vendedora de loja, trabalhar em 

shopping, porque o que não me falta é disposição. Você pode, se desejar você 

consegue. Ela se considerava uma pessoa fraca, fisicamente frágil, apesar de 

sua disposição. Ela precisa perceber a força que tem e a potência desta força 

em um processo desejante de transformação. Lembrei-me de Espinosa:  

“não sabeis do que sois capazes, no bom como no mau, não sabeis 

antecipadamente o que pode um corpo e uma alma, num encontro, num 

agenciamento, numa combinação”. (DELEUZE, 2002, p. 130).  

Outras questões afligiam Marta. O seu avô, de 85 anos, abriu uma 

queixa contra ela, por abandono e por falta de abrigo, no comitê de defesa da 

pessoa idosa, pois achava que ela, única neta, tinha por obrigação cuidar dele. 

Ele morava em uma casa próximo à dela, e dispunha de uma renda familiar 

bem superior da que dispunha Marta, em termos per capita, para cuidar de sua 

família.  

A companhia de luz a havia notificado, pelo fato de sua casa ter sido 

construída sob uma linha de transmissão de energia. Ela temia perder seu 

imóvel, que não era legalizado, uma posse de mais de 10 anos, mas sem muito 

valor em caso de indenização. Ela nos trouxe o documento da Cia. de energia 

elétrica, e ao lê-lo, o interpretamos com ela. Era uma notificação da empresa 

acerca da impossibilidade de elevar o padrão de construção da casa, e/ou 

plantar sob a linha, árvores de médio e grande porte que pudessem causar 

qualquer intervenção na linha, mas sem nenhuma recomendação acerca dos 

riscos de se viver debaixo de uma linha de transmissão.  

Ao chegarmos ao módulo, com a ajuda da equipe, os alunos tentaram 

desenhar o quadro familiar de Marta, para pensar juntos, a complexidade dos 

problemas, e discutir com ela, possíveis ações.   
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Eram também muito precárias as condições do domicílio de Marta e seus 

filhos:  

Manoel 
41a 

Marta 
28a 

Gerson 
10a 

Maria 
1a7m 

Melina 
7a 

João 
5a 

Jorge 
36a 

Osório 
85a 

Avô 
Denunciou a neta por 

falta de atenção e abrigo 
Renda 2 ½ salários 

Desempregado, 

atualmente faz 
“biscates” 
Na visita 

acamado com 
suspeita de 

hepatite 

Desempregada 
Não comparece às 

consultas (?) 
Bolsa família R$112 

Toxicômano 
Histórico de agressão 
Ausência de Pensão 
Sem vínculo familiar 

Sem registro de 
nascimento 

Fora da Creche Deficiente mental 
Beneficio  R$415 

Escola Regular, com prof. 

Especializado. 

Escola 
pública 

regular 

Hiperativo 
Fibrose cística 
Leucemia “?” 

Fora da creche 
Sem beneficio 

  

F

4 

F

1 

F

2 

F

3 
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Tentamos de forma bastante cuidadosa dar seguimento ao projeto 

terapêutico explicitado por Marta. A cada encontro era crescente e recíproca a 

nossa admiração. E este é um cuidado importante, para não produzir paixões 

alegres, mas afetos passivos, onde o outro, que nos admira, se torna um 

“paciente”, e espera de nós a solução de seus problemas 

Sabemos que os encontros podem produzir em nós paixões alegres, que 

nos potencializam, e paixões tristes que fazem nossa potência de agir ser 

diminuída, e nesse caso sermos tomados pelo afeto chamado tristeza. O 

correlato intelectual dos afetos tristes são as idéias chamadas falsas ou 

inadequadas. O desejo pode estar ligado ao esforço para perseverar, para se 

expandir, aumentar, etc., mas também acontece o oposto disso pode-se atingir 

DDoommiiccíílliioo  
•Casa própria sem documentação. 

•04 cômodos (cozinha, sala, quarto,  

•banheiro?() 

•Abastec. de água p/ rede publica 

•Luz elétrica 

•Rua de terra 

•Alvenaria sem revestimento 

•Quarto conjugado com cozinha e  

• sem janelas e “luz natural”. 

•Armazenamento/tratamento de água 
inadequados 

•Ligação de água extra-domiciliar 

•Esgoto sanitário a céu aberto 

•Sem tanque 

•Presença de ratos e animais 
domésticos 

•Destino do lixo: caçamba 
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um ponto no qual os afetos tristes tomam todas as partes do corpo e do 

espírito. A essa situação-limite, Espinosa chama melancholia. 

Além das paixões tristes ou idéias inadequadas, podemos ser tocados 

por paixões alegres que nos encontros produzam em nós distintas 

possibilidades de afecção. Uma “paixão alegre” ajuda a potência de agir de um 

corpo. Quando o experimentamos, sentimo-nos mais energizados, mais fortes, 

mais potentes. Dependendo do grau em que se der este aumento de potência, 

pode ocorrer um fenômeno de complexificação, de multiplicação, de variação 

das nossas aptidões a afetar e a sermos afetados, simultaneamente. Diferentes 

graus de potência podem produzir em nós dois tipos de paixão.  

No primeiro caso, a partir de certo limiar, podemos ter um tipo de ideia 

(que Espinosa denomina “ideias verdadeiras") e que traz consigo afetos 

simultaneamente ativos e alegres, onde potencializados, nós mesmos 

partimos em busca da realização de nossos desejos, de nossas paixões. O 

pensamento de Espinosa trabalha com a ideia de patamares de complexidade 

e de complexificação. O que leva então à concepção de que as ideias 

verdadeiras, que geram afetos ativos, surgem a partir de certo limiar de 

densificação deste reticulado pelo qual podemos representar as capacidades 

de potência de um determinado indivíduo.  

No segundo caso, há também um aumento da potência de agir do corpo, 

mas a potência dele permanece aquém do limiar a partir do qual a idéia pode 

se tornar verdadeira ou adequada. Neste caso, estamos no domínio da paixão, 

do passivo, e ele se torna nosso paciente, esperando de nós a “solução”.  

Eis um cuidado importante, fazer o outro perceber que ele tem a 

potência de transformar a sua vida, caso deseje, e este parece ser o caso de 

Marta. Tentamos, sempre com ela, enfrentar alguns dos problemas que ela 

identificava. 

A Supervisão de Pediatria tomou para si o caso de João, de 05 anos, e 

após alguns exames se confirmou uma fibrose cística. Marta leva regularmente 

o filho às consultas agendadas no hospital de referência.  

Acompanhada por alguns alunos e a Assistente Social, foram visitadas 

com Marta algumas creches, para se conseguir, se possível na mesma escola, 

vaga para João e Maria (de 01 ano e sete meses). Depois de muita procura e 
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um apelo ao Conselho Tutelar, conseguimos uma creche de horário integral 

que aceitou ambos.  

A supervisão de saúde coletiva em conversas com Marta descobriu onde 

se realizou o parto de Maria, e Marta, com uma solicitação da médica, retornou 

à maternidade onde conseguiu cópia da D.N. (Declaração de Nascidos Vivos) 

da filha para enfim poder fazer o registro civil de Maria.  

Todo o tratamento de Gérson passou a ser feito em Niterói, que 

dispunha dos mesmos serviços que Marta buscava no Rio de Janeiro.  

No Conselho de defesa da pessoa idosa, por intermédio da assistente 

social, o processo de “abandono” que seu avô havia movido contra ela foi 

arquivado. Marta saia de casa cedo, deixava os filhos na creche, e vai trabalhar 

como diarista (faxina) em diferentes domicílios. Na volta das faxinas apanhava 

os dois menores na creche ao voltar para casa.  

Algum tempo depois a equipe informou que Marta havia se mudado com 

os filhos, e sem o segundo marido, para a casa do seu avô (com condições 

estruturais bem melhores que a sua), passando a cuidar também dele, o que 

lhe possibilitou ainda alugar a sua antiga casa. Nem preciso dizer que a relação 

dela com o serviço de saúde já era outra. Por falar nisso, as crianças estão 

com suas vacinas em dia, e Marta, sempre que possível, aparece para alguma 

consulta. A última vez que a vi no módulo ela disse que continuava a procura 

de uma loja para trabalhar em um shopping, um antigo sonho, que não tenho 

dúvida, ela ainda vai conseguir realizar. 

Uma visita domiciliar, um encontro entre profissionais e usuários, pode e 

deve ser um encontro entre singularidades, onde temos que aprender a 

conviver com a tensão do diferir, sem ter que reduzi-lo a um equilíbrio 

normatizador. Afinal, concordo inteiramente com MAIA (2006) quando diz que 

O cuidado, sem um concomitante posicionamento ético, pode lançar as 

práticas de saúde no coração do biopoder. 
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4.7 - PARADIGMA ÉTICO ESTÉTICO POLÍTICO: NOVAS FERRAMENTAS 

NORTEANDO A ORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE A PARTIR DO 

CUIDADO. 

 

Após mergulhar intensamente nas lei turas e reflexões que 

tenho participado com o coletivo da linha de pesquisa Micropolít ica 

do trabalho e cuidado em saúde, e nas cartografias do trabalho 

vivo em ato com as equipes do PMF no campo, me permitindo 

afetar e ser afetado; tenho refletido muito sobre os l imites do 

paradigma da ciência moderna –  aqui falo particularmente na sua 

influência na organização dos serviços de saúde - que objetiva leis 

universais, e tem como princípios básicos a cienti ficidade e a 

objetividade, e como prioridade a organização racional e o 

conhecimento especial izado. A elaboração teórica passou a ser 

coisa de especialistas e a “prática”, dos técnicos. À página 80 

deste trabalho, relato o caso de uma criança já sem possibi l idades 

terapêuticas para a medicina técnico -científ ica, teve sua “cura” 

conduzida por um “benzedor” da comunidade após escutar o que 

aquela criança dizia. O menino estava “aguado” (expressão que na 

definição do Dicionário Aurél io significa  vida insípida), e f icou 

completamente curado pela cl ínica (sem órgãos) desenvolvida pelo 

benzedor.  

Embora a palavra benzer remeta ao transcendente, “ aquele 

que cura doenças ou anula feit iços por meio de benzeduras ”, tal  

“cura”  pode ter sido obra dos afetos que operaram naquele encontro; 

onde a capacidade que um sujeito, (o benzedor), teve ao agir no encontro com 

a criança e a família (ao escutar atentamente o que balbuciava a criança), 

acabou desvelando o que estava tirando da criança a sua potência de vida. Eis 

o que pode provocar a potência de um encontro, já nos dizia Deleuze, citando 

Espinosa (2002).  

 

As relações nos serviços de saúde, quase sempre, se 

estabelecem no sentido de um que ensina ao outro, e ai perdemos 
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a dimensão do movimento de criação provocado pelos encontros, e 

nos restringimos ao plano moral , baseados em prescrições 

apriorísticas.   

 

FOUCAULT já nos dizia que antes de ser um saber, a cl ínica 

era uma relação universal  da humanidade consigo mesma , era a 

idade de felicidade absoluta da medicina. FRANCO e RAMOS 

(2010) atr ibuem este estado de fel icidade à capacidade de 

reconfiguração do sujei to diante do corpo que sofre. O estar na 

vida, mesmo em si tuação de sofrimento de um corpo doente, era 

uma condição do sujei to, e se dava através da sua  sensibi l idade e 

intuição. A cl ínica que surge no século XVIII e funda o conceito de 

corpo anátomo-cl ínico formula ao mesmo tempo um conjunto 

teórico conceitual  que tem por base o método científ ico, e sustenta 

que o corpo se resume à estrutura então conceb ida como tal . A 

“cl ínica do olhar” (olho retina), que surgiu do estudo e do 

conhecimento sobre a geografia dos órgãos, impede que se 

enxergue a alma que habita o corpo, perdendo sua complexidade, 

profundidade, e outras dimensões da vida que pulsa nesse cor po, 

e se inscreve na sua subjetividade.  

MATTOS já apontava para a convicção de que a cisão corpo 

e alma funda a modernidade , e é dela que somos tr ibutários .  

 

“Para dominar o mundo é preciso transformá - lo em objeto 

interno ao pensamento, na forma de sua abstração –  as 

idéias claras e dist intas”. Da experiência do mundo 

Descartes passa a sua representação. Assim a ciência 

cartesiana achava que poder ia dominar inte lectualmente,  

conceitualmente o mundo. Seu desejo era o da evidência;  

sua utopia, a de uma racional idade que desvende o mistér io 

do mundo. "A construção da racional idade iluminista de 

estilo cartesiano coloca a sensual idade, a sensib il idade, o 

desejo e a paixão como in imigos do pensamento ”. MATTOS 

in NOVAIS (1990, p. 284)  
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Ao criticar a medicina técnico científica, e a vigilância em saúde na 

organização do processo de trabalho, não o faço no sentido de abdicar do 

saber que se efetivou em séculos de história, nem tampouco estou levantando 

a bandeira do “abaixo o avanço das tecnologias”. Apenas questiono um critério 

de verdade, uma prática de cuidado em saúde que a cada dia torna mais 

irrelevante a vida daquele que dele precisa se utilizar. 

Na saúde, mesmo o pensamento da saúde coletiva que para 

alguns autores nasce da crítica ao positivismo e à saúde pública tradicional, 

percebeu-se ao longo do tempo “o recrudescer de certo neopositivismo, Tem 

se observado um crescimento de prestígio do objetivismo na produção 

científica da área" Na proposta elaborada pelo MS para o PSF, por exemplo, a 

clínica assume uma função subsidiária, como se esta não tivesse competência 

para atuar junto à saúde pública, e para ser útil ao modelo proposto pelo 

Ministério fosse necessário “contaminá-la” pela epidemiologia, o que leva à 

percepção que a clínica no PSF deva ser subsumida pela epidemiologia. É o 

momento de afirmação da Vigilância em Saúde como estratégia prioritária na 

organização do processo de trabalho no SUS.    

Como superar estes paradigmas insti tuídos, como pensar 

novas estratégias de organizar o processo de trabalho  sem 

desconsiderar os avanços conquistados, como por exemplo, em 

alguns indicadores de saúde a parti r desta estratégia?  

 

Considero que é necessário propor novas reflexões sobre a 

forma de organizar o processo de trabalho em saúde, a parti r do 

que GUATTARI, (2000), chamou de paradigma ético-estético-

político .  

Mas por que paradigma ético-estético-político? Primeiro porque 

é  Guattariano/Deleuziano. E ser “deleuziano” é um contrassenso em 

relação ao que de melhor nos oferece Deleuze (ROLNIK 2000), como 

também considero hoje que não devemos guiar nossas práticas por 

paradigmas fechados instituídos. Que eles sejam norteadores de 

práticas, mas não regras universais absolutas. Ser Guattariano/Deleuziano 

é não ser, é estar em cena, se permitir afetar e ser afetado. Só é possível 
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embarcar no universo destes autores, se for a partir de um exercício do 

pensamento a serviço de questões que pedem passagem na existência 

de cada um. As questões são sempre singulares, assim como singular é 

o estilo através do qual elas são problematizadas; o que nos remete a não 

considerar as prescrições a priori, os modelos instituídos; os protocolos clínicos 

idênticos pensados para  milhares de diferentes indivíduos. 

Segundo porque O “paradigma ético estético e político”, mais do que 

pensar  organização do processo de trabalho;  aponta pistas, possibilidades de 

interação  eu outro,  a partir  das afecções produzidas nos encontros  em ato 

na micropolítica do trabalho. Um modo de estar em cena, de estar na vida. 

 

Afinal  o que seria o ético  na composição do paradigma 

proposto por Guattari? A meu ver algo próximo do que Espinosa 

considerava como ética.  

 

DAMÁSIO (2004, p.182 a 184), ao veri ficar certa ci tação de 

Espinosa que guardava há muitos anos, “por pura intuição”, ao 

relê-la, se deparou com o que seria o conceito de ética para 

Espinosa, reti rada da proposição 18 da parte IV da Ética:  

 

“O primeiro fundamento da virtude (não apenas como 

conotação moral, mas pode se referir ao poder, à 

capacidade de agir ) é o esforço (conatum) de perseverar 

o self  individual,  e a felicidade consiste na capacidade 

humana de perseverar o self”.  DAMASIO (2004, p. 183).  

 

Tal proposição que a primeira vista soaria como uma 

prescrição para a cul tura egoísta de nosso tempo está longe de ter  

este signi ficado. Esta proposição é a pedra fundamental  de um 

sistema ético extremamente generoso, prossegue Damásio,  

respondendo ao questionamento de porque razão uma 

preocupação consigo mesmo poderia ser vista como a base da 

virtude, sem que esta virtude diga respeito estri tament e ao seu 

possuidor.  
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“A realidade biológica da auto -preservação leva à virtude 

porque, na nossa necessidade irreprimível de nos 

mantermos a nós mesmos, necessitamos ajudar os outros 

a se manterem a si mesmos. Se não t ivermos esta 

preocupação perecemos e, ao perecer, violamos ao 

mesmo tempo o princípio fundamental da 

autopreservação e a virtude que lhe está l igada”. 

DAMASIO (2004, p. 184).  

 

No fundo ao cuidarmos de alguém estamos também cuidando 

de nós mesmos, uma relação de iguais, de troca , pois:  “O 

fundamento secundário da virtude é a realidade de que os seres 

vivos necessitam da presença de outros seres vivos num sistema 

complexo de interdependência”. DAMASIO (2004, p. 184). 

 

Cuidar do outro para que ele persevere na vida é também um 

cuidar de si , e não uma relação de mão única, de “piedade ou 

compaixão” para com o outro. É um ato de sol idariedade com a 

humanidade, e consigo mesmo, e não é possível  escapar desta 

interdependência. Eis a simpl icidade, a beleza e a profundidade do 

conceito de ética em Espinosa.  

Mas ele não para por ai , e ao falar de Deus, nos leva a 

refleti r sobre transcendência e imanência.   

A mais conhecida das recomendações de Espinosa acerca de viver uma 

vida bem vivida consistia numa prescrição dupla: um sistema de 

comportamento ético e um estado democrático.  Penso que a maior parte dos 

seres humanos de hoje, não acham esta dupla prescrição suficiente.  

Pretendemos que a vida nos dê algo que vá além de uma conduta moral e 

legal, além das satisfações do amor, da família, das amizades, do prazer, e da 

boa saúde; recompensas que resultem do nosso trabalho (satisfação pessoal, 

aprovação dos outros, dinheiro), etc.   
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 Muitos seres humanos requerem ainda algo que envolva certa clareza 

sobre o significado da vida. Esta necessidade articulada com nitidez, ou outras 

vezes de forma confusa, consiste para Damásio (2004) “num anseio de 

conhecer uma origem e um destino, de onde viemos e para onde vamos, e de 

esclarecer a finalidade que a nossa vida pode ter para além da existência 

humana”.  

Para ele tal anseio é um traço profundo da mente humana. Este traço 

está tão enraizado no desenho do cérebro humano e no genoma (que permite 

o desenvolvimento desse cérebro), como os traços profundos que nos levam, 

com grande curiosidade, a explorar sistematicamente o nosso próprio ser e o 

universo que nos rodeia, os mesmos traços que nos impelem a construir 

explicações para os objetos e situações desse universo.  

Mas além da origem evolucionária deste anseio é preciso evocar outro 

fator, cuja consistência tem a ver com o poderoso mecanismo que lhe está por 

trás: o esforço de auto-preservação, que Espinosa articula tão 

transparentemente como uma essência de nossos seres, o Conatus, que é 

posto em ação quando somos confrontados com a realidade do sofrimento, e 

especialmente, com a realidade da morte, real ou antevista, nossa ou daqueles 

a quem amamos.  

A perspectiva de sofrimento e morte compromete o nosso processo de 

autopreservação, o que seria para Espinosa uma produção de paixões tristes. 

Nesta perspectiva, as tentativas de salvação humana começam com a 

acomodação a uma morte anunciada, o que é reforçado com as narrativas que 

tentam resolver esta angústia através do seguimento de preceitos e práticas 

religiosas, que prometem, após uma vida de privações, recompensas “no céu” 

depois da morte.    

“Nossa sociedade é um grande velório repleto de patrocinadores da 

morte. A vergonha, a culpa, o ressentimento… é a morte instalada nos 

corpos. Em cada canto desse grande cemitério social a vida está 

aprisionada querendo gritar. Nascemos mortos e morremos mortos, a 

resistência está naqueles que nascem mortos e lutam para sair de suas 

sepulturas porque querem respirar a vida de carne, osso e sangue. Lá 

no íntimo de cada um, quando sussurra o mais leve temor diante da 

velhice, da doença, da escolha importante que se deve fazer… anuncia-
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se a morte instalada dentro de nós. Quem seríamos se nascêssemos 

em uma cultura que não fosse um cemitério com valas abertas?”. Morte-

que-mata-e-morte-que-vive. http://www.eternoretorno.com em 

24/10/2010. 

 
Em Espinosa, ao contrário, há efetivamente uma filosofia da vida: ela 

consiste precisamente em denunciar tudo o que nos separa da vida, todos os 

valores transcendentes que se orientam contra a vida, unidos às condições e 

às ilusões da nossa consciência. A vida está pervertida pelas categorias do 

Bem e do Mal, da falta e do mérito, do pecado e do perdão. O que perverte a 

vida é o ódio, inclusivamente o ódio a si mesmo, a culpabilidade.  

Nas suas reflexões sobre Deus Espinosa afirma que Deus é a natureza, 

e sua manifestação mais evidente, são suas criaturas vivas. Essas idéias são 

expressas num espinosismo bem conhecido, a expressão Deus sive Natura – 

Deus ou Natureza.  

Deus não se revelou aos seres humanos da maneira apresentada na 

bíblia. Não é possível rezar ou suplicar ao Deus de Espinosa. Não há que ter 

medo deste Deus, porque ele não distribui castigos. Nem a que fazer nenhum 

esforço para obter dele recompensas porque também não distribui 

recompensas.  

 

“A única coisa a temer é o nosso próprio comportamento. Quando 

somos menos do que amáveis para os outros, punimo-nos a nós 

próprios, neste exato momento, e negamo-nos a oportunidade de atingir 

a paz interior e a felicidade nesse exato momento". ESPINOSA in 

DAMÁSIO  (2004, p. 286). 

 

Espinosa rejeitou a noção de que a expectativa de recompensas ou 

castigos depois da morte fosse um incentivo adequado para o comportamento 

ético. Ele lamentava o homem cujo comportamento é guiado por tais 

expectativas. Ele abstem-se das “más ações”, e cumpre as ordens de Deus, 

como se fosse um escravo, contra a sua vontade, e em troca da sua 

escravatura espera ser recompensado por Deus. Espinosa não é, em suma, 

daqueles que pensam que uma paixão triste tem algo de bom. Muito antes de 

http://www.eternoretorno.co/
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Nietzsche, ele denuncia todas as falsificações da vida, todos os valores em 

nome dos quais depreciamos a vida. DELEUZE (1989) nos fala em Spinoza e 

os Signos, que nós, rigorosamente, não vivemos; mantemos apenas uma 

aparência de vida, apenas pensamos em evitar a morte, e toda a nossa vida é 

um culto da morte.  

 

Portanto, uma prática ética nos remete a uma potência ativa que surge 

na imanência das práticas para coordenar a vida e escolher a forma de vivê-la, 

o que indica a urgência de se construírem outros planos na micropolitica do 

processo de trabalho apoiados numa ética em que os saberes são construídos 

nas práticas. Nessa perspectiva ética, não existe bem ou mal como prescrições 

a priori, o fundamental passa a ser, portanto, a possibilidade de selecionar o 

que fortalece (paixões alegres), e evitar o que possa enfraquecer a potência de 

criação (paixões tristes), e se negar a ser escravo de um conjunto de valores, 

não temendo o estranho e o inusitado.  

Nada mais ético do que estarmos disponíveis uns aos outros como 

iguais na existência (afetando e nos deixando afetar pela presença viva do 

outro), pois ao me solidarizar com o outro na produção de mais vida, é também 

a minha vida que estou produzindo. 

 

O componente  Estético  do paradigma fala do estético como 

criação permanente, evitando uma supervalorização de determinados saberes 

em detrimento de outros; o uso de uma determinada especialidade como forma 

de desqualificação do saber do outro, garantindo a processualidade e a 

vitalidade da invenção. Ter com a realidade uma relação de criação, 

produzindo subjetividades em ruptura com as modelizações capitalistas. 

GUATTARI (1992), fala de paradigma proto-estético, não se referindo à 

arte institucionalizada, mas uma dimensão de criação em estado nascente. 

Encontros entre profissionais de saúde-usuário referenciados em um 

paradigma Estético significa uma prática (política) centrada em uma ética da 

singularidade, em ruptura com os consensos estabelecidos pela subjetividade 

dominante. (p. 147). “A arte é um caminho que pode levar para regiões que o 

tempo e o espaço não regem” (Marcel Duchamp in Guattari (1992, p. 129)).  
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Significa abrir-se a novos infinitos a partir de um mergulho na finitude sensível 

(corpo vibrátil). Infinitos não apenas carregados de virtualidade, mas também 

de potencialidades atualizáveis em situação, devires intensivos e processuais, 

contornando os “universais” repertoriados pelas artes, pela filosofia, pela 

psicanálise tradicional, e por que não, pelas práticas em saúde.  

 

Assim, segundo GUATTARI (1992 p. 17) se operam 

transplantes de transferência que não procedem a parti r de 

dimensões “ já existentes” da subjetividade, cristalizados em 

complexos estruturais, mas que procedem de uma criação e que, 

por esse motivo, seriam antes da alçada de uma espéc ie de 

paradigma estético.  

 

Além da percepção (nosso olho retina) , que nos permite 

apreender o mundo em suas formas, para em seguida, projetar sobre elas as 

representações de que dispomos, (nosso saber instituído, desconsiderando as 

“sabedorias” do outro); é preciso que nos deixemos levar pela dimensão do 

corpo vibrátil. Ele nos permite apreender a alteridade - qualidade do que é 

outro - em sua condição de campo de forças vivas, que nos afeta e se faz 

presente em nosso corpo sob a forma de sensações. ROLNIK (2007). 

Logo, é fundamental recorrer a paradigmas de natureza estética, que 

considerem os acontecimentos, as cenas perturbadas pelas incertezas, os 

arranjos e rearranjos do tempo e do espaço, as narrativas, as práticas muitas 

vezes contraditórias, que estão carregadas de sentidos. Porque não estamos 

sós, estamos sempre lidando com o diferente, com o outro, mas também com o 

outro instituído, formatado, que faz calar e que se coloca como única verdade. 

Somos sujeitos estéticos na medida em que nos abrimos para outras 

possibilidades, outras práticas sociais, desfazendo-nos de referencias 

cristalizadas nos encontros eu outro na micropolítica do processo de trabalho. 

Um sujeito estético pensa a si próprio, e é ao mesmo tempo, pensado 

pelos outros. É sujeito processual, porque vive em sociedade que também se 

faz e se refaz constantemente. Para olhar para esse sujeito estético é 

necessário dar-se conta da esteticidade dessa sociedade, desbarrancando os 
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antigos padrões de beleza, de harmonia, de linearidade e buscando nos micro 

espaços, no cotidiano, nas frestas, as possíveis relações de sentido.  

 

E o paradigma tem um componente político, porque implica a escolha 

de modos de mundo que se quer viver, tanto para profissionais como usuários 

dos serviços de saúde. É preciso questionar o direito de universalizar o 

particular, de igualar as diferenças e a pretensão de abarcar a totalidade. Uma 

prática cuidadora implica em ativação de forças, em estratégias de ação para 

produzir transformações, e nesse sentido, é uma prática política. 

Afinal, o desafio da leitura de Deleuze sobre Foucault nos mostrou que o 

capitalismo mundial integrado já prescinde do poder disciplinar; e aposta na 

sociedade de controle - um processo auto-instituído de querer construir a 

própria vida de um jeito e não de outro - penetrando na subjetividade das 

pessoas, ditando formas de viver, que vida vale a pena ser vivida. Disputar com 

os processos capitalísticos instituídos o imaginário da vida que vale a pena ser 

vivida; disputar a produção da subjetividade, por meio de trabalho vivo em ato 

dependente, centrado em encontros de mútuas afecções, na produção de vida, 

solidária, cooperativa, criativa e autônoma, pode ser o grande desafio da 

produção do cuidado.  

Segundo MERHY, (2007a, p. 94), no capitalismo moderno, as 

“revoluções do mundo tecnológico da produção” não se fazem apenas com a 

entrada em cena de novas máquinas, mas também de novos modos de gerir as 

organizações  (reestruturação produtiva), a fim de garantir a “captura” do 

trabalho vivo em ato na produção, permitindo que os autogovernos (aqui no 

nosso caso do médico) tenham de ser “coerentes” com a natureza do processo 

produtivo capitalista. Tal afirmação nos permite dizer que a reestruturação 

produtiva na saúde hoje pode não estar sendo marcada apenas pela entrada 

de equipamentos, mas também pela modelagem da gestão do cuidado em 

saúde, como formas de “gerir” o modo de viver das pessoas.   

Mas para o mesmo autor, (2007a, p. 98 a 100) este processo não é tão 

simples em um serviço de saúde (por exemplo), pois, diferentemente de uma 

fábrica, aqui não seria  possível obterem-se estratégias plenamente 

competentes que consigam capturar plenamente o trabalho vivo, realizador 

imediato de bens finais, e que ocorre tanto ao nível da pratica médica quanto a 
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de qualquer outra prática em saúde. Esta captura global do autogoverno nas 

práticas em saúde não é só muito difícil e restrita, mas impossível pela própria 

natureza tecnológica deste trabalho, em ato.  

Devemos fazer uma aposta na possibilidade de se constituir tecnologias 

de ação do trabalho vivo em ato, e mesmo de gestão deste trabalho, que 

provoquem ruídos, abrindo fissuras e possíveis linhas de fuga nos processos 

de trabalho instituídos; e que possam implicar a busca de processos que 

focalizem o sentido da “captura” sofrido pelo trabalho vivo, e o exponha às 

possibilidades de “quebras” em relação aos processos institucionais que o  

operam cotidianamente. 

 

“Mas isso implica que estes “disparadores” destes processos de fuga 

estejam explicitamente vinculados a um olhar ético-político interrogador 

e ruidoso, mais do que centrado em outro modelo prévio e totalmente 

definido, que se contraponha globalmente ao trabalho morto cristalizado 

no instituído” MERHY, (2007a p. 101).    

 

Mais a frente no mesmo trabalho MERHY (2007a p. 109), interroga 

sobre afinal qual seria a real potência do trabalho vivo. Qual energia se 

incorpora ao processo de trabalho? A do trabalho vivo capturado pelo trabalho 

morto, preso nas configurações tecnológicas dos processos de trabalho, 

comandados pelos saberes estruturados, pelas normas, pelas máquinas, pelos 

procedimentos, bem ao sabor de uma “reestruturação produtiva”11 

capitalista? E a energia do trabalho vivo em ato e em potência, o que tem a ver 

com tudo isso? Será que ele não é um componente permanentemente ruidoso 

deste processo, portador  de outras lógicas tecnológicas,  para além do que 

está sendo capturado como modelo tecnológico de organização do trabalho; 

que é e pode ser fonte de linhas de fugas a este processo instituído,  

capitalístico e que está na base de qualquer possibilidade de intervenção no 

                                                
11

Aqui, no sentido  de uma outra forma de produzir os mesmos produtos, ou mesmo novos 

ainda não conhecidos. Aponta para outra vertente da transição tecnológica  que vem sendo 
construída pela presença do capital financeiro no setor saúde, e a chama de reestruturação 
produtiva,  pois busca atingir o núcleo tecnológico do trabalho vivo em ato na sua capacidade 
de produzir novas conformações dos atos de saúde e o seu lugar na construção de processo 

produtivos, descentrando o trabalho em saúde até mesmo dos equipamentos e especialistas. 
MERHY (2007b, p. 20 e 31 )  
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sentido da mudança, centrada no usuário, como o sentido último do próprio 

trabalho em saúde?  

 
Para nós, o “Paradigma Ético Estético Político”, nos serviços de saúde 

pode se conformar através de encontros micropolíticos dialógicos entre 

profissionais cidadãos e cidadãos usuários, que se permitam afetar e ser 

afetado pelas dimensões do corpo vibrátil; produzindo processos de 

subjetivação, novas subjetividades, estimulando a potência de cada um em 

perseverar na existência, construindo redes de solidariedade, apostando em 

formas singulares e desejantes de levar a vida, como construção de práticas 

cuidadoras. Paradigma ético estético político não como norma, amarra, mas 

como norteador da organização do processo de trabalho em saúde, centrados 

no cuidado, atentos à presença viva do outro.  

 

 

 

5- A PESQUISA E SEUS OBJETIVOS  
 
 

5.1 -  OBJETIVO GERAL 

Analisar a produção do cuidado e da clínica no Programa Médico de Família de 

Niterói, a partir da convivência das equipes com o trabalho de campo; 

interrogando acerca da potência desta estratégia no agenciamento de novos 

saberes e práticas no profissional médico, a partir das afecções produzidas no 

trabalho vivo em ato.  

5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar as intencionalidades de inserção do profissional médico no PMF de 

Niterói, refletindo sobre o trabalho de campo como agenciador de novas 

práticas em saúde;  

- Revelar e discutir acerca dos saberes e práticas utilizadas pelo profissional 

médico na produção do cuidado e da clínica, buscando compreender as valises 

tecnológicas mais utilizadas nesta produção; destacando o grau de 

incorporação de trabalho morto e trabalho vivo no seu fazer cotidiano; 
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- Analisar os agenciamentos produzidos no trabalho do médico a partir da sua 

convivência com usuários dos serviços de saúde no território e domicílio. 

 

5.3 - MARCADORES 

O deslocamento do lócus do cuidado do hospital ou do ambulatório em 

direção ao espaço da vida cotidiana das pessoas (sua casa e/ou território) 

pode oportunizar a retomada do cuidado a partir de outros vínculos que não só 

o profissional-usuário, como as distintas redes de vinculação que esse espaço 

possibilita. Esta possibilidade de uma rede de suporte afetivo pode ser 

determinante na construção de um relacionamento corresponsável permitindo 

novas significações, para profissionais e usuários. Esse novo desafio pode 

colocar a equipe em situação de ter que negociar, mais explicitamente, com o 

outro no seu espaço domiciliar; o que pode exigir desta equipe se abrir para 

novas ações que possibilite conhecer melhor a realidade da família e seu 

usuário, ampliando sua escuta para produção do cuidado, considerando este 

usuário também como protagonista na construção de projetos terapêuticos.  

FEUERWERKER  & MERHY ao estudar a atenção domiciliar no sistema 

público faz, entre outras, a seguinte avaliação deste encontro entre 

profissionais de saúde cuidador e usuários nos seus domicílios: 

(...) oferece mais liberdade de criação na condução das suas 

atividades (inclusive nos aspectos clínicos), permite um 

relacionamento direto com as pessoas (sem intermediários) e 

permite conhecer contextos de vida; essa vivência mobiliza a 

capacidade de produzir alternativas coletivas, criativas e apropriadas 

para o cuidado e a produção da autonomia. Entretanto, esses 

trabalhadores convivem com um grau inusitado de autonomia das 

famílias na produção compartilhada dos projetos de cuidado que são 

implementados. (FEUERWERKER  & MERHY, 2008, p.20) 
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Segundo CECÍLIO (2009), é fácil reconhecer o quanto que os esforços 

institucionais que tem sido empreendidos na direção de uma pretendida 

qualificação do atendimento (definida pelas direções/gerências dos serviços de 

saúde), têm se baseado na criação de protocolos, de capacitações, de 

estabelecimentos de normas, regras, fluxos e rotinas visando “modelar” 

comportamentos dos trabalhadores, tendo como alvo, justamente, o “núcleo 

duro” da gestão do cuidado, ou seja, a “dimensão profissional”. São estratégias 

que visam dar visibilidade, regulamentar, moldar, padronizar o encontro 

trabalhador-usuário, de maneira que critérios de eficácia e eficiência sejam 

alcançados. Estratégias gerenciais que visam, em última instância, conferir 

visibilidade, padronização e previsibilidade no espaço “privado” de tal encontro. 

(p. 15-16) 

Esta pesquisa pretende estudar as possibilidades do trabalho de campo 

no PMF agenciar práticas profissionais que valorizem as “linhas de fuga”, e 

escapem ao que está instituído pelos saberes que operam a organização dos 

serviços de saúde, possibilitando uma escuta fina das necessidades singulares 

das pessoas, refletindo acerca da produção, ou não, de novos olhares na 

prática médica nos encontros ocorridos nos territórios/domicílios. 

Pretende-se para tanto a utilização de alguns marcadores12, que 

posibilitem melhor analisar este processo a partir da atuação destes 

profissionais no trabalho de campo.  

 As tecnologias de trabalho mais utilizadas, segundo as categoria de 

Merhy, tecnologias duras, leve-duras e leves;  

 As conexões e fluxos em “linhas de fuga” que o profissional é capaz de 

operar desenvolvendo atividades mais vinculadas ao campo cuidador, e uso 

                                                
12 A condição marcadora ou  traçadora é técnica utilizada para avaliação da atenção à saúde e baseia-se na 

idéia que, a partir de uma avaliação da assistência prestada ou do processo de trabalho, pode-se inferir a 

qualidade da assistência e dos problemas, ruídos e estrangulamentos presentes. Através de um 

traçador/marcador é possível fazer avaliações de estrutura, processo e resultado como proposto por 

Donabedian, (Penna, 1997). A avaliação de processo pode ser entendida como aquilo que desenvolve os 

profissionais de saúde em uma dada estrutura que, permita que, esse processo, possa ser se não ideal, 

adequado.  
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das tecnologias mais relacionais, se abrindo aos afetos provocados pelos 

encontros no trabalho vivo em ato; ou se permanece capturado  pelo modelo 

hegemônico onde sua ação se revela centrada na produção de 

procedimentos protocolados pela vigilância em saúde e ações 

programáticas, definindo apenas por esta via o(s) projeto(s) terapêutico(s).  

 Processos de desterritorialização e/ou reterritorialização a partir do 

trabalho de campo, que possam configurar uma reestruturação produtiva, 

desenvolvendo novos sentidos, novas práticas no cuidado em saúde. 

 

 

 

6- METODOLOGIA  
 
 
6.1 – OPÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 

Definir um método não é fácil no campo da saúde, segundo MINAYO 

(1993, p. 13). Reconhecidamente se refere a uma realidade complexa (sócio 

econômica, política e ideológica), que demanda conhecimentos distintos 

integrados, e que coloca de forma imediata o problema da intervenção. Neste 

sentido ele requer como essencial uma abordagem dialética que compreenda 

para transformar, e cuja teoria, desafiada pela prática, a repense 

permanentemente.  

Não poderia partir de abordagens apenas teóricas, que não chegam a 

abordar o cotidiano dos serviços de saúde, pois o meu objeto já estava 

definido: refletir sobre o trabalho de campo sistemático no PMF, em seus 18 

anos de existência, e os agenciamentos que esta vivência possa ter provocado 

nos profissionais de saúde (particularmente o médico); e a hipótese destes 

encontros (fora do lócus privilegiado de ação dos profissionais, o ambulatório), 

oportunizar encontros mais cuidadores, mais dialogais, a partir das afecções 

produzidas no trabalho vivo em ato. 
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O objeto me distancia também daquelas concepções que consideram o 

labor da investigação como uma tecnologia neutra, isenta, a ser dominada e 

aplicada indistintamente e independente dos pressupostos teóricos que a 

sustentam, e de quem seja o pesquisador; uma vez que me vejo como um 

sujeito implicado, vivendo intensamente o dia a dia deste programa (como 

Coordenador de Grupo Básico do PMF).  

Sem desconsiderar a importância de pesquisas de caráter quantitativo 

para o desenvolvimento das ciências; a possibilidade de utilização de um 

método proposto pelo positivismo sociológico que privilegia como ciência a 

atividade “objetiva”, capaz de traçar as leis que regem os fenômenos, 

analizando-os com base em números e variáveis, estava afastada, uma vez 

que pretendo analisar aspectos subjetivos da relação médico-paciente, difíceis 

de serem sintetizados em dados estatísticos.  

“A era moderna entroniza o objetivismo – a chamada retórica da verdade na 

terminologia empregada por Ibanez (1991). A busca de leis gerais passa a ser 

o alvo prioritário das ciências e a demonstração experimental de teses 

através do teste de hipóteses passa a ser o paradigma do método científico. 

Sendo a matemática e a física as expressões máximas desta forma de 

proceder, a mensuração passou a ser automaticamente o caminho exclusivo 

do rigor”. SPINK, in GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, ( 1994, p. 126). 

Faço então a opção pela utilização de uma metodologia de pesquisa 

qualitativa, por concordar com MINAYO, (1999), para quem esse método é 

capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações, e as estruturas sociais.  

“Em oposição ao positivismo, a Sociologia Compreensiva, que como o próprio 

nome indica, coloca como tarefa das Ciências Sociais a compreensão da 

realidade humana vivida socialmente e totalmente diversa do mundo das 

ciências naturais. Em suas diferentes manifestações, o significado é o 

conceito central para a análise sociológica. Em oposição ao positivismo a 

sociologia compreensiva propõe a subjetividade como fundante do sentido e 

defende-a como constitutiva do social e inerente ao entendimento objetivo. 

Essa corrente não se preocupa em quantificar, mas de lograr explicar os 

meandros das relações sociais consideradas essência e resultado da 
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atividade humana criadora, afetiva e racional, que pode ser apreendida 

através do cotidiano, da vivência, e da explicação do senso comum”. 

MINAYO, (1999, p. 11) 

A busca por serviços de saúde enquanto necessidade humana e 

existencial, por exemplo, é um problema que aflige diferentes segmentos 

sociais. Porém as condições de vida e de trabalho qualificam de forma 

diferenciada a maneira pela qual as diferentes classes sociais pensam, sentem 

e agem em relação a ela. A saúde e a doença envolvem uma complexa 

interação entre aspectos psicológicos, sociais e ambientais da condição 

humana e de atribuição de significados.  Além dos dados operacionais e 

conhecimento técnico, qualquer ação de saúde deve estar atenta aos valores, 

atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se dirige. “É preciso entender 

que ao ampliar suas bases conceituais as ciências sociais da saúde não se 

tornam menos “científicas”, pelo contrário, elas se aproximam com maior 

luminosidade dos contornos reais dos fenômenos que abarcam”. (IDEM, p. 15). 

Segundo SPINK, in GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, ( 1994, p. 127), os 

métodos qualitativos buscam seu aval nas duas tradições empíricas 

então existentes: a antropologia e a psicologia clínica. Da antropologia 

e da sociologia urbana entram para o arsenal de métodos a 

“observação participante, e seus derivados modernos, a pesquisa 

ação e a pesquisa participante”. Da psicologia clínica emerge toda uma 

tecnologia voltada ao uso da entrevista, assim como o trabalho com 

grupos, “primo distante dos grupos focais atuais, e a metodologia do 

estudo de caso”.  

A discussão sobre o rigor metodológico nas ciências sociais é desviado 

daquele regido pelo debate sobre a objetividade (pautado nos conceitos de 

validade e fidedignidade), para uma esfera menos compromissada com a 

questão epistemológica, ainda segundo SPINK; a “validade, o grau em que um 

fenômeno é interpretado corretamente”. É neste sentido que segundo a autora, 

muitos passam a advogar o uso da “triangulação metodológica como estratégia 

de validação”. Ou seja, “combinar técnicas múltiplas, ou múltiplos 
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pesquisadores, de forma a fortalecer a confiança nas interpretações”. (Idem, p. 

128). 

Após uma análise de documentos publicados na literatura por autores 

que discutem o PMF e sua estratégia metodológica; e de leitura detalhada dos 

documentos internos de rotinas de trabalho deste programa, concordando com 

SPINK (1994), para a realização desta pesquisa pretendo utilizar diferentes 

técnicas metodológicas na compreensão do meu objeto de pesquisa.  

 

 

6.2 -  GRUPO FOCAL E CARTOGRAFIA DO TRABALHO VIVO EM ATO 

COMO MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO.  

 

Buscando dar conta da percepção de médicos de família, acerca da 

potencialidade, ou não, da estratégia trabalho de campo agenciar processos 

instituintes de uma clínica centrada na produção do cuidado, utilizei 

qualitativamente mais de um método, de forma a fortalecer a confiança na 

interpretação de dados. Alguns autores falam da importância de utilização de 

uma “triangulação de métodos” para melhor elucidar um objeto de pesquisa.  

  

A triangulação metodológica na validação de uma pesquisa passa a ser 

um fator de enriquecimento: um reconhecimento de que a realidade é 

caleidoscópica e que a multiplicidade de métodos pode enriquecer a 

compreensão do fenômeno. (Flick 1992, in SPINK 1994, p. 128). 

 

Concordando com estes autores, metodologicamente utilizei não três, 

mas dois métodos, de forma a fortalecer a confiança na interpretação de dados 

encontrados na pesquisa.  
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1- Grupo Focal com médicos que vivenciam o processo de trabalho de campo 

no PMF, a pelo menos 03 anos (critério de inclusão na pesquisa). Foram 

sorteados 02 (dois) médicos por cada Grupo Básico de Trabalho (04 grupos), 

perfazendo um total de 08 profissionais. Foram sorteados, além dos 08, mais 

profissionais que atendam ao critério de inclusão (03 anos de atuação no 

PMF), para eventual substituição daqueles que por qualquer razão não possam 

ou não queiram participar da pesquisa. Todos deverão previamente assinar o 

protocolo de “consentimento livre e esclarecido” 

2- Cartografias, a partir das experiências de trabalho de campo desenvolvidas 

junto às equipes do PMF. Descrevo estas experiências através de Cartografias 

do trabalho vivo em ato, fruto das minhas vivências de campo com equipes de 

ponta (médicos e auxiliares de enfermagem), do PMF.  

Enquanto as cartografias realizadas nas atividades de campo com as 

equipes puderam dar uma visão do objeto pesquisado, a partir da ótica do 

pesquisador; o grupo focal buscou abordar o mesmo tema, coletivamente, a 

partir do ponto de vista de grupos de profissionais que vivenciam o processo de 

trabalho no PMF.  

 

6.2.1 -  GRUPO FOCAL: 

A justificativa para utilização desta técnica fui buscar em KIND (2004), 

que lembra que as delimitações para construção e condução dos grupos focais, 

apontam para o uso criterioso desse recurso metodológico. A autora, 

referenciada em Canales e Peinado (1995), afirma que:  

“O grupo focal, por sua fundamentação na discursividade e 

interação, inscreve-se na tradição dialética, pressupondo a 

construção de conhecimento em espaços de intersubjetividade. 

Esses autores apontam essa técnica em sua natureza 

qualitativa. Dessa forma, devemos pressupor que as muitas 

vozes envolvidas no grupo focal formem um coro de 

semelhanças e diferenças, construções e desconstruções, 
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inerentes à intersubjetividade que está em jogo”. KIND (2004, 

p. 135) 

A autora aponta a técnica como adequada para investigações 

qualitativas, o que está de acordo com o meu desejo na realização deste 

trabalho. Aposto em tal técnica para tentar colher as impressões dos 

profissionais de ponta sobre o objeto da pesquisa, tentando minimizar 

possíveis vezes no olhar do pesquisador acerca do tema. Buscando minimizar 

minha influência enquanto profissional implicado com a construção do PMF, 

gostaria de propor a inclusão de 02 (dois) observadores na realização do grupo 

focal, embora a técnica aponte para a obrigatoriedade da presença de um 

observador, e de um mediador (que se sugere seja o próprio pesquisador).  

 

“Os grupos focais utilizam a interação grupal para produzir 

dados e insights que seriam dificilmente conseguidos fora do 

grupo. Os dados obtidos, então, levam em conta o processo do 

grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões, 

sentimentos e pontos de vista individuais em jogo. A despeito 

disso, o grupo focal conserva o caráter de técnica de coleta de 

dados, adequado, apriori, para investigações qualitativas”. 

KIND (2004, p. 125). 

Citando vários autores, ela aposta na técnica de grupo focal como um 

procedimento de coleta de dados no qual “o pesquisador tem a possibilidade 

de ouvir vários sujeitos ao mesmo tempo, além de observar as interações 

características do processo grupal. Tem como objetivo obter uma variedade de 

informações, sentimentos, experiências, representações de pequenos grupos 

acerca de um tema determinado”. KIND (2004, p. 126). 

A técnica de grupos focais segundo a mesma autora encontra-se 

fundamentada na tradição do trabalho com grupos, na sociologia e na 

psicologia social crítica. O grupo focal é tomado como um grupo que se 

organiza em torno de uma tarefa específica: fornecer informações acerca de 

um tema anteriormente determinado. A sociologia e a psicologia social crítica, 
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com suas contribuições sobre representações sociais, análise do discurso e 

produção de sentido, aparecem também como referenciais que freqüentemente 

sustentam o trabalho com grupos focais (MINAYO,1999; ALZAGA, 1998; 

OLIVEIRA; WERBA, 1996; CANALES; PEINADO, 1995). A análise que se faz 

nesses casos é quase sempre psicossocial, respeitando-se referenciais 

teóricos específicos desses campos de saber (sociologia e psicologia social). 

Aigneren (2001), IN KIND, (2004, p. 127) aponta vantagens e 

desvantagens na utilização dos grupos focais.  

VANTAGENS: A interação pode fomentar respostas mais interessantes ou 

idéias originais; A pressão de participantes homogêneos facilita suas reflexões, 

ao mesmo tempo em que incita opiniões contrárias; O tema tem a possibilidade 

de ser discutido por todos os participantes.  

DESVANTAGENS: Não permite generalização; facilmente se confundem os 

pontos de vista do grupo como sendo característicos daquele conjunto de 

indivíduos e não como de um coletivo social maior, com expressões culturais 

distintas. Tal desvantagem acho eu, não se aplica no caso desta pesquisa, pois 

não pretendo estabelecer generalizações, uma vez que as opiniões do coletivo 

social a ser estudado está ali representado nos subgrupos (médicos e 

auxiliares; e equipes de supervisão). Geralmente se menospreza a importância 

da habilidade do moderador na condução da discussão. Sobre este aspecto a 

autora destaca a posição do moderador e do observador no grupo e a 

importância de se garantir uma discussão participativa acerca de determinado 

tema:  

“ É necessário que os moderadores de grupos focais estejam atentos ao 

processo grupal, estejam capacitados para avaliar os dados sob este 

ângulo (analisando as interações), e se preocupem com certas 

indicações para condução da discussão, tais como, tamanho do grupo, 

focalização em um tema, homogeneidade do grupo, garantia de 

participação de todos os integrantes do grupo na discussão”.  

Foi feita a opção da presença de 02 (dois) observadores, tentando 

minimizar as possibilidades de direcionamentos na condução do grupo; em 



 177 

virtude da minha implicação enquanto profissional de saúde do PMF, atuando 

como moderador da pesquisa.  

 Foi feito 01 (um) encontro; com profissionais médicos dos diferentes 

grupos básicos de trabalho do PMF. O grupo focal foi constituído de 08 (oito) 

participantes, sendo 02 (dois) de cada grupo básico, escolhidos por sorteio, 

entre aqueles que exerçam a função de médico de família no PMF, a pelo 

menos 03 (três) anos.   Buscando dar mais consistência ao objeto pesquisado, 

optamos como critério de inclusão, trabalhar no grupo focal apenas com 

profissionais médicos que já estivessem vivenciando o processo de trabalho no 

PMF a pelo menos três (03) anos.  

Segundo o Departamento de Administração e Recursos Humanos do 

PMF, o quadro de profissionais médicos contratados pelo PMF em Dezembro 

de 2010, por tempo de contrato no programa, e por Grupo Básico de Trabalho 

era o seguinte:    

Médicos por 

tempo de 

contrato. 

Médicos 

por GBT 

Contratados a 

mais de 03 anos. 

Contratados a 

menos de 03 

anos. 

Sorteados 

para a 

pesquisa 

GBT I 23 16 07 02 + 02 

GBT II  24 18 06 02 + 02 

GBT III 31 13 18 02 + 02 

GBT  IV 26 13 13 02 + 02 

Total 104 60 44 16 

FONTE: Departamento de  Administração e Recursos Humanos do PMF. DEZ. 2010. 

 

 Dentre os 60 (sessenta) médicos contratados a mais de 03 anos foram 

selecionados aqueles que compuseram o grupo focal. 
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6.2.1.1 - GUIA DE TEMAS DO GRUPO FOCAL 

Na definição dos temas abordados no grupo focal usei como referência 

os objetivos da pesquisa, elaborando perguntas que de alguma forma 

respondessem a estes objetivos.   

Partindo do Objetivo geral, “Analisar a produção do cuidado e da clínica 

no Programa Médico de Família de Niterói, a partir da convivência com o 

trabalho de campo, interrogando sobre a potência desta estratégia no 

agenciamento de novos projetos terapêuticos, novas práticas do profissional 

médico”, foram feitas as seguintes perguntas:  

1. O que é para você o trabalho clínico, ou, o trabalho com a clínica. 

2. Há diferenças no trabalho com a clínica no consultório, e a que é realizada 

no domicílio? 

3.  Por que razão você escolheu trabalhar no PMF Niterói? Tem algum motivo 

especial para você escolher trabalhar neste programa? 

4. Você tem uma rotina definida para o trabalho de campo? Que instrumentos 

você mais utiliza nos encontros com pessoas ou famílias no trabalho de 

campo? 

5. Em sua opinião, qual é a importância da equipe de supervisão para o dia a 

dia dos profissionais de saúde do PMF? Você se utiliza da equipe de 

supervisão no trabalho de campo?  

6. Você acha que o trabalho de campo tem sido um disparador de novas 

estratégias, novas práticas, novos saberes, que de alguma forma tem 

impactado as relações de cuidado e clínica que você desenvolve no processo 

de trabalho?  

No Anexo I deste trabalho faço um maior detalhamento acerca da 

técnica de grupo focal, pela sua importância na construção deste projeto de 

pesquisa, evitando excesso de detalhamento no corpo da metodologia da tese. 
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6.2.2 -   CARTOGRAFIAS DO TRABALHO VIVO EM ATO 

Desde que ingressei na linha de pesquisa Micropolítica do Trabalho e 

Cuidado em Saúde, passei a registrar minhas observações ao participar com 

as equipes no trabalho de campo no território, refletindo sobre a clínica 

operada por estes profissionais. Na condição de coordenador de grupo básico, 

sempre que posso, acompanho o trabalho com as famílias dos profissionais de 

saúde, em diferentes unidades do PMF, apenas passei a registrá-las, como um 

diário de campo.   

Na rotina de descrever estes encontros, orientado pela linha de 

pesquisa, comecei a fazer algumas leituras sobre cartografia. Parti do livro de 

Suely Rolnik, Cartografia Sentimental;  

“Para os geógrafos, a cartografia – diferentemente do mapa: 

representação de um todo estático – é um desenho que acompanha 

e se faz ao mesmo tempo em que os movimentos de transformação 

da paisagem. Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A 

cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo em 

que o desmanchamento de certos mundos – sua perda de sentido – 

e a formação de outros mundos que se criam para expressar afetos 

contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes 

tornam-se obsoletos”.  (...) ”Sendo tarefa de o cartógrafo dar língua 

para afetos que pedem passagem, dele se espera basicamente que 

esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às 

linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos 

possíveis para a composição de cartografias que se fazem 

necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um antropófago”.   

ROLNIK, (2007, p. 23). 

Aprofundando minhas leituras sobre o tema me deparei com o trabalho 

de Merhy, Saúde, Cartografia do Trabalho Vivo:  

“Não há nunca uma identidade, individual ou coletiva, que fica para 

sempre no tempo em nós. Esta identidade está sempre em 

produção. Partindo de certo território, abrindo-se para outros 
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possíveis. Produzindo mapas, desenhando cartografias. Passamos 

de sujeitos que sujeitam a sujeitados, o tempo todo”. (...) “Vivemos 

estas tensões, como sujeitos da ação, o tempo todo. Cartografamos 

no viver este processo, gerando infinidades de mapas territoriais de 

identificação. E podemos, de modo intencional, ambicionar ser mais 

sujeitadores do que sujeitados em certas circunstâncias e para isso 

explorar nossas capacidades de agir, nossas capacidades de 

interpretar o lugar onde nos territorializamos procurando interferir em 

suas regras, abrindo linhas de fuga. Partir para novos mapas. Novos 

sentidos territoriais. Fazemos isso, bem como os outros também o 

fazem, muitas vezes sem ter claro o conjunto das intenções em jogo. 

Às vezes acontece. Outras planejamos. Somos protagonistas ao 

mesmo tempo em que somos protagonizados”. MERHY, (2007, p. 13 

e 14). 

A escolha do método justifica-se por buscar a produção de sentido no 

cotidiano de trabalho, à medida que outros sentidos são produzidos neste 

mesmo processo. Utilizo a cartografia por ela reconhecer a realidade como um 

mapa em aberto (Rolnik, 2006) que se processa em redes rizomáticas, a partir 

dos fluxos-conectivos que operam entre os sujeitos na micropolítica do trabalho 

em saúde (Deleuze e Guattari, 1995, In, FERREIRA, 2008). 

Corroborando com o pensamento de Deleuze e Guattari, a leitura de 

KASTRUP (2007), aponta para a cartografia como um processo de produção 

em ato.  

“A cartografia foi formulada por G. Deleuze e F. Guattari (1995) que 

visa acompanhar um processo, e não representar um objeto. Em 

linhas gerais, trata-se sempre de investigar um processo de 

produção. De saída, a idéia de desenvolver o método cartográfico 

para utilização em pesquisas de campo no estudo da subjetividade 

se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras abstratas para 

serem aplicadas. Não se busca estabelecer um caminho linear para 

atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc. Todavia, 

sua construção caso a caso não impede que se procure estabelecer 

algumas pistas que têm em vista descrever, discutir e, sobretudo, 

coletivizar a experiência do cartógrafo”. KASTRUP (2007, p. 15). 
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PASSOS (2003) nos fala do sentido da cartografia:  

“Como qualquer método, estamos falando de uma direção, de um 

caminho a ser percorrido. Mas não podemos falar dele numa 

perspectiva de terceira pessoa, como se ele pudesse ser 

apresentado numa mera descrição objetiva, ou do “que ele é”, do 

know what. Falar deste método exige uma perspectiva de 1ª. pessoa 

ou de engajamento na experiência de tal maneira que esta direção 

se realize num “como fazer”, num know how”. PASSOS (2003, p. 15) 

Segundo FARINA (2008), a idéia da cartografia como uma prática do 

conhecer é deleuziana:  

“Deleuze se apropria de uma palavra do campo da Geografia para 

referir-se ao traçado de mapas processuais de um território 

existencial. Um território desse tipo é coletivo, porque é relacional; é 

político, porque envolve interações entre forças; tem a ver com uma 

ética, porque parte de um conjunto de critérios e referências para 

existir; e tem a ver com uma estética, porque é através dela que se 

dá forma a esse conjunto, constituindo um modo de expressão para 

as relações, uma maneira de dar forma ao próprio território 

existencial. (...) A cartografia tem sido entendida por seus praticantes 

como um modo de pesquisar objetos processuais, como os modos 

de subjetivação e os processos de formação, por exemplo. Quando 

um investigador tem um ‘objeto’ processual e quer aceder à política 

de suas formas e funcionamentos, ele pode se valer de um método 

de trabalho como esse, afinado com a processualidade daquilo que 

investiga. Em outra direção, o método cartográfico questiona o 

modelo explicativo da realidade na produção de saberes, abrindo 

mão da linearidade e da causalidade em suas práticas discursivas”. 

FARINA (2008, p. 8 e 9). 

A autora lembra ainda que a cartografia tem uma série de 

particularidades. “É um método que não se aplica, mas se pratica. Quer dizer, 

não há um conjunto de passos abstratos, a priori, a serem aplicados a um 

objeto de estudo. Nesse sentido, trabalha-se com um modo de fazer pesquisa 

que se inventa enquanto se pesquisa, de acordo com as necessidades que 
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surgem, de acordo com os movimentos do campo de estudo em questão. A 

cartografia pretende aceder não só às formas constituídas da subjetividade, 

mas ao campo de forças que as constitui. Ou seja, pretende aceder à 

dimensão das forças que constituem e desfazem as formas subjetivas 

permanentemente em formação. Daí que o desafio do cartógrafo será sempre 

o de alcançar o plano das forças: entrar pela forma para ir em direção às 

forças que a constituem. Algo parecido com o processo de criação na arte”. 

Voltamos a PASSOS (2003, p. 14 e 15) onde eles fazem a defesa da 

cartografia por três razões fundamentais:  

- Mantém inseparáveis descrição e funcionalidade. Aqui a descrição se faz 

ato, descrição-intervenção que constitui no mesmo movimento aquilo que 

descreve. Ato descrição que põe algo a funcionar sendo ele mesmo efeito de 

uma funcionalidade;  

- Amplia o plano de intervenção por uma tríplice inclusão: do indivíduo, do 

social e do coletivo; 

- Operacionaliza a intervenção por meio de dois dispositivos inseparáveis; o 

dispositivo analítico e o articulacional que realizam a criação de universos de 

referência.  

“O método assume aqui uma tríplice face: descrição das condições 

de possibilidade dos fatos; ampliação da funcionalidade clínico-

política por uma tríplice inclusão e operação analítico-articulacional 

sobre o plano clinico político”. PASSOS (2003, p. 15) 

 

Descrever as condições de possibilidade dos fatos imprime um 

atiçamento do plano de produção, plano de fazer ver e fazer falar, que 

desestabilizado, libera formas de criação. Este trabalho de descrição não pode 

se realizar mantendo uma separação entre aquele que descreve e aquilo que é 

descrito, o que exige conseqüentemente a inclusão ou a lateralização: os 

termos são postos lado a lado de tal maneira que o indivíduo, o socius e o 

coletivo são postos num mesmo plano clínico-político. Esta ampliação da 
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funcionalidade clínico-política desestabiliza as formas instituídas numa 

operação analítica, ao mesmo tempo em que, permite a articulação de novos 

sistemas de referência ou territórios existenciais.   

 Como fazer que esta tríplice face se cumpra? Como se engajar nesta 

experiência e cartografá-la funcionalmente, ampliando o plano de composição 

por aquelas inclusões? Como realizar a análise e acompanhar a articulação de 

(prováveis?) novos territórios existenciais? Eis a sua complexidade e beleza.  

GUATTARI e ROLNIK (2007) nos ensinam que cartografar um território 

em transformação é estabelecer encontros no aqui e agora dos fatos, enquanto 

eles acontecem. Ensinam o cartógrafo a ser curioso, a estar aberto ao que 

passa, a agenciar-se, a experimentar. 

Embora KASTRUP (2007), afirme que a cartografia é sempre um 

método ad hoc, não afasta a possibilidade de algumas pistas que tem em vista 

descrever, discutir e coletivizar a experiência do cartógrafo. Chama a atenção 

para a importância do funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. 

Não se trata de buscar uma teoria geral da atenção. A idéia é que, na base da 

construção de conhecimento através de um método dessa natureza, há um tipo 

de funcionamento da atenção que foi em parte descrito por S. Freud 

(1912/1969) com o conceito de atenção flutuante:  

“No texto “Recomendações aos médicos que exercem a Psicanálise” 

Freud (1912/1969) aponta que a mais importante recomendação 

consiste em não dirigir a atenção para algo específico e em manter a 

atenção “uniformemente suspensa”“. Freud argumenta que o grande 

perigo da escuta clínica é a seleção do material trazido pelo paciente, 

operada com base em expectativas e inclinações do analista, tanto 

de natureza pessoal quanto teórica. Através da seleção, fixa-se um 

ponto com clareza particular e negligenciam-se outros. A indesejável 

seleção envolve uma atenção consciente e deliberadamente 

concentrada. Observa ainda que "ao efetuar a seleção e seguir suas 

expectativas, estará arriscado a nunca descobrir nada além do que já 

sabe; e, se seguir as inclinações, certamente falsificará o que possa 

perceber”. Para Freud a atenção consciente, voluntária e 
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concentrada, é o grande obstáculo à descoberta. Por outro lado, 

recomenda a utilização de uma atenção onde a seleção se encontra 

inicialmente suspensa, cuja definição é "prestar igual atenção a 

tudo". Esta atenção aberta, sem focalização específica, permite a 

captação não apenas dos elementos que formam um texto coerente 

e à disposição da consciência do analista, mas também do material 

"desconexo e em desordem caótica". KASTRUP (2007, p.16). 

A autora ao fazer um balanço acerca da contribuição do conceito de 

atenção flutuante para a discussão da atenção do cartógrafo destaca a 

proximidade quanto à ênfase na suspensão de inclinações e expectativas do 

eu (no caso de profissionais de saúde, nossas visões de mundo e nossos 

protocolos clínicos instituídos), que operariam uma seleção prévia, levando a 

um predomínio da re-cognificação e conseqüente obstrução dos elementos de 

surpresa presentes no processo observado. Identifica ainda o limite da 

formulação freudiana, que é voltada unicamente para a atenção auditiva. A 

utilização de outras modalidades sensoriais pelo cartógrafo, além da audição, 

exigirá explorar um desdobramento da contribuição freudiana.  

“A função da atenção não é de simples seleção de informações. Seu 

funcionamento não se identifica a atos de focalização para preparar a 

representação das formas de objetos, mas se faz através da 

detecção de signos e forças circulantes, ou seja, de pontas do 

processo em curso. A detecção e apreensão de material, em 

princípio desconexo e fragmentado, de cenas e discursos, requer 

uma concentração sem focalização, indicada por Gilles Deleuze 

(2006) no seu Abécédaire através da ideia de uma atenção à 

espreita". 

 

KASTRUP fala ainda do conceito de suspensão formulado por E. 

Husserl (1998) “que significa a colocação entre parênteses dos juízos sobre o 

mundo. A suspensão constitui uma atitude de abandono, ainda que temporário, 

da atitude recognitiva, dita natural pela fenomenologia. Trata-se de uma 

suspensão da política cognitiva realista, onde o conhecimento se organiza a 

partir da relação sujeito-objeto”. KASTRUP (2007, p. 18) 



 185 

Após a leitura do texto de KASTRUP (2007), “pincei” estes conceitos que 

me pareceram bastante úteis na empreitada cartográfica que pretendo realizar, 

mesmo sabendo dos prováveis erros, ou compreensão parcial dos mesmos. Os 

conceitos de Suspensão de E. Husserl e o de Atenção flutuante de Freud (com 

as observações da autora acerca das limitações da formulação freudiana, que 

é voltada unicamente para a atenção auditiva, uma vez que considero de 

grande importância a observação de gestos, expressões de face, 

manifestações do corpo que fala, o ambiente onde se vive, etc), me pareceram 

potentes para a vivência do processo. A autora lembra ainda que a cartografia 

é um método de cognição concebido numa perspectiva construtivista, ou seja, 

não há coleta de dados, mas, desde o início, uma produção dos dados, onde o 

cartógrafo é também parte deste processo. 

A autora aborda no mesmo texto as quatro variedades da atenção do 

cartógrafo: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. Remete-se 

brevemente a Suely Rolnik: 

“Segundo a distinção estabelecida por ROLNIK (1999, 2006) a 

subjetividade do cartógrafo é afetada pelo mundo em sua 

dimensão de matéria-força e não na dimensão de matéria-forma. 

A atenção é tocada neste nível, havendo um acionamento no 

nível das sensações, e não no nível das percepções ou 

representações de objetos”. KASTRUP (2007, p. 21). 

Chamaria a atenção para a importância de um cartógrafo estar atento, 

além do nível da percepção, para o nível das sensações presentes nas 

relações durante o processo de cartografar encontros “onde o outro deixe de 

ser simplesmente objeto de projeção de imagens preestabelecidas, e possa se 

tornar uma presença viva, com a qual construímos novos territórios de 

existência”. Esta vulnerabilidade ao outro depende, para sua sustentação, da 

ativação de uma potência específica do sensível, que como já vimos ROLNIK, 

(2007 p. 12), chamou de corpo vibrátil.  

Perceber a dimensão do “corpo vibrátil” é para mim a mais importante 

“atenção” a ser desenvolvida pelo cartógrafo em seu trabalho. Conseguir sentir 

“fluidez ou tensionamento; intensidades que buscam formar máscaras para se 
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apresentarem, se simularem, tomando corpo em matéria de expressão” nas 

relações que estão sendo cartografadas, é um dispositivo indispensável na 

caixa de ferramenta de um cartógrafo (ou de qualquer profissional de saúde).  

A compreensão do que é cartografia para Rolnik (2006), sugere ao 

pesquisador dar “língua aos afetos”, pois são através deles, que se processam 

a formação de novas subjetividades, capazes de fazer com que os sujeitos 

produzam determinadas formas de agir sobre a realidade, que podem ser, 

segundo Espinosa (In DELEUZE, 2002, e SCRUTON, 2001), “paixões tristes e 

paixões alegres”, dependendo de quais afetos tais encontros possam gerar.  

Estejamos, pois, atentos ao que nos diz de Spinoza:  

“Eis por que Espinosa lança verdadeiros gritos: não sabeis do 

que sois capazes, no bom como no mau, não sabeis 

antecipadamente o que pode um corpo e uma alma, num 

encontro, num agenciamento, numa combinação”. (DELEUZE, 

2002, p. 1300) 

A cartografia do vivido, segundo BAREMBLITT (2002), representa um 

processo de investigação, de produção e aplicação do conhecimento para 

transformar o mundo. O que nos interessa nesse trabalho é o quanto a vida 

está encontrando línguas para se efetuar. 

Na saúde os agenciamentos de subjetividades têm como base dois 

referenciais; constituídos por territórios fortemente marcados, de um lado pelo 

discurso e prática da prevenção e promoção (vigilância em saúde); e de outro 

pela clínica centrada no modelo biomédico. Sabemos que os profissionais, a 

despeito de todas as normatizações programáticas, vão operar àquele modelo 

com a qual tem uma maior identidade ético-política, e, sobretudo, a que se 

refere a seu campo de saberes e território existencial.  

Investigar se o trabalho de campo, do médico no PMF, continua refém 

destes referenciais teóricos; ou se aposta em outro, que têm por base a 

conformação de um novo campo de atuação, pela ação de sujeitos desejosos 

de mudanças, a partir das linhas de fuga que o trabalho vivo em ato pode 

possibilitar, é o que pretendo analisar nesta pesquisa.  
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“Nômade, ele caminha à margem das linhas que desenham a 

estrutura organizacional e que enrijece os fazeres de cada um 

na relação de cuidado. Ele opera por outras linhas, as de fuga, 

abrindo sua energia desejante para a produção do cuidado 

cuidador”. (FRANCO, MERHY, ANDRADE e FERREIRA, 2008, 

p. 18). 

 

7 – DISCUSSÕES E ANÁLIE DE RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

7.1 – O INSTITUÍDO E A POTENCIA INSTITUINTE DO TRABALHO DE 

CAMPO: REFLEXÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PMF.  

 

O Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, desde sua criação em 

1992, aposta em algumas estratégias metodológicas que o diferencia da 

proposta do MS Entre estas estratégias (descritas no item 2 do capítulo 4 deste 

trabalho), escolhi refletir mais aprofundadamente sobre o trabalho de campo e 

a possibilidade deste dispositivo disparar a produção de uma prática mais 

relacional, dialógica, cuidadora, do que as práticas sujeito-objeto, a meu ver, 

estabelecidas na maioria dos encontros protocolados pela clínica. Interrogo se 

ele - trabalho de campo - pode ser um dispositivo na produção de práticas 

centradas em tecnologias mis relacionais, agenciando novos modos de cuidar, 

produzindo novos territórios existenciais no profissional médico.  

Para tanto, além da minha vivência como coordenador do PMF, 

descritos ao longo deste trabalho - onde tenho cartografado encontros entre 

profissionais e usuários - realizei com os médicos um grupo focal, buscando 

compreender o que pensam estes profissionais a respeito destas questões. 

Constituíram o grupo, 08 (oito) médicos de família, com no mínimo 03 (três) 

anos de experiência no serviço, escolhidos por sorteio (02 de cada Grupo 

Básico de Trabalho). As principais falas destes profissionais estão descritas 

parcialmente e analisadas abaixo.  

Buscando perceber, se entre os motivos de escolha destes profissionais 

pelo PMF, a possibilidade de trabalho de campo diário tinha sido razão de 

destaque nesta escolha, percebemos que tal hipótese não se confirmou. Os 
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motivos foram os mais diversos. Desde a credibilidade do PMF Niterói, no 

cenário estadual/nacional por ser uma das experiências pioneiras em saúde da 

família no Brasil; às diferenças da metodologia em relação ao PSF (foram 

citados a existência de uma equipe de supervisão permanente desde sua 

criação; o espaço de treinamento semanal; e população adscrita por equipe de  

no máximo 1.300 pessoas por equipe), mas sem destacar dentre as diferenças 

metodológicas o trabalho de campo.  

Apesar do trabalho de campo não ter sido motivo de escolha para atuar 

no PMF, a grande maioria dos profissionais (por motivos diversos), valorizam e 

gostam muito da estratégia.   

“Sabe gente trabalho de campo é muito bom’ (7). (...) “É muito bom, é a 

melhor hora do nosso trabalho “(1); (...) “É uma delícia” (8)". (...) “É 

muito ruim quando a gente não pode ir” (5). 

Partindo destas falas parece existir certo “prazer” no trabalho de campo, 

pouco esclarecido pelos participantes, uma sensação de “delícia”, talvez 

imperceptível para o olho retina, mas que traz uma sensação de coisa 

agradável. Talvez ele funcione tanto como uma válvula de escape a rotina 

massacrante do consultório; quanto para pragmaticamente “apurar o meu 

diagnóstico, onde às vezes fico sabendo de coisas que ainda não sei”(1).  

A ida ao campo pode expressar também, de alguma forma, uma crítica 

aos limites do saber hegemônico centrado no biológico da medicina, e/ou uma 

afecção, provocada por uma nova forma de saber-fazer da medicina, para além 

da apreendida nos treinamentos introdutórios da estratégia de saúde da 

família, centrados na vigilância em saúde. 

 

“Eu penso hoje, que um médico que não vai a campo, não conhece a 

sua comunidade. Você só consegue quando bota o pé dentro da casa 

das pessoas, é diferente” (7). 
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Alguns percebem que o trabalho de campo representa um diferencial, 

pois amplia acesso; mas na prática, no campo se busca uma maior adesão às 

prescrições do profissional, tanto de “cura” como de prevenção de agravos.  

 
“Eu acho que o grande diferencial do campo, ou o campo é o grande 

diferencial da atenção tradicional, porque antes era o seguinte: o seu 

objeto de trabalho era quem vinha te procurar, o resto não existia para 

você. Com a questão da área adscrita, e tal, não é seu objeto de 

trabalho, só aquele que vem, o que não vem também. O consultório é 

muito para  quem já entendeu (o usuário), já abarcou, entendeu a idéia”. 

(7).  

E qual é esta “idéia” já abarcada? Talvez a aceitação por parte do 

“paciente” de um projeto terapêutico feito pelo profissional para ele, pois afinal 

é esta a forma de cuidado que profissionalmente se reconhece. Esta prática é 

ancorada na matriz teórica da vigilância, em saúde. Antes das vivências e 

reflexões produzidas em mim, a partir desta pesquisa, talvez eu mesmo 

considerasse suficiente a representação da fala deste profissional acerca da 

importância do trabalho de campo, ou seja, apenas uma estratégia de busca 

ativa àqueles que ainda não “aderiram” à boa nova trazida pelos serviços de 

saúde (as prescrições da medicina preventiva) como forma de se prolongar a 

vida.  

Hoje percebo, sem desconsiderar a importância desta ação, que o 

trabalho de campo pode ter uma potência maior, e que além de afetar eu 

também posso ser afetado, e nessa troca, produzir mais vida, inclusive em 

mim. Nestes encontros podemos despertar a potência de vida do outro, as 

suas possibilidades de se auto-produzir (autopoiesis), construindo com ele 

projetos terapêuticos em que ele se implique, se sinta parte. Cuidar deve ser 

um encontro de sujeitos, de territórios existenciais distintos, com seus devires, 

suas histórias de vida, que se delineiam tanto no campo da percepção (olho 

retina) como no campo das sensações (corpo vibrátil). Quase sempre, quando 

nos permitimos conhecer a história de vida das pessoas, para além do olho 

retina, nos deixando invadir pelo corpo vibrátil, nos surpreendemos com a 

potência e a força de vida das pessoas. Esta percepção, esta admiração 
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construída a partir destes encontros, onde somos parte, pode estimular a nossa 

potência de vida e a do outro.  Despertar este “desejo de vivência” de 

perseverar na existência, como uma filosofia da vida, que consiste em 

denunciar tudo o que nos separa da vida, todos os valores transcendentes que 

se orientam contra a vida, pode ser uma importante ação de saúde.  

Afinal, a clínica é uma das ferramentas na operacionalização do cuidado 

e esta percepção é fundamental para analisá-la, pois isto lhe dá potência, e ao 

mesmo tempo limites, evitando qualquer tentativa de reificação do 

conhecimento clínico na relação com o cuidado em saúde.  Segundo MERHY 

(2008), o campo do cuidado não pode ser reduzido ao campo da clínica, ele é 

pura tecnologia leve, dialógica, relacional, é o mundo das sabedorias e não dos 

saberes. A clínica que tem a pretensão de que tudo é clínica pode ser um 

desastre, ela amplia, mas não rompe, continua serializando comportamentos, 

formas “corretas” de se levar a vida. 

 

“Acho que a VD muda a visão do ser humano, ele considera esse ser 

humano, humano mesmo”(1),  

Uma fala carregada de significados, que pode estar trazendo à tona a 

diferença entre aquelas pessoas que lidamos nos serviços de saúde, mas que 

só no domicílio são considerados humanos mesmo. Antes era apenas um 

corpo (humano?), ou parte dele, percebido como um corpo com órgãos, ou um 

órgão de um corpo. 

Qual o sentido que o médico dá ao usuário? Talvez a fala revele que ele 

é um humano que passa despercebido, um corpo humano, que só se torna 

“humano mesmo” quando eu me deparo com ele na sua vida. Esta fala 

reconhece ainda a prática médica como desumana, uma vez que, segundo o 

profissional, a VD “humaniza”. Talvez porque no consultório o paciente já 

chegue “compartimentalizado” pela biomedicina, como uma patologia (sífilis, 

diarréia, pneumonia); ou um pulso que ainda pulsa. Mas no território/domicílio, 

ao se deparar com estas “partes do todo” se movimentando, talvez venha à 

tona a dimensão do humano, da vida que pulsa naquele pulso; de um corpo 

sem órgãos formado por intensidades.   
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Nesses encontros, muitas vezes este profissional se desestabiliza, e 

pode se abrir para a construção de novos territórios de existência (“linha de 

simulação”, nos diria Rolnik).  Mas na maioria das vezes, ele territorializado que 

é no modelo biologicista da clínica, e/ou na vigilância em saúde, volta ao seu 

território lugar, e sua máscara de doutor prevalece, e altruisticamente se põe a 

prescrever, a “ajudar”.  

“De fato no trabalho de campo, quando você vai a casa,  o tempo é dele 

e o espaço é dele, e é diferente do consultório, lá (no consultório) o 

espaço é teu. Claro que ele tem a individualidade dele, mas é seu. Mas 

lá dentro da casa: “Dá licença, eu posso entrar” é outra historia, e tem 

que ter clareza disto. Se não tiver clareza disto...” (6).  

 

A casa e o consultório são para o médico uma produção social e afetiva 

diversa. No consultório, seu espaço, ele dita as regras, (“o espaço é teu”), sabe 

de cor o seu script, e as possibilidades de variação são pequenas, previsíveis. 

Já na casa do outro, as palavras precisam ser pensadas, medidas, e a relação 

se torna mais cuidadosa. A vida é menos previsível, e desestabiliza.  

Na maioria das falas os profissionais percebem o esgotamento da 

medicina técnico científica, centrada no aspecto biológico do adoecimento: 

 

“Mas não tenho dúvida, ao ir ao campo o diagnóstico que você faz (no 

consultório) clareia um pouco, é outro, amplia, sem dúvida”. (...). “Na VD 

você amplia um pouquinho o olhar, sai um pouquinho daquela coisa de 

doença para entrar no que o paciente entende como o adoecimento 

dele. É aquela diferença entre disease e illness (se refere à diferença 

entre doença e doente). Quando você está na VD vê todo o ambiente 

que ele mora, você consegue entender não só o sintoma biológico que 

ele trás, mas o que está por trás daquilo, e consegue entender o que 

aquilo representa para ele”(4). 

 

Mas também se percebe certa vocação altruísta, marcado por uma 

prática compassiva, generosa; e como toda prática piedosa, submete. (“sai um 

pouquinho de uma relação mais vertical”) 
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“Acho que além de aumentar o vínculo, na VD você muda este tipo de 

vinculo, sai um pouquinho de uma relação mais vertical de médico com 

o paciente para uma relação mais horizontal. Não a gente está aqui e 

eu sou igual a você, com mais proximidade, sem você perder sua 

característica de cuidador, mas você amplia esta relação”. (4).  

 

“Eu sou igual a você”, expressão carregada de significados, que reflete a 

minha “bondade”, ou uma “grande consideração” pelo outro. É interessante ser 

igual ou se reconhecer na diferença e encontrar um espaço de respeito, 

cidadania, cuidado, afeto, na diferença entre ambos? 

Mas ele (trabalho de campo) pode agenciar novas práticas em saúde;  

“Mas então, o campo é isto, esta horizontalidade do atendimento que te 

permite compreender isto, não como num livro texto, incorporar isto, e 

ter esta paciência histórica com as pessoas, e ai vai permitir você 

classificar menos, “fulana é desleixada, fulana é não sei o que”, o tempo 

é diferente nas pessoas, mas é preciso tempo para incorporar isto”. (...) 

“É ai é que vem a questão do cuidado, você passa a não fazer só 

clinica, você passa a cuidar” “Ai você se acha um assistente social, um 

psicólogo, e de fato passa a agir como um generalista”(6). 

Mas ainda uma postura profissional-paciente que amplia a visão, mas 

não rompe, que tem a pretensão de afetar (“ter paciência histórica com as 

pessoas”), mas não se percebe sendo afetado pelo outro. 

Mas o campo também traz à tona nossos pré-conceitos, e a nossa 

dificuldade em lidar com a diferença: 

 “Existem inúmeros exemplos, aquela paciente que vai sempre ao 

modulo, e quando você chega a casa dele vê uma estrutura familiar 

totalmente deturpada, quando você  o vê só no consultório você nem 

imagina”. (4). 

 

“Eu venho do hospital, visão hospitalocêntrica, quando eu comecei nas 

visitas a me deparar com a miséria humana, eu disse, isso não da pra 

mim não. Isso aqui é miserável demais, coisa que eu não via dentro do 

hospital” (7).  
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Não é fácil sair do hospital, asséptico, espaço de controle dos 

trabalhadores, organizado e estruturado; e se deparar com o domicílio na 

comunidade, onde o meio social se revela com toda intensidade, espaço não 

organizado, caótico, “infecto”, mas território de controle do usuário, onde os 

projetos terapêuticos, muitas vezes, tem que ser repactuados, por ser este 

espaço, algumas vezes, de governo do usuário.  

 

O profissional percebe as limitações da clínica tradicional centrada no 

corpo biológico, e amplia o olhar, se abrindo para outras conexões, outras 

possibilidades para a clinica. 

“Além do espaço e das relações, ela (a VD) humaniza muito as relações 

entre as pessoas. Ela é a mãe de fulana filha de sicrana, vizinha de não 

sei quem, você estabelece uma relação, e essa coisa de você 

acompanhar ao longo do tempo, tem sido muito claro ultimamente, joga 

na sua cara a evidência da dimensão emocional de todos, e a 

relação daquilo com os sintomas. E você quando começa a adquirir 

uma sensibilidade e a perceber a pessoa como um todo, o físico e o 

emocional como uma unidade, consegue muitas vezes fazer um vinculo, 

trabalhar aquilo junto” (6).  

 

Se se deixar afetar neste processo, pode construir novos territórios como 

profissional de saúde, o que vai impactar a sua forma de agir tanto no campo 

como no consultório, pois afinal o território existencial será do profissional, e se 

ele se consolidar, passará a acompanhá-lo por toda a parte.  

Talvez as possibilidades disparadas pelos encontros com o “humano” 

dos usuários na sua vida cotidiana, funcione como verdadeiros processos de 

subjetivação, que poderão possibilitar a construção de novos territórios de 

existência. Os encontros e afecções produzidos pelo trabalho de campo ao 

trazer a dimensão do emocional, do humano, evidencia os limites da clínica 

centrada no corpo com órgãos, e possibilita outras formas de cuidado. Aqui 

percebemos a subjetividade operando na construção de mundo, neste caso, o 

mundo do cuidado em saúde. 
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“Eu acho que quando você começa a ir pra campo, e estas questões 

aparecem (dimensão emocional), primeiro você muda um pouco a sua 

prática até no consultório. A possibilidade de perceber isso no campo 

faz você ter uma visão um pouco mais ampliada no consultório, mesmo 

tendo pouco tempo no consultório, você vai ter uma visão mais 

ampliada. E às vezes  dá  tempo, eu acho que dá tempo, mesmo no 

consultório (para sair da clínica tradicional)”(4).  

 

O trabalho de campo pode se configurar como linha de fuga. Mas não é 

simples, a partir daí, construir novos territórios de existência. Rolnik nos fala da 

formação e desabamento de territórios (ver item 4.5 da página 123 a 126 deste 

trabalho). Nos fala de três linhas abstratas que o desejo vai traçando nos 

processo de territorialização e desterritorialização. Uma linha de fuga (linha da 

simulação) faz um vaivém, um duplo traçado inconsciente e ilimitado. Um 

primeiro que vai do invisível e inconsciente produção de afetos, para a visível e 

consciente composição de territórios (territorialização). E também, outro 

traçado inverso, que vem do visível, consciente, dos territórios, para o invisível, 

inconsciente, dos afetos (desterritorialização). É na linha de fuga que se 

opera a negociação entre o plano constituído pela primeira linha (dos afetos 

que nascem entre os corpos em sua atração e repulsa) e o plano da terceira 

linha (dos territórios já instituídos em nós).  Ele tanto pode construir novos 

territórios de existência ou se agarrar a sua prática molar, instituída, onde ele 

se sente estabilizado, seguro. 

Mas no seu que fazer diário, protocolado, instituído, ele não dispõe de 

uma “caixa de ferramentas” que o auxilie a lidar de forma diferente com o outro, 

ele inicia um processo de desterritorialização, mas na maioria das vezes, se 

reterritorializa no seu território instituído. E afetado pela forma de saber-fazer 

instituído na estratégia de saúde da família, como uma dobra, - uma vez que o 

que se produz no meio social se produz também no sujeito, e não há um fora e 

nem um dentro, mas o fora se realiza no dentro, e o dentro age como força 

para produzir o socius -  ele atua a partir do referencial da vigilância em saúde, 
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território de existência fortíssimo da grande maioria dos profissionais de saúde, 

instituído a partir da reforma sanitária brasileira. Vejamos as falas abaixo: 

 

 

“Eu tenho uma rotina de visitar cada neném que nasce no máximo em 5 

dias, essa é uma rotina” (1); que é estratégica diz o medico 6. (...) “Os 

protocolos precisavam ser trabalhados, a questão dos preventivos, é lá 

naquela lista que eu vejo muita coisa, por exemplo, a dona fulana que 

tem uma hipertensão severa e vem sempre, mas o preventivo ela nunca 

fez, e a fulana eu não tenho a mínima idéia se ela se cuida em outro 

lugar, e esse documento (a ficha de gerência) ajuda muito”.(6)  

 
A estratégia metodológica do P.M.F. conta com uma equipe de 

supervisores atuando permanentemente junto às equipes de ponta; e um 

espaço semanal de Educação Continuada (as quartas feiras à tarde), para 

discussões do processo de trabalho, mas que na prática se constitui, na 

maioria das vezes, como espaço de treinamentos clínicos para 

instrumentalização técnica das equipes, segundo a fala dos profissionais que 

participaram do grupo focal. Este espaço raramente discute  o que é o trabalho 

de campo, ou uma visita domiciliar, relatam eles. 

 

“Olha, do trabalho de campo eu tenho uma reclamação antiga que 

vocês até conhecem. A gente faz treinamentos, educação continuada, 

mas quantas discussões reais a gente teve sobre o campo? O nosso 

olhar é ativo, você enxerga o que você tem capacidade para enxergar. 

A gente não aprende na faculdade a fazer trabalho de campo. Você tem 

treinamento sobre o consenso da hipertensão, das feridas, mas você 

fazer uma interlocução para aprimorar, aguçar o seu olhar no trabalho 

de campo, é muito importante”. (6) 

 

“Aquele (treinamento) que teve foi muito bom, mas foi a única discussão 

que teve, dentro da unidade. A  supervisora de Serviço social que puxou 

e foi muito bacana. Uma técnica que deu uma mexida com o 

pensamento das pessoas sobre o trabalho de campo. Eu achei muito 

rico.  Mas isso há muitos anos”. (6)  
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Os profissionais percebem que faltam instrumentos, novas “peças” para 

compor a caixa de ferramenta dos profissionais de saúde.  

 

“Eu me ressinto de uma coisa e eu acho que é isso. Eu quando vim pra 

Niterói eu vim super animada, pô lá vai ter mais médicos, pessoal super 

pensante lá, tem FIOCRUZ, UFF, mas que nada. Eu acho que a gente 

faz pouco ainda”.  

 

“Eu acho que faltam outros instrumentos para abrir um pouco o leque. 

Eu acho que - mas ainda muito incipiente -  o que surgiu e ampliou um 

pouquinho a ida ao campo, para além da “cata a hipertensos”, visita a 

recém-nascidos, (que também é importante), foram as rodas de terapia 

comunitária. É um trabalho ainda muito pequeno, mas foi o que 

conseguiu abrir um pouco, mas eu acho que faltam outros instrumentos 

e até outros atores juntos com a gente no campo para ampliar esta 

visão, e ver e dar conta desta ampliação”. (4) 

 

E uma aparente incoerência entre discurso e prática no PMF, pois 

segundo os participantes do grupo, as atividades de campo sempre são postas 

de lado, quando defrontadas com as exigências programáticas da clínica, 

apesar de na metodologia, as ações de campo sempre terem sido 

consideradas caro chefe da proposta do PMF.  

 
 

“Se fala muito que você tem que ir pro campo. Campo é fundamental, 

campo, campo, campo...  Ai  chega a campanha de vacina e você tem 

que priorizar; está faltando profissional no módulo e você fica sem ir ao 

campo,  a área está com muita gente no setor e você não vai ao campo, 

e ai como se fosse mágico tem que fazer campo. Fora a questão de 

preparo mesmo de  valorizar,  saber o que vai fazer lá, e ai eu tenho 

que  ir lá porque o fulano está me chamando, reclamando, isto é pobre, 

você sobrar pra isto. Então, uma coisa tão importante desta, as pessoas 

tiveram que descobrir espontaneamente (sem uma discussão sobre o 

tema), que se você quer mesmo, o que esta ali ta na sua cara, você vai 

aprendendo e vai fazendo, mas talvez demore muito mais tempo, mas 

se tivesse um preparo...” (6). 
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“ A gente vai aprendendo dando cabeçada”. (3). “Eu acho que isso 

(trabalho de campo) é aprendido né, e a gente não sai de uma 

faculdade ou da residência com isto”. (7) 

 

Esta “aparente contradição”, entre o discurso metodológico do PMF 

sobre o campo e a sua real importância no processo de trabalho, talvez se 

explique pela assumida opção do PMF (como da esmagadora maioria dos 

PSF’s  no Brasil) pela  vigilância em saúde como norteadora do processo de 

trabalho. Soma-se a isso a própria orientação do MS que a cada dia amplia o 

leque de rotinas a serem implementadas pela E.S.F.  O PMF conta ainda com 

uma equipe de supervisão permanente, que atua via de regra,  

programaticamente.  Afinal quem são, e o que fazem estes supervisores? 

 

“O supervisor realiza treinamento em serviço, interconsultas no 

consultório e/ou domicílio. Avalia o desempenho das equipes mediante 

acompanhamento da implementação dos protocolos de trabalho. 

Elabora e organiza o processo de educação continuada, por meio de 

treinamento semanal de rotina, onde as equipes deixam suas áreas de 

atuação para a participação no treinamento semanal”. HUBNER e 

FRANCO (2007, p. 183 e 184). 

Não são poucos os problemas e soluções geradas por esta estratégia de 

uma equipe permanente de supervisão, mas o PMF aposta neste dispositivo 

como estimulador do processo de mudança. Mudança esta que de fato 

acontece, mas o sentido da mudança é dado pela lógica da vigilância em 

saúde, e de forma bastante competente, estas equipes induzem controle de 

danos, de riscos, e de causas de adoecimento.   

A formação destes profissionais supervisores do PMF, todos 

obrigatoriamente especialistas nas suas áreas de atuação, não é diferente da 

formação da maioria dos profissionais de saúde do Brasil. O reconhecimento 

de que o campo da saúde coletiva se refere a uma realidade complexa (sócio-

econômica, político-ideológica, subjetiva e afetiva), para além do biológico e da 

assistência, certamente não fez parte da formação da grande maioria destes 
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profissionais supervisores do PMF. Muitos deles, apoiados pelo PMF, através 

de liberação de carga horária, buscaram formações complementares na pós-

graduação no sentido de se abrirem para as “novas” idéias trazidas pela 

reforma sanitária brasileira.  

O que dizer então das reflexões acerca da micropolítica, do trabalho vivo 

em ato, que quase sempre estiveram à margem das discussões do campo da 

saúde coletiva, e conseqüentemente do PMF, que sempre “bebeu da fonte” da 

vigilância em saúde. Estas reflexões não fazem parte das discussões acerca 

do processo de trabalho no PMF, e precisam entrar em pauta, mas não será 

uma tarefa fácil, uma vez que a vigilância em saúde é território existencial 

fortíssimo da maioria destes profissionais, como já foi meu, que sempre 

considerei a organização do processo de trabalho por esta via, justo e 

necessário.   

Junte-se a isto os programas normatizados para o PSF pelo Ministério 

da Saúde (saúde da criança, da mulher, hipertensão, diabetes, tuberculose, 

hanseníase), que cada vez mais tem protocolado e informatizado as ações das 

equipes de saúde, que culminou com a grande aposta do Ministério hoje, o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ), que inclusive atrela fortemente a política de financiamento ao 

cumprimento de metas programáticas deste programa.  

Todas as equipes PMF mensalmente informam quantos de seus 

usuários cadastrados estão acompanhados nestes programas através do 

(SIAB), acarretando uma excepcional produção de trabalho morto, muitas 

vezes em detrimento de ações de campo; pois a gerência destes indicadores 

quase sempre é feita nos horários em que o profissional poderia estar no 

território. Hoje percebo que estes supervisores acabam capturados pela lógica 

do processo de trabalho voltado às ações de vigilância à saúde, não se 

permitindo abrir linhas de fuga nas rotinas instituídas pelas ações 

programáticas ditadas pelo MS Estes supervisores estão, cada vez mais, 

subsumidos pela quantidade de trabalho morto necessário para dar conta dos 

protocolos estabelecidos pelo MS, que tendem a aumentar significativamente 

com o  PMAQ. 
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Na fala dos profissionais que participaram do grupo, estes supervisores 

são reconhecidos como aliados; na condução de questões técnicas da clínica; 

e na definição e agilização de referências para os níveis mais complexos do 

sistema.  Estimulam (de forma coerente com a lógica do PMF) o cumprimento 

de protocolos tão caros à vigilância em saúde. As falas abaixo ilustram estas 

conclusões. 

 

“A supervisão já mudou muito de forma, era uma coisa mais clínica, e hoje é 

mais para resolver problemas, conseguir uma vaga de internação, uma 

consulta de especialistas, é resolutivo de problemas, um exame que não 

chega, etc. Perdeu esse foco de supervisão que auxilia clinicamente”.(6) 

 

“Eu acho a supervisão na clinica tem muito tempo gasto nos 

encaminhamentos, nas referências, mas quando eles conseguem estar 

presentes no módulo, no horário deles, eles ajudam muito. O problema é o 

tempo que eles ficam fora dos módulos para resolver problemas. Mas eu não 

deixo de usar a supervisão, ela resolve o que eu não consigo resolver”. (4) 

 

“As mais solicitadas, tipo a clinica, (que no meu grupo é muito solicitada), não 

consegue ajudar na gerência. E a supervisão de saúde coletiva também não 

consegue ajudar em outras coisas, está sempre vendo questões de vacina, de 

tuberculose”. (5) 

 

“Então eu acho que a presença de uma pessoa para você poder fazer sempre 

uma interlocução, falar sobre suas dificuldades de uma forma rotineira eu acho 

isto muito rico, muito importante mesmo. A solidão seria muito complicada". (6); 

(...) A gente desabafa, para mim eles são muito amigos. (1) 

 
E por formação, o profissional acaba se referenciando na vigilância em 

saúde e nas ações programáticas, território existencial fortíssimo da maioria 

dos profissionais que transitam pela atenção básica.  

Afinal, “o formato da assistência proposto no âmbito do P.S. F tem na 

sua cartografia a localização central do espaço territorial, que é por excelência 

o locus operacional do programa. Aqui comparece todo o arsenal de 
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conhecimentos disponíveis no campo da epidemiologia/vigilância à saúde, cujo 

instrumental ocupa um papel central nas práticas das equipes de saúde da 

família” (FRANCO e MERHY, 2003, p. 79).  

A capacitação da força de trabalho é vista como uma questão 

estratégica para a ESF. A grande maioria das equipes (de saúde da família), ao 

ingressarem no programa, passam por um “treinamento introdutório” para 

refletir acerca do novo modelo assistencial proposto, fundado basicamente na 

epidemiologia e na vigilância em saúde. A constituição dos Pólos de 

Capacitação em Saúde da Família, financiados pelo MS em meados dos anos 

90, instituiu parcerias entre universidades e serviços para a realização de 

capacitação metodológica de equipes para o PSF.  

No PSF “a clínica assume uma função subsidiária, como se esta não 

tivesse competência para atuar junto à saúde pública e para ser útil ao modelo 

proposto pelo MS fosse necessário “contaminá-la” pela epidemiologia”. (idem, 

2003, p 82) 

No grupo focal, ao serem questionados sobre a existência de uma rotina 

para as atividades de campo, a maioria dos profissionais se refere às 

estratégias da vigilância em saúde (configurados através das ações 

programáticas). Afinal, “o PSF trabalha a idéia de que uma intervenção no 

ambiente familiar será capaz de alterar o perfil “higiênico” da população, e 

assim,  prevenir agravos à saúde” (idem, 2003). 

“Eu tenho uma rotina de visitar cada neném que nasce no máximo em 5 

dias, essa é uma rotina", (que é estratégica diz o medico 6).  

“Lá no Acre, a gente não tinha o médico e botou o Agente Comunitário 

de Saúde (ACS), e a gente melhorou a cobertura vacinal, a cobertura de 

pré-natal melhorou a incidência de diarréia, com um leigo que era uma 

pessoa da comunidade que foi orientado para isso entendeu”. (6). 

 

“A rotina depende da ocasião, de bebê quando nasce, dos acamados 

que você já tem, as  buscas (busca ativa) que tem que ir atrás, dos 

exames alterados que tem prioridade de ir trás, e até a referência (ficha 

de) que ninguém vai buscar". Às vezes eu penso: amanhã vou 
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aproveitar aquela área e vou fazer o meu roteiro. (3). (...) Mas se você 

vai conseguir é outra coisa. (1). 

 

Concordando com FRANCO e MERHY (2003), “esta contraposição entre 

a epidemiologia e clínica leva à percepção que a clínica no PSF deve ser 

subsumida pela epidemiologia, o que a nosso ver cria sérias restrições para 

que seja utilizada em todo seu potencial”.  Afinal produzir saúde é produzir 

mais vida, novas possibilidades de cada um escolher a vida que para ele vale a 

pena ser vivida.  

 

As linhas de fuga estão ai, por toda parte. Talvez o mais difícil seja como vazar. 

 

“Mas existe planejamento, você cria um planejamento, mas o que eu 

percebo é que esse planejamento não necessariamente me engessa, e 

isto é legal no campo também, Ah, eu tenho que ir fazer busca de 

hipertensos, mas eu vejo no caminho uma casa de hipertenso com 

coisas diferentes, e há possibilidades de abordar, acho que isso é legal 

no campo também tem que ter um planejamento para a gente não 

perder o horizonte, mas você pode chegar e ter uma surpresa, o que é 

bom”. (2)  

 

“Hoje eu estou com dor de cabeça, hoje dor no dedo... Este paciente 

vive com 20 pessoas na casa e ninguém fala com ele, e ele é um idoso 

que ninguém vê”... (1)  

 
 

“Às vezes no caminho acontecem tantas coisas, casa que caiu, os 

desabrigados, que eu saio do meu traçado, e vou para outros lugares”. 

Essa casa que caiu e a mulher estava super nervosa com dor de 

cabeça, há dois meses, e eu não sabia, ai no caminho ela me contou 

que a casa dela e da vizinha caíram, ai eu vou lá, claro. (5)  

 

“Eu aprendi uma coisa lá no Acre, Você não pode se imobilizar porque 

não tem o melhor. Então você faz com o que você tem. Se não tem um 

médico você não bota nem um educador?” (6). 
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É preciso fazer chegar aos profissionais de saúde novos referenciais, 

ferramentas, que dobrem sobre o seu fazer cotidiano produzindo formas 

alternativas de cuidar, de si e do outro. Onde cada profissional se coloque em 

cena, e perceba que cada encontro é um acontecimento, e quando estamos 

abertos aos encontros, sofremos mútuas afecções, e somos permanentemente 

agenciados pela própria experiência, pela experimentação da vida. O problema 

que na maioria das vezes o profissional se percebe apenas como capaz de 

levar algo alguém, de “afetar”, é este o seu papel, pois foi o que aprendeu na 

sua formação e se conformou como território existencial seu.  

 

Afinal, como nos dizem MERHY, FEUERWERKER, e CERQUEIRA, 

(2010, p.12); “Ampliar o olhar e a escuta, possibilitar que a complexidade da 

vida dos usuários invada a maneira dos trabalhadores compreenderem os 

sofrimentos da vida para além do processo saúde-doença, como um processo 

de produção de vida, implica também colocar o usuário em outro lugar, em 

outra posição: a de agente ativo na produção de sua saúde e no encontro com 

os trabalhadores de saúde. Bem diferente do lugar em que hegemonicamente 

se coloca o usuário, objeto das ações de saúde”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203 

 

8 -  CONCLUSÕES  

 

O estudo revelou, a partir das falas dos profissionais no grupo focal, e 

das experiências cartografadas no trabalho de campo com as equipes, que 

possibilitar rotineiramente atividades de campo, onde estes atores se deparem 

com a vida que pulsa no cotidiano, coloca em xeque as “convicções” acerca da 

clínica que protocolarmente os profissionais de saúde desenvolvem.  O estudo 

não permite afirmar que o trabalho de campo agencia novas práticas em 

saúde, mas pode agenciar novos processos de subjetivação, que poderão 

constituir novos territórios de existência.  

O trabalho de campo se constitui como um lugar de intensa produção de 

processos de subjetivação, e como uma dobra, aponta para as limitações da 

prática em saúde, hoje hegemonicamente estruturada a partir da vigilância em 

saúde. Afinal, como nos afirma DELEUZE, a dobra é uma importante 

ferramenta teórica para se pensar a experiência subjetiva contemporânea. Ela 

constitui assim tanto a subjetividade, enquanto território existencial, quanto à 

subjetivação, entendida aqui como o processo pelo qual uma formação 

histórica produz determinados territórios existenciais, ou seja, determinadas 

formas de experimentação da subjetividade. E esta talvez seja a grande 

possibilidade, ou o grande diferencial do trabalho de campo. Expor 

rotineiramente o médico a esta certa “instabilidade” do trabalho de campo, 

acaba funcionando, ao longo do tempo, como verdadeiros processos de 

subjetivação, que podem configurar novos territórios de existência, novas 

subjetividades. 

O discurso e a prática hegemônica da medicina técnico-científica, por 

exemplo, vem produzindo processos de subjetivação nos profissionais desde a 

sua formação, e como uma dobra acabou constituindo os territórios de 

existência destes profissionais. A subjetivação refere-se, portanto, às diferentes 

formas de produção da subjetividade em uma determinada formação social. 

”Cada formação histórica irá dobrar diferentemente a composição de 

forças que a atravessa, dando-lhe um sentido particular. Isso explica por 

que a própria subjetividade pode adquirir uma configuração distinta em 
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função do modo pelo qual se produz a vergadura ou o plissamento das 

forças que a constituem em um determinado momento”. SILVA (2005). 

 

Para alguns (poucos) profissionais, que por formação e/ou afecções que 

a sua vida profissional lhe propiciou; ou por uma diferenciada sensibilidade, 

atuam naturalmente em sintonia com a presença viva do outro - tanto na vida 

como no trabalho, e esta forma de estar na vida é território existencial seu, (e o 

acompanha onde quer que ele esteja) - as ações desenvolvidas no consultório 

talvez tenham a mesma potência das atividades de campo em ampliar o olhar 

sobre a clínica instituída pela medicina técnico-científica.  

   

Portanto, toda a revisão bibliográfica empreendida ao longo deste 

trabalho, as minhas afecções e vivências ao longo desta pesquisa, me 

permitem constatar que: não basta oportunizar trabalho de campo ao 

profissional médico, sem contribuir para a ampliação da “caixa de 

ferramentas”, e sem ampliar o poder de ser afetado destes profissionais. 

É necessário que usuário e trabalhador se sintam em cena, colocando em 

análise as suas próprias vivências, afetando e se deixando afetar pela 

presença viva do outro. O grupo focal revelou que, embora no trabalho de 

campo a maioria dos profissionais percebam as limitações de ações 

estruturadas a partir das ações programáticas e da vigilância em saúde, e 

passem a questionar esta forma protocolar e instituída de se fazer clínica, na 

maioria das vezes, se reterritorializam no seu espaço lugar, reincorporando sua 

máscara de doutor preventivista, e aplicadamente “ensinam” formas corretas 

de levar a vida. 

 

Mais uma vez me remeto ao que Rolnik (2006) chamou das três linhas 

abstratas que o desejo vai traçando nos encontros, e que promovem processos 

de territorialização e desterritorialização, e podem ou não constituir novos 

territórios de existência. A exposição ao trabalho de campo desestabiliza, e 

pode funcionar como uma “linha da simulação”, que faz um vaivém, um duplo 

traçado - que vem do visível, consciente, dos territórios, para o invisível, 

inconsciente, dos afetos (desterritorialização) - ou o traçado inverso; do 
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invisível e inconsciente produção de afetos, para a visível e consciente 

composição de territórios (territorialização). É uma linha “double-face” - 

portanto o profissional de saúde tanto pode construir novos territórios de 

existência, ou se agarrar a sua prática molar, instituída, no seu território lugar. 

Eu que sempre me situei como “profissional militante da saúde coletiva” 

e defensor da organização do processo de trabalho a partir da “vigilância em 

saúde, vivenciei neste período de convivência com o coletivo da linha de 

pesquisa Micropolítica do trabalho e cuidado em saúde, intensas afecções, que 

foram provocando em mim muitas reflexões acerca de cuidado e clínica para 

além da vigilância em saúde, que gradativamente foram produzindo em mim, 

novos territórios de existência, novas formas de agir em saúde, que neste 

trabalho busquei sistematizar a partir do que “guatarrianamente” estou 

chamando de Paradigma Ético Estético Político, não como uma amarra, como 

norma, como uma forma “mais correta” de se fazer saúde, mas como pistas a 

serem consideradas na produção do cuidado, como possibilidade de ampliar a 

caixa de ferramenta dos profissionais para além da vigilância em saúde.  

Constato que as mudanças produzidas em mim se deram por 

colocar em análise as minhas próprias vivências, e o meu viver 

profissional foi um importante fator de subjetivação, o que vem 

produzindo em mim a produção de novos territórios de existência. Hoje 

percebo que cada encontro trabalhador-usuário; pessoa-vida; cenários de 

práticas são um acontecimento, e os que estão no encontro sofrem 

mútuas afecções, agenciados pela experimentação da vida. É no território 

das ações cuidadoras que estes encontros podem e devem acontecer. A partir 

das mútuas afetações. E esse território como dizia Merhy (2010) pertence aos 

usuários e a todos os trabalhadores da saúde. É esse território que é 

configurado a partir do trabalho vivo em ato e da articulação de saberes que 

pertencem à molecularidade do mundo da vida e não estão aprisionados pela 

razão instrumental da clínica.  

 

Percebo que o objeto desta pesquisa, de refletir sobre a potência do 

trabalho de campo como instituinte de novas práticas em saúde, foi perdendo 

em importância, ao longo das afecções vivenciadas por mim nos encontros em 
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ato cartografados no trabalho de campo com as equipes. O que eu chamava de 

“novas práticas em saúde” no início da pesquisa foi gradativamente se 

transformando, porque eu também fui me transformando no processo de 

construção da tese.  

Novas práticas para mim, talvez fosse inicialmente a possibilidade de 

questionar a medicina técnico-cientifica, biologizante, e ampliá-la para que 

incorporasse na produção de saúde também os seus macro-determinantes 

(produção social da saúde), no local onde as pessoas vivem, onde a vida 

pulsa, o que já não é pouco, mas não é mais para mim suficiente. Hoje 

considero que esta prática amplia a visão da clínica, mas não se implica com o 

cuidado, como prática dialógica de afecções recíprocas, produzidas no 

encontro  trabalhador-usuário. Ela continua se pautando numa lógica sujeito-

objeto, daquele que detêm um conhecimento (a partir de seu Logus 

estruturado) e ensina ao outro, formas corretas de se viver.  

Por isso considero que o cuidado (e não a clínica) é a alma dos serviços 

de saúde e a estratégia radical para defesa da vida. A clínica é o território das 

tecnologias leve-duras – pertence aos trabalhadores (e a certos trabalhadores 

mais que a outros) - portanto uma negociação em seu território pressupõe 

subordinação de uns (desprovidos do saber) por outros (detentores do saber e 

da única verdade cientificamente admissível).  

 

Certamente sabemos o quanto o paradigma da medicina técnico-

científica e todo o referencial da Vigilância em saúde são constituintes dos 

territórios existenciais dos profissionais de saúde, ou seja, dos nossos 

territórios de existência, e quanto de nossa subjetividade é marcada por estes 

territórios. O modo de se organizar o processo de trabalho  a partir da vigilância 

vêem produzindo processos de subjetivação nos profissionais, e como uma 

dobra configurando os territórios de existência destes profissionais. A 

subjetivação refere-se, portanto, às diferentes formas de produção da 

subjetividade em uma determinada formação social. 

É preciso disputar a hegemonia da vigilância em saúde na organização 

do processo de trabalho, com novas formas de se pensar o trabalho em saúde, 

pois sabemos o quanto ela se constitui como território de existência fortíssimo 
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da maioria dos profissionais que atuam nas E.S.F. E aqui no PMF trabalhar a 

gestão. 

Reconheço que a vigilância tem sido um instrumento capaz de organizar 

o processo de trabalho na atenção básica, realçando a necessidade de 

profissionais considerarem as dimensões promoção, prevenção e cura na sua 

clínica cotidiana, sistematizando as práticas para além do controle de doenças 

instaladas. Considero que ela pode ser uma oferta, uma ferramenta a mais 

para a operacionalização da clínica. O problema é que a vigilância acaba 

protocolando uma clínica como captura, que desconsidera a subjetividade, 

definindo para o outro, modos de levar a sua vida.  

O cuidado é território das tecnologias leves e como nos diz MERHY; 

FEUERWERKER; e CERQUEIRA (2010) deve ser ferramenta para lidar com a 

diferença na produção da vida e não como uma carapaça que nos aprisiona na 

repetição. Saberes estruturados, protocolados acerca do corpo de órgãos 

podem ser apresentados como oferta e não como imposição de um estilo de 

vida ou de única explicação válida para os desconfortos e sofrimentos.  

 Esta objetivação programática acaba desconsiderando muitos outros 

elementos, que são constitutivos da produção da vida e que não são 

trabalhados nos encontros, quase sempre esvaziadas de interesse no outro, 

com escuta empobrecida. Para vê-los é preciso se deixar afetar pelo corpo 

vibrátil e não somente pelo olho retina, aquele que olha para o lugar onde 

previamente as coisas já estão prescritas e descritas antecipadamente. Ainda 

segundo os mesmos autores, na experimentação do corpo vibrátil, a dupla, 

significante-significado, dá lugar a outras experimentações, desestabilizando 

conhecidas representações tais como família resistente ao tratamento, paciente 

crônico, não há nada a ser feito, entre outras. Representações que muitas 

vezes produzem zonas de conforto e de desresponsabilização sobre a 

produção do cuidado.  

  Os casos cartografados neste trabalho, às páginas 135 e 138 

exemplificam relações clínicas bem estruturadas, mas não configuram, a meu 

ver, uma relação de escuta, de cuidado, da percepção da presença do outro, 

como determinante na pactuação de protocolos de saúde. Afinal Cuidar é ir ao 

encontro do outro para acompanhá-lo, para juntos promoverem e fomentarem a 
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vida boa para todos, é uma proposta ética que não se resume à enunciação de 

regras; antes seu ideal consiste numa atividade de relacionamento.  

Cuidado como proposta ética estética e política, e não apenas como ato 

isolado de assistência ou atenção à saúde. Refere-se à atitude, modo de ser, a 

maneira como a pessoa funda e constrói suas relações com as coisas, com os 

outros, com o mundo, e consigo mesma. E esta atitude é de ocupação, 

preocupação, responsabilização radical, sensibilidade para com a experiência 

humana e reconhecimento da realidade do outro, como pessoa, com suas 

singularidades e diferenças (o caso de Marta relatado nesta pesquisa à p.143).  

Não podemos limitar a arte de cuidar à criação e manipulação de 

“objetos”. Cuidar é não perder a dimensão do outro como igual, sujeito na 

relação que estabelece consigo na vida, nos serviços de saúde. É poder criar o 

revezamento, revezar o lugar do cuidado entre profissional e usuário. O 

cuidado é tecnologia leve, relacional, incorpora também as dimensões do corpo 

vibrátil.  Acionar esta dimensão é se abrir para o inusitado, e se deixar afetar 

nos encontros com o outro, de posse de uma “caixa de ferramentas” ampliada, 

mas sem protocolos. 

Falar de cuidado nos remete, portanto, a invenção de estratégias para a 

construção de novos territórios, outros espaços de vida e de afeto, uma busca 

de “saída” dos territórios que parecem sem saída. A clínica (com seus 

protocolos e saberes instituídos) é instrumento do cuidado e esta percepção é 

fundamental para analisá-la, pois isto lhe dá potência, e ao mesmo tempo 

limites, evitando qualquer tentativa de sobrevalorização do conhecimento 

clínico em relação ao cuidado e vice-versa. Ela é uma das peças que compõe a 

“caixa de ferramentas” de um profissional de saúde. 

 

Após as afecções produzidas em mim, no processo de construção desta 

tese, considero oportuno e necessário, tentar transitar no entre, construindo 

novas dobras com o que estou chamando de paradigma ético-estético e 

político (partindo do paradigma estético, discutido por  GUATTTARRI, 1992), 

apostando na possibilidade de verdadeiros processos de subjetivação, que 
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podem ter a potência de configurar novos territórios de existência  tanto de 

profissionais de saúde como de usuários. 

“A idéia de dobra é, portanto, fundamental para entendermos o que vem 

a ser um processo de subjetivação. Ela torna-se um importante 

operador conceitual para pensar a produção, ao longo da história, de 

diferentes modos de constituição da relação consigo e com o mundo, ou 

seja, dos diferentes modos de produção da subjetividade”. SILVA 

(2005).  

A figura abaixo (figura 2) denominada fita de Möbius (ou Moebius) (13) 

apresenta a possibilidade de faces aparentemente antagônicas poderem 

representar, de fato, um único lado. Ela pode explicitar o conceito de dobra de 

Deleuze. 

  

Esta imagem representando o paradigma ético estético deleuziano, 

perpassando, interpenetrando, os processos de trabalho, trazendo outras 

possibilidades para a composição da “caixa de ferramentas” dos profissionais 

de saúde, que podem corroborar na produção de mais autonomia e menos 

controle. Não expressando mais um “diagrama”, reto, estruturado, mas 

processos de subjetivação,  modos de organizar o processo de trabalho 

centrado na produção do cuidado. Algo que represente o dentro e o fora destas 

práticas, ou seja, uma construção social e subjetiva ao mesmo tempo, e que 

faça com que o fora-social se transforme em um dentro-subjetividade, 

                                                
13

 Uma fita de Möbius é um espaço topológico obtido pela colagem das duas 

extremidades de uma fita, após efetuar meia volta numa delas. Deve o seu nome a 
August Ferdinand Mobius, que a estudou em 1858. O desenho é do grande mestre 
Escher retratando a Fita de Moebius 
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agenciando a produção de novos territórios existenciais, nos deixando 

contaminar pelas dimensões do corpo vibrátil; estimulando a vontade de 

potência de cada um em perseverar na existência; repensando o cuidado em 

saúde como um agir auto-poiético um agir ético-político intransigente na 

produção da vida, mas sem amarras, sem protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quadro  2 – Paradigma Ético Estético e Político e o cuidado em saúde, como 

uma dobra no que fazer diário dos profissionais de saúde.  

Cada uma dos insetos representados na fita de Moebius como 

dispositivos do paradigma ético-estético; considerando a vida como uma 

produção autopoiética (seres vivos que produzem continuamente a si 

mesmos); permitindo-nos através do corpo vibrátil apreender a alteridade - 

qualidade do que é outro - em sua condição de campo de forças vivas;  

configurando novos processos de subjetivação, novos territórios de 

existência, aprimorando uma escuta sensível, uma prática solidária (ao invés 

CUIDADO EM SAÚDE: 

Produção de Autonomia;  

Corpo vibrátil; Escuta 

sensível; solidariedade; 

Produção de novas 

subjetividades; 

Autopoiesis;  Esferas 

Conatus, Pathos, Logos e 

Ethos; 
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de compassiva ou utilitarista); estimulando diferentes modos de levar a vida na 

construção de mais autonomia, estabelecendo rizomaticamente verdadeiros 

furos nas lógicas instituídas por relações sujeito-objeto, de um que tudo sabe e 

ensina ao outro que pacientemente aprende, “recebe”. 

Afinal como diz Antonio Negri sobre Deleuze e Guattarri, na contra capa 

de Mil Platôs (vol.2); “o pensamento destes autores trata-se de apreender o 

criado, do ponto de vista da criação, e vêem esta força criadora como um 

rizoma material, ao mesmo tempo máquina e espírito, natureza e indivíduo, 

singularidade e multiplicidade”.   

“Se toda filosofia afirma e determina sua própria fenomenologia, uma 

nova fenomenologia se afirma aqui com força. Ela se caracteriza pelo 

processo que remete o mundo à produção, a produção à subjetividade, 

a subjetividade a potencia do desejo, a potencia do desejo ao sistema 

de enunciação, a enunciação à expressão. (...) O sujeito que produz o 

mundo, na horizontalidade ampliada de suas projeções, efetua ele 

mesmo, cada vez mais, sua própria realização”. 

 

Vejo nesta citação uma síntese do que representa o paradigma ético 

estético e político deleuziano. Segundo MERHY (2006 p. 98 a 100), um  dos 

caminhos que alguns movimentos sociais do campo da saúde vem apontando, 

é o de construir projetos e lugares em que grupos e indivíduos se envolvam 

com a construção social de um conviver solidário e igualitário, produzindo 

redes de solidariedade, mas que apostem na “produção de si”. Afinal, “O sujeito 

que produz o mundo, na horizontalidade ampliada de suas projeções, efetua 

ele mesmo, cada vez mais, sua própria realização”. 

Mas isso não pode ser privilégio de um modo correto e único de viver, é 

com certeza mais viável, quantos múltiplos forem os modos de se inventar o 

viver, compatíveis com as muitas distintas maneiras de se poder criar e recriar 

os desejos e suas concretizações, com a aposta de que a minha vida é a sua 

vida, a minha liberdade é a sua liberdade, o meu direito é o seu direito, na 

medida em que estamos implicados com a aceitação da singularidade, através 
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de um agir micropolítico como dobra de fazeres macro. Mas tudo isso não é 

fácil, lembra o autor, pois significa lutar contra a massacrante massificação de 

uma globalização capitalística, que a todos quer clonificar.   

Permitir-me afetar e ser afetado produziu em mim verdadeiros processos 

de subjetivação, que acabaram por configurar novos territórios de existência, 

novas formas de agir em saúde, para além da vigilância em saúde, que como 

uma dobra vem desencadeando em mim, novas formas de se pensar a 

produção de mais saúde, de mais vida.  

Ao final desta pesquisa percebo que também cartografei o meu processo 

de mudança. Observo que o meu texto foi se transformando comigo, na medida 

das afecções produzidas em mim a partir dos encontros com o coletivo que 

compõe a linha; e pelas releituras do meu processo de trabalho ao vivenciar 

durante a pesquisa, dentre outras, as cartografias que descrevo ao longo da 

tese. O autor da primeira parte da revisão bibliográfica desta tese não é o 

mesmo do restante do trabalho. Concordando com Deleuze, talvez apenas 

tenha aparecido um “outro eu” em mim, pois afinal “somos multiplicidade”. As 

cartografias relatadas nesta pesquisa não foram planejadas, ou tiveram um 

roteiro definido, elas foram vivenciadas, sentidas, foram jorrando de/em mim.  

Volto à pergunta formulada por MERHY (2007a, p 101): Mas afinal, qual 

energia se incorpora ao processo de trabalho? A do trabalho vivo capturado 

pelo trabalho morto, preso nas configurações tecnológicas dos processos de 

trabalho, comandados pelos saberes estruturados, pelas normas, pelas 

máquinas, pelos procedimentos; ou a energia do trabalho vivo em ato e em 

potência?  

Atrevo-me a responder que a resposta está na possibilidade de nós, 

profissionais de saúde, nos permitirmos afetar e ser afetado pela presença viva do 

outro nos encontros que ocorrem no trabalho vivo em ato, apostando na autonomia 

e na  potência de vida que há no outro; implicados com um ativo e atual movimento 

de profissionais e serviços de saúde no sentido de se voltarem à presença do outro 

no espaço assistencial, otimizando e diversificando as formas e qualidade da 

interação eu outro nesses espaços, enriquecendo os horizontes de saberes e 

fazeres em saúde numa perspectiva decididamente afetiva, interdisciplinar e 
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intersetorial. Ai sim, o trabalho vivo em ato pode ter a potência de ser fonte de 

linhas de fugas a estes processos instituídos, capitalísticos, e que estão na base de 

qualquer possibilidade de intervenção no sentido da mudança.  

E este é um movimento que precisa “afetar” além dos trabalhadores, a 

gestão, as equipes de supervisão que no PMF representam o pensamento da 

gestão; os apoiadores dos vários NASF's que se espalham Brasil afora; as 

instituições formadoras destes profissionais. Tarefa árdua, anti-hegemônica, pois é 

uma aposta na construção de novos territórios de existência, que para se 

concretizar precisa que cada um de nós se permita afetar e ser afetado pela 

presença viva do outro, nos encontros que a vida nos propicia.   
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10 – ANEXOS 

 

10. 1  -  GRUPO FOCAL 

1) PREPARO E PLANEJAMENTO: 

 1.1) Escolha do moderador e observador. 

- O moderador deve ser o próprio pesquisador, em virtude da implicação do 

mesmo, esta tarefa será acompanhada por  dois observadores: 

Observador 01 – Um dos orientadores da pesquisa pelo seu conhecimento,  

proximidade do tema, e por vivenciar a rede de saúde de Niterói na condição 

de docente da UFF.  

Observador  02 – a ser escolhido pelo pesquisador e seus orientadores.  

Referências: 

- Moderador: Debus (1988) coloca que a escolha do moderador do grupo focal 

é vital para a realização de um debate eficaz. Essa escolha deve considerar: 

1) características pessoais; 

2) estilos de moderação; 

3) experiência e antecedentes. 

Esses elementos auxiliam na análise da implicação do moderador, já que 

normalmente este é também o pesquisador responsável pela investigação. 

Dentre as características pessoais, destaca-se  a abertura para a discussão e a 

postura de acolhimento diante dos participantes, o distanciamento com relação 

ao tema, de forma a acolher posições contrárias de maneira respeitosa e hábil 

para escutar os integrantes, e a consciência das suas intervenções verbais e 

não verbais. O estilo de moderação diz respeito à atitude e ao comportamento 

do moderador diante do grupo (mais amigável, provocativo, mais ativo, menos 

ativo, etc.). Muitas vezes, é o ritmo do grupo que determina o estilo de 
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moderação. Um moderador mais experiente pode mudar seu estilo quando o 

grupo o exige. Debus (1988, p. 63), chama a atenção para o fato de que o 

moderador não é mestre, juiz, condescendente, indutivo, parcial. Por sua vez, o 

grupo focal não é um texto com respostas certas e erradas, espaço para 

preleções pedagógicas ou para persuasão. A tarefa básica do moderador é 

manter o grupo em interação por um tempo de 60 a 90 minutos, com a 

finalidade de obter dados acerca do tema da pesquisa. 

- Observador: É elemento fundamental para validar a investigação que utiliza 

grupo focal, segundo o mesmo autor. Um dos papéis mais importantes do 

observador é analisar a rede de interações presentes durante o processo 

grupal. Cabe a ele, também, apontar as reações do moderador com relação ao 

grupo, suas dificuldades e limitações. O observador deve ter posição menos 

ativa, restringindo-se ao registro de comunicações não verbais, linguagem, 

atitudes preocupações e ordem de respostas que seja considerada importante. 

No entanto, o observador não deve esperar que tudo seja significativo. Assim 

como no caso do moderador, o conhecimento prévio do tema auxilia no registro 

que cabe ao observador. O papel principal do observador é viabilizar a 

discussão após o término do grupo com o moderador, quando o primeiro expõe 

suas impressões e registros, com o intuito de redefinir o temário, evitar 

conclusões precipitadas por parte do moderador, avaliar as intervenções feitas, 

etc.  

 1.2 - Número de participantes, tempo de duração e número de grupos, e 

guia de temas. 

- Cada grupo focal será constituído de um mínimo de 08 (oito) e um máximo de 

10 (dez) elementos, além do moderador e os observadores.  

- Cada grupo terá a duração máxima de 120 minutos 

- Deve-se organizar um guia de temas para evitar maiores dispersões no 

grupo.  
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Referências: 

- Não há consenso quanto ao número de participantes para um grupo focal. 

KIND, (2004, p. 128), cita alguns autores com opiniões divergentes a respeito 

do número de participantes por grupo: Deve ser de 6 a 15 pessoas (CHIESA; 

CIAMPONE, 1999; PEREIRA ET al. 1999; SENA; DUARTE, 1999). Outros 

autores são mais cautelosos quanto ao número elevado de participantes por 

grupo, apontando, dentre outros problemas, a dificuldade de garantir que todos 

tenham a oportunidade de falar sem que a discussão se torne excessivamente 

diretiva (DEBUS, 1988; ROSO, 1997). Esses autores indicam de 8 a 10 

participantes por grupo, sendo ideal um número de 5 a 7 integrantes em cada 

grupo focal. Debus (1988) ressalta que determinadas questões exigem “mini-

grupos” para que sejam abordadas em profundidade.  

 - Duração e número de encontros: A duração média sugerida pela autora, a 

partir de diferentes autores é de 90 a 120 minutos. Em geral, a combinação de 

objetivos de pesquisa claros, a construção de um temário adequado, e uma 

equipe de moderador e observador capacitados dispensa mais de um encontro 

por grupo. Caso o tema não tenha sido suficientemente debatido, pode-se 

marcar novo encontro para complementar os dados necessários.  

- O temário ou guia de temas: É no temário ou guia de temas que a ligação 

entre os objetivos de pesquisa e o grupo focal fica mais evidente. Objetivos 

bem definidos levam a um bom temário, que, por sua vez, leva a uma 

investigação mais produtiva. O temário é, na verdade, uma orientação, um 

auxílio para a memorização de questões importantes a ser tratadas. Deverá ser 

flexível o suficiente para que a discussão transcorra de forma espontânea e 

ainda assegurar que novas questões possam ser introduzidas. Em termos 

práticos, elaborar um temário requer que o pesquisador esboce áreas de 

indagação de acordo com os objetivos do estudo. Em seguida, associadas a 

cada área, devem ser elaboradas questões específicas. Deve-se ficar atento 

para eliminar questões que não estejam ligadas aos objetivos. O tamanho e a 

especificidade de questões num temário dependem da experiência do 

moderador. Mas ele não deve ser muito grande para que o grupo focal não se 

torne cansativo e a discussão se empobreça. Ainda assim, é aconselhada a 
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formulação do temário, para que o debate não corra o risco de se tornar uma 

conversa desestrurada.  

 

1.3 -  Escolha do local e infraestrutura: 

- Será utilizada sala ampla com ar refrigerado, especialmente reservada para o 

evento, em prédio da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, situado à Av. 

Amaral Peixoto, 169/6º andar.  

- Providenciar som, gravador(es), filmadora, note book.  

- Lanche: copos, café, água, refrigerantes, biscoitos,  etc. 

- Cópia do guia de temas impresso para todos os participantes, crachá de 

identificação dos colaboradores, e termo de livre consentimento para a 

pesquisa. 

Local: É consenso entre os autores trazidos para esta explanação que o 

ambiente ideal para a realização de grupos focais deve: propiciar privacidade; 

ser confortável; estar livre de interferências sonoras; ser de fácil acesso para os 

participantes. KIND, (2004, p. 126), 

2 - A CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO FOCAL  

2.1 -  Providenciar o arranjo dos assentos, preferencialmente em círculo para 

que todos se vejam durante o debate, promovendo a participação de todos, 

com distâncias iguais entre todos dentro do mesmo campo de visão. 

Evitar que moderador (M) e observadores (O) fiquem um ao lado do outro, os 

observadores devem preferencialmente estar em lados opostos, para facilitar 

seu trabalho. 

2.2 - Introdução,  abertura e apresentações.   

- Faz breve introdução, com o objetivo de tranqüilizar e estabelecer o enquadre 

para o grupo; ele se apresenta e explica os objetivos do grupo, e, em seguida, 

assegura para os participantes que não existem opiniões corretas, que  
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opiniões contrárias serão bem-vindas e que não há interesse em nenhuma 

opinião em particular. O moderador pede aos participantes, que falem um de 

cada vez, e explica que é permitido intervir na fala do outro, mas que devem 

ser evitadas interrupções desnecessárias. Pede-se permissão para gravação 

(em áudio ou vídeo) quando essas formas de registro estão previstas na 

pesquisa. 

- O moderador convida os observadores e participantes a se apresentarem. 

Poderá usar técnicas de dinâmica de grupo, desde que não desencadeie 

prematuramente a discussão de questões mais profundas. Dever o moderador 

fazer a transição de uma etapa para a seguinte sem rompimentos bruscos. 

Esta etapa dura aproximadamente 10 minutos.  

2.3 - O debate no grupo  

- O momento do debate requer a passagem para questões progressivamente 

mais específicas; passa-se de questões mais concretas para as mais abstratas. 

- Observar atentamente comportamentos, linguagem e emoções dos 

participantes.   

- Nesta hora, o moderador deve dispor da sua habilidade de permitir que o 

debate transcorra de forma espontânea, estando atento, porém, para os 

prováveis desvios do tema. É essencial a investigação em profundidade. Deve-

se recorrer a técnicas que aprofundem a discussão, como, por exemplo, repetir 

a afirmação de um participante de forma interrogativa e lançar mão de 

perguntas como: O que você acha que os outros pensam? Pode me dar um 

exemplo? Você começou a dizer alguma coisa... 

- O moderador deve estar atento também para deixar em suspenso um tema 

demasiadamente profundo, levantado prematuramente por algum participante, 

e retomá-lo oportunamente, dando a palavra ao participante que o trouxe para 

a discussão.  

- A inserção de perguntas não previstas no temário, mas que se mostrem 

importantes para a elucidação do tema proposto deve ser realizado quando se 

fizer necessária.  
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- Reforçar a importância de opiniões divergentes. Lembrar que a técnica de 

grupos focais não pressupõe a busca de consensos.   

2.4 - Encerramento do grupo:  

- Fazer a síntese da discussão promovida pelo grupo focal. Pode-se também 

esclarecer dúvidas que tenham ficado pendentes. O moderador deve ficar 

atento para não inferir juízos de valor ao resumir posicionamentos contrários no 

grupo. O propósito é identificar, com o grupo presente, temas principais, 

consolidar os sentimentos dos grupos acerca de algumas questões e identificar 

diferenças principais. 

2.5 -  Questões posteriores à avaliação do grupo 

- A discussão posterior ao grupo focal envolve a análise de implicações do 

moderador em relação à pesquisa e ao grupo, na tentativa de separar o 

sentimento do grupo daqueles expressos pelo moderador. É também a hora de 

avaliar se a experiência do grupo pode ser comparada à de outros grupos, e se 

a divisão do grupo, bem como temário e moderação, foi adequada. 

2.6 - Ação posterior 

- Na avaliação dos resultados obtidos, esta etapa visa verificar se as 

necessidades de informação foram satisfeitas, se são necessários mais grupos, 

se o temário precisa ser revisto e se é necessária uma investigação 

quantitativa de alguns resultados. Feita essa primeira análise, deve-se tomar 

providências para futuras investigações. 

REFERÊNCIAS:  

- As etapas previstas para o funcionamento dos grupos focais são: abertura, 

preparação, debate, encerramento, discussão, ação posterior. Cada etapa 

envolve tarefas específicas por parte do moderador. O papel de observação 

está um pouco mais diluído nas etapas iniciais, ficando mais específico na 

etapa de discussão. A estruturação das etapas apresentada a seguir é 

encontrada em Debus (1988). 
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- Alguns autores reforçam a importância de se fomentar desacordos legítimos 

entre os participantes. A técnica de grupos focais não pressupõe a busca de 

consensos. “Dessa forma, devemos pressupor que as muitas vozes envolvidas 

no grupo focal formem um coro de semelhanças e diferenças, construções e 

desconstruções, inerentes à intersubjetividade que está em jogo” KIND, ( 2004, 

p.134).  

3 -  ANALISE DOS DADOS 

Bardin (1988)  citado por KIND ( 2004, p.135) define a análise de conteúdo 

como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações”, tendo como 

finalidade principal a interpretação dessas comunicações. Pressupõem-se 

registro e transcrição dos dados e construção de categorias de análise. 

Krueger (2002) apresenta a análise de dados acontecendo de forma 

concomitante ao processo de condução do grupo. A postura do moderador, a 

etapa de ação posterior e a própria qualidade da transcrição dos dados devem 

ser consideradas no processo de análise. Além disso, o autor aponta como 

dicas de análise a avaliação das palavras utilizadas na discussão e seus 

significados, a intensidade em que elas são ditas, as posições tomadas pelos 

integrantes diante de determinados pontos, o quão aprofundado foi o debate e 

que idéias originais ele proporcionou. Deve ser registrado o desafio que se 

lança ao pesquisador para a análise tanto do conteúdo da discussão em grupo 

quanto do processo grupal. Nesse momento, o pesquisador deve apresentar 

coerência em relação aos pressupostos teórico-metodológicos que sustentam 

sua investigação. O exercício do papel de observação coloca à disposição uma 

análise dos vínculos e processos dinâmicos do grupo. Dessa forma, o 

procedimento de análise de grupos focais envolve tanto uma análise temática 

quanto uma análise das interações, necessariamente interligadas.  
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10.2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisador responsável: Luiz Carlos Hubner Moreira. 

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro; Faculdade de Medicina; 

Pós-graduação do Departamento de Clínica Médica.  

Título da pesquisa: “Reflexões sobre clínica e cuidado no Programa Médico de 

Família de Niterói a partir da convivência no território”, 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, na 

pesquisa “Reflexões sobre clínica e cuidado no Programa Médico de Família 

de Niterói a partir da convivência no território”, que tem como objetivo analisar 

a produção do cuidado e da clínica no Programa Médico de Família de Niterói, 

a partir da convivência das equipes com o trabalho de campo, interrogando 

sobre a potência desta estratégia no agenciamento de novos saberes e 

práticas para o  profissional médico.  

No caso de aceitar fazer parte da mesma, você responderá a uma 

entrevista em grupo (grupo focal), que será gravada (em vídeo), caso você 

autorize. Dois observadores externos acompanharão a execução do trabalho.  

Após a transcrição das fitas elas serão destruídas.  

A sua participação será de grande valor para o conhecimento acerca dos 

processos e tecnologias de trabalho em saúde, envolvidos na produção do 

cuidado a indivíduos, famílias e coletividades, no trabalho de campo no 

Programa Médico de Família de Niterói. Cabe destacar a liberdade que terá 

para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização ou prejuízo algum. Ademais, os resultados deste estudo serão 

tornados públicos e garantido o acesso aos seus dados, em qualquer fase da 

pesquisa, tanto aos sujeitos da pesquisa como à instituição onde a mesma se 

realiza, ou seja, no Programa Médico de Família, da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói. Como responsável por este estudo, tenho o compromisso de 

manter em segredo todos os dados confidenciais, sua identidade, e ainda, 
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indenizá-lo se sofrer algum prejuízo físico ou moral por causa do mesmo. 

Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade desta pesquisa e se 

concorda em participar, peço que assine este documento. Ademais, eu, Luiz 

Carlos Hubner Moreira, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento 

relacionado ao projeto de pesquisa nos telefones (21) 8877-2004 e 2613-0307 

e caso haja dúvidas quanto aos aspectos éticos do projeto de pesquisa você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – Faculdade de Medicina/UFRJ – 

Rua Professor Rodolpho, Paulo Rocco, nº 255 – cidade Universitária – Sala 01 

d-46/1º andar,  telefone (21) 2562-2480 – Email cep@hucff.ufrj.br. O CEP 

funciona de segunda a sexta-feira, de 08 horas às 15 horas.   

 

LUIZ CARLOS HUBNER MOREIRA 

Pesquisador Responsável 

 

 

TERMO DE ACEITE 

 

 

Eu, ________________________________________, RG nº________  

_______________, aceito participar das atividades da pesquisa: “Reflexões 

sobre clínica e cuidado no Programa Médico de Família de Niterói a partir da 

convivência no território”. Fui devidamente esclarecido e informado que 

responderei a entrevista que será gravada (áudio). Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade, e que os resultados deste estudo serão tornados públicos, e será 

assegurado o anonimato e sigilo quanto à identidade dos sujeitos do estudo. 

 

Local e data: Niterói, ____/____/_____. 

 

_________________________________ 

Nome do sujeito da pesquisa 

 

mailto:cep@hucff.ufrj.br
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_________________________________ 

Assinatura 

 

 

_________________________________ 

Nome do pesquisador 

 

 
_________________________________ 

Assinatura. 

 

 

 

 

 


