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PREFÁCIO

Prefaciar esta coletânea de textos é revisitar os espaços criativos, os percursos 

e as interações que deram materialidade a esta obra. O período de realização deste 

projeto, em plena pandemia de COVID-19, marcará a nossa história de forma 

permanente. A angústia de então, aparece nas tensões, conflitos e adoecimento 

em todos, mesmo nos não acometidos por esta doença tão grave causada pelo 

novo coronavírus. O isolamento aumentou a procura por formas de comunicação 

virtual e as tecnologias disponíveis favoreceram os encontros suprindo, em parte, 

o vazio desolador da falta do toque, do abraço e do aconchego da presença física. 

O exercício de novas sociabilidades se impôs pelo contexto pandêmico ameaçador. 

O medo da contaminação, por esse vírus potencialmente letal instalou-se como 

fantasma, produzindo agravos impactantes na saúde individual e coletiva. Assim, 

o ciclo de debates “Olhares sobre Educação” realizado entre 10 de setembro e 4 

dezembro de 2020 expressa, em alguma medida, as vivências desse período.

Nesta coletânea, as experiências dos diferentes autores permitiram configurar 

um painel de singularidades, como um quadro pintado a várias mãos. Cada autor, com 

o seu olhar e expertise, trouxe para reflexão diferentes matizes da educação como 

ato social. As parcerias foram a tônica desse processo de trabalho. Profissionais 

de saúde, da informação, da comunicação e das artes atuaram em sinergia e 

complementariedade. Os palestrantes enriqueceram os debates, trazendo à pauta, 

muitos dos desafios contemporâneos. Para Paulo Freire (1987) ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 

pelo mundo. Assim, a assistência, o ensino e a pesquisa, como dimensões 

indissociáveis, resultam de ações coletivas e aludem a esse contexto. 

Optou-se como referencial para o ciclo de debates “Olhares sobre Educação” 

o relatório da Comissão Internacional da Organização das Nações Unidas para a 



MINISTÉRIO DA SAÚDE OLHARES SOBRE EDUCAÇÃO

6

Educação, Ciência e Cultura – UNESCO (DELORS, 2003). Este propõe a educação 

como um caminho, entre outros, porém o mais eficaz, para a construção de uma 

sociedade mais justa. Uma educação mais inclusiva, com oportunidades para todos 

desenvolverem os seus talentos. E mais ainda, que ela seja capaz de contemplar 

dimensões relacionais, do afeto, da criatividade e da tolerância. Este relatório 

resume em quatro pilares, os mais importantes desafios para a educação no século 

XXI. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

O processo formativo no campo da saúde, “aprender fazendo sob supervisão”, 

considerado o ideal para todas as categorias profissionais, é vivo, interativo, e 

integrado ao mundo real, por ser dele parte. O que significa dizer, que o ensino em 

serviço articula um conjunto de habilidades e atitudes ancoradas nestes pilares. 

Sob o impacto da atual pandemia da COVID-19, os profissionais da Área de 

Ensino e Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) redefiniram 

prioridades para o enfrentamento dessa enorme crise sanitária. Desenvolveu-se um 

trabalho de capacitação dos servidores direcionado às demandas específicas, bem 

como, ações de articulação com profissionais da rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS). No escopo destas ações foi construído esse ciclo de debates. Considerado 

um dispositivo fundamental para catalisar processos crítico-reflexivos na educação 

para a mudança, rumo à defesa do SUS.

O HFSE, inaugurado em 1947 tem sua história ligada ao ensino médico no 

Brasil. A despeito disso, o reconhecimento formal só veio em 2005, com a sua 

certificação como Hospital de Ensino, pela Portaria Interministerial 862, do Ministério 

da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde (MS). Esta certificação é revalidada 

periodicamente e está vigente desde então. É uma das instituições que compõem 

a rede de assistência e ensino do SUS. Esta rede é tão extensa quanto nosso país, 

de dimensões continentais e desponta como um trunfo no enfrentamento dessa 

tragédia humanitária. Trançada com a força das lutas sociais pela sua conquista, 

esta rede evoca a memória da VIII Conferência Nacional de Saúde e da retomada da 

democracia no nosso país. Os desafios são imensos, considerando-se as distintas 
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realidades culturais e socioeconômicas, desse imenso território, com necessidades 

regionais muito específicas.

A extrema desigualdade, a miséria e a pouca valorização da vida são mazelas 

sociais que corroem e esgarçam os fios dessa rede. É imperativo ético a defesa do 

nosso sistema de saúde - em todas as suas dimensões. O cuidado e a formação 

afetam-se mutuamente e são estruturantes nesse processo. O fortalecimento do 

controle social é urgente nessa defesa. O SUS como escola é um cenário vivo e 

dinâmico, no qual a assistência alavanca uma grande variedade de processos que 

enriquecem as possibilidades formativas. Para Franco (2007), “o SUS, pela dimensão 

e amplitude que tem, a capilaridade social e a diversidade tecnológica presente nas 

práticas dos trabalhadores, aparece na arena dos processos educacionais de saúde 

como um lugar privilegiado para o ensino e aprendizagem, especialmente os lugares 

de produção da saúde”.

É desse lugar de trabalhadores do SUS que se quer refletir o cotidiano ensino/

serviço e ampliar os “Olhares sobre Educação”. A matriz de produção desse ciclo 

foi o exercício do trabalho coletivo. A disponibilidade e a generosidade dos autores 

e demais participantes tornaram realidade este processo. Foram muitas falas e 

escutas, trocas de ideias, consensos e dissensos que nutriram esta produção. Houve 

uma progressiva articulação com profissionais de diferentes instituições federais de 

ensino, de saúde e de comunicação. Assim ampliou-se a possibilidade de construção, 

sistematização e difusão do conhecimento gerado de forma colaborativa. 

Destaca-se, durante a produção desta obra, o falecimento de um dos 

palestrantes, o professor Ruben Mattos, que deixa uma enorme lacuna no campo da 

formação em saúde, e, principalmente deixa saudades aos que tiveram o privilégio 

de com ele conviver. Para o coletivo que protagonizou este ciclo fica uma enorme 

gratidão pela oportunidade de tê-lo em um dos nossos debates.

Esse percurso permeado por emoções e percalços, bem como a eclosão   

abrupta da pandemia da COVID-19, mobilizaram em todos o “sentir e o pensar”. 
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As muitas interações que construíram este projeto, com encontros virtuais e 

debates subsidiaram matéria para reflexão sobre diferentes leituras do mundo. A 

educação como caminho para uma sociedade mais justa, em contraponto com uma 

educação que, de forma velada traz no seu cerne a manutenção das injustiças e das 

desigualdades. Do mesmo modo, foram disparadores de reflexões sobre as práticas 

formativas, e as relações do cotidiano no campo da saúde. Aguçar o sentido coletivo 

e criar caminhos para a educação como ato social, abrindo-se para o novo, surgem 

como possibilidade. Não por acaso, estes foram os pontos de ancoragem para a 

produção deste ciclo.  

Esta experiência quer manter-se viva e em construção. As mudanças de 

atitudes, a construção de uma cultura de paz, a quebra de paradigmas pelas vias da 

educação não estão à serviço do imediatismo. Elas exigem o tempo necessário para 

o amadurecimento que propicia a construção de sujeitos sociais autônomos. Dentro 

dessa perspectiva com diferentes “Olhares sobre Educação” busca-se expandir os 

significados para a educação, para a saúde e para a vida. 

Referências

DELORS, J. (org.). Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: 
MEC/Unesco, 2003. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação 
para o Século XXI.

FRANCO, T. B. Produção do cuidado e produção pedagógica: integração de 
cenários do sistema de saúde no Brasil. Interface, Botucatu, v. 11, n. 33, set./
dez. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1414-32832007000300003. Acesso em: 19 jan. 2021.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 38. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
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APRESENTAÇÃO

Este livro é uma exposição de toda a riqueza de conhecimento expressa por 

19 profissionais que, generosamente, aceitaram o convite da Área de Ensino e 

Pesquisa (ARENP) do Hospital Federal dos Servidores do Estado/SAES/MS (HFSE) 

tanto para falar sobre temas que foram definidos pela equipe da ARENP, quanto para 

mediar os debates no ciclo de debates “Olhares sobre a Educação”. Essa definição 

ocorreu a partir de muitas reflexões coletivas, em reuniões de trabalho com foco nos 

quatro pilares da educação do relatório da Comissão Internacional da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O documento 

trata dos desafios para a educação no século XXI, são eles: aprender a conviver, 

aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conhecer. Esses pilares foram o ponto 

de partida para os temas de cada encontro. 

O ciclo ocorreu entre 10 de setembro a 29 de outubro de 2020. Foram 

convidados 16 profissionais cuja inserção, seja no ensino, na gestão ou na reflexão 

sobre os temas, poderiam aprofundar as conversas da equipe. Em 04 de dezembro 

houve um encontro especial que contou com mais três palestrantes. O entusiasmo 

e apoio da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro 

(SEMS/RJ), da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde (ASCOM/MS), da 

Coordenação Geral de Divulgação e Informação do Ministério da Saúde (CGDI/MS), 

do Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS) e da Conexão Inovação Pública 

RJ possibilitaram a realização desses encontros. Foram 20 horas de exposições 

e debates muito ricos durante os quais houve, também, grande contribuição dos 

mediadores que apoiaram os encontros desse ciclo. Todas as palestras foram 

transmitidas em tempo real pelo perfil do YouTube do Conexão Inovação Pública 
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RJ, local que também mantém disponível os vídeos dos encontros. Ao final do texto 

será disponibilizado o endereço para acesso do conteúdo.   

Os textos aqui apresentados não têm caráter acadêmico. Eles resultam 

da reflexão dos profissionais que os debateram e visam expandir o acesso aos 

conteúdos das áreas de conhecimento e domínio de cada palestrante. São, por este 

motivo, de grande importância para todos que estão envolvidos com a educação, 

área central para a cidadania, democracia e desenvolvimento do Brasil. 

No encontro que propiciou reflexões sobre a ampliação dos sentidos para 

a formação em saúde, Tânia Valente reforça a necessária presença das artes e 

das ciências humanas associadas à excelência técnica, apontando a existência do 

Homo complexus. Mônica de Rezende, de forma similar, debate a integralidade e a 

confluência de saberes, centrais à transformação da formação dos profissionais de 

saúde no momento atual. 

Na discussão sobre aprender a conviver os textos destacam assimetrias 

em diversas relações. Camila Marins, a partir da reflexão sobre a questão do “ou/

ou”, revelador de opções excludentes, destaca seu caráter dramático nos grupos 

discriminados pela sociedade. Aluízio da Silva, através da metáfora da substituição 

da mandala pelo caleidoscópio, reflete sobre as consequências para as populações 

ciganas do confronto com os valores de vida ocidentais. Sílvia Vieira destaca a 

necessidade de entendimento do conflito como inerente às relações humanas e 

como expressão da existência de diversidade. Luciana Pontes usa sua experiência 

para conjeturar sobre a atuação hospitalar e acerca do sentido pessoal de participar 

de um debate que sinalizou com novas visões.

Para aprender a ser, Nara Barreto aponta a importância da leitura ao 

conhecimento de si mesmo e do mundo e para a criação de habilidades necessárias 

à transformação da realidade.

Em aprender a conhecer, Dayanne Prudêncio expõe as bases conceituais da 

gestão do conhecimento e a importância do compartilhamento e socialização das 
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práticas e do conhecimento produzido. Paula Dias se debruça sobre a memória, 

ressaltando o necessário contato com o outro para lembrarmos, para criar a 

identidade de uma instituição e o senso de pertencimento e valorização. Nilson de 

Moraes também reforça a importância da memória, discorrendo sobre a constituição 

do hospital como uma das faces modernas da busca de dominação e controle. O 

autor cita o HFSE e sua história exemplar como instituição de excelência para refletir 

sobre os processos sociais e educativos e para a compreensão do processo saúde/

doença, na realidade nacional.

Na reflexão sobre aprender a fazer, Patrícia Quintans foca no desafio que 

representou, para a educação permanente, o impacto da pandemia de SARS-

COV-2. Olhando para esses e para futuros desafios, Tatiana Baptista usa cenas e 

situações ocorridas em instituições públicas para refletir e apontar caminhos para o 

fortalecimento da formação profissional e, consequentemente, do SUS. Seu texto 

enfatiza a importância da inclusão, na formação, de outros saberes que enriqueçam 

o conteúdo técnico específico. Leandro Gonçalves usa sua trajetória pessoal e 

profissional para entender o Brasil de hoje e para refletirmos sobre os caminhos 

possíveis.

Além disso, de maneira muito feliz, o ciclo ocorreu na comemoração do 

aniversário de 30 anos da Lei 8080/1990 que implantou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), um dos nossos mais importantes processos civilizatórios, no momento em 

que ele está sendo desafiado a enfrentar uma pandemia dramática “entre uma 

fragilização mais conjuntural e uma fortaleza mais estrutural”, nas palavras do ex-

Ministro da Saúde José Gomes Temporão. E permitindo, nesse cenário, que as 

consequências não venham sendo piores.

Esperamos que os conteúdos desse Ciclo sejam um estímulo para a criação 

de um processo de realfabetização na formação na área da saúde que agregue, 

à excelência técnica, a incorporação do enfrentamento dos desafios emocionais, 

culturais e sociais que se apresentam no cotidiano das equipes. A ampliação de 
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consciência que o ciclo propiciou, nos possibilitando uma visão mais integral dos 

problemas e necessidades da nossa população, certamente será importante para 

entender a realidade atual e contribuir de forma mais efetiva para avanços na 

formação profissional e no desempenho dos serviços de saúde.  

Além dessa motivação, ressalte-se a qualidade dos conteúdos que os autores, 

palestrantes e mediadores, produziram, o que transforma essa leitura em fonte de 

enorme prazer.

Boa leitura a todos!

Link de acesso ao conteúdo do Ciclo de Debates Olhares sobre a Educação: 

h t tps : / /www.youtube.com/p lay l i s t? l i s t=PL3oU8qBaumOoNYYS8J-

lHnFzoP9MRlqE0 e https://www.youtube.com/watch?v=blqNoO_0hWs.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3oU8qBaumOoNYYS8J-lHnFzoP9MRlqE0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3oU8qBaumOoNYYS8J-lHnFzoP9MRlqE0
https://www.youtube.com/watch?v=blqNoO_0hWs
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AS HUMANIDADES E A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA O 
SÉCULO XXI

Tânia Valente1

Resumo: O artigo discute a importância da inserção de elementos ligados às 
humanidades na formação dos profissionais de saúde, de modo a satisfazer os 
quatro pilares para a educação no século XXI. Abordando a predominância dos 
pilares aprender a conhecer e aprender a fazer, elementos ligados às características 
da sociedade atual são analisados, tendo como referencial o pensamento do filósofo 
coreano Byung-Chul-Han. Associado à discussão dos sete saberes necessários para 
a educação do futuro, enumerados por Edgar Morin, propõe-se que sejam criados 
momentos para as artes (teatro, música, literatura, escultura, cinema) e as ciências 
humanas (literatura e filosofia) na educação de profissionais de saúde, viabilizando 
os pilares aprender a ser e o aprender a conviver.

Palavras-chave: Educação de profissionais de saúde. Humanidades. Pensamento 

complexo.

A pandemia de coronavírus e os acontecimentos associados a ela em 2020 

modificaram o valor de muitas coisas para o mundo. Situações que seriam imaginadas 

apenas em livros de ficção científica tornaram-se corriqueiras e destacaram o papel 

dos profissionais de saúde como atores essenciais à garantia da sobrevivência dos 

seres humanos. 

A esse respeito muitas questões surgiram. Estariam os profissionais de saúde 

preparados para tais eventos, não só do ponto de vista técnico, como também 

do ponto de vista social e emocional? O que deve ser priorizado na formação em 

saúde? De que modo? Como satisfazer a necessidade de competências cognitivas, 

interpessoais, intrapessoais para que os pilares propostos pelo relatório “Educação: 

um tesouro a descobrir”, elaborado pela equipe supervisionada por Jacques Delors 

para a UNESCO em 1999, se efetuem no século XXI? 

Segundo este documento, quatro pilares devem ser referência para a educação: 
1  Médica Psiquiatra, Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO) e Líder do Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Saúde 
(LIEPAS-UNIRIO).
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• Aprender a conhecer: combinando uma cultura geral, com o estudo 
aprofundado de temas relacionados à especificidade profissional;

• Aprender a fazer: relacionado às competências necessárias para a 
qualificação e atuação técnica; 

• Aprender a conviver: desenvolvendo a compreensão do outro e a 
percepção das interdependências;

• Aprender a ser: fortalecendo a personalidade, autonomia, discernimento 
e responsabilidade pessoal. 

Logos está presente de maneira evidente nos pilares “aprender a conhecer e 

a fazer”. Mas, e o aprender a conviver e a ser? O aprendizado destas características 

tem como único e imprescindível ponto de partida: tornarmos viável a possibilidade 

de manifestação de Eros. 

Eros, filho do Caos, tinha como função coordenar e unificar os elementos, 

contribuindo para a passagem do Caos ao Cosmos, conforme nos conta Hesíodo 

(2000) na Teogonia. À medida em que nos civilizamos, Logos, a racionalidade julgada 

indispensável para a ordenação do mundo, a conexão entre o discurso racional e a 

estrutura racional do mundo e o controle sobre as emoções valorizou-se, tornando 

o homem mais adaptado às estruturas sociais.

Eros e Logos foram se distanciando, tanto dentro quanto fora de nós, 

dificultando a tarefa de unirmos estes opostos em uma convivência cósmica. 

O Iluminismo reforçou esse processo, ao eleger a ciência como a única 

possibilidade de explicação do mundo e os cientistas como seus representantes 

oficiais. Natureza e Cultura se separaram. O homem intitulou-se senhor da Natureza 

através do pensamento.

De modo bastante resumido, pode-se dizer que até meados do século XX 

a sociedade ocidental se caracterizou pela necessidade de isolamento e vigilância 

constante, em relação ao quanto os indivíduos poderiam ser afetados por um 

Outro (aqui entendido como o diferente, o não compreendido, o desconhecido), 
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encarado como um perigo sempre à espreita. Esta compreensão do mundo e da 

vida estabeleceu a sociedade disciplinar e a sociedade de controle, descritas por 

Foucault (1999) e Deleuze e Guattari (2012), na qual a vigilância e o estabelecimento 

de fronteiras entre os seres humanos, entre eles e o mundo, entre os países, se 

tornaram cada vez mais essenciais. Os muros internos e externos se mostravam 

presentes nos superegos hipertrofiados, gerando quadros de angústia e de neuroses. 

A individuação no sentido junguiano (JUNG, 1984), em que cada ser humano alcança 

sua singularidade, tornando-se aquilo que é, em essência; mostrava-se impossível, 

uma vez que Eros não podia manifestar-se, pois estava aprisionado no excesso de 

leis e de regras, no recalcamento dos desejos, na repressão constante, erigida por 

Logos. 

O século XXI nos coloca em rede. Caem as fronteiras, o medo é substituído 

pelo compartilhamento, pela liberdade, pela atividade do “faça”, “produza”, “siga 

em frente”, “você pode”, “todos nós podemos”, no qual o desempenho é o ator 

principal e a constante necessidade de apresentar resultados, gera a autoexploração 

espontânea e contínua dos indivíduos, conforme assinalado por Han (2017). O 

constante estímulo ao empoderamento, sem aprofundamento crítico e sem tempo 

para elaboração de vivências, faz com que a reflexão necessária à individuação seja 

substituída pelo treinamento do coach, auxiliada pela medicação antidepressiva e 

ansiolítica prescrita pelo psiquiatra e pelo sucesso prometido pelo pastor performático. 

Eros aqui também está interditado, sufocado por um Logos multitarefa, hiperativo e 

com déficit de atenção.

Continuamos no Caos primordial. 

Como permitir que o princípio de unidade tenha espaço na formação em saúde 

do século XXI, se nos encontramos fragmentados em um mundo hiperconectado, 
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no qual as pessoas se expõem por decisão própria ao panóptico de Bentham (HAN, 

2019)?

A primeira e fundamental condição para isso é recuperarmos o tempo, conforme 

enfatizado por Han (2016). É preciso que haja um momento para nos sincronizarmos 

conosco, com os outros, com a prática profissional e com o mundo, substituindo 

Chronos por Kairós. Tempo para que Eros possa dissolver a destemporalização, 

a vivência da vida em instantes, dessincronizada e possa devolver a vivência da 

unidade e da continuidade, o aprender a ser. 

A segunda condição é o silêncio, a possibilidade de inserção de intervalos 

onde o olhar contemplativo e a escuta diferenciada possam se demorar e fazer com 

que as narrativas (nossas e do mundo) possam ser ouvidas e fazer sentido (para 

ouvir o outro é preciso silenciar a nós mesmos) para os profissionais de saúde, 

aprendendo a conviver. 

As humanidades, aqui entendidas a forma de expressão de e sobre a existência 

do humano no mundo, podem ser capazes de representar espaços de reflexão para 

os profissionais de saúde, promovendo a sensação de pertencimento à condição 

humana, superando a sensação de mera utilidade (ou inutilidade) acarretada pelo 

trabalho, dando a ele um sentido. Desta forma a inserção de elementos relativos 

às artes (teatro, música, literatura, escultura e cinema) e às ciências humanas 

(literatura e filosofia) na educação de profissionais de saúde pode ampliar os sentidos 

para o aprender a ser, conforme disposto no Manifiesto de Tucumán 2020 sobre 

Humanidades Médicas (TUCUMAN, 2020).  

Os quatro pilares só poderão sustentar a educação a partir de uma relação 

dialética entre Eros e Logos, na qual aprender a conhecer e aprender a fazer não 

estejam hipertrofiados em detrimento do aprender a conviver e do aprender a ser.  

O filósofo Edgar Morin (2018), discutindo a educação, acrescentou aos quatro 

pilares propostos pela UNESCO, sete saberes necessários à educação do futuro: o 

estudo dos conhecimentos humanos e das disposições que podem conduzi-lo ao 
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erro e à ilusão; a promoção de um conhecimento que seja capaz de permitir que se 

estabeleçam relações entre as partes e o todo; o aprendizado da condição humana 

em sua complexidade, pondo em evidência o elo indissolúvel entre a sua diversidade 

e unidade; a educação sobre a identidade terrena e o fato da humanidade ser afetada 

por tudo que acontecer ao planeta; a abordagem das incertezas relacionadas à 

infalibilidade da ciência; a importância da compreensão mútua entre os seres 

humanos para a paz e, por fim, o ensino da “antropoética”, ou seja, da consciência 

ética de que o ser humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade e 

parte da espécie.

Ainda é Morin (2020) que, discutindo as lições da pandemia, nos lembra que 

o homem é ao mesmo tempo sapiens e demens, faber e mythologicus, economicus 

e ludens, ou seja, Homo complexus e que ser humanista significa ter consciência de 

fazer parte de um grande ser com sete bilhões de outros seres humanos. Para este 

autor:

A aventura é mais que nunca incerta, mais que nunca aterrorizante, 
mais que nunca exaltante. Estamos sendo carregados nessa aventura 
e devemos nos alistar no partido de Eros (MORIN, 2020, p. 97).

Se isso não for levado em consideração, não há como ampliar os sentidos 

para uma formação em saúde que seja capaz de atender às necessidades do cidadão 

do século XXI.
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INTEGRALIDADE E CONFLUÊNCIA DE SABERES: COMO AMPLIAR A 
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA FAZER SENTIDO NOS 

DIAS ATUAIS?

Mônica de Rezende2

Resumo: Este texto busca debater a integralidade e a confluência de saberes como 
conceitos-chave para pensar a transformação da formação dos profissionais de 
saúde nos anos 2020. Apresenta a discussão da integralidade trazida por Ruben 
Mattos no início dos anos 2000 para refletir sobre os desafios colocados nos 
últimos tempos para o cuidado em saúde. Dentre os diversos desafios que surgem 
nessa nova agenda de necessidades, a partir das lutas dos diversos movimentos 
sociais contra o racismo estrutural presente em nossa sociedade, centra-se na 
emancipação antirracista e na superação da colonização do corpo. Considera estes 
enfrentamentos como sendo fundamentais para a produção de cuidado pautado na 
escuta e no diálogo emancipatório, capaz de respeitar a diversidade da população 
brasileira.

Palavras-chave: Formação em Saúde. Integralidade em Saúde. Atenção à saúde. 

Colonialidade. Diversidade cultural.

Uma primeira noção fundamental para fazer esse debate é a de integralidade 

em Saúde. A atenção integral à saúde é um dos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) na Constituição Federal de 1988. Ruben Mattos nos presenteou, em 

2001, com uma discussão relevante sobre os sentidos da integralidade. De acordo 

com o autor, a integralidade era uma bandeira de luta, uma imagem objetivo da 

reforma sanitária brasileira ocorrida no final do século XX, podendo ser entendida 

como um conjunto de valores para a luta e o processo de construção do SUS. 

Faz parte de um ideário que pautou a luta pelo direito da população à saúde a ser 

2 Professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (ISC/UFF). Doutora em Saúde 
Pública formada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), Fisioterapeuta pelo Instituto 
Brasileiro de Medicina de Reabilitação (IBMR/RJ) e Bailarina (Escola Angel Vianna/RJ). Currículo lattes: http://lattes.
cnpq.br/4329936553803877. ORCID 0000-0001-8710-4598.
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garantido pelo Estado. Ao fazer a discussão, Ruben Mattos apresenta três conjuntos 

de sentidos para a integralidade.

Um primeiro conjunto fala da integralidade como um traço da boa medicina, 

relacionado às práticas dos profissionais, que remete à forma como os profissionais 

atuam no cuidado em saúde e às relações estabelecidas no ato do cuidado. Na disputa 

de modelo de atenção presente na luta pela reforma sanitária, significava mormente 

uma crítica a atitude fragmentária do médico diante do paciente. Buscava combater 

o foco dos profissionais nas doenças e partes do corpo, descontextualizadas do 

sujeito, de sua vida e seu modo de viver caracterizando uma abordagem fragmentada 

e reducionista do sujeito a ser cuidado.

É uma crítica também a formação médica, biomédica, que apesar das 

reformas curriculares, mobilizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais a partir de 

2001, continuaram focadas nos hospitais como lócus privilegiado do cuidado, nas 

doenças e nos aparelhos biológicos vistos nos laboratórios. Laboratórios nos quais 

os alunos estudam os corpos mortos, seccionados. Uma formação cujo horizonte 

são as especialidades médicas, que recortam o paciente, mero objeto de estudo, e 

aprofundam o conhecimento pontual e segmentado, que exclui do olhar a dinâmica 

e a complexidade das relações entre as partes e as pessoas.

A atenção integral, no sentido das boas práticas, significa usar os conhecimentos 

aprofundados sobre a doença, porém guiado por uma visão abrangente das 

necessidades dos sujeitos. Compreender o conjunto de necessidades de ações e 

serviços de saúde que um paciente apresenta ou pode vir a apresentar, dado o 

contexto de vida e a maneira como vive.

O segundo conjunto de sentidos refere-se ao modo de organizar as práticas 

de saúde. Significa um modo de organização do sistema de saúde voltado para a 

articulação entre as práticas assistenciais e as práticas de saúde pública, criando as 

condições para que os profissionais, pensados enquanto equipes de saúde, possam 

refletir sobre suas práticas desde o horizonte da população a que atendem e das 
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suas necessidades, podendo construir projetos terapêuticos que envolvam ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, cura e reabilitação.

Resgatando a história, esse sentido é uma das explicações para a unificação 

que ocorreu, com a criação do SUS, da assistência médica e a saúde pública 

(incorporação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 

INAMPS - pelo Ministério da Saúde). Para que se possa juntar ações de promoção da 

saúde, prevenção de doenças e agravos, cura e reabilitação é preciso que se assuma 

uma perspectiva de diálogo: entre os diferentes modos de perceber as necessidades 

de serviços de saúde; entre a demanda espontânea por serviços específicos a partir 

dos sofrimentos dos indivíduos e a demanda programada desde o serviço para dar 

conta de problemas da população (por exemplo, as campanhas de vacinação).

O terceiro conjunto de sentidos diz respeito às respostas governamentais 

aos problemas de saúde ou às necessidades de certos grupos específicos, ou seja, 

à configuração de políticas especiais que busquem compreender e dar conta das 

necessidades e especificidades dos diversos grupos populacionais. Se configura 

fundamentalmente pela recusa em objetivar e recortar os sujeitos sobre os quais a 

política de saúde incide, construindo essa política em diálogo com os movimentos 

sociais e com os outros setores governamentais da sociedade (políticas intersetoriais). 

A saúde ampliada, entendida conforme consta na Lei Orgânica da Saúde nº 

8.080 de 1990, que “tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais”, precisa ser articulada com os outros setores. Como exemplo, podemos 

afirmar que não é possível pensar em saúde indígena e das populações quilombolas 

sem a demarcação de terras.

Ao tomarmos a integralidade com esses três sentidos (orientador das práticas, 

orientador da organização do sistema e das políticas específicas), percebemos que 

ela é, antes de tudo, uma afirmação para a abertura ao diálogo nos processos de 



MINISTÉRIO DA SAÚDE OLHARES SOBRE EDUCAÇÃO

23

gestão e produção do cuidado; que ela implica uma recusa à fragmentação, ao 

reducionismo e à objetivação dos sujeitos. Propõe estabelecer uma relação com 

o outro que o considere como sujeito com desejos, aspirações, sonhos, crenças 

e valores, permitindo o desenvolvimento de relações intersubjetivas. Essa é uma 

imagem-objetivo que acompanha o SUS e o movimento da reforma sanitária desde 

sua gestação e que está presente no cotidiano de ação e formação de profissionais 

da saúde, principalmente na área da Saúde Coletiva.

Embora a integralidade nunca tenha sido hegemônica e esteja em disputa 

permanente com o modelo de atenção privatista focado na intervenção técnica sobre 

a doença, como o próprio termo indica, é uma ‘imagem-objetivo’. Funciona bem 

como um lugar que se pretende chegar, um modo de agir que se pretende alcançar 

para a construção de uma sociedade na qual se pretende viver. E, para isso, precisa 

ser constantemente repensada em seus sentidos à luz das transformações sociais.

Muita coisa mudou dos anos 1990 para cá. E o que significa pensar em 

integralidade da atenção à saúde nos dias atuais? O que mudou que pode nos fazer 

olhar de outra forma para a integralidade em saúde?

Em termos de necessidade de alteração do modelo de atenção e da formação, 

pouca coisa mudou: continuamos precisando rever o modelo e a formação continua 

fragmentada e focada nas especialidades, distante e sem diálogo entre os sujeitos 

que estão vivendo o processo do cuidado; continuamos tendo que lutar contra os 

reducionismos e descontextualização produzidos pelas políticas específicas para os 

grupos populacionais muitas vezes chamados erroneamente de minoritários; e ainda 

precisamos avançar muito na reorganização do sistema de saúde, principalmente 

em um momento em que os governos, nas três esferas de gestão (federal, estadual 

e municipal) avançam no desmonte da Atenção Primária em Saúde, considerada 

uma das bases organizativas do sistema.

Contudo, se por um lado temos um governo federal de extrema direita batalhando 

na desconstrução do Estado de Direito que a Constituição Federal de 1988 (CF88) 
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instituiu, por outro temos os movimentos sociais, contrapondo e pautando as lutas 

com muita força. Uma juventude, que nasceu pós CF88 e acredita nos seus direitos, 

está lutando por eles ao se somarem aos mais velhos e a movimentos históricos 

como o movimento feminista, movimento feminista negro, movimento negro/

quilombola, movimento LGBTQIA+, movimento indígena, movimento de favelas, 

movimento das populações ciganas, dentre tantos outros. E isso nos coloca diante 

de novos e importantes desafios. Esses movimentos estão construindo uma nova 

agenda de necessidades a partir do resgate de uma agenda antiga com uma força 

de resistência e (re)existência que não permite mais que se façam apagamentos 

ou que sejam negligenciados. Dentre os diversos desafios que surgem nessa nova 

agenda de necessidade, destaco dois, completamente interligados: a emancipação 

antirracista e a superação da colonização do corpo.

Temos uma sociedade que se constituiu tendo como base a escravidão e 

que se mantém racista até os dias atuais: um racismo estrutural. Como afirma 

Silvio Almeida (2019), “não existe racismo que não seja estrutural”. Ele depende 

de estruturas sociais para que o preconceito e a discriminação sejam sistêmicos e 

o poder funcione invariavelmente em uma mesma direção, garantindo vantagens e 

desvantagens sociais sempre para os mesmos grupos populacionais. E tais vantagens 

e desvantagens irão influenciar diretamente o acesso à saúde e à educação.

A raça é uma construção histórica e uma tecnologia de poder que permite 

estabelecer mecanismos de intervenção, controle e subordinação. Precisamos 

enxergar isso para ver como estamos lidando com a saúde das populações e com 

a formação dos profissionais; para pensar as barreiras de acesso do sistema de 

saúde e a desigualdade na produção e oferta do cuidado. Como podemos pensar 

a integralidade da atenção à saúde como direito de todos num país racista? Que 
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caminhos temos para atuar contra o racismo, construindo uma integralidade 

antirracista?

Nos dias atuais, a perspectiva decolonial nos oferta um conjunto de elementos 

importantes para essa reflexão. Conforme afirma Walsh (2013), a decolonialidade 

põe em evidência posturas, posicionamentos, horizontes e projetos de resistir, 

transgredir, intervir, insurgir, criar e incidir que denotam um caminho contínuo de 

luta para identificar, visibilizar e fortalecer maneiras de estar, de ser, de pensar, de 

olhar, escutar, sentir e viver construções alternativas à colonialidade do poder. 

Nego Bispo – que não faz a discussão da decolonialidade mas se afirma contra-

colonial por ter o lugar de fala3 de um quilombola –confronta o ‘saber sintético’ 

(acadêmico) com o ‘saber orgânico’ (quilombola) e nos oferta a ‘confluência de 

saberes’, que parece ser uma ferramenta muito potente para se pensar o diálogo 

necessário à diversidade e integralidade em saúde.

Para Nego Bispo (SANTOS, 2015), a confluência é o inverso da influência. A 

confluência faz parte do pensamento orgânico, onde é possível se encontrar com 

o outro e pensar na fronteira. Significa criar um espaço de diálogo, de conversa 

e possibilidades no qual você não deixa de ser quem é. Não existe relação de 

dominação. A confluência é onde se faz coisas juntos, que sejam capazes de 

fortalecer as diversas existências.

Em contraponto, na influência, o encontro com o outro é para esbarrar no 

limite e, portanto, produz invasão. Tenta-se criar um espaço de influenciar, trazer 

o outro para o seu território, deixando de lado aquilo que é importante para si. E é 

o que acontece, geralmente, nos encontros de saúde, onde se busca influenciar o 

paciente para seguir determinada prescrição. 

O sistema mundo capitalista moderno colonial, se construiu a partir de uma 

lógica binária de subalternização do outro e também do universalismo dos padrões 

3  Pensado a partir da referência de Djamila Ribeiro (2019).
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europeus que invisibilizaram os modos de existir e de viver dos nossos povos e 

quase apagaram nossa diversidade populacional e cultural.

Isso tem a ver tanto com a educação quanto com a saúde. A educação 

tem potencial emancipador e transformador, mas também é uma das estruturas 

mais poderosas de reprodução da ideologia dominante. Já na saúde, a prática 

medicalizante toma para si um crescente número de aspectos da vida social e passa 

a regulá-los influenciando hábitos e comportamentos.

Colocar em diálogo direto os saberes orgânicos com o saber sintético 

(das ciências moderna e pós-moderna) tem a potência de produzir um diálogo 

emancipatório. Pode confrontar o apagamento sistemático das diferentes culturas 

e transformar o cuidado à saúde. Saúde pensada dentro de um conceito ampliado. 

A questão é: não dá pra pensar em saúde enquanto nosso Estado produz 

políticas de morte que atinge a todos os brasileiros; produz a destruição da natureza, 

causa doenças e morte com seu modelo econômico e deixa morrer por falta de 

cuidado adequado boa parte da população. Sem falar nas mortes ‘matadas’ em 

nome de uma falsa segurança pública. É preciso enfatizar que a integralidade em 

saúde é intersetorial e precisa estar ancorada em políticas públicas articuladas.

O segundo desafio que quero abordar para pensarmos a ideia de integralidade 

e confluência de saberes para a formação profissional nos dias de hoje é a superação 

da colonização do corpo. Como falado anteriormente, está completamente imbricado 

no desafio da emancipação antirracista, por que é pelo corpo que interagimos, 

sentimos, elaboramos, nos relacionamos. Os relacionamentos são atravessados 

pelo que somos e pelo que aprendemos que deveríamos ou poderíamos ser. 

As relações de dominação acontecem pelo corpo. A afirmação de que a 

decolonialidade põe em evidência posturas e posicionamentos que denotam um 

caminho de luta para resistência, transgressão, insurgência e criação, nos aponta 

um processo de libertação de corpos que elaboram sobre suas vivências e de mentes 

que precisam expressar essa elaboração a partir de uma linguagem universalizada 
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colonizadora. Essa é uma inversão que parece potente para desconstruir algumas 

verdades que estão pautadas nas cisões dicotômicas produzidas pela ciência 

moderna: corpo-mente, razão-emoção, médico-paciente, quem cuida e quem é 

cuidado... O corpo sente, vive, vibra e se vê obrigado a codificar toda essa experiência 

e se encaixar em moldes de comportamento para expressar racionalmente e ser 

“compreendido” e aceito socialmente.

Que corpo interessa para esse cuidado em saúde que medicaliza e influencia 

hábitos e comportamentos?

Um corpo submisso, que obedece às prescrições e não questiona. Um corpo 

que tem seus saberes e sentidos apagados, do qual foi retirada a autoridade sobre 

si mesmo.

O cuidado construído dentro da lógica do saber sintético e universalizado 

pela biomedicina produz o encontro com o outro buscando o limite e, portanto, 

produzindo invasão. De que adianta falar de um cuidado centrado nas necessidades 

de saúde do usuário, enquanto ser individual e ser coletivo, se sequer enxergamos 

ou escutamos ou mesmo sentimos esses corpos? Se buscamos essas necessidades 

apenas a partir de nossos olhares, quando, no processo de formação para atuar no 

cuidado à saúde, os próprios profissionais são adestrados e expropriados de seus 

corpos para pensar exclusivamente a partir de uma racionalidade que captura e 

impõe regras.

A produção da escuta num espaço de diálogo e confluência de saberes não 

passa apenas pelas palavras expressadas pela linguagem verbal e muito menos 

pela tentativa de capturar e codificar uma linguagem corporal. A produção de um 

diálogo emancipatório exige troca; exige conseguir ver (para além da visão com os 

olhos) como a pessoa ou os grupos sociais se relacionam com a vida e aquilo que 

as mobiliza e, portanto, faz sentido para elas. O foco deve estar na autonomia e 

numa relação intersubjetiva, fazendo a escuta desse sujeito enquanto sujeito de seu 

próprio cuidado. O saber sintético objetifica o corpo e tira das pessoas a capacidade 
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de produzir seu próprio cuidado e de entender e cuidar de si mesmo, ainda que 

precise da ajuda de tecnologias e profissionais da saúde.

Como lidar com pessoas, presentes em seus corpos vivos, autônomas nos 

seus desejos, crenças e também na significação de suas vivências incorporadas? 

Precisamos começar a colocar essa pergunta na formação de nossos profissionais 

para tentar entender como contribuir, a partir dos conhecimentos acumulados 

com tantos anos de estudo, para que aqueles de quem cuidamos se sintam bem e 

saudáveis. Afinal de contas, o que é ser saudável?
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SOBREVIVER NÃO BASTA: SAÚDE, VISIBILIDADE E ESTRATÉGIA DE 
ORGANIZAÇÃO

Camila Marins4

Resumo: A discussão proposta pelo presente artigo parte da entrevista com Neusa 
das Dores publicada em agosto de 2018, na segunda edição Revista Brejeiras. Neusa 
das Dores, uma das organizadoras do I Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), que 
originou o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica no Brasil, foi entrevistada pela referida 
publicação no âmbito de um dossiê temático sobre visibilidade lésbica. Neste texto 
pretendemos desdobrar três eixos (ou o triângulo) de estruturação do movimento 
lésbico, segundo das Dores: saúde, visibilidade e estratégia de organização.

Palavras-chave: Saúde. Visibilidade. Organização. SUS. Comunicação.

Introdução

“Porque era uma questão de ou/ou”, resumiu Beverly Smith, integrante do 

Combahee River, coletivo de mulheres negras, lésbicas e feministas estadunidenses, 

criado ao final da década de 1970. Quando ela fala desta situação, Beverly descreve 

um tratamento dentário que teve que ser “escolhido” em detrimento de férias com 

uma parte amada da família. 

No sábado à noite, o que aconteceu foi que ela estava passando fio 
dental nos dentes depois da refeição. Eu fiquei muito impressionada 
com o fato de que ela cuidava tão bem dos seus dentes. Então ela 
me disse que o motivo disso era que quando ela era criança, sua mãe 
economizava dinheiro para que ela visitasse sua avó no Sul ou algo 
assim. E ela esperava o ano inteiro por isso. Acho que geralmente ela 
ia. Mas o que aconteceu foi que nesse ano, em particular, ela foi ao 
dentista um pouco antes, e tinha sete cavidades. Isso acabou com as 
férias dela. Porque era uma questão de ou/ou. Mas, é claro, isso não 
é o mais pobre que você pode ser. ‘Meu Deus’, eu disse, ‘aposto que 
dificilmente há alguma mulher branca que tenhamos conhecimento 

4 Jornalista, feminista negra sapatão, colunista do Coletivo Pretaria e uma das editoras da Revista Brejeiras, 
uma publicação feita por e para lésbicas. Recebeu moção de louvor e reconhecimento pela Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro. Foi diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro. É uma das 
integrantes da organização da Ocupa Sapatão. E-mail para contato: marinscamila@gmail.com.
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que teria alguma noção do que isso significa’. E para mim isso soava 
tão familiar (SMITH, 1981, p. 123).

Nessa entrevista, Beverly ainda relata as precariedades a que as mulheres 

negras são submetidas. Muitas de nós, mulheres negras, nascemos e vivemos 

nessa política do “ou/ou”: ou trabalha ou morre de fome. Ou economiza no lanche 

ou economiza na passagem de ônibus. Ou deixa os filhos com a vizinha ou não tem 

o dinheiro no final do mês. Na pandemia da COVID-19, esta situação acentuou-se. 

Para muitas de nós, se trata de ou ir para a pista trabalhar se expondo à doença ou 

morrer de fome. 

No Rio de Janeiro – onde 46% da população da cidade é negra, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – a primeira morte por 

COVID-19 foi de uma trabalhadora doméstica. Falamos de um Brasil assolado 

por processos colonizatórios continuamente renovados, de um país que teve uma 

das maiores populações negras escravizadas e que só debateu e regulamentou os 

direitos das trabalhadoras domésticas, em 02 de abril de 2013, por meio da Emenda 

Constitucional nº 72, cuja relatoria foi feita pela deputada federal, Benedita da Silva, 

que já foi trabalhadora doméstica.

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 67% 

dos brasileiros que dependem exclusivamente do SUS são negros, e estes também 

são maioria dos(as) pacientes com diabetes, tuberculose, hipertensão, doenças 

renais crônicas e anemia falciforme no país, que agravam a doença da COVID-19.

O transporte público segue lotado, o preço dos alimentos aumenta a cada dia 

nas prateleiras dos supermercados, os hospitais estão sem leitos e faltam máscaras 

de qualidade para toda a população. Pensar saúde pública é enfrentar e destituir 

essa agenda de necropolítica que impõe a morte nessa lógica perversa do “ou, ou.”.

Neste sentido, apontamos para o fato de os encontros entre o racismo e o 

patriarcado expropriarem de mulheres negras não apenas a sua força de trabalho, 

como também as condições mais amplas para o bem-viver e a saúde integral. Um 
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estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da UFRJ apontou que 

trabalhadores negros no Brasil correm risco 39% maior de morrer de COVID-19 do 

que os brancos. 

No contexto atual, no qual o Brasil já contabiliza 217.037 óbitos e 8.844.577 

casos do novo coronavírus confirmados em janeiro de 2021 e segue sem a elaboração 

de uma política nacional que oriente de modo preciso aos estados e municípios, 

vemos fortalecidas as lutas pelos instrumentos da política pública de saúde. 

Um sintoma deste cenário é a ocorrência de certo discurso favorável ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) por parte de alguns dos veículos de comunicação privada de 

maior alcance no país. Ou seja, mesmo aqueles que sempre defenderam ativamente 

o dogma do ajuste fiscal e que trabalharam de modo explícito pela consolidação 

de certo totalitarismo neoliberal no cenário pós-golpe de 2016, parecem começar 

a reconhecer timidamente que há certas garantias em termos de políticas públicas, 

que além de possuírem enorme apelo ético junto à população, são vitais. Falamos 

aqui de um conjunto de políticas públicas que podem, literalmente, definir a fronteira 

entre sobreviver ou sucumbir ao descaso. 

Vale sublinhar que o que está aqui em questão não é apenas uma enorme 

quantidade de mortes evitáveis por coronavírus causadas por uma “péssima gestão”, 

explicação que daria a entender que se tratou apenas de uma falta de eficiência, ou 

de falta de condições materiais para agir, por parte de representantes das instituições 

políticas, especialmente o Governo Federal. Podemos (e devemos) falar, ao invés 

disso, de uma atitude deliberada. Tratam-se, sim, de escolhas políticas pautadas por 

um “deixar morrer” que replica a lógica racista da distinção entre vidas que valem os 

esforços e os investimentos e outras que são lidas como dispensáveis. 

Desde março de 2020, a população brasileira lida com notícias falsas, 

desinformação, falta de leitos e Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Concomitante a este cenário de precarização, quase 41 milhões de brasileiros 

perderam seus empregos durante a pandemia, de acordo com dados da Pesquisa 
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Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad / COVID-19), do IBGE, com um impacto 

ainda maior entre as mulheres. 

Outro dado alarmante é o aumento da fome. Segundo o IBGE, o número de 

pessoas sem acesso regular à alimentação básica chegou a aproximadamente 10,3 

milhões. Graças à pressão da sociedade civil, foi aprovado, em 2020, um auxílio 

emergencial que não fora renovado para esse ano de 2021, afetando drasticamente 

a renda e a segurança alimentar da população. 

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em janeiro de 2021, revelou 

que 69% dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial não encontraram 

outra fonte de renda para substituir o benefício, num universo em que 40% da 

população solicitou o auxílio. Enquanto isso, os meios de comunicação e o mercado 

financeiro preconizam os piores cenários aos cofres públicos se o auxílio emergencial 

for renovado. Por outro lado, empresas seguem lucrando e com imensas isenções 

fiscais e também sociais, uma vez que não são cobradas por contrapartidas que 

deveriam ser distribuídas aos trabalhadores. 

De acordo com relatório da Oxfam, a pandemia fez com que os 42 únicos 

bilionários do país aumentassem suas fortunas em US$ 34 bilhões (mais de R$ 

180 bilhões). Mais uma vez, o discurso neoliberal rejeita toda e qualquer política 

de assistência social, segurança alimentar e distribuição de renda em prol de seus 

lucros. E como esta situação se articula em nossa realidade? Recentemente, chegou 

até mim um relato de uma costureira, trabalhadora da Baixada Fluminense, que 

ganhava, antes da pandemia, cerca de R$0,50 por máscara produzida. Este EPI 

era vendido por empresas por R$5,00 e hoje ela recebe o mesmo valor, mas as 

empresas superfaturaram o preço da máscara de 3 a 5 vezes mais. 

O desafio que está posto agora à maior parte da população brasileira é 

sobreviver. Mas em que condições é possível sobreviver neste cenário e até que 

ponto isto é suficiente? Para pensar sobre isso é importante sublinharmos algumas 
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especificidades do contexto histórico no qual se insere a crise multifatorial catalisada 

pela pandemia no Brasil e alguns de seus desdobramentos.

 

Saúde: não basta sobreviver

Para nós, saúde vai além da oposição à doença e aproxima-se do 
conceito de bem-estar geral, físico, mental e psicossocial, definido 
pela Organização Mundial da Saúde. Num passo adiante, propomos 
uma definição de saúde que inclui a busca de equilíbrio dinâmico com 
a vida e seus elementos, seres vivos e mortos, humanos, animais, 
plantas, minerais. E essa busca traduz-se numa responsabilidade 
individual e coletiva. Responsabilidade que pode ser lida também 
como poder de realização, como podem significar os termos axé (do 
ioruba) e muntu (do banto) (WERNECK, 2006, p. 10).

Sobreviver não basta e uma agenda de vida, solidariedade, estratégia de 

organização coletiva e bem-viver são nossas políticas de emergência.

Após a destituição do mandato da primeira mulher eleita presidenta da 

República, Dilma Rousseff, em 2016, o cargo fora assumido por Michel Temer. 

Em sua gestão, Temer aprovou a Emenda Constitucional 95 que congelou os 

investimentos públicos em saúde, educação e assistência social por 20 anos e 

extinguiu o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, em 2017. Estas 

medidas tiveram um impacto direto na delimitação da proporção em que o país foi 

afetado pela pandemia da COVID-19. 

Embora tenhamos instituições de pesquisa de excelência, como a Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantã, o histórico recente é de ataques à 

educação pública e de queda drástica de investimento público em ciência, pesquisa e 

tecnologia. Aprovada em dezembro no Congresso Nacional, a previsão orçamentária 

do Governo Fedzeral para 2021, indica uma perda de 34% da verba anual do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Não por acaso, hoje, o Brasil 

depende dos insumos de outros países para a produção da vacina, uma vez que não 

são aportados recursos no setor de pesquisa, ciência e tecnologia.

Desde o ano 2016, com a ascensão do governo Temer, o Brasil 
passou a conviver com sinais importantes de esgotamento do ciclo 
político da Nova República. Com isso, o padrão de políticas públicas 
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constituído nas últimas três décadas de experimentação democrática 
aponta para uma profunda inflexão impulsionada pelo retorno do 
receituário neoliberal do país (POCHMANN, 2017, p. 324). 

A este receituário neoliberal, alia-se a agenda necropolítica, principalmente 

quando pensamos a situação nas favelas e nas periferias. Esses territórios, além 

da falta de acesso a políticas públicas, ainda convivem com operações policiais, 

violência do Estado, fome, desemprego, precarização do trabalho e falta de água. 

Considerada um dos principais fatores de prevenção do coronavírus, a higienização 

não é garantida. Pelo contrário, o parlamento brasileiro aprovou a privatização do 

saneamento5 em plena pandemia, transformando água em mercadoria. Podemos 

caracterizar este cenário como guerra infraestrutural, como conceituado por Achille 

Mbembe: “uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura 

social e urbana” (MBEMBE, 2016, p. 47).

E é na favela que é realizado um trabalho árduo de comunicação popular e 

comunitária, com o objetivo de informar os moradores sobre os perigos da doença 

e métodos de prevenção, e também fortalecer redes de solidariedade. De acordo 

com a jornalista e pesquisadora Gizele Martins, em entrevista à Escola Nacional 

de Saúde Pública: “Comunicação comunitária é mobilização!”. Outro exemplo 

de comunicação como estratégia de mobilização tem sido utilizado pelo Instituto 

Butantã, que escolheu o funk de MC Fioti como jingle de divulgação da vacina 

contra a COVID-19.

Muitas pessoas foram às ruas com megafones, carros de som, faixas e 

cartazes pregados no comércio, enfrentar as notícias falsas e a desinformação. 

Assim, um olhar para estas ações nos leva de volta ao tripé proposto por Neusa das 

Dores: visibilidade e estratégia de organização são centrais na política comunitária. 

5	 	Lei	nº	14.026,	de	15	de	julho	de	2020.
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As bi, as gays, as trava e as sapatão tão tudo organizada pra fazer revolução

Dentre os eixos apresentados por Neusa das Dores, precisamos pensar sobre as 

estratégias de organização. Testemunhamos o fim dos instrumentos de participação 

popular e de democracia participativa como os conselhos, diante da inflexão das 

políticas públicas no pós-golpe de 2016. Tivemos, por exemplo, a extinção do 

Conselho Nacional LGBTI e a exclusão da população LGBT das Diretrizes de Direitos 

Humanos do país. Como resposta, no dia 28 de junho de 2020, movimentos sociais, 

sindicatos e organizações da sociedade civil organizada criaram o Conselho Popular 

LGBTI. São os Conselhos, por meio de participação da sociedade, que contribuem 

na formulação de políticas públicas específicas.

Durante a pandemia da COVID-19, não foram divulgados e nem sistematizados 

dados específicos da população LGBTI pelo poder público. Isso porque não constam 

nos atestados de óbito e nem nos boletins epidemiológicos as categorias de identidade 

de gênero e nem orientação sexual: “Em seu lugar, ‘há uma vida que nunca será 

vivida’, que não é preservada por nenhuma consideração, por nenhum testemunho, 

e que não será enlutada quando perdida” (BUTLER, 2015, p. 33). Por outro lado, o 

movimento negro organizado na Coalizão Negra por Direitos conquistou uma vitória 

importantíssima para instituir o marcador de raça nos documentos oficiais. 

Dentre a população LGBTI, observamos o fortalecimento de redes de 

solidariedade, como o que ocorre na CasaNEM, casa de acolhimento a pessoas 

LGBTIs, no Rio de Janeiro, que arrecadou número suficiente de alimentos, distribuindo 

para pessoas em situação de rua e pessoas LGBTIs de todo o município. No entanto, 

muitos relatos de expulsão, uma vez que o confinamento amplia LGBTIfobia nos 

núcleos familiares, além da precariedade financeira, principalmente quando se é 

uma pessoa LGBTI trabalhadora informal que perde completamente a renda durante 

a pandemia. A informalidade é uma realidade de muitas pessoas LGBTIs que não 
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acessam o mercado de trabalho devido à LGBTIfobia em processos seletivos e nos 

locais de emprego. 

Conclusão

“O sofrimento acaba com a gente” (SILVA, 2018, p. 30). A pandemia da 

COVID-19 evidencia uma crise ética no mundo. Por um lado, uma crise ética de 

violação do meio ambiente, de falta de políticas de assistência social e segurança 

alimentar como uma política integral de saúde. E de outro uma crise ética que 

impulsiona uma agenda de morte pelo neoliberalismo. Nessas tensões sociais, o 

SUS se fortalece como principal vetor de resistência ao avanço do neoliberalismo: 

“A pandemia reposiciona a saúde pública como elemento central da narrativa que 

desestabiliza o ethos neoliberal, que, até aqui, deu direção à conjuntura sem nenhum 

contraponto político consistente” (SANTOS, 2020, p. 2).

Em 2019, o SUS completou 30 anos promovendo saúde pública por todo o país, 

inclusive tendo um dos melhores programas de vacinação de outras doenças. A cada 

dia, fica ainda mais evidente o necessário fortalecimento da universalização de uma 

política integral de saúde que perpasse pela segurança alimentar, pela distribuição 

de renda, pelo atendimento odontológico e pelo cuidado com a saúde mental. Como 

dissemos anteriormente, a pandemia evidenciou uma política deliberada de morte 

da população. O Brasil caminha na contramão de recomendações internacionais 

para prevenção e controle da doença e testemunha dia após dia a falta de respeito 

em relação às vítimas desta tragédia humanitária e seus familiares, promovido por 

aqueles que deveriam liderar as ações de controle epidemiológico. 

Além disso, a atual crise sanitária se agrava em função dos discursos de 

negação da ciência que promovem desinformação e desestabilizam uma política 

de ação coletiva. Reafirmando os saberes de Neusa das Dores, temos eixos 

fundamentais na nossa agenda de futuro: saúde, visibilidade e estratégia de 

organização. O papel do Estado está sendo disputado pela saúde pública. As redes 
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de solidariedade promovem políticas de emergência nos territórios e a comunicação 

popular e comunitária contribui imensamente. 

Aquilombemos pelo direito à vida. Das marmitas compartilhadas, das doações 

de cestas básicas, da comunicação comunitária, das redes de solidariedade e no 

feminismo negro a partir da resolução de problemas da vida cotidiana, evoco nossa 

ancestralidade nesse texto, ansiando por um outro mundo. Sem tempo, irmãs. O 

nosso tempo é agora. Nos queremos vivas!
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GLOBALIZAÇÃO, OU A SUBSTITUIÇÃO DA MANDALA PELO 
CALEIDOSCÓPIO

Aluízio de Azevedo Silva Júnior6

Resumo: Apresento neste ensaio a metáfora da substituição da mandala pelo 
caleidoscópio para refletir sobre as opressões causadas pela globalização neoliberal 
aos povos não-europeus, incluindo aí as comunidades ciganas, em seu eixo 
civilizacional-cultural. Evidencio que as comunidades ciganas não sofreram essas 
violências simbólicas sem lutar. Exemplifico tal cenário apresentando a “tática do 
coringa”, uma categoria discursiva anticolonial criada pelas pessoas romani para se 
manterem enquanto culturas distintas, mantendo filosofia e modos de organização 
próprios, que confrontam os valores de vida ocidentais.

Palavras-chave: Ciganos. Decolonização. Comunicação e Saúde.

Entre táticas e metáforas: a decolonização da saúde cigana

Esse texto nasce como uma continuidade das reflexões que teci para ser 

mediador da mesa “Educação e Saúde Pública para Minorias: como desenvolver 

uma sociedade plural e inclusiva”, que abriu o Ciclo de Debates “Olhares sobre 

Educação”. O evento foi organizado pela Área de Ensino e Pesquisa do Hospital 

Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e ocorreu no dia 10 de setembro de 

2020. Nesse contexto, me foi dada a possibilidade de aprofundar o debate sobre 

as comunidades ciganas. Após muito refletir, pensei que este seria um espaço 

apropriado para debater sobre a decolonização no campo da comunicação e saúde 

para as “minorias”, tendo como foco as comunidades ciganas. 

O farei partindo de uma metáfora que construí na tese de doutorado7 para 

compreender o atual cenário de opressão civilizacional-cultural do ocidente para 
6  Cigano da etnia Calon, comunicólogo social (jornalista), especialista em cinema, mestre em educação 
ambiental e mitologias ciganas pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e doutor em Informação, 
Comunicação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Atualmente é chefe da Seção de Apoio Institucional e 
Articulação Federativa da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso.
7  Defendida em 2018 pelo Programa de Pós-graduação em Informação, Comunicação e Saúde (PPGICS) da 
Fundação	Oswaldo	Cruz,	com	o	título	“Produção	Social	dos	Sentidos	em	Processos	Interculturais	de	Comunicação	e	
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com todos os povos não-europeus, incluindo os romani8. E também o conceito de 

“Tática do Coringa”, para representar uma das táticas que as comunidades ciganas 

colocaram em prática para não serem assimiladas ou destruídas. Esta construção 

se deu a partir de um arranjo epistemológico que se ancorou em quatro matrizes 

teórico-metodológicas: os estudos culturais, os estudos semiológicos, os estudos 

decoloniais e a filosofia cigana. 

Tal arranjo proporcionou a construção de um saber compartilhado junto ao 

movimento e comunidades ciganas, valorizando suas vozes, olhares e conhecimentos, 

que foram silenciados ou invisibilizados pelas sociedades ocidentais e a ciência 

hegemônica. Os processos de invisibilidade/hipervisibilidade negativa (estereótipos, 

estigmas, nomeações, etc.) e as políticas de silenciamento foram duas das principais 

estratégias utilizadas pelo colonialismo e capitalismo para a exclusão da filosofia de 

vida e os sistemas de ação e organização Calon9 e desqualificações das comunidades 

e pessoas ciganas. 

Na aula magistral ministrada em 19 de abril de 2017, na Universidade 

de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos destacou que vivemos um tempo de 

transição paradigmática, oportuno para a ocorrência de monstruosidades sócio-

político-econômicas. Segundo ele, essas monstruosidades se expressam por meio 

da aplicação da violência física, e acrescento que também por meio da aplicação de 

violências culturais-civilizacionais. 

Para representar sinteticamente a esses processos opressores simbólicos, 

utilizo a mandala, uma representação geométrica oriental e o caleidoscópio, um 

aparelho óptico. Simbolicamente, o atual estágio da sociabilidade global, imposta 

pelo colonialismo/capitalismo, mais conhecido como globalização, está trocando a 

mandala pelo caleidoscópio. A mandala é uma arte de diversas culturas orientais, 

como hindus e budistas, sendo construídas em variadas formas, tamanhos e cores, 

Saúde:	a	apropriação	das	políticas	Públicas	de	Saúde	para	Ciganos	no	Brasil	e	em	Portugal”.
8	 	Romani	será	utilizado	nesse	texto	como	sinônimo	para	“cigano”	e	“cigana”,	no	singular	e	plural.
9	 	Calon,	que	também	pode	ser	escrito	“Kalon”	ou	“Calom”	é	um	dos	três	grandes	troncos	étnicos	ciganos,	
que se divide por inúmeros grupos e subgrupos, sendo a maioria das comunidades ciganas no Brasil. Os outros dois 
troncos étnicos são os Rom e os Sinti, que também possuem outros grupos e subgrupos.
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dispostas ou não de maneira simétrica a conformar um círculo em expansão que 

pode ser ampliado infinitamente.

Introduzida no ocidente nas obras de Jung, para representar a totalidade 

do self e da psiquê, em sânscrito, mandala significa círculo e simboliza a unidade 

nas alteridades. Sendo aberta e expansiva, sai dos dualismos e acolhe a todos os 

elementos, ainda que diversos. Tem fundo artístico espiritual, de respeito mútuo 

e reconhecimento. Interliga sem descaracterizar e é entendida como resumo da 

manifestação espacial do divino, uma síntese da imagem do mundo. Também 

simboliza as leis que governam o cosmos e às quais estão submetidas a humanidade 

e a natureza, agregando inclusive o caos.

Já o caleidoscópio, criado pelo físico escocês Dawid Brewster, é realizado 

com um tubo cilíndrico, que mantém uma pequena abertura em apenas um dos 

lados, sendo conformado por espelhos internos e pedras multicoloridas de vidro. Os 

espelhos são arranjados de uma forma que se autorrefletem e conforme são viradas 

formam múltiplas figuras, dando a impressão que são diferentes. Porém, sempre se 

limitam a um número específico de vezes que as pedras são giradas, modificando o 

modo como são refletidas.

Esse aparelho dá a sensação de estar sempre em movimento, conformando 

novas figuras. Todavia, está girando em torno de si mesmo e nunca permite 

configurações completamente diferentes das que ali são combinadas. Uma ilusão 

ótica, limitada aos reflexos e a quantidade de giros do aparelho e a combinação 

do jogo dos espelhos, que parece infinito, mas é ordenado, encaixando o olhar em 

ilusões, ainda que belas. 

Nesta metáfora, a globalização liberal é uma estratégia do ocidente, assemelhada 

ao caleidoscópio, que se constitui de uma parte trânsfuga do oriente, representado 

pela mandala, buscando substitui-lo enquanto matriz fundadora civilizacional, 

totalizante e antidicotômica, que abarca uma multiplicidade de tempos e mundos - 

entre eles o ocidente (SANTOS, 2010). De fato, o ocidente nunca se transformou 
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num centro alternativo ao oriente, mas tenta se impor aplicando “a produtividade e 

a coerção legítima”. Processos que se dão principalmente pela adoção de um padrão 

pela ciência e arte modernas obcecadas pela “razão metonímica” e o conceito de 

totalidade sob forma de ordem. 

Para a visão científica moderna, toda compreensão não pode ser pensada 

sem um todo, que tem soberania sobre as partes, sendo que essas últimas jamais 

podem destituir o todo (SANTOS, 2010). O saber científico ocidental e a mídia são 

espécies de caleidoscópios. Autorrefletidos como espelhos, acabam girando em 

torno de si mesmos, proporcionando diferentes configurações, algumas muito belas, 

mas sempre enquadradas dentro de um mesmo formato. Uma das experiências 

mais claras das relações dessa configuração ocorre na persistência da colonização 

epistemológica, da reprodução dos estereótipos e formas de discriminação, que 

são como pulsões escópicas do outro como espelho de si mesmo, que tolera a 

diversidade, a integrando para devorar ou o excluir.

Entretanto, o oriente e as pessoas ciganas não sofreram esses processos 

sem lutar. Para combatê-los, resistindo enquanto identidades culturais e mantendo 

estilos de vida próprios confrontando modos ocidentais, desenvolveram a “tática 

da carta do coringa”. Uma referência aos jogos de baralho, pensada do ponto de 

vista do discurso, a tática do coringa envolve hibridação, camuflagem e mimese. A 

capacidade, adaptabilidade e maleabilidade cultural e sócio-organizacional, que se 

fundamenta na articulação de saberes tradicionais, com conhecimentos modernos 

e pós-modernos de ativistas e pessoas ciganas, inclusive midiáticos e científicos, 

que nos permitiu resistir como comunidades distintas aos avanços da colonização/

globalização, ora na construção de identidades miméticas, ora contrastivas. 

Enquanto a sociedade ocidental aplicava a estratégia da substituição da 

mandala pelo caleidoscópio como totalidade do mundo, por meio dos processos 

de silenciamento, linguicídios, invisibilidade (identidadecídios, apagamento de 

saberes) e hipervisibilidade negativa (padronização cultural desqualificações por 
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meio de racismos, estereótipos e estigmatizações e inferiorizações), nomeando e 

classificando toda uma rica alteridade como o genérico “ciganos”, oco e sem vida, 

demonizado, um reflexo mal refletido de si mesmo, mas projetando todas as suas 

frustrações e recalques, ódios e rancores, as pessoas ciganas jogam com esse 

genérico, desenvolvendo táticas de hibridação e mímica.

O coringa se encaixa em todas as posições, podendo compor pares e opostos. 

Ele pode simbolizar todas as outras cartas, porém continua sendo o que é: um 

coringa e não as outras cartas. Tem o poder de assumir todas as composições em 

um jogo, valendo o que qualquer carta vale, substituindo-a, sem perder seu valor 

próprio ou a capacidade de simbolizar uma carta diferente noutra composição. Todo 

coringa é único, nunca um é igual a outro, o que equivale a fórmula nenhum ser 

humano é igual ao outro.

Diz Bakhtin (2002) que o homem (ou mulher) nunca coincide consigo mesmo 

(a). A ele (a) não se pode aplicar a fórmula de identidade de A é idêntico (a) a B. E 

isso simboliza a inconclusividade do ser, compreendendo os lugares de interlocução 

e identidades culturais que nos são atribuídos, aos quais negociamos dentro de 

uma elipse que esse genérico permite. Militantes ciganos utilizam a estratégia da 

invisibilidade, da visibilidade e da hipervisibilidade, como elementos de negociação, 

articulados a outros fatores, para fortalecer os seus lugares de interlocução.

Um exemplo comunicacional dessa tática são as articulações que o movimento 

cigano realiza junto a veículos da mídia tradicional, para atuar divulgando informações 

ou notícias acerca das culturas e identidades ciganas, além de suas demandas 

políticas e sociais. Ou utilizam as redes sociais para o mesmo fim, além de denunciar 

racismos e opressões. Há inclusive uma disputa entre as várias associações ciganas 

em torno da visibilidade própria de cada instituição. 

Outro exemplo científico é o meu caso, que propus esse diálogo de forma 

acadêmica, como pesquisador do meu próprio universo cultural, em que a carta do 

coringa se expressa nas múltiplas identidades que habitam o meu ser: cigano Calon, 
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brasileiro, profissional da comunicação e saúde, artista e ativista. Todavia, não 

garante melhores lugares discursivos, mas são formas de tornar a luta conhecida, 

sensibilizando outras instâncias, como o próprio Estado, com quem vem dialogando 

ativamente.

Referências

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec: 2002.

SANTOS, B. S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de 
saberes. In: SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. (org.). Epistemologias do Sul. São Paulo: 
Cortez, 2010. p. 31-83. 
 
SANTOS, B. S. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 
paradigmática. 4. São Paulo: Cortez, 2002.
 
SILVA JÚNIOR, A. A. Produção social de sentidos em processos interculturais de 
comunicação e saúde: a apropriação das políticas públicas de saúde para ciganos no Brasil 
e em Portugal. 2018. 593 p. Tese (Doutorado em Informação, Comunicação e Saúde) – 
Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, ICICT, Fiocruz, Rio 
de Janeiro, 2018. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33131. Acesso 
em: 31 maio 2019.



46

A QUALIDADE DAS RELAÇÕES E DA CONVIVÊNCIA COMO SAÚDE: O 
DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Sílvia da Cunha Vieira10

Resumo: Esse trabalho contém uma reflexão sobre os princípios e valores propostos 
pela filosofia da Mediação de Conflitos e a importância de permear os mais diversos 
ambientes com a mudança de paradigmas que ela propõe. É ressaltada a importância 
do aprender a conviver e do aprender a dialogar. Apresentam-se considerações 
sobre os entendimentos de conflito e suas consequências. Dá-se especial atenção 
ao conceito e exercício da empatia como base pra as transformações culturais. 
E aborda-se por fim a qualidade das relações como tema de saúde psicossocial, 
como matéria de atenção para as equipes e instituições de saúde e como dimensão 
importante para a formação dos profissionais.

Palavras-chave: Empatia. Mediação de Conflitos. Diálogo. Convivência.

Pensar a qualidade das relações é pensar em qualidade de vida, em saúde 

Para que se possa começar a situar as reflexões e provocações propostas 

neste texto, parte-se da premissa de que onde há vida humana, há necessariamente 

relação e convivência. Nascemos e crescemos em relação constante com terceiros, 

com grupos e com o mundo à nossa volta. A Psicologia nos oferece a percepção 

de que ganhamos consciência de nossa individualidade a partir da relação com os 

outros e com o mundo, e de que a qualidade dessas relações estrutura e molda 

nossa subjetividade.

E consideramos curioso como mesmo que as relações tenham notadamente 

importância vital, nossa sociedade não tenha priorizado um cuidado especial com 

o aprendizado necessário para o desenvolvimento de habilidades psicoemocionais 

para que as mesmas se estabeleçam em alicerces saudáveis, harmoniosos e justos, 
10 Advogada, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), consultora em Justiça Restaurativa, 
Direitos	Humanos,	Mediação	de	Conflitos	e	Educação	para	a	Paz.	Fundadora	da	Humana	Arte	–	Diálogo	e	Convivência,	
empresa de consultoria voltada à investigação das relações a nível individual, institucional e social, à construção da paz 
e da justiça social. E-mail para contato: silviacvieira@gmail.com.
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da mesma forma ou na mesma medida em que deu importância a outros tipos de 

aprendizado, mais racionais, mecanicistas. 

Muito claramente o resultado dessa escolha se manifesta em indivíduos, 

coletivos e sociedades com repertórios muito restritos para lidar com os desafios 

e os potenciais da convivência, e que reproduzem inadvertidamente contextos 

culturais e históricos violentos, retroalimentando sistemas violentos. O estresse 

constante gerado por essa dinâmica dificulta respostas construtivas e criativas ao 

que está ocorrendo no ambiente. O padrão de estresse se autorreforça e esse ciclo 

tem consequências adoecedoras para todos. Ressalta-se aqui a necessidade de ser 

intencional na quebra desse ciclo.

Aprender a conviver

Não à toa, a valorização da dimensão relacional no percurso pedagógico 

oferecido pelas escolas foi proposta no documento “EDUCAÇÃO: UM TESOURO A 

DESCOBRIR” – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI – Jacques Delors.

Tal documento oferece a seguinte proposição: “Para dar resposta ao conjunto 

das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que ao longo da vida humana, serão pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e finalmente aprender 

a ser. Estas quatro vias do saber, na verdade, constituem apenas uma, dado que 

existem pontos de interligação entre elas” 

Traz, portanto, a percepção de que o percurso escolar deveria contemplar 

também essa aprendizagem dialógica, reflexiva, de forma a lapidar a autonomia dos 

indivíduos em lidar com suas relações de forma saudável e lapidar sua capacidade 

de tomar decisões responsáveis sobre suas vidas. A escola, a priori, é um lugar para 

ensinar e aprender habilidades e competências que contribuam com a formação de um 
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sujeito cada vez mais consciente de si e de sua inserção no mundo, compreendendo 

o impacto do individual no coletivo e do coletivo no individual.

A Mediação de Conflitos e a mudança de paradigmas

Geralmente não basta desejar uma mudança, nomear a mudança e ter uma 

intenção, com frequência necessitamos de estruturas que nos ajudem a praticar 

novas formas. É assim que se transforma uma cultura: praticando um novo jeito de 

ser, até que se torne natural fazê-lo. 

A Mediação de Conflitos é uma filosofia criada com esse objetivo e que parte 

do pressuposto que o aprendizado proposto pelo Relatório de Jaques Delors pode 

se dar em qualquer ambiente, a qualquer tempo, e que convida a um exercício 

constante. 

É uma proposta que nos ajuda a reformular nossa forma de estar no mundo, 

tomando consciência dos paradigmas que regem nossa convivência, ou seja, é 

uma forma de pensar, de perceber e entender o mundo, que estrutura com que 

lentes vamos pautar nossa ética e consequentemente nossas escolhas e ações, 

trazendo um conjunto de novos princípios, valores e paradigmas que se propõem a 

ser norteadores das nossas relações como um todo, em todos as suas dimensões: 

individuais, institucionais e sociais (porque são os mesmos, reproduzimos em 

pequena escala ou larga escala os mesmos paradigmas).

Como o próprio nome dessa filosofia sugere, o conflito se apresenta como um 

termômetro apurado da fluência das relações. 

E aqui se encontra, provavelmente, a primeira mudança de paradigma proposta 

pela Mediação de Conflitos, qual seja, o entendimento do conflito como fenômeno 
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intrínseco às relações humanas. Como companheiro de jornada mais próximo. 

Portanto, natural e neutro. 

Para a Mediação de Conflitos o conflito nasce e se manifesta na diferença 

de interesses, de desejos, de aspirações, de percepções e de ideias. Onde existe 

diversidade, existe conflito. 

Suas consequências é que não podem ser naturalizadas, podendo ser 

construtivas ou destrutivas dependendo da forma como lidamos com eles.

Porém, como não aprendemos a amadurecer nossas habilidades para lidar 

com os mesmos, é comum que eles se tornem e se confundam com a violência. Ou 

seja, que se confunda com sua consequência negativa, destrutiva. Costumando-se, 

assim, a associar conflito com violência, com algo destrutivo, com algo negativo, 

com dor, com perda, com dano. 

A Mediação de Conflitos traz a possibilidade de, com base em outros valores 

e princípios, aprender novos repertórios para lidar com os conflitos de forma a 

transformá-los em potenciais fontes de aprendizado, crescimento e construção de 

realidades que atendam melhor às necessidades de todos.

Os paradigmas que estruturam nossa sociedade até agora estavam baseados 

na lógica cartesiana-mecanicista, que foi desenvolvida há séculos atrás. Uma 

estrutura assentada nas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo 

e da exclusão, que implica em competição, violência e dominação de uns sobre os 

outros.

Estamos vivendo um momento histórico em que a única certeza que temos 

é que não podemos mais dar as mesmas respostas, em especial porque elas não 

geraram os resultados que se supunha. Quando o repertório de valores e princípios 
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– direções e significados – já não dá conta da realidade ou não promove satisfação 

e visão de futuro é necessário promover mudança. 

A Mediação de Conflitos propõe o exercício de valores como: empatia, 

respeito, inclusão, pertencimento, cooperação, justiça, escuta e responsabilização. 

Criando processos estruturados para que se vivencie esses valores na prática.

É muito importante, em momentos desafiadores e difíceis como o que estamos 

vivendo, que reforcemos o fundamento do afeto, do resgate do interesse pelo outro 

e sua humanidade, da conexão.

A realfabetização através do diálogo

O mediar conflitos está posto no sentindo de se propor a entender a natureza 

dos conflitos e lidar com eles de forma mais harmoniosa, mais construtiva, a partir 

de uma chave principal, de um instrumento: o diálogo, do aprender a dialogar. É no 

e com o diálogo que vai se aprender a aplicar concretamente seus valores, tornando-

os orgânicos e se construindo como uma base ética que irá fundamentar as ações 

cotidianas. 

Estamos vivendo de forma involuntária um experimento. Estamos observando 

e sendo diretamente afetados por como diferentes regimes políticos, sistemas 

de organização social e diferentes medidas funcionam contra o coronavírus. 

Economistas, políticos, filósofos, sociólogos, cientistas, todos estão dizendo quase 

em uníssono que de uma forma ou de outra, ou em muitos sentidos, o mundo não 
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voltará mais aser como o que se conhecia antes, que muita coisa será forçadamente 

modificada por essa pandemia.

Diante desse enorme assombro, desse enorme desafio, quais vão ser os 

valores, quais vão ser as bússolas que vão orientar as nossas escolhas, nosso agir, 

pensar e querer? Como vamos nos apoiar, nos cuidar?

Que valor vamos dar para as nossas relações?

A Empatia como exercício eterno de abertura para o outro

Criar diálogo é, portanto, criar conexão. Quanto menor nossa capacidade de 

dialogar, menos a conexão é possível e, assim, menor a abertura para o outro e 

maior a percepção desse outro como potencial ameaça.  

Muitos filósofos nos ofereceram a percepção do afeto como condição humana. 

A palavra vem de afetar, o que significa provocar alguma coisa no outro. É entender 

que nós somos seres e vivemos em sociedade com os nossos afetos, e a qualidade 

desses afetos é que vai definir a qualidade das nossas relações. 

É sobre existir na presença do outro, sabendo que sempre nos afetamos no 

encontro. É, portanto, falar de encontro, de relações. E no exercício de perceber 

como nos afetamos e como afetamos o outro está contido o exercício de reconhecer 

esse outro. 

E é esse o exercício a que chamamos de empatia. Empatia como exercício 

eterno de abertura e escuta ao outro, de abertura para a alteridade.

Muito se traduz empatia como a capacidade de “se colocar no lugar do outro”, 

mas, entende-se aqui que seria impossível ser capaz de, sem ter vivido exatamente 
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a história de vida do outro, entender como determinado estímulo, experiência ou 

situação o afeta. 

Assim a empatia oferece de forma intrínseca o seu exercício da valorização e 

reconhecimento das experiências e da subjetividade desse outro a partir do convite 

para que esse outro fale de seus afetos e para que se exercite a escuta.  

Poder existir na presença do outro, sabendo que sempre nos afetamos no 

encontro, e poder cuidar dos efeitos dos nossos afetos - é o que de mais justo e 

saudável podemos construir na experiência humana.

E o que isso tem a ver com saúde?

No Brasil, a Constituição de 1988 apresentou o direito à saúde como direito 

fundamental, expressamente disposto no texto constitucional. A efetivação 

do direito à saúde transcende a cura da doença e funda-se, eminentemente, na 

prestação de um serviço de qualidade que priorize a dignidade da pessoa humana e 

o acompanhamento integral do paciente. 

A Organização Mundial de Saúde define saúde como bem-estar físico, psíquico 

e social. 

A Mediação de Conflitos se apresenta como um instrumento de auxílio nas 

práticas de saúde, já que prioriza o bem-estar do indivíduo e a qualidade das relações, 

estimulando e desenvolvendo a escuta qualificada, a participação ativa e o respeito 

pelas diferenças.

É neste sentido que se afirma e se defende que o direito à saúde deixou 

de ser a mera prestação de assistência médica e de prescrição de medicamentos, 

exigindo-se dos envolvidos nas relações assistenciais posturas ativas, solidárias e 
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colaborativas, apresentando-se a Mediação de Conflitos como instrumento para 

essa mudança cultural nas práticas de saúde.

Além disso, pensar as dinâmicas do cotidiano de trabalho dos profissionais 

de saúde é também de fundamental importância. Ou seja, além do atendimento aos 

pacientes, pensar na realidade interna das equipes e das instituições. Os ambientes 

de trabalho e as dinâmicas relacionais estão saudáveis? Têm gerado pertencimento, 

diálogo? Os profissionais se sentem valorizados, nutridos, convidados a dar e ser 

sua melhor versão? Sentem que há um espaço seguro para o diálogo, a troca e o 

aprendizado? Ou são espaços de dinâmicas violentas, desempoderadoras, tóxicas? 

Como estão os vínculos relacionais e institucionais?

O que não estiver funcionando ou harmônico, passa a ser modificado a partir 

de uma ação consciente dos próprios envolvidos a partir de uma nova postura e 

presença autônoma e colaborativa para a construção de novas formas e novos 

fazeres. 

Permear instituições de saúde com filosofias como a Mediação de Conflitos 

é também aprender a visualizar as potências e fragilidades de cada instituição e 

cada equipe e criar espaços protegidos de diálogo para trabalhar com os recursos 

disponíveis para lidar com os desafios e fazer as transformações que respondam às 

necessidades particulares.

Por fim, trazer para a formação profissional e a formação continuada dos 

profissionais de saúde esse aprofundamento do exercício do cuidar de si e do outro, 

da responsabilidade, da empatia, do sensível, do afeto é produzir qualidade nos 

ambientes de trabalho e no atendimento ao público e como espaço de reflexão.
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A ARTESANIA DE APRENDER A CONVIVER 

Luciana Dantas Müller da Ponte11

Fresta

Da janela do hospital vê-se uma fresta de luz.

A vida inteira lá fora parece estática, uma paisagem silenciosa.

Maquinários anímicos que somos, passamos ligeiros dia a dia por essa janela 

entreaberta.

O respiro delirante da poesia precisa estar preservado lá fora,

porque aqui dentro há outra uma outra vida que urge.
11 Graduada em Psicologia e em Licenciatura de Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(1998). Mestre pelo Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva/IMS/UERJ. Doutoranda do Programa de Pós 
Graduação em Saúde Coletiva/IMS/UERJ.  É psicóloga no Hospital Federal dos Servidores do Estado e integrante do 
Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital do Câncer 3 do Instituto Nacional do Câncer (INCA). E-mail para contato: 
luciana_ponte@hotmail.com.
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Entre procedimentos, diagnósticos, corpos, nomes, prontuários, dores, aflições, 

lençóis sujos há um pão com café aguado, o medo, o silêncio e uma conversa 

qualquer.

E se hoje ventasse essa luz?

O que aconteceria a cada um de nós?
Luciana Dantas Müller da Ponte

Graciliano Ramos publicou em 1947 em um conto chamado “O Relógio do 

Hospital”. Nele acompanhamos em poucas páginas a narrativa de um homem 

hospitalizado. De sua indiferença inicial à notícia de que precisará permanecer 

internado após uma cirurgia, o paciente sem nome percebe seu corpo nu, esvaziado 

de pudor. Pequenos gestos e objetos do cenário se destacam do cenário e aos 

poucos se embaralham a lembranças, devaneios e silêncios. É tão somente o relógio 

do hospital que lhe confirma a sua existência, a existência de um corpo que aos 

poucos se fragmenta, de uma consciência que se dissipa no ar, volátil até já não 

mais ser. 

Li esse conto na minha adolescência, como parte de antologia de contos 

para a escola. Apesar de marcada por sua cadência, esqueci esse livro num canto 

qualquer da estante. Apesar de sem saber, tracei meu caminho profissional a 

procura de “pacientes sem nome” que habitam desde sempre os hospitais. Números 

de prontuários, números de leitos, especialidades clínicas e diagnósticos médicos 

precisam ser atravessados para que cheguemos às pessoas com suas histórias e 

acontecimentos que irrompem suas biografias. Inquietada com a pergunta-bússola: 

há lugar para o sujeito no hospital?

No texto “O Nascimento do Hospital”, Michel Foucault situa que somente em 

meados do século XVIII na Europa o hospital tornou-se um instrumento terapêutico, 

de intervenção sobre a doença e o doente. Até então, a organização do espaço 
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hospitalar estava sob domínio religioso e cumpria função caritativa, de separação 

e de exclusão de pobres e doentes, que precisariam de salvação para suas almas.  

Segundo Foucault, um olhar mais racionalizado começa a surgir com uma 

preocupação administrativa sobre os modos de organização hospitalar, repercutindo 

em profundas modificações em sua lógica. Técnicas de disciplinarização passaram 

a operar no sentido de produzir uma individualização do espaço hospitalar e da 

distribuição dos doentes de acordo com suas patologias, além de se instituir 

uma sofisticação crescente nas tecnologias de registros em prontuários e nas 

identificações dos pacientes. 

Nesse contexto, a figura do médico vai adquirindo importância e se tornando 

indispensável para o funcionamento dessa estrutura. A organização hospitalar passa 

a ser conduzida pela lógica do saber-poder médico e sua presença passa a se tornar 

imprescindível. Seu conhecimento deixa de ser “livresco” para ser transmitido 

pela via da “tradição viva”, disponível nos atos clínicos que se fazem no interior 

do hospital. Conforme sinaliza Foucault, “surge, portanto, um novo olhar sobre o 

hospital, considerado como máquina de curar e que se produz efeitos patológicos, 

deve ser corrigido” (FOUCAULT, 1995, p. 101).

Ao médico compete lançar um olhar cada vez mais especializado, não somente 

para constatar, mas para descobrir e enunciar as patologias a partir de seus métodos 

clínicos.

Um olhar que escuta e um olhar que fala: a experiência clínica 
representa um momento de equilíbrio entre a palavra e o espetáculo. 
Equilíbrio precário, pois repousa sobre um formidável postulado: 
que todo o visível é enunciável e que é inteiramente visível porque 
igualmente enunciável (FOUCAULT, 1994, p. 131).

O imperativo do olhar que marcou a estruturação epistemológica da clínica 

médica se atualiza em dias atuais e ganha novas roupagens com a proliferação 

de novas técnicas de visualização para os processos diagnósticos e terapêuticos. 

Quando um paciente busca o hospital como dispositivo para que seu corpo seja 

diagnosticado ou tratado, a dimensão subjetiva precisa ser decantada pelo exercício 
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da clínica médica. Sua queixa precisa estar decodificada em elementos objetivos, 

em conformidade com o projeto de medicina baseada em evidências. Isso não 

significa que a equipe seja indiferente ao sofrimento do paciente, mas suas respostas 

precisam estar enquadradas à racionalidade biomédica. 

Em minha experiência como psicóloga em hospitais, deparo-me com aquilo 

que resta e não se enquadra ao discurso biomédico. Não é raro que falte ao paciente 

palavras para expressar. Não é raro que lhe falte o “chão”. Não é raro que o corpo 

como medidor de sua existência lhe seja estranho, porque tenha um “caroço”, 

porque tenha sofrido uma cirurgia mutiladora, porque já não é capaz de andar e fazer 

sua higiene pessoal, porque sabe que sua doença vai provocar perdas gradativas. 

Nessa contingência de realidade que a ele se apresenta, o convite à palavra 

possibilita que o sujeito reconstrua pela via simbólica circuitos, projetos interrompidos 

e o ideal de “autonomia” que paira (como um imperativo) em nossa cultura.

Recorro brevemente a uma passagem do psicanalista Jacques Lacan que me 

parece inspiradora para pensarmos sobre o que é a função da palavra num hospital. 

Ela é mais do que o dizer, é um meio de reivindicar o reconhecimento de sua 

existência. 

A palavra é essencialmente o meio de ser reconhecido. Ela está aí 
antes de qualquer coisa que haja atrás. E, por isso, é ambivalente e 
absolutamente insondável. O que ela diz será que é verdade? É uma 
miragem (LACAN, 1986, p. 273).

O convite para mediar a mesa “O desenvolvimento da empatia no mundo 

contemporâneo e a mediação dos conflitos para fortalecimento das relações” foi 

um desafio que hesitei em aceitar por diferentes motivos. Me sentia pouco segura 

para debater os conceitos de empatia e de mediação de conflitos. Menos ainda 

para conduzir um debate virtual. Por outro lado, como recuar da oportunidade de 
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pensar sobre os diferentes vínculos possíveis de serem inventados na experiência 

institucional? 

Por fim, compreendi que na função de mediadora estaria me lançando a um 

encontro absolutamente novo, ouvindo com surpresa e operando para que palavras-

saberes pudessem ser colocados em circulação. Percebi, então, que se tratava de 

uma boa ocasião para experimentar e partilhar inquietações sobre como conviver no 

mundo contemporâneo.   

Paula Cerqueira faz uma torção ao abordar o conceito de empatia. Considera 

que há um limite na expectativa de que possamos nos colocar no lugar do outro. 

Para um bom conviver, a inclinação em relação ao outro precisa ir além do processo 

de identificação, ultrapassando os enganos imaginários da busca de si no outro. Ela 

nos fala sobre a necessidade de aprendermos a fabricar as diferenças no cotidiano, 

a reconhecermos as diferenças como saberes válidos e simétricos, e também a 

criarmos estratégias para que essas aberturas se façam nos espaços formativos. 

Silvia Vieira, por sua vez, aponta para o quanto a mediação de conflitos pode 

ser potencializadora para disparar processos de transformação, de construção e de 

reconstrução que perfazem os vínculos humanos. Ao invés de se tentar abolir, o 

conflito passa a ser admitido nessa perspectiva como fundamental para os processos 

de aprendizagem e para as dinâmicas das relações, de modo que as diferenças 

possam coexistir nos diferentes espaços sem que isso represente uma ameaça ou 

um dano. 

Finalmente, 2020 foi um ano especialmente desafiador. Fomos atravessados 

por uma pandemia que expôs o flagelo da doença e da precariedade do humano. 

Participar desse debate, ouvir Paula e Silvia naquele dia de setembro foi como 

navegar num pequeno barco, em sentido contrário a uma forte correnteza. Uma 

experiência corajosa e calorosa. Trouxe para mim novamente o olhar para fora, para 

o mar, e a utopia de um projeto maior, coletivo. Com que humanidade buscaremos 

construir o mundo? Como fazer com que o encontro com o outro não se constitua 
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mais uma ameaça ou uma destituição? Essas são perguntas-aprendizagens a serem 

refeitas, ressignificadas daqui pra frente. Que o “tempo de pensar” promovido por 

esse I Ciclo de Debates não encerre em verdades absolutas o que deve permanecer 

como questão e como surpresa. É a vida que se faz em movimento, a cada vez. 
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NARRATIVAS POSSÍVEIS: A LITERATURA A SERVIÇO DA COMPREENSÃO 
DO MUNDO E DE SI MESMO

Nara Ferreira Gomes Barreto12

Resumo: O objetivo do presente texto é propor uma reflexão sobre a importância e 
a amplitude da leitura na constituição do sujeito cultural. Ressalta a necessidade de 
pensar a leitura como ferramenta para compreender o mundo e a si mesmo. Este 
texto procura defender que a Literatura pode auxiliar na apropriação da linguagem 
para que seja possível atuar de forma ética e responsável, cultivando um olhar 
crítico sobre a realidade e possibilitando uma postura de implicação participativa na 
sociedade. Privar o sujeito de ler e escrever é privá-lo de exercer seu papel social 
com liberdade e autonomia.

Palavras-chave: Literatura. Sociedade. Cidadania. Saúde Mental. Autoconhecimento.

Fiat Lux e a luz se fez. É pelo verbo que a nossa história enquanto humanidade 

começa.

A história de leitura se confunde com a nossa formação humana. Ao perceber 

e nomear os elementos do mundo, passamos de receptadores a construtores da 

nossa realidade. Nos apropriamos da vida e dos nossos destinos. Superamos os 

limites naturais e nos constituímos sujeitos culturais. Do momento em que cravamos 

a primeira inscrição numa tabuleta de argila, passamos a superar obstáculos 

até então intransponíveis, como as distâncias geográficas, a morte e o tempo 

(MANGUEL,1997).

De lá para cá, criamos mitos, epopeias e tragédias, em tentativas de 

compreender o mundo e de manejá-lo da melhor forma. Cada um de nós compõe 

uma narrativa pessoal, íntima, que diz respeito a nossa passagem por esse mundo, 

12 Formada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Possui formação em Gestalt-terapia e em 
Intervenções Grupais pelo Centro Gestáltico de Fortaleza. Aluna do curso de Especialização em Escrita e Criação na 
UNIFOR. Atua como psicoterapeuta, supervisora clínica e mediadora de leitura. E-mail para contato: narabarretopsi@
gmail.com.
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com nossos dramas e vitórias, medos, perdas e conquistas. Também fazemos parte 

de uma história maior. Construímos e somos construídos por uma narrativa social 

que faz do mundo o que ele é e de nós o que vamos sendo. É o que chamamos de 

cultura. E nós somos diretamente responsáveis por ela.

Muitas vezes me perguntam sobre o sentido da leitura na minha vida. Tenho 

pensado bastante sobre isso, estudado muito. E cheguei à conclusão de que leitura 

é revolução. De que ler é poder. 

A nossa habilidade de ler o mundo é também a habilidade de transformá-lo, de 

(des)construí-lo. Talvez por isso os livros assustem tanto os governos opressores. 

Compreender o mundo e manejá-lo com criticidade é um comportamento subversivo. 

Não é à toa que, em situações de opressão, as bibliotecas e os livros são os primeiros 

alvos. É preciso destruir o pensamento e a linguagem de um povo para oprimi-

lo, para privá-lo de questionamentos, de indignação, de conhecimento. Na Idade 

Média, na Inquisição, durante as ditaduras, isso foi feito. Livros queimaram, foram 

escondidos, eram para poucos.

Abro o jornal, vejo as notícias, e lembro de Nietzsche e do seu Eterno Retorno: 

estamos vivendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Estamos conscientes disso?

Conceição Evaristo (2018), grande escritora brasileira, costuma dizer que 

privar um povo da capacidade de ler, é privá-lo de sua cidadania. É privá-lo do seu 

direito de fazer parte do mundo, de construir sua realidade. Ainda menosprezamos 

muito o poder da leitura. Virginia Woolf (2019) disse uma vez que são poucos os 

que pedem que os livros realmente podem dar. Ainda não assimilamos a ideia de que 

saúde mental envolve compromisso e participação social. Não existe saúde mental 

se não há liberdade e não há liberdade se não podemos compreender e manejar a 

nossa realidade com todas as ferramentas disponíveis.

Os livros são muito mais do que histórias aleatórias. Eles são mecanismos 

de ampliação de repertório afetivo, de repertório comportamental. São olhares 

expandidos, mundos desbravados, realidades desdobradas. São o encontro com 
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o diferente que é tão familiar, profundamente universal. Ler é pingar óleo nas 

engrenagens da imaginação e o poder imaginativo é o combustível primeiro para 

a criatividade (ZINKER, 2007). Como poderia haver uma vida saudável sem a 

capacidade de criar e recriar?

Enquanto psicoterapeuta, vejo meu ofício como um eterno desfazer de nós. 

Nós da alma, nós da linguagem. Sou uma exploradora de sentidos. Meu propósito 

é ajudar a pessoa a se apropriar de seus conceitos, de sua forma de expressão, de 

sua coerência interna e externa. A leitura é a minha grande aliada nesse processo, 

tanto para o ser terapeuta, mas também como recurso a ser utilizado com minhas 

pacientes em terapia.

Compreendendo a leitura como agente revolucionário, conversar sobre leitura 

é praticamente uma ação de guerrilha. Os clubes e grupos literários que proliferam 

hoje em dia são estratégias fantásticas de resistência e, sem dúvida, possuem 

forte caráter terapêutico. Nesses grupos se exercita uma coisa rara nos dias de 

hoje: a escuta. Nos colocamos diante de pensamentos e ideias diferentes, somos 

surpreendidos por novas perspectivas e somos convocados o tempo todo a mastigar 

melhor as nossas próprias certezas. E isso é maravilhoso! É uma oportunidade 

incrível de crescimento e de aprendizado.

Ao longo da vida, vamos construindo um acervo interno de referências. 

Assimilamos valores de nossos pais, cuidadores e professores. Vamos sendo 

constituídos moralmente e eticamente pelo o que nos cerca. A partir do momento 

em que começamos a crescer e começamos a ganhar alguma autonomia, passa 

a ser também nossa responsabilidade a curadoria e a manutenção desse acervo. 

Vamos compreendendo melhor o que faz sentido e o que não faz. Passamos a 

buscar novas referências lá fora. Sendo assim, precisamos estar atentos ao que 
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estamos buscando. O que vai compor nossa visão de mundo é, também, fruto da 

nossa escolha.

Pensando nisso de uma forma mais concreta e prática, posso me perguntar: 

O que compõe a minha estante? Minhas escolhas literárias contemplam o quê? Não 

faz muito tempo, parei para olhar com cuidado para a minha biblioteca. 

Me considero uma militante feminista, mas algo aqui não estava certo. Quantos 

livros escritos por mulheres havia nas minhas estantes? Quantos livros escritos por 

mulheres negras? Quantos livros escritos por nordestinas, por cearenses? Quem 

estava narrando o mundo para mim? A resposta chegou de forma incômoda: Homens 

brancos, cisgêneros, europeus ou norte-americanos. Que espaço havia, então, 

para criar uma compreensão de mundo que envolvesse as vozes e as experiências 

femininas? Não se enganem: Isso faz uma diferença imensurável. 

Trago aqui um exemplo disso, na fala de uma autora portuguesa que admiro 

muito: Djaimilia Pereira de Almeida:  

Se, por um lado, os textos de Baldwin me intimaram, pela primeira 
vez, a pensar em mim mesma como uma mulher negra, por outro 
lado, tornaram imperativo tentar articular esse reajuste da minha 
autoimagem por escrito. Pode parecer improvável que alguém precise 
de livros para reconhecer o aspecto mais manifesto da sua identidade. 
E, no entanto, o reconhecimento de que James Baldwin me ajudou a 
parar de fugir da minha pele é um exemplo radical do poder revelador 
dos livros e da forma como nos desmascaram (ALMEIDA, 2018, p. 
10).

Algumas pessoas consideram a leitura uma atividade passiva. Eu acho isso 

um grande equívoco. Ler é também criar. Vamos preenchendo as lacunas da 

narrativa (e sempre, sempre existirão lacunas) com o que carregamos dentro de 

nós. Preenchemos com o que temos na bagagem. E isso diz muito de nós mesmos. 

Projetamos o tempo todo e isso não é um problema. Está mais para uma solução. Eu 

me (re)conheço nessas projeções. É a única forma que tenho de acessar o máximo 
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possível da imensidão que me constitui (PERLS, 1977). Então, ler é criar. Criar com 

o material que me é dado e com os recursos que eu tenho.

Italo Calvino (2007) diz que um clássico é um livro inesgotável. Podemos 

voltar para ele inúmeras vezes e estaremos sempre diante de uma nova experiência. 

O clássico é o livro que cresce com a gente. Vamos vivendo, passando por novas 

experiências, ganhando novas lentes e, assim, quando retomamos uma leitura, 

veremos tudo de um outro ponto de vista. Ou veremos o que não vimos antes. Ou 

entenderemos de outra forma. Ou tudo isso junto. 

Isso também vale para a nossa narrativa pessoal. Cada um de nós é um clássico 

por excelência! Certamente precisamos fazer o exercício de reler a nossa vida, 

sempre, para compreendê-la melhor, com mais profundidade e mais apropriação. 

Meu convite com este escrito é que vocês se mantenham sempre ávidos por essa 

expansão. Que tenham coragem para mergulhar fundo na alma, que tenham força 

para conquistar essa habilitação desafiadora que é ler o mundo. Que isso traga 

tolerância e empatia para os seus corações e que seja combustível para lutar por um 

mundo mais justo, mais igualitário. Deixo, como última citação, o prefácio de um 

livro muito especial, “Os Miseráveis”:

Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, 
forçando a existência, em plena civilização, de verdadeiros infernos, e 
desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino; 
enquanto os três problemas do século – a degradação do homem 
pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome, e a atrofia 
da criança pela ignorância – não forem resolvidos; enquanto houver 
lugares onde seja possível a asfixia social; em outras palavras, e de 
um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver 
ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis (HUGO, 
2014, p. 37).
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GESTÃO DO CONHECIMENTO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 
E SAÚDE

Dayanne da Silva Prudêncio13

Resumo: A pesquisa discute como a gestão do conhecimento pode contribuir para 
o desenvolvimento da produção de conhecimento no campo da saúde. Para tanto, 
debate a aplicação da gestão do conhecimento sobre as atividades de aprendizagem 
e pesquisa desenvolvidas no campo. As bases teóricas foram construídas através 
de revisão de literatura. Apresenta métodos e técnicas que podem ser aplicadas 
para o desenvolvimento de uma cultura de socialização de saberes e práticas. Em 
seguida, discute o papel dos profissionais de informação em saúde na comunidade 
de conhecimento em saúde e como estes podem figurar como coprodutores do 
conhecimento produzido na área. A pesquisa conclui que há uma relação entre a 
aprendizagem, o contexto de trabalho, as práticas de informação e a produção de 
conhecimento desenvolvidas no campo da saúde. Por fim, os resultados indicam a 
gestão do conhecimento e a prática da pesquisa como recurso de ensino, promotora 
de produção de conteúdo de aprendizagem, e como o arcabouço capaz de mediar 
teoria e prática.

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Informação em saúde. Bibliotecário de 

saúde. Gestão da Informação. Informacionista.

Situando a discussão

O ponto de partida para esta comunicação é a compreensão sobre a importância 

e urgência de uma educação emancipatória, cujos processos de aprendizagem 

articulem a promoção da cidadania, sejam críticos e reflexivos. Estas concepções 

foram debatidas durante a Conferência Mundial sobre Educação Superior, ocorrida 

na cidade de Paris em 1998. O evento foi uma iniciativa da Organização das Nações 

13 Doutora em Ciência da Informação pelo convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestre em Ciência da Informação pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Especialista em Gestão Empresarial e Sistema de Informação pela UFF, 
Especialista em Tecnologia aplicadas à Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e graduada em 
Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atua como Docente do curso de 
Biblioteconomia da UNIRIO. E-mail para contato: dayanne.prudencio@unirio.br.
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Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) que buscou, através de diretrizes 

como a Declaração Mundial sobre a Educação Superior para o Século XXI, propor 

um modelo educacional balizado pela tríade ciência, tecnologia e sociedade. Outro 

ponto importante da declaração é apontar a necessidade de criação de vínculos entre 

“educação superior, mundo do trabalho e outros setores da sociedade” (DELORS, 

2003).

Nesse sentido, a declaração da UNESCO indica quatro pilares para a educação 

para o século XXI, a saber: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser”:

Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 
a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 
as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes (DELORS, 2003, p. 90).

A declaração evoca uma reflexão sobre a necessidade de trabalhar valores e 

competências para aprender durante toda a vida e não somente no âmbito escolar. 

Sob este viés, o indivíduo é competente quando é capaz de “saber” (conhecimento), 

de “saber fazer” (habilidade) e de “saber ser” (atitude)” (DELORS, 2003, p. 13-15).

Do ponto de vista histórico e social, a publicação da declaração evidencia uma 

relação de causalidade entre os documentos oficiais que orientam o fazer pedagógico 

e as relações do mundo do trabalho e educação. Sendo assim, diretrizes desta 

natureza ampliam o debate, provocam a reflexão e nos desafiam a compreender o 

fazer educacional em uma perspectiva amplificada e articulada. 

A proposta de educação idealizada na Declaração de Delors (2003) representa 

uma crítica à técnica, aos padrões de cientificidade, ao reducionismo, aos currículos 

desarticulados do conhecimento prévio do aprendiz, bem como à prática pedagógica 

baseada em memorização e transmissão. Nesse sentido, observa-se uma transição 
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paradigmática na tentativa de responder às novas demandas sociais, aos novos perfis 

profissionais e, finalmente, por um paradigma cujo foco é a “visão do ser complexo 

e integral” (BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 61). Embora tais documentos possam 

ser examinados à luz de ideação teórica e metodológica, aqui nesta comunicação, 

fazemos uma articulação de natureza aplicada e propositiva.

Assim sendo, direcionamos nossos esforços para articular o saber conhecer, 

apresentando como proposta de intervenção a gestão do conhecimento (GC). Antes 

de avançarmos, contudo, convém explicar brevemente esta dimensão.

Delors et al. (2003) compreende a dimensão do saber conhecer como a 

mobilização das estratégias e recursos adequados às situações.

Ao cotejarmos esta dimensão com as demais, observa-se uma natureza 

aplicativa que no contexto desta comunicação, ou seja, a partir de seu escopo e 

público-alvo, iremos situar como uma produção de conhecimento em saúde. Esta 

produção está inserida na perspectiva do modo 2 de Gibbons et al. (1994), ou 

seja, trata-se de um conhecimento heterogêneo e transdisciplinar desenvolvido no 

contexto da aplicação em estruturas descentralizadas e situacionais, que envolve 

maior colaboração com os que possuem conhecimentos práticos e cujo controle de 

qualidade ocorre pelo viés da utilidade social. Em outras palavras, este conhecimento 

produzido precisa ser socialmente relevante e contribuir com o melhoramento da 

qualidade de vida da sociedade civil.

Para que esta utilidade seja atingida, a socialização para além da difusão 

científica é condição fundamental. Sob este viés, apresentamos a gestão do 

conhecimento como metodologia para compartilhamento e socialização das práticas 

e do conhecimento produzido.
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Gestão do conhecimento em saúde: atuação do profissional de informação em saúde 

e outros aportes

Em campos complexos e especializados como o da saúde, os profissionais 

de informação são desafiados a reconhecer a complexidade dos fenômenos 

informacionais existentes, antecipar-se a necessidades informacionais, aplicar seu 

saber especializado de maneira a contribuir com os seguintes aspectos: melhoria 

da relação médico-paciente; segurança; ética profissional; procedimentos; e, 

sobretudo, desenvolvimento da pesquisa em saúde e de práticas que possam garantir 

uma melhoria da qualidade no atendimento à população. Nesta linha, os desafios 

colocados sugerem abordagens transdisciplinares. 

“Profissional de informação em saúde” é um conceito guarda-chuva que 

aglutina as diferentes ocupações cujas práticas se desenvolvem em torno do 

trabalho informacional desenvolvido na área da saúde, a saber: bibliotecário médico, 

bibliotecário clínico, informacionista e informacionista de pesquisa (PRUDENCIO; 

RODRIGUES, 2020).

Apresentamos o exemplo a seguir e explicamos: quando o setor de saúde realiza 

reformas para melhorar o acesso equitativo à informação em saúde, ou para melhorar 

a qualidade das informações recebidas por todas as comunidades de usuários, ele 

cria uma necessidade de que essas informações sejam localizadas, recuperadas, 

filtradas, armazenadas, algumas vezes traduzidas, para que possam ser avaliadas 

e aplicadas na tomada de decisão pelos gestores. Cria-se a oportunidade para que 

os profissionais de informação em saúde possam atuar com suas competências 

informacionais no processo das fases de busca até a tradução e os profissionais de 

saúde atuem na avaliação e aplicação (PRUDENCIO, 2019). 

Neste contexto, atuar somente sobre os fluxos de informação formais é 

insuficiente, pois informação e conhecimentos também são produzidos e melhorados 
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no contexto dos fluxos informacionais, e, portanto, as práticas de gestão do 

conhecimento são profícuas.

Valentim define a GC da seguinte forma:

A gestão integrada que busca mapear os fluxos informais, e desenvolver 
nas pessoas um comportamento voltado ao compartilhamento 
e socialização do conhecimento, visando a troca e, portanto, a 
construção de novos conhecimentos no ambiente organizacional. 
(VALENTIM, 2010, p. 32).

Para que esta gestão ocorra, diferentes modelos podem ser acionados. 

Contudo, o mais difundido na literatura científica e nas organizações é o modelo 

SECI, de autoria de Nonaka e Takeuchi (1997). Essencialmente o modelo apresenta 

quatro modos de conversão de conhecimento14, a saber:

Figura 1 – Quadrantes do modelo SECI

     

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997).

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), é fundamental a compreensão 

de que a criação de conhecimento é atividade exclusiva dos indivíduos, ou seja, 

as organizações não são capazes de isoladamente produzi-lo. Desta maneira, é 
14 Davenport e Prusak (1998) definem conhecimento tácito como aquele não passível de ensino, não articulado, 
não observável em uso e não documentado. Conhecimento explícito, por sua vez, é esquemático, simples, passível 
de ensino, articulado, observável em uso e documentado.
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importante que atividades de compartilhamento e geração de conhecimento sejam 

estimuladas.

Desta maneira, entre os benefícios da GC, podemos citar: 

• Reconhecimento do conhecimento como principal ativo da organização;

• Mais colaboração e menos competição;

• Menos retrabalho;

• Capacidade de detectar oportunidades e aproveitá-las;

• Geração de novas ideias com mais facilidade;

• Tomada de decisão mais assertiva;

• Alinhamento interno;

• Aprendizagem organizacional.

Essa orientação à socialização e compartilhamento de conhecimentos, intra e 

extra comunidades, permite que o profissional de informação em saúde desenvolva 

legitimidade na comunidade de saúde. Permite também que desenvolva os códigos e 

linguagem utilizada, as crenças, valores e significados intersubjetivos. Esse diálogo 

cria a condição essencial para o estabelecimento de contratos tácitos e explícitos 

entre os participantes dessa comunidade e orienta a produção de novos artefatos 

de conhecimento.

No âmbito do ensino e pesquisa em saúde, há de se reconhecer que essa 

produção de conhecimento cada vez mais se dá e é reproduzida em diferentes 
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contextos e que, igualmente, envolvem sujeitos, instituições e práticas sociais 

variadas.

Sob este viés, cada área do conhecimento, indivíduo e instituição oferece seus 

saberes e modos de ver o mundo, e ocorre uma inter-relação visando solucionar 

problemas das mais diferentes ordens e relativos a distintos sujeitos. Ressalta-se 

que essa cooperação pode ocorrer tanto no nível individual quanto no institucional. 

Em perspectiva, Murici (2001) nos alerta de que a GC não deve ser entendida 

como um fim em si, mas como um meio de se atingir algum objetivo15 da organização 

que a implanta. Trazendo para o nosso pano de fundo, contribuir com o incremento 

da produção de conhecimentos em saúde.

Contudo, para que este propósito se efetive, alguns elementos são 

fundamentais, a saber:

• Alinhamento organizacional; 

• Identificação das necessidades de informação e conhecimento;

• Mapeamento e monitoramento dos atuais estoques de informação e 
conhecimento disponíveis;

• Organização e tratamento da informação e do conhecimento 
disponível;

• Nova dinâmica de armazenamento e distribuição da informação e do 
conhecimento;

• Fomento das iniciativas de aprendizagem;

• Aplicação do conhecimento.

Destarte, havendo adequada governança, a aplicação dos métodos de GC 

fornecem a operacionalização dos processos de criação, disseminação, estocagem e 

15 Comumente relacionado à criação, organização e da transferência do conhecimento da organização (MURICI, 
2001).
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aplicação do conhecimento nas organizações (APO, 2010; HEISIG, 2009), garantindo, 

assim, que os benefícios decorrentes de sua implantação sejam usufruídos. Dito de 

outra maneira, os métodos são recursos que permitem aos usuários da organização 

a compreensão, em profundidade, dos fundamentos e processos da GC.

Como exemplos destes métodos, podemos citar as comunidades de práticas16, 

páginas amarelas17, redes de cooperação18 e os programas de mentoring19.

Em comum, essas e outras técnicas de GC – como, por exemplo, entrevistas 

de desligamento, assistência pelos pares, brainstorm, benchmarking, mapas de 

conhecimento, entre outros – têm o objetivo de responder a três questões chaves: 

“Onde estamos em nível de produção de conhecimento organizacional? Aonde 

queremos ir? Como chegaremos lá?” (SERVIN, 2005). Trata-se de direcionar os 

esforços para o encaminhamento a uma cultura de criação e compartilhamento de 

conhecimento.

Observa-se, portanto, uma ação situada e contextualizada e orientada ao 

domínio de aplicação, tal como sugere Gibbons et al. (1994) e Lave e Wenger 

(1991).  Nessa linha, inferimos que os processos de aprendizagem compartilhada e 

colaborativa permitem o aperfeiçoamento da pesquisa e esta desenvolve o campo 

das práticas. Esquematicamente, teríamos:

16	 Trata-se	 de	 “grupo	 de	 pessoas	 que	 compartilham	uma	 preocupação,	 um	 conjunto	 de	 problemas	 ou	 um	
interesse por um tópico, e que aprofundam seu conhecimento e especialização nessa área pela interação numa base 
continuada”	(LAVE;	WENGER,	1991,	p.	54).
17 É uma lista de pessoas, suas áreas de especialidade e informações para contato (TEIXEIRA FILHO, 2002). 
Através desse mecanismo, os membros podem descrever suas áreas de especialidade e, em alguns casos, suas 
preferências	sobre	como	ser	contatados	(WENGER,	1998;	2001).
18 Grupo de indivíduos intra ou extraorganizacionais que comumente atuam no mesmo segmento de negócio 
e compartilham recursos de diferentes naturezas com vistas a atender determinado fim.
19 Relação interpessoal intensa, em que um profissional sênior guia e suporta outro membro da mesma 
organização	júnior	(HIGGINS;	KRAM,	2001	apud CARVALHO, 2015, p. 13).
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Figura 2 – Relacionamento da Gestão do Conhecimento (GC) com a pesquisa e 
prática

Fonte: A autora (2021).

Essencialmente, o que propomos, ao sugerir a associação entre a gestão do 

conhecimento, a pesquisa e a prática, é fazer perguntas, encontrar informações 

para respondê-las (ou conduzir a própria pesquisa) e aplicar esse conhecimento para 

prática.

Ao fim e a cabo, as contribuições da gestão do conhecimento à área de ensino 

e pesquisa em saúde giram em torno de aprender com a experiência, melhorar 

a produção de conhecimentos, envolver todos os indivíduos da organização em 

atividades de colaboração e socialização de conhecimentos e, por fim, vivenciar uma 

educação emancipatória, garantindo, assim, o desenvolvimento teórico e empírico 

dos campos de conhecimento. 

Considerações finais

Essa articulação na área da saúde já é representada na literatura científica 

internacional (ROCHA et al., 2012; SHAHMORADI, SAFADARI, JIMMA, 2017; e 

outros autores). Contudo, no Brasil suas aplicações ainda se mostram raras, de 

forma que, mais que qualquer outra dimensão, esperamos que essa comunicação 
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(re)signifique uma inquietação. (PRUDENCIO, 2019; PRUDENCIO, RODRIGUES, 

2020).

Especialmente, provocamos os profissionais de informação em saúde (aqui 

incluem-se bibliotecários, arquivistas, divulgadores científicos, cientistas da 

informação, jornalistas, entre outros) para que se afastem do perfil de curador passivo 

de conhecimento e assumam posição de produtores ou parceiros na produção de 

conhecimento em saúde. Isso significa colocar seus conhecimentos e habilidades à 

disposição da comunidade em que atuam, desenvolvendo ações de GC, operando 

como líderes em comunidades de prática e, mais que isso, que tenham um perfil 

documentalista. Isto é, profissionais que compreendam que o trabalho com a 

pesquisa e ensino em saúde demanda proatividade e entendimento dos diferentes 

processos e demandas informacionais dos usuários que atendem. É essencial a 

compreensão que apenas estoques informacionais organizados são insuficientes.

Sabemos do desafio colocado e dos processos envolvidos, sendo assim, 

afiançamos que o caminho do possível para equalização da questão é o entendimento 

sobre a urgência de investimento em processos de formação continuada.
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DEVANEIOS SOBRE MEMÓRIA E INSTITUIÇÕES

Paula Cristina da Costa Perez Tavares Dias20

Resumo: O presente artigo se apresenta como uma reunião de devaneios e 
ponderações sobre instituições e sobre memória social. Tem como objetivo ponderar 
como as memórias que uma instituição evoca, independente das narrativas escolhida 
e de sua função institucional e/ou social, são determinantes para construção de sua 
identidade junto a sociedade. Para isso foram estudados posicionamentos sobre a 
construção de memórias e mais ponderações quanto ao fato que mesmo dentro 
dessa identidade construída socialmente, no lugar da institucional, ainda assim, 
há ali presente, diversas narrativas. Como já explicado, trata-se apenas de uma 
reflexão, oriunda de um debate e, portanto, sem pretensão de respostas.

Palavras-chave: Memória Social. Instituição. Processos. Escolhas. Memória.

Introdução

Falar sobre a memória, começar uma conversa sobre memória é seguir por 

um caminho interminável, afinal, existem diversas bifurcações no caminho, diversas 

esquinas que podemos virar e diversos “contudo” e “entretanto” para serem levados 

em consideração, tais como: memória não é história, memória abarca diversas 

narrativas do mesmo fato, a memória é subjetiva, quem detém a memória detém o 

poder, memória é identidade, memória é pertencimento, memória é acervo e por aí 

vai.

Quando fui convidada para mediar o encontro sobre Memória e Instituição no 

ciclo de debates “Olhares sobre a Educação” fiquei extremamente feliz. Tinha um 
20 Museóloga e mestre em memória social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
Além de servidora do Ministério da Saúde e tutora à distância da disciplina de Artes Visuais e Educação na UNIRIO, 
tem interesse na área de memória, cultura e inovação, colaboração e UX. Objetivo? Juntar tudo numa coisa só para 
gerar empoderamento e pertencimento. Nas horas vagas sonha com o dia que poderá voltar a se aglomerar nas ruas 
do Rio de Janeiro tocando seu surdo com os blocos de carnaval.
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tempo que não revisitava autores da área de memória social e de repente tive um 

motivo para me ver ali debruçada sobre o tema e ao lado de dois pesquisadores tão 

sensacionais quanto o professor Nilson Moraes e o professor Lucas Avelar. Sempre 

foquei em memória e patrimônio, me aprofundei nos temas espaços culturais e suas 

memórias, como essas constituem seus verdadeiros acervos. Culpa não apenas 

minha formação em museologia, é culpa também da minha romantização do tema. 

Sim, sou uma romântica no tema, falo mais de sentimentos do que cito autores... 

mas, voltando ao debate. “Mediei” e coloco mediei entre aspas porque na verdade, 

ali, eu só estava na área VIP para assistir a duas aulas sensacionais, a do professor 

Nilson – falando sobre Sistema Único de Saúde (SUS), História, Hospital Federal 

dos Servidores - e do professor Lucas - sobre memórias e instituições (anotei um 

monte de referências). Aliás, você que está lendo esse texto devia parar de fazer 

isso agora mesmo e assistir esse encontro. De qualquer maneira, após assistir essas 

aulas voltei às minhas pesquisas e acho que na verdade solidifiquei, pelo menos na 

minha cabeça, alguns pontos que gostaria de dividir.

Veja bem, são apenas devaneios, conceitos soltos, mas que emergiram após 

esse debate. Não me proponho aqui a ser “ouvida” como autoridade no assunto, 

estou apenas trocando uma ideia.

Conceituando Devaneios

Vamos começar dando uma conceituada em memória para que possamos seguir 

para devaneios e romantização do mesmo, de maneira minimamente acadêmica. 

Observem que escrevi minimamente. A ideia é apenas continuar trocando devaneios.

A autora Jô Gondar, em seu artigo “Cinco proposições sobre memoria social”, 

deixa claro o quanto a memória social é inexplicável. Contudo, usando as palavras da 

mesma: “É justamente por não poder defini-la e explicá-la, que insistimos em pensá-

la”. Gondar discorre sobre como o conceito de memória social é transdisciplinar, 
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ético e político, implica no esquecimento, não se reduz à identidade e não se reduz 

à representação.

Quando pensamos em instituições percebemos que as mesmas oferecem mais 

do que se propõe, oferecem mais do que suas nomenclaturas, histórias, funções, 

oferecem, portanto, mais do que suas representações. Cada uma delas oferece, 

também, um mundo de singularidades, como por exemplo, o local em que está 

instalada, o prédio que ocupa, os grupos que as frequentam, sua função social e 

principalmente, as memórias que são criadas e que evocam.

Regina Abreu no texto “Memória Social: Itinerários poéticos-conceituais” 

afirma que a memória se produz numa relação com a alteridade, que é preciso o 

contato com o outro para lembrarmos. Abreu cita o estudo “Ensaios sobre a Dádiva”, 

de Marcel Mauss, onde, segundo a autora o mesmo afirma que: “a memória das 

coisas aparece indissociável da memória das pessoas em três regras básicas: a 

obrigação de dar, a obrigação de receber e a obrigação de retribuir”.

E nos devaneios tão presentes nesse artigo, penso que a mesma ideia pode ser 

aplicada no caso das instituições, afinal uma instituição não existe sem o contato com 

o outro. É necessário a troca, o uso do espaço, é necessário haver relações. Nesse 

caso, o outro, somos nós, grupos de pessoas, usuários, funcionários, pesquisadores 

e etc. Através da nossa relação com o espaço é que uma instituição se constitui. 

A instituição nos dá, nos fornece os serviços que são sua inicial razão de existir, o 

público os recebe e como retribuição forma memórias com aquele espaço.

Desse jeito as memórias que um lugar evoca não são escolhidas apenas por 

ele, ou por seu discurso institucional. É lógico que o espaço pode tentar direcionar 

as memórias para uma construção de uma identidade de excelência, mas quando 

falamos de memória, estamos falando de pertencimento, sentimentos e sensações. 

Estamos falando de dom, coisas que ultrapassam escolhas institucionais de narrativa 
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e identidade. As memórias que uma instituição evoca estão além dessas escolhas. 

Suas memórias são, na verdade, o resultado dessas escolhas.

Mas não podemos esquecer que a memória é também uma atividade dinâmica 

entra o ato de lembrar e o ato de esquecer e é subjetiva, varia de indivíduo para 

indivíduo. Desse jeito, esse resultado pode apresentar valores diferentes, dependendo 

do círculo no qual atua e transita, dependendo de uma série de processos de 

negociação que fazem com que essas memórias sejam transmitidas de determinadas 

maneiras e não de outras.

Mais devaneios

A memória não é uma ciência exata. Entretanto, é essencial para nos 

entendermos como indivíduo. Ao não lembrar de quem somos perdemos a noção 

do tempo, perdemos nossas experiências, perdemos nossos aprendizados, nos 

perdemos de tudo que nos constitui enquanto o indivíduo que somos.

Com as instituições o processo não é muito diferente. Quando estas são 

construídas, quando “nascem” com algum intuito, vamos usar como exemplo, 

para ilustrar esse artigo, o Hospital Federal dos Servidores do Estado. Quando uma 

instituição desse porte é criada se espera que a mesma trate doenças e enfermidades, 

fomente estudos e pesquisa, além de outras atividades. Todavia, esse local mesmo 

que tenha sido criado com esse intuito só será reconhecido como tal quando essas 

ações forem efetivamente colocadas em prática, quando essas práticas formarem 

memórias nos indivíduos envolvidos nessas ações e quando essas memórias forem 

difundidas, espalhadas. Observem que não estou falando de história, que é uma 

narrativa predominante baseada em documentos, em fontes materiais, estou falando 

de memórias. Memórias são diversas, pode ser representada por diversas versões 
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de um mesmo fato, contudo, se não são estimuladas, vividas, representadas e/ou 

repassadas, elas se perdem. 

O que aquele espaço, ainda tendo o Hospital Federal dos Servidores do Estado 

como exemplo, representa para cada uma das pessoas que o frequentam? Sejam 

pacientes, funcionários, fornecedores, acompanhantes e visitantes e etc. Quais são 

as narrativas que essas pessoas podem nos contar sobre aquele espaço? Quais 

são as suas memórias? Elas as fazem rir, chorar, irritar-se, emocionar-se? Resgatar 

essas memórias é essencial, uma vez que uma instituição, como um espaço vivo, 

só existe por conta das memórias que as permeiam. 

Quando essas memórias são valorizadas é gerado no indivíduo que lembra o 

sentimento de pertencimento, e quando há pertencimento, há valorização. Memórias 

formam a identidade de um lugar e a identidade forma a marca daquele espaço, 

independente de publicidade e da comunicação institucional. O que fica marcado 

na memória dos mais diversos usuários é a marca que determinado espaço carrega.

Concluindo devaneios

A memória, está no campo da narrativa, das emoções e sensações, o que aquilo 

representou para cada um. Compartilhar memórias é compartilhar sentimentos, é 

compartilhar vivências, e essas memórias, mas do que a história oficial, é que forma 

a identidade de um lugar, seja ele, uma nação, um museu, um grupo social, uma 

instituição. Portanto, se compartilhar as memórias é tão essencial para a constituição 

da identidade de um espaço, se é através delas que uma instituição realmente será 

conhecida e reconhecida, há de se poder afirmar que as memórias que um espaço 

evoca são seus verdadeiros acervos, são os pilares que o instituem. 

Os processos de construção de memória são processos de escolha que são 

construídas dentro de uma série de jogos e negociações políticas, sociais, culturais, 

de políticas públicas específicas, das diversas perspectivas de cada indivíduo 

e o mais importante de todos os processos, a transformação do tempo. Todos 
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esses processos levam uma instituição a assumir uma identidade e não outra. Eles 

respaldam a afirmação de que instituições produzem memórias, que estas estão 

pautadas nessa mesma instituição com o discurso institucional, mas também na 

singularidade social e de vivência de cada um que a frequenta. Assim, as instituições 

são um objeto em constante transformação e essas transformações são realizadas 

por pessoas que estão em movimento contínuo, em um mundo que não para de 

mudar.

Complicado? Eu falei que eram apenas devaneios e romantização. Também 

estou tentando entender.
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO NA SAÚDE
Nilson Alves de Moraes21

Resumo: Estudaram-se a atualidade e as estratégias constitutivas das lutas e debates 
sobre memória social e História na Saúde. Consideram-se o contexto e os discursos 
que constituem a produção sócio-histórica específica a determinados grupos sociais 
e institucionais que se refere a uma estratégia ou uso conjuntural de sentidos e 
percepções. Entende-se que ela estabelece um campo de lutas e de disputas de 
sentidos envolvendo estratégias, discursos, linguagens e alianças sociopolíticas 
conjunturais com objetivos explícitos. Portanto, trata-se de uma intervenção 
estratégica e intencional na ciência, e nas instituições, na vida de grupos e da 
sociedade. Tomou-se a memória como um recurso humano e social, metodológico e 
político (disciplinar) de garantia, intervenção e produção relacional, da conjuntura na 
luta estrutural. O Hospital Federal dos Servidores do Estado, na Gamboa, é motivo 
para as reflexões nos processos sociais, educativos e na compreensão do processo 
saúde/doença, na realidade sóciossanitária e política.

Palavras-chave: Memória social. Disputa de sentidos. História. Patrimônio na saúde.

O tema e a conjuntura

A vida é o desafio mais presente e urgente, implicando numa conquista em 

uma produção cotidiana, política, social, subjetiva e científica. A vida –biológica 

e social- é disputada por diferentes e antagônicas instituições, conhecimentos e 

poderes sociais. Fala-se cada vez mais em biopoder e necropolítica, que exercem 

e nos submetem a riscos, a diferentes instâncias reguladoras, controladoras e 

disciplinares. Uma dominação e um controle que não se fizeram com a tranquilidade 

pretendida pelos poderes envolvidos. Houve resistências. 

Uma reflexão que se pretende “Olhares sobre Educação” é tomar as tensões 

e a pluralidade como desafio e, portanto, fazer ou garantir a convivência entre 

as diferenças, antagonismos e solidariedade, sendo um ponto de partida para a 
21  Cientista social, Professor-Titular e Pesquisador (Programa de Participação de Professores Aposentados 
- PROPAP) do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPG-PMUS) da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
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compreensão do mundo e das instituições. No título da proposta a História já se 

revela em riqueza e incertezas. 

Quando uma análise institucional é reclamada retoma-se às reflexões de 

Madel Luz (1982) para quem as instituições sociais estão inseridas e se constituem 

num modelo de sociedade que não pode ser desvinculado das suas propostas de 

intervenção nessa mesma sociedade das suas proposições políticas implícitas. A 

hipótese de trabalho de Luz é que as instituições estatais de saúde são construções 

históricas portadoras de um discurso técnico-científico e praticam esse discurso-

saber sob a forma de intervenção maciça e organizada na vida de diversos setores 

da população. Dessa forma as instituições sociais se transformam também em 

agências políticas.

Segundo Luz, as instituições estão sempre dialogando, revestindo e constituindo 

a conjuntura. Assim, as instituições de saúde são portadoras de um discurso 

técnico-científico e praticam esse discurso-saber sob a forma de intervenção maciça 

e organizada na vida dos diversos atores e setores da produção, da organização dos 

poderes e da população, tornando-se vigorosas agências políticas de organização, 

contenção social, reprodução política e controle da doença e da saúde coletiva.

A criação do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e de outras 

instituições médico-previdenciárias é uma imposição institucionalizada do Estado, 

reconhecendo e negociando com um discurso científico e assistencial. Luz aponta 

que a consequência desse discurso hegemônico estatal foi o aumento da assistência, 

da estrutura hospitalar e da figura do médico assalariado e dependente de amplas 

tecnologias e serviços hospitalares.

O HFSE simbolizava e expressava o modelo perfeito de competência e prática 

médica mais avançado e que deveria ser perseguido, oferecido e desejado por todos. 
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Trata-se de um objeto de esperanças, incendeia o imaginário curativo e profissional 

por mais de 30 anos. 

A sociedade e os indivíduos resistiram com poesia, arte, política, ciência, 

afeto e mobilização influenciando todo ambiente. Desde o século XVIII, o hospital 

e as instituições biomedicalizadoras estão presentes e se esforçam em demonstrar 

nossos limites e possibilidades. O hospital é uma das faces modernas da busca 

de dominação e do controle com uma racionalidade e uma velocidade própria ao 

capitalismo. 

No Brasil o hospital, foi, principalmente no século XX, expressão –mas não o 

único- da acumulação de capital, do poder científico e político e local de recuperação 

e pretensão à produção de corpos saudáveis e produtivos. O hospital moderno, no 

país, convive com as antigas “instituições totais”. 

Os hospitais eram a peça mais complexa e visível da assistência médica 

prestada ao trabalhador urbano no Brasil, no sistema montado por Vargas. Estes 

integravam o sistema previdenciário, eram fragmentados, organizados e dirigidos 

às categorias e sujeitos a direitos específicos para categoria profissional atendida 

ou segurada, que se modifica e expande desde os anos 1934 não sendo uma 

construção livre de resistências e interesses contrariados. Isso implica em dissociar 

a construção desse hospital de um projeto que assegurava melhoria na qualidade de 

vida da população ou garantir a superação da pobreza que predominava na população 

urbana do Rio de Janeiro. O acesso aos serviços era restrito àqueles que estavam 

incluídos formalmente na força de trabalho. 

A expansão e a diversificação das atividades econômicas em ambientes 

urbanos, a partir dos anos 1930, com uma acelerada expansão industrial e a maior 

organização e mobilização política dos trabalhadores, acabaram por implicar na 

ampliação da demanda da atenção à saúde dos trabalhadores cujo modelo de atenção 
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médico-hospitalar e cuja ampliação da rede de serviços de saúde era oferecida por 

meio dos Institutos de Previdência. A exceção era o IAPI.

A conjuntura iniciada no pós-1930 colocava no Brasil em questão o antigo 

modelo assistencial e curativo. Ao contrário das unidades hospitalares e asilares que 

faziam prevalecer à internação, o controle e a permanência do paciente, o hospital, 

com o conhecimento da arquitetura e da engenharia, permite o acesso e revelam os 

novos materiais, concepções e a complexidade das tecnologias utilizadas em diversas 

oportunidades e a ação racionalizada das diversas especialidades empenhadas em 

oferecer ao paciente conforto, condições ambientais e proximidade de recursos no 

processo de recuperação do paciente e seu breve retorno ao lar e à sociedade. 

O HFSE é um tema fascinante que revela as armadilhas das fronteiras 

institucionais e disciplinares, entre a História, a memória e a assistência médica 

revelando um patrimônio único, articulador de diferentes e tensos encontros e ações 

de profissionais e saberes22. 

A localização do HFSE era uma opção de dirigir-se a um público específico. 

O quarteirão da Gamboa, onde se localiza na Rua Sacadura Cabral, o HFSE, está 

situado em uma região de fácil deslocamento e acesso para diferentes regiões do Rio 

de Janeiro. Importa relacionar a construção do HFSE com outras construções que 

o Estado Nacional realizava naquele momento no Centro da Cidade. Av. Presidente 

Vargas, Estação D. Pedro II da Central do Brasil, Ministério da Fazenda e Ministério 

do Trabalho, entre outras. Em todas elas não havia um traço arquitetônico coerente 

ou único, mas as influências das grandes obras dos Estados Unidos e da Alemanha 

estavam presentes (TURIBIO, 2004). 

Naquele hospital aponta-se aquela que foi a primeira unidade moderna de 

medicina, uma construção que rompe uma trajetória ou tradição europeia da idade 

média e apresenta ao Brasil e aos profissionais de saúde o emergente modelo 

22  Além de fontes bibliográficas públicas utilizo elementos e conversas afetuosas e informativas com Aluizio 
Salles	da	Fonseca	e	Odilon	Duarte	Baptista.	Na	verdade,	este	texto	é	uma	forma	de	“pagar	uma	dívida”	de	mais	de	
trinta anos (1987-1988) com os dois. Participei, em caráter profissional de depoimentos importantes e fundamentados, 
com todos os rigores técnicos e científicos, realizados por pesquisadores e que estão incorporados ao acervo da 
FIOCRUZ.
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americano de intervenção e saber médico, identificado como uma ciência moderna, 

de utilização intensa de exames e tecnologias no diagnóstico e no cuidado exigido 

por cada paciente. Nesse momento, unidades compostas de pavilhões, é substituída 

pela forma de um grande bloco com diversas comunicações, onde se distribuíam 

diversos ambulatórios, serviços, especialidades médicas, gestão e administração, 

laboratórios, bibliotecas, acervos documentais, espaços de encontros, centros de 

estudos e formação dos profissionais e estudantes de saúde. 

O hospital, a partir dos anos 1930 e com a influência do modelo científico 

e assistencial norte americano assume um diálogo com a sociedade e as demais 

instituições sociais, desenvolvendo ações educativas, culturais e de informações 

organizadas contra as moléstias e atitudes de riscos. Ele não se fecha mais em si. 

Os hospitais do sistema previdenciário produziram um aparente paradoxo. Embora 

focados no trabalhador, se constituíram fundamentais na organização e privatização 

do setor.

Os novos e complexos hospitais constituídos pela Previdência Social fazem 

parte de uma conjuntura em que o processo político-ideológico, a expansão 

econômica e as mudanças na prática médica estabelecem um diálogo tenso. 

Os hospitais que integravam o sistema previdenciário (fragmentados por 

categorias e sujeitos a direitos específicos a cada categoria profissional atendida ou 

segurada) que se modifica e expande desde os anos 1934, não era parte de uma 

construção livre de resistências e interesses contrariados. A edificação deste e de 

outros hospitais nos anos 1930 cobre demandas e atende a situações e a condições 

específicas de uma sociedade e de uma medicina que se modificam. Uma medicina 

em que o compromisso com a ciência é crescente e as influências da bacteriologia da 

ciência e do novo modo de fazer ciência na medicina tornam urgentes as edificações 

compatíveis com essa situação. 

O HFSE construiu uma história ainda desconhecida, singular, tensa e motivou 

representações e expectativas que podem estar presentes ou encontradas em 
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diversas narrativas. Este se tornou um lugar ou centro de cuidado e de produção do 

saber, de práticas médicas e de saúde, esmagado por diferentes ações de governo 

e desmobilização ou incapacidade da sociedade, o que implicou em perder ou foi 

condenado em seu vigor pelo golpe militar de 1964 com as novas ações e orientações 

de políticas de saúde impostas. 

O HFSE, desde a sua inauguração, em 1947, foi considerado um marco no 

setor. Representava o que havia de mais moderno na assistência médico-hospitalar. 

Um novo e reconhecido símbolo coletivo. A imponência de sua fachada e o volume 

de sua edificação destacavam sua distribuição, e organização espacial onde a 

circulação e a distribuição das especialidades não produziam concorrência e a 

arquitetura participava da organização e racionalidade da assistência. Os materiais 

utilizados na construção apontam para a racionalidade e técnicas.

Os responsáveis pela arquitetura de um hospital consideram e incorporam o 

contexto ambiental, as utopias de uma época e os esforços de permitir um melhor 

e mais ágil uso do espaço, inclusive para a redução das distâncias para as ações 

assistencial e curativa a que propõe. Permite que a racionalidade e a humanização 

nas ações ambulatoriais, nas unidades de diagnósticos, internação, intervenção 

nos corpos e terapia possuam autonomia e permitam crescente integração e novos 

modos de cuidar.

Dito de outra forma, um novo ambiente e relações sociais e técnicas são 

impostas. A superação da visão que se tratava de uma “instituição total” e que a 

população que se dirigia ao hospital e transitava entre o consumidor de equipamentos, 

serviços e cuidados especiais em saúde aceleravam as mudanças, nem separação 

e nem exclusão. Os impactos da urbanização implicam na crescente concentração 

populacional e na valorização dos espaços físicos. 

A introdução e o uso crescente das tecnologias nas práticas médicas e no 

funcionamento das unidades de saúde coincidem com a crescente verticalização 

dos espaços públicos. Os hospitais modernos começam a exigir uma complexa 
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e ágil infraestrutura predial, voltadas a receber, classificar e cuidar dos espaços 

públicos e de pacientes com demandas e urgências específicas e especializadas. 

Novas tecnologias e novos materiais também estão presentes na construção civil, 

que vive constrangida entre os custos e o melhor aproveitamento dos espaços. 

Elevadores, sistemas de ventilação e circulação, adaptação e mudanças nos espaços 

são reclamações constantes. 

O HFSE não se resume a uma edificação monumental, diferente da tradição 

dos hospitais de formato pavilhonal; sua preservação importa e permite avanços 

analíticos. O patrimônio, por si, não conta a História e a memória, ele posibilita 

inventar (no sentido de Hobsbawn), analisar e considerar a percepção museal e 

do patrimônio que a população, os profissionais envolvidos na instituição e os 

usuários de seus serviços, ao contatar e evocar memórias, tecem sobre identidades 

e narrativas. O HFSE é um espaço recente e propício para a evocação de memórias, 

afirmação identitária e produção de narrativas e conexões possibilitando explicar a 

cidade, sua História e a conjuntura daquilo que existe de mais intenso, o orgulho do 

que se acreditava ser uma cidade maravilhosa, competente e moderna.

O HFSE é, portanto, o que Pierre Nora (1993) consagra como um “lugar de 

memória”23. Do nosso ponto de vista, um “lugar de memória” é uma referência e 

afeto para alguns e é tomado conjunturalmente e, guarda uma memória que empresta 

um valor fundamental ao grupo. Não é uma condição histórica e coletiva. Pensa-se 

o HFSE como uma unidade médico-assistencial e instituição médica estratégica, 

exemplar e compromissada com uma ideia de sociedade e de agir científico e 

23  Para Nora, no mundo moderno, a memória social deixou de estar associada à vivência da tradição e dos 
costumes, sendo articulada a lugares, outros espaços, além do homem, deixando de se constituir em função ativa 
do conjunto da sociedade para se constituir como atributo de alguns, tomando forma em lugares determinados 
significativos e passando a depender de agentes e especialmente dedicados à sua produção. Portanto, considera-se 
que os projetos sociais e as disputas de sentidos se organizam nos lugares de memórias. Outra relação possível é o 
estabelecimento de disputas de sentidos em torno desses lugares de memórias. 
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profissional. Tomaram-se os discursos do HFSE e sobre o HFSE como ponto de 

partida, não como a expressão de verdade24.

A adoção de um modelo de crescimento econômico, fundado na expansão 

das atividades econômicas, financeiras, dominantemente urbanas, em ambientes 

urbanos, a partir dos anos 1930, como política pública de Estado, implica em uma 

acelerada expansão industrial e na maior organização e mobilização política dos 

trabalhadores, ocasionando mudanças demográficas e ampliação da demanda da 

atenção à saúde pelos trabalhadores onde o modelo de atenção médico-hospitalar e 

a ampliação da rede de serviços de saúde eram oferecidos através dos ambulatórios 

e hospitais vinculados ou próprios dos institutos de previdência. Mais uma vez, a 

exceção era o IAPI.

Em 1934, foi criado o Hospital do Funcionário Público no Rio de Janeiro. 

Em 1938 este Hospital é incorporado ao Instituto de Previdência e Assistência aos 

Servidores do Estado (IPASE) e, em 1947, inaugurado. Inaugurado sem Getúlio Vargas 

e os trabalhistas. Entre 1934 e 1947, a História brasileira vive momentos distintos 

do Governo Vargas e a conjuntura internacional é modificada com a constituição de 

um novo sistema de poder centrado em duas formas que homogeneízam as ações. 

A radicalização dessa tendência permite que, partir de 1964, supondo, 

temendo ou inventando uma guerra ideológica e econômica, o Brasil se alinhe ao 

projeto capitalista e reprima movimentos sociais, retire direitos sociais, reprime 

desmobilize a sociedade organizada. Um dos resultados da violência contra os 

interesses da sociedade se realiza com a prática médica e sanitária migrando e 

centrada na medicina privada. 

Estudando a História do HFSE é possível conhecer o cotidiano e os 

enfrentamentos assistenciais e científicos, a sobrevivência e a permanência das 

memórias e suas representações. No HFSE as histórias individuais e coletivas 

24  Partimos de uma revisão bibliográfica, documental e anotações resultadas de depoimentos e conversas 
afetuosas realizadas nos fins de 1988, com Aluízio Salles da Fonseca e Odilon Duarte Baptista, dois médicos 
apaixonados pelo HSE e com Josete Luzia Leite, enfermeira comprometida com a competência representada por 
essa instituição.
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devem ser tomadas por um analista imaginativo e atento às marcas anunciadas 

nas medidas do espaço presente, revelando os acontecimentos do passado. Ele é 

objeto de esperanças, incendeia o imaginário curativo e profissional por mais de 

trinta anos. O HFSE simbolizava o modelo de competência e prática médica mais 

avançada e que deveria ser desejada por todos.

O HFSE interfere na lógica ambiental, assistencial e no imaginário como bens 

patrimoniais. Como patrimônio, em suas diferentes formas, atua nas representações 

sobre a saúde e país capaz de manter um hospital com o porte e a história do 

HFSE em funcionamento instituindo e promovendo identidades. Cultura, saúde e 

patrimônio são construções históricas, sociais e discursivas, que se expressam a 

partir de sujeitos, lugares, interesses, estratégias e suportes diferenciados e, como 

tal, revelam-se como itinerários simbólicos que produzem relações de poder, saber, 

identidades, linguagens e práticas sociais. Ao considerar cultura, saúde e sociedade 

como conjunto de equipamentos, ações, serviços, signos e condições gerais de 

existência que influenciam o modo de ser e a qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade, museu, patrimônio e cultura serão tomados como construções históricas, 

sociais e tecnológicas, simultaneamente simbólicas, ideológicas e filiadas a uma 

dada formação histórico-ideológica e cultural hegemônica.

O HFSE implicou e estimulou uma luta de representações entre a modernidade 

médico-social de cunho hospitalocêntrico e químico-farmacêutico e a prática restrita 

da oferta à população de serviços necessários à sua sobrevivência e à continuidade 

no processo produtivo. Sua existência mobiliza e dota de sentido o discurso do 

patrimônio evidenciando a emergência de um novo projeto estético, arquitetônico, 

urbano, que traduz um novo projeto de nação, de cidadão e de prática médica e 

assistencial que se afirma comprometida com o futuro. 

A preocupação com o patrimônio cultural e em especial o patrimônio em 

saúde, ganhou importância estratégica nas últimas décadas. De início, a preocupação 

acontecia em relação à preservação e à conservação de bens materiais, especialmente 
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as edificações e os equipamentos da prática médica cotidiana ou da produção de 

insumos. Mais tarde, ficou claro que os bens materiais, que deveriam ser garantidos 

como os bens imateriais, ganham novos sentidos e usos coletivos, institucionais e 

dos conhecimentos e disciplinas científicas fazem parte do universo a ser preservado. 

Os patrimônios da saúde são também patrimônios culturais, falam de uma 

sociedade, valores e práticas de uma época. Temas como relação de bens tombados, 

ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que apresentam 

e protegem alguns hospitais e edificações relacionadas à saúde e os inventários 

inclusive aqueles promovidos pela Rede Brasil de Patrimônio Cultural da Saúde. 

As diversas abordagens exigidas evidenciam a importância do patrimônio e da 

preservação para a história da saúde e da cultura no Brasil.

O HFSE e outras instituições previdenciárias como imposição institucionalizada 

por parte do Estado, reconhece um discurso médico-assistencial, o aumento 

da assistência, da estrutura hospitalar, do assalariamento, da dependência de 

tecnologias e serviços hospitalares. O HFSE possibilitou, a uma geração de 

profissionais de saúde, uma memória altamente emocional e por se tratar, para 

essa geração da população local e profissionais desse tempo, de um patrimônio 

essencial. Os hospitais construídos para atender ao setor previdenciário são motivos 

de identificação e paixão. Tempos em que uma ideia de prática e exercício médico 

vivia e produzia outros habitus.

No caso da medicina isso fica mais explícito e o HFSE, caracteriza as tensões 

e reversões de uma instituição em uma conjuntura. Pensa-se o HFSE como um 

patrimônio, uma unidade médico-assistencial e instituição médica estratégica, 

exemplar e compromissada com uma ideia de sociedade e de agir científico e 

profissional. As narrativas sobre o HFSE possibilitam descortinar fragmentos das 

relações sociais, técnicas, gerenciais e políticas estabelecidas nessa instituição. 
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Toda narração é revelação e implícitos. Antes de revelar, ela seleciona, hierarquiza, 

classifica o que escolheu e organiza esses eventos.   

As ciências humanas e as Ciências Sociais são constitutivas de narrativas e 

poder. Para os hospitais do setor previdenciário, que formavam o chamado sistema 

médico previdenciário, assegurá-la, negá-la ou desconsiderá-la é tentativa de apagá-la 

da História, da vida das pessoas e da constituição da ciência no Brasil. Dois pensadores 

contemporâneos demonstram a complexidade e a gravidade desse esforço em buscar 

apagar ou negar os processos históricos. Le Goff (1994) demonstra que “tornar-

se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das 

classes, dos grupos, dos indivíduos que dominam as sociedades históricas”. Com 

Pollak (1989), há a demonstração da convivência e disputa de modelos antagônicos 

de constituição de memória e seus usos. Observou-se que, de um lado, existe uma 

memória oficial que seleciona e ordena fatos segundo critérios próprios e constrói, 

considerando ou não silêncios, sombras, esquecimentos, repressões e estratégias de 

exclusão. De outro lado, há várias memórias sociais subterrâneas que transmitem, 

conservam e produzem lembranças e comportamentos proibidos, desqualificados ou 

ignorados pelos discursos e representações predominantes. 

Como se fosse uma pequena conclusão para iniciar uma conversa 

Escola, assistência e patrimônio são referências e condições para pensar o 

HFSE. Lugar de formação acadêmica, profissional e de constituição de habitus na 

saúde. Um local que é também uma síntese. As narrativas sobre o HFSE possibilitam 

descortinar fragmentos das relações sociais, técnicas, modelo assistencial e de 

cuidados, gerenciais e políticas institucionais. A narração demonstra o que e quem 

deve ser valorizado ou não.  

O papel e o significado da saúde é estratégico para a população. A cultura 

se coloca no imaginário social como solução de efeitos sociais e simbólicos sobre 

o indivíduo. Pelo imaginário, a sociedade e os indivíduos explicitam tensões e 
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demandas, obrigando a sociedade dispor e conferir diversos sentidos e sujeitos 

a diferentes ameaças a desenvolver estratégias de superação dessa condição ou 

possibilidade. 

Discutindo a cultura percebe-se a vocação interdisciplinar do tema Memória 

Social como uma reflexão e fenômeno complexo, construído coletivamente, que se 

encontra nas representações, rituais, comemorações, textos, instituições e outras 

manifestações da cultura e da sociedade. Os espaços e os lugares da memória 

coletiva são revelados nos espaços local, regional, nacional, global, virtual. Mais 

ainda, nos monumentos, documentos e representações dos saberes, celebrações e 

formas de expressão nos diversos domínios da prática social.

O HFSE não constitui apenas uma edificação monumental, uma referência 

arquitetônica, sua preservação importa mas ela não conta a História e a memória 

que ele posibilitando inventar (no sentido de Hobsbawn), analisar e considerar a 

percepção museal e do patrimônio que a população, os profissionais envolvidos na 

instituição e os usuários de seus serviços ao contatar e evocar memórias, forjar 

identidades e narrativas

A manifestação da modernidade está no cunho hospitalocêntrico e na 

predominância das tecnologias de exames, na introdução da estatística, na afirmação 

química e farmacêutica e na adequação do conhecimento ao mundo da produção a 

que se destinam os serviços oferecidos na unidade de saúde. São conquistas das 

técnicas e das ciências.

O sistema médico previdenciário e suas unidades médicas e assistenciais 

traziam essas marcas, produziam outros significados, implicavam em um novo 

projeto estético, arquitetônico e urbano que traduzem outra ideia de nação, de 

cidadania e de práticas médicas e de serviços de saúde, apresentando este novo, 

que não esgotava naquilo que existia antes ou nos designados grupos e projetos 

emergentes. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE: DESAFIOS E POTENCIALIDADES NO PERÍODO 
DA PANDEMIA DA COVID-19

Patrícia Quintans Cundines Pacheco25

Resumo: Refletir sobre a mediação da mesa intitulada “As experiências em 
educação permanente dos Hospitais e Institutos do Ministério da Saúde no período 
da pandemia”. A infecção pela SARS-CoV-2, emergente doença do coronavírus, 
identificada inicialmente na China. Em março de 2020 foi classificada como 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde, devido ao potencial de espalhar-se 
pelos continentes por meio de transmissão comunitária. A partir desse cenário de 
preocupação social e profissional com a segurança dos trabalhadores, os hospitais e 
institutos do Ministério da Saúde no Brasil, por meio de seus serviços de Educação 
Permanente, viram-se diante do desafio de capacitar seus trabalhadores. A mensagem 
mais impactante trazida pelos palestrantes foi que processo ensino-aprendizagem 
necessita apoiar-se nos coletivos, incentivando a troca de ideias sobre os incômodos 
do processo formativo. A ferramenta do trabalho remoto proporcionou o olhar 
sobre o que foi feito e o efeito das ações de Educação Permanente realizadas. A 
possibilidade dos profissionais de saúde de contaminar-se e de contaminar alguém, 
e de morrer, foram debatidos entre os pares e vistos como potencialidades para se 
fazer um processo formativo a muitas mãos. O advento da vacina, as pesquisas 
em andamento, o comportamento do vírus SARS-CoV-2, as políticas de saúde, os 
gestores, a sociedade desenharão cenários que a Educação Permanente precisará se 
reconstruir continuadamente por meio de reflexão coletiva.

Palavras-chave: Educação Permanente. Pandemia. Hospitais. Tecnologias em saúde. 

Debates. 

25  Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Mestre e 
Doutora em Enfermagem e Biociências (UNIRIO). Atualmente coordena o serviço de Educação Permanente do 
Hospital	 Federal	 dos	Servidores	do	Estado	 (HFSE)	e	é	membro	da	equipe	 técnica	da	Área	de	Ensino	e	Pesquisa	
(HFSE). E-mail para contato: patrícia_quintans@hotmail.com.
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Introdução

 O objetivo deste artigo é refletir sobre a mediação da mesa intitulada “As 

experiências em Educação Permanente dos Hospitais e Institutos do Ministério da 

Saúde no período da pandemia”, ocorrida em 22 de outubro de 2020. 

 A infecção pela SARS-CoV-2, emergente doença do coronavírus, identificada 

inicialmente na China, disseminou-se em fins de 2019 para países adjacentes. Em 

março de 2020 foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), devido ao potencial de espalhar-se por diferentes continentes por meio de 

transmissão comunitária (FREITAS; NAPINOGA; DONALISIO, 2020; RODRIGUES; 

GERZSON, 2020).

 Os números de infectados e de mortes relacionadas à síndrome respiratória 

aguda grave, principal sintoma grave do SARS-CoV-2, ao redor do mundo foram 

explodindo, e em fevereiro de 2020 o Brasil identificou a primeira pessoa infectada 

em seu território (OLIVEIRA, LUCAS, IQUIAPAZA, 2020). A partir desse cenário 

onde houve uma imediata preocupação social e profissional com a segurança dos 

trabalhadores da linha de frente da assistência (SILVA, SILVA, COSTA, 2020), os 

hospitais e institutos do Ministério da Saúde no Brasil, por meio de seus serviços de 

Educação Permanente, se viram diante do desafio de capacitar seus trabalhadores. 

 As ações de Educação Permanente se voltaram para árdua tarefa de instituir 

barreiras para proteção dos trabalhadores expostos ao vírus no cotidiano laboral. E 

nesse sentido aliou-se a Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) institucional para 

que os protocolos para paramentação e desparamentação dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), por exemplo, fossem repensados e reelaborados, assim 

como tantos outros treinamentos realizados com foco na melhoria da assistência ao 

usuário portador de COVID-19. 

 Essa organização e diálogo constante entre a Educação Permanente e a 

CCIH favoreceu o ensino do manejo e acondicionamento correto de insumos, o que 

em alguma medida, evitou a contaminação maciça dos trabalhadores, auxiliou na 
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preservação de materiais em face da falta de insumos iminente e tornou a equipe de 

saúde mais preparada para qualificação das ações assistenciais.  

 Por outro lado, os desafios do processo educativos em tempos de pandemia 

são muitos. E para ajudar a pensar nesses desafios e também nas diversas 

possibilidades de fazer Educação Permanente, o ciclo de debates “Olhares sobre 

Educação” organizou a mesa intitulada “As experiências em educação permanente 

dos Hospitais e Institutos do Ministério da Saúde no período da pandemia” que 

contou com as participações especialíssimas dos pesquisadores do campo da saúde 

coletiva: Emerson Merhy e Ruben Mattos. 

A educação permanente em rede

 A mensagem mais importante trazida pelos palestrantes foi que a Educação 

Permanente necessita apoiar-se nos coletivos por meio da incorporação de 

trabalhadores da ponta, gestores, universidades parceiras, usuários do sistema, 

incentivando a troca de ideias sobre os incômodos do processo formativo. Nesse 

contexto, o medo que os profissionais da linha de frente da assistência sentiram 

diante da pandemia, tais como: a possibilidade de contaminar-se e de contaminar 

alguém, e de morrer (TEIXEIRA et al., 2020) foram debatidos e vistos como 

potencialidades para se fazer uma Educação Permanente com o outro e não para o 

outro, ou seja realizar o processo formativo a muitas mãos. 

 A experimentação de territórios como potencial de construção coletiva ampliou 

a ferramenta do trabalho remoto que proporcionou o olhar sobre o que foi feito e 

o efeito das ações de Educação Permanente realizadas. A participação de distintos 

grupos sociais, a possibilidade de os sujeitos manifestarem suas indignações, suas 

vivências e trocas de experiências perpassou o território físico estabelecendo um lugar 

de fala muito mais intenso do que antes da pandemia. A utilização de capacitações 

na modalidade virtual também abriu espaço para acesso de uma gigantesca rede de 

trabalhadores que não teriam como obter esse treinamento no formato presencial 



MINISTÉRIO DA SAÚDE OLHARES SOBRE EDUCAÇÃO

104

na mesma velocidade, sem contar com as restrições impeditivas para realização de 

capacitação para grandes contingentes. 

 Ainda estamos aprendendo a lidar com novas formas de relação interpessoal 

na modalidade remota. É inegável sua potência nos processos formativos pós-

pandemia (CAETANO et al., 2020). Contudo, para muitas pessoas, em especial, 

trabalhadores da saúde com dificuldades de utilizar canais via internet - seja pela 

resistência a mudança do formato presencial, seja pela ausência de habilidade ao 

lidar com dispositivos eletrônicos - a modalidade remota tem sido um desafio para 

adesão a algumas capacitações. No entanto, permitiu que a Educação Permanente 

desenvolvesse mecanismos que considerassem esse público elaborando estratégias 

de ensino e de acolhimento mais inclusivas. O desafio ainda não está superado, mas 

já apresenta avanços na medida em que construímos mais ações de educação que 

sejam significativas às pessoas. 

 Não sabemos quanto tempo ainda teremos de pandemia, quanto tempo 

precisaremos nos manter em distanciamento social, e como estará à saúde mental 

de todos nós. Assim, as ações de Educação Permanente estarão em construção 

contínua. O advento da vacina, as pesquisas em andamento, o comportamento 

do vírus SARS-CoV-2, as políticas de saúde, os gestores, a sociedade desenharão 

cenários que a Educação Permanente precisará se reconstruir continuadamente por 

meio de reflexão coletiva. 

 O futuro é algo que as pessoas não têm lá muita facilidade de lidar. E para 

todos nós que participamos do ciclo de debates, neste inimaginável 2020, foi 

absolutamente terrível nos depararmos com a perda irreparável, falecimento do 

nosso querido amigo e mestre Ruben Mattos, no dia 25 de dezembro, poucos dias 

após a sua participação no evento. Ruben deixa um legado da mais alta contribuição 

para a área da saúde coletiva no Brasil. 

 Agradecemos Ruben, por todas as vezes que tivemos o privilégio de aprender 

e conviver com você. Sua produção intelectual: pesquisas, textos, palestras, aulas, 
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vídeos, como este do ciclo palestras, ficaram aqui neste território o que nos permitirá 

te ver e te ouvir por mais e mais vezes. 
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A FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA O SUS QUE QUEREMOS

Tatiana Wargas de Faria Baptista26

Resumo: Três grandes questões são apresentadas para se pensar a formação dos 
trabalhadores para o Sistema Único de Saúde (SUS): Que SUS queremos e quem 
define esse querer; Quem são os trabalhadores da saúde e o que esperamos deles no 
SUS? Que formação pode potencializar a prática em saúde na perspectiva proposta 
para a construção do SUS. Cada conjunto de questões é trabalhada a partir de uma 
cena extraída do cotidiano de serviços de saúde numa aposta que as situações/
cenas/experiências acionem um sentimento de reconhecimento, pertencimento, 
adesão e movimento de transformação da prática em saúde. Assume-se que o 
trabalhador da saúde, porque maneja com vidas, deveria ocupar o lugar aprendiz, 
lugar do não saber, de manejo de dispositivos/ferramentas que ajudem e provoquem 
as confluências, os diálogos, os afetos, o cuidar-se. A ética que conduz sua ação é o 
compromisso que se tem com uma prática respeitosa e de reconhecimento do saber 
do outro, potencializando desta forma o próprio cuidado em saúde.

Palavras-chave: Formação em saúde. Trabalhador da saúde. Saúde coletiva. Sistema 

único de saúde. Prática em saúde.

Esse texto apresenta convites e propõe questões para pensarmos a formação 

dos trabalhadores para o Sistema Único de Saúde (SUS). Mas antes mesmo de 

tratar do que almejamos para a formação em saúde, penso que é importante dedicar 

um tempo para refletirmos sobre o SUS que queremos e quem define esse querer. E 

tão importante quanto essa primeira aproximação, considero que é preciso que nos 

perguntemos a quem se destina a formação em saúde, quem são os trabalhadores 

da saúde e o que esperamos deles no SUS. Feito esse caminho inicial considero 

26  Psicóloga, Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) e Pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/FIOCRUZ). Integra 
o Grupo Caminhos para Análise de Políticas na Saúde. Desenvolve atividades de docência e pesquisa nos temas: 
história	da	saúde,	saúde	coletiva	e	reforma	sanitária;	análise	de	políticas	públicas,	sistema	político	e	saúde,	relações	
entre Poderes na saúde, com ênfase no Poder Legislativo. E-mail: twargas@gmail.com.
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que reunimos argumentos para debater sobre a formação em saúde e como seria 

interessante realizá-la.

O texto está organizado em três seções tendo no início de cada uma delas 

uma cena/situação que de algum modo acessei nos últimos anos, seja como usuária 

do sistema de saúde, seja como pesquisadora, docente e orientadora em cursos 

de pós-graduação em saúde coletiva. Desse modo, esse é um texto que se ancora 

na minha experiência de vida e profissional, a partir do que me atravessou e do 

que compartilhei com muitas/muitos parceiras/parceiros/alunas/alunos no decorrer 

desses últimos vinte anos. Ao acessar a experiência valorizo o que há de potência 

no diálogo (BONDÍA, 2002) com quem inicia a leitura desse texto, pois cenas do 

cotidiano em geral se repetem em diferentes espaços, com variações e peculiaridades, 

com novas nuances e repercussões, o que reflete um modo de se organizar de 

uma dada realidade social. Minha aposta é que as situações/cenas acionem nos 

leitores um sentimento de reconhecimento, pois são situações que também fazem 

parte de suas percepções/vivências. Ao favorecer o reconhecimento visamos 

também potencializar o sentimento de pertencimento e de adesão a movimentos de 

transformação. 

Que SUS queremos e quem define esse querer?

Chega à unidade básica de saúde uma mulher febril, com dores no corpo, 

condições gerais bem precárias. Numa primeira conversa identificam que a mulher 

não tem domicílio no território e que talvez esteja em situação de rua, sem muitas 

informações de contatos. A equipe de Saúde da Família está com a agenda lotada e 

a equipe de referência de Consultório na Rua não está acessível. A mulher aguarda 

ser atendida, mas agitada perturba o ambiente. Profissionais e usuários passam a se 

incomodar com sua presença e depois de um tempo a segurança é acionada. Não há 

possibilidade de atendimento na unidade de saúde, assumem que a mulher não é do 

território e acaba sendo retirada da unidade sem atendimento, sem acolhimento, sem 
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caminho... (Relato adaptado a partir das cenas trazidas em aulas pelos Residentes 

de Saúde da Família do município do Rio de Janeiro).

A cena descrita se apresenta de diferentes formas no relato de residentes e 

profissionais de saúde e ganha contornos específicos em outros níveis de atenção, 

como a assistência especializada, hospitalar ou a emergência. Há na organização 

do SUS normativas que dizem respeito à porta de entrada e ao acolhimento às 

demandas, mas nem sempre essas normativas dão conta (e nem deveriam dar) da 

diversidade e multiplicidade de questões que se apresentam na vida, no cotidiano 

dos serviços. Há tensões claras entre o prescrito/normas e a prática/cotidiano que 

precisam ser observadas quando se exerce a atividade de prestação do cuidado em 

saúde. Há que se assumir que não há racionalidade possível que consiga prever o 

que a vida impõe e que as normas podem servir no máximo como guias para ajudar 

na organização das ações, mas nunca como verdades universais.

Nessa cena algumas questões sobressaltam: a territorialização, que em tese 

deveria possibilitar maior acesso, posto que idealizada como uma estratégia para 

garantir maior aproximação com a população de um território, pode na prática se 

constituir em barreira, especialmente se assumida como regra única para acesso; o 

Consultório na Rua, que deveria viabilizar acesso a uma população vulnerabilizada, 

pode, quando assumido como o único lugar de atendimento à população de rua, 

marginalizar e dificultar ainda mais o acesso a serviços de saúde e restringir a porta 

de entrada.

Por que essas distorções ocorrem? São várias as possíveis explicações, em 

geral associadas ao modo e lugar que a política e a gestão ocupam na realidade 

brasileira e a forma dos governos relacionarem-se com as comunidades e territórios. 

Na organização do SUS no âmbito local as regras ganham vida própria. Há muitas 

vezes um SUS que dá certo ao lado de um SUS que não dá certo e o que leva a 

cada uma dessas situações está diretamente associado ao modo como a política 

é conduzida naquela realidade, o lugar que a saúde ocupa na política local, se há 
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recursos disponíveis para a saúde, se a gestão é comprometida com o projeto de 

organização do SUS, se os trabalhadores encontram espaço para desenvolverem o 

cuidado em saúde, se há participação no processo político e decisório de organização 

do sistema e dos serviços. 

No processo de construção do SUS, idealizou-se um sistema com princípios 

e valores que reforçavam uma prática participativa e democrática, o diálogo com 

e entre os diferentes atores e grupos sociais – os gestores, os trabalhadores da 

saúde, as comunidades. Assumia-se como pressuposto que o usuário deveria ser o 

personagem central para a organização do cuidado. Nesse sentido, um SUS ‘centrado 

no usuário’, como resume Mehry (1998), é um sistema que se organiza para atender 

as expectativas sociais porque visa: garantir o acesso aos serviços (universalidade), 

abarcar e compreender a totalidade de questões que pode interferir na saúde de 

grupos e indivíduos (integralidade), aproximar-se das situações específicas que 

atingem os territórios (descentralização) e promover o diálogo com o maior número 

de agentes sociais e usuários nos serviços, de modo a construir uma prática de 

saúde compromissada com a defesa de uma vida digna (participação social).

Mas não existe um SUS fixo. Uma ideia/um projeto só se concretiza quando 

há ação nesse sentido. O SUS remete a valores e princípios que se apresentam como 

nortes/imagem-objetivo que precisam ser cotidianamente acessados, perseguidos, 

revigorados no contexto dos serviços e espaços da saúde, mas também das 

comunidades. Há, portanto, uma necessária politização da saúde a ser empreendida 

no dia a dia. Politização no sentido de que todo ato de cuidado é um ato político 

(CECÍLIO, 2016) porque tensiona e enfrenta a realidade que se apresenta como 

produtora de doença ou sofrimento. Essa politização é algo que não se restringe 

ao gestor ou gerente de uma unidade, mas deve estar no cotidiano do trabalho em 
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saúde, na forma como os trabalhadores da saúde se percebem e atuam, no trabalho 

junto às comunidades e nos espaços de interação existentes.

Então, quem sustenta hoje o SUS e o que queremos do SUS são perguntas 

que remetem ao reconhecimento de quem fala em nome do SUS. Um SUS forte é 

aquele que é permeado pela diversidade de falas e quereres e não apenas pela fala 

da gestão ou da ciência/da academia. Deveríamos assim nos perguntar o que a 

favela espera e quer do SUS; o que os trabalhadores que têm planos de saúde como 

benefício indireto do trabalho esperam e querem do SUS; o que as mulheres, os 

negros e os quilombolas, a população LGBTQI+, os ribeirinhos, os povos indígenas, 

os deficientes, os idosos e todos os diferentes grupos que se reconhecem específicos 

esperam e querem do SUS; o que os 10% mais ricos esperam e querem do SUS. 

Há algo que unifique esses quereres? Como eles se apresentam para debate? Há 

debate?

Essa reflexão talvez nos ajude a compreender porquê há diferentes SUS no 

território brasileiro, porque existem contradições desses SUS com o projeto original; 

quando há adesão e quando há afastamento; que lutas, disputas e conflitos cada 

localidade enfrenta para concretizar a saúde como um valor universal.

Em tempos de pandemia de Covid-19, essas questões se tornaram ainda mais 

relevantes. Não há condições de se avançar na proteção à saúde da população sem 

uma estrutura de sistema de saúde. Mas juntamente com o SUS o enfrentamento 

da pandemia traz para o centro do debate as condições de vida e sociais. A escuta 

atenta aos quereres dos diferentes grupos sociais já teria revelado a necessidade de 

um enfrentamento contundente das desigualdades históricas persistentes. Então, 

o SUS que queremos é muito mais que acesso a serviços de saúde, é garantia 

de condições de vida digna para toda população, de acesso à água, saneamento, 

habitação, alimentação, educação, trabalho, renda, cultura, lazer e tudo mais que se 

faça necessário para se garantir dignidade no viver. Soma-se a isso como condição 

para uma vida saudável a luta antirracista e antimachista, questões estruturais de 
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nosso Estado e que precisam ser enfrentadas em todos os âmbitos, que não podem 

ser mais postergadas ou silenciadas.

Quem são os trabalhadores da saúde e o que esperamos deles no SUS?

São 6:45 da manhã e o grupo de WhattsApp da equipe de trabalhadores 

de uma Estratégia de Saúde da Família repercute uma cena de confronto armado 

no território entre o tráfico local e a polícia militar. Diversas são as preocupações 

que mobilizam a narrativa daqueles trabalhadores, que vão desde a tomada de 

decisão relativa ao funcionamento da unidade, a partir dos critérios de avaliação de 

risco, ao medo pelas diferentes situações de violência vivenciadas. Evidencia-se o 

medo pela exposição dos profissionais que estão chegando à unidade para iniciar 

o trabalho; pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que estão entre o fogo 

cruzado, abaixados em suas casas ou escondidos em alguma viela; pelos vizinhos e/

ou familiares que precisam se deslocar do bairro para trabalhar; pelo funcionamento 

ou fechamento das escolas e creches; acrescentados pelo compartilhamento das 

cenas de violência através de imagens, áudios e ou/relatos. (Relato adaptado de 

registro compartilhado por Viviani Costa, 2020).

O SUS é uma realidade nacional e capilarizada no território brasileiro. São 

muitos SUS e muitas situações nas quais se inserem os trabalhadores da saúde. 

Há o SUS da cidade e o SUS rural/campo/interior/floresta. Na cidade, há o SUS do 

asfalto e o SUS da favela. Há a favela sob conflito e a favela pacificada. Há no rural/

campo/interior/floresta, o distrito indígena, o quilombo, a população ribeirinha, os 

acampamentos. Em um país continental e diverso, construir um projeto nacional de 

saúde como o SUS é um desafio que é enfrentado cotidianamente pelos trabalhadores 

da saúde. São muitos e diversos os trabalhadores do SUS. São eles que desenham e 

constroem o SUS. Por isso, o lugar que ocupam no projeto político de consolidação 
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do sistema deveria ser pedra angular, ponto de partida para o desenvolvimento do 

sistema.

Na cena trago a realidade de trabalhadores da atenção básica em territórios 

vulnerabilizados. As dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores, assim 

como outros que ali exercem sua prática, como os trabalhadores da educação, da 

assistência, da limpeza urbana, etc., é perpassada pelas precárias condições de vida 

dos moradores. Todos sofrem a violência de Estado – moradores e trabalhadores - e 

não é a política de saúde de forma isolada que dará conta dela. A saúde, por meio 

de seus trabalhadores, pode apenas (e isso é muito!) ser testemunho e ressoar o 

que encontram nessas realidades e o que tudo isso impacta nas condições de saúde 

das pessoas. Os trabalhadores são porta-vozes potentes de não há saúde possível 

enquanto persistir esse tipo de violência!

Mas as violências explícitas sofridas no cotidiano estão somadas a outras 

violências, como a do não reconhecimento do papel do trabalhador da saúde, com 

o desprestígio de suas atividades e a precarização do seu trabalho, o que também 

favorece um distanciamento do trabalhador do que poderia ser o potencial de sua 

atuação nos territórios. O trabalhador da saúde, seja ele o ACS, o enfermeiro, 

o médico, o segurança ou o maqueiro, deveria encontrar condições de trabalho 

(salário, vínculo, insumos, etc.) que estimulasse seu engajamento e compromisso 

com o desenvolvimento do SUS em seu âmbito de atuação.

Mas, infelizmente, esse não é o cenário que predomina. Desde a criação do 

SUS, em específico desde a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080), ocorreram perdas 

importantes para a política de gestão do trabalho e educação em saúde que nunca 

foram devidamente reparadas. Em 1990, a lei orgânica foi aprovada com um 

conjunto de vetos a artigos que regulamentavam o trabalho em saúde, prevendo a 

isonomia salarial, um plano de cargos, carreiras e salários, a formação profissional 

(BAPTISTA, 2003). Uma pauta nunca recuperada, nem mesmo com a criação da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde em 2003. Agrava o cenário 
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a aprovação no final da década de 1990 da Reforma do Estado, promovida pelo 

Governo Fernando Henrique Cardoso e protagonizada pelo Ministro da Reforma do 

Estado Bresser Pereira. A Reforma do Estado brasileiro possibilitou a legalização da 

criação das Organizações Sociais (OS) que passaram a atuar como prestadoras de 

serviço à saúde. O modelo OS se difundiu pelo Brasil nos anos 2000, terceirizando 

serviços e a gestão em saúde, precarizando vínculos profissionais e acelerando uma 

lógica de produção de serviços, atendendo muito mais a uma lógica gerencial do 

que um modelo de gestão participativo do trabalhador na construção de um cuidado 

integral, resolutivo e de qualidade (MORAIS, 2018).

Os efeitos de uma não política de gestão do trabalho e educação em saúde 

condizente com o projeto de desenvolvimento de um Sistema Único de Saúde se 

apresentaram num modo de operar a prática de saúde que acentuou a medicalização 

da vida e a individualização de problemas de saúde. Trabalhadores desinvestidos, 

mal formados, desimplicados com o SUS serviram muito bem a um modelo de 

privatização da saúde e de consumo exacerbado de insumos de saúde.

Curioso é que nos anos 1970 o que mobilizou profissionais de saúde, técnicos 

da saúde e da previdência, acadêmicos e movimentos sociais foi justamente a crítica 

ao modelo de prestação de serviços de saúde, à prática médica medicalizante, o 

distanciamento entre necessidades e ações de saúde, a lógica do lucro, consumo e 

privatização da saúde, em especial na medicina previdenciária (MELLO, 1981). Nesse 

contexto surgiu a proposta de uma ‘saúde coletiva’ e se desenhou um conjunto 

de estudos e projetos de formação em saúde, desde residências e especializações 

até mestrados (ABRASCO, 1982), destinados a construir um novo referencial e 

projeto pedagógico para a formação de trabalhadores da saúde (BAPTISTA, 2019). 

Juntamente com o movimento de construção de uma nova política de saúde estava 

posto um projeto de formação e qualificação de profissionais de saúde.
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Que formação pode potencializar a prática em saúde na perspectiva proposta para 

a construção do SUS?

Chega ao hospital uma senhora usando um vestido largo que cobre seus 

braços e pernas, com uma ferida no pé. Após avaliação pela equipe, é feita a 

indicação cirúrgica de retirada dos dedos do pé. A senhora escutou os médicos 

que a avaliavam e com muita calma falou: “eu vim ao mundo com os dez dedos do 

pé e voltarei com os dez dedos do pé”. Os médicos não se importaram muito com 

aquela frase em tom de profecia e seguiram em suas decisões e demarcações sobre 

o corpo alheio. No entanto, a senhora estava decidida em relação ao seu próprio 

corpo. Não aceitou o jejum preparatório para a cirurgia, tampouco as medicações 

necessárias. Seguia a dizer que não tirariam seus dedos do pé. Os médicos mantêm 

a paciente mais alguns dias no hospital, com a esperança de que ela mudará de 

ideia. Os dias passam, a senhora segue no hospital. Não mudou de ideia em relação 

à sua recusa em perder parte do seu corpo. Sem ter mais o que fazer, os médicos 

liberam a paciente. Dão a alta hospitalar com inúmeras ressalvas e documentos 

que mostram o diagnóstico realizado, a necessidade de intervenção cirúrgica para 

amputação dos dedos do pé, enfatizando a recusa da paciente ao tratamento 

necessário. (...) A senhora retorna ao hospital de tempos em tempos e nega a 

amputação de parte do seu corpo. Até que um dia chega ao hospital desorientada 

e inconsciente e os médicos, sem precisar de sua autorização, realizam a cirurgia 

de amputação da perna. Ao acordar, em um CTI, a senhora se vê sem sua perna, 

não consegue falar mais nada e não resiste. Morre em poucos dias. Afinal, como 

ela disse, inúmeras vezes, não sabe viver sem parte do seu corpo, sem parte de si. 

Os médicos não entendem a evolução da paciente ao óbito. Afinal, os sinais vitais 

da paciente estavam ótimos e a cirurgia tinha sido um sucesso. (Relato Laura Landi 

– Dissertação de mestrado)

A cena provoca uma reflexão sobre o lugar da prática em saúde e do saber 

que ela opera na vida das pessoas: por que insistimos em estabelecer um lugar 

para o cuidado e a prática em saúde fixo sem considerar as escolhas e autonomia 
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dos pacientes, reconhecendo as diferenças nas formas de ver e pensar a vida? 

Quais diálogos são possíveis entre quem cuida e quem é cuidado? Formamos para 

prescrever o que são vidas saudáveis ou formamos para construir espaços de 

diálogo respeitosos, afetuosos e produtores de diferentes vidas? O saber biomédico 

guia a conduta nesse caso, mas devemos perguntar: esse saber foi suficiente para 

compreender o que seria necessário e ao mesmo tempo o possível de ser feito 

junto com essa mulher? Seria admissível aceitar sua decisão e introduzir cuidados 

paliativos da melhor maneira e reduzir os danos da doença sem ter que submetê-la 

a retirada dos pés, mesmo sabendo que isso poderia levá-la um dia a óbito? 

Num projeto de formação que se abre para o diálogo, a interação, a inserção 

nos diferentes territórios (existenciais e físicos) pode-se trazer para centralidade 

as relações e como as violências operam e silenciam vidas. A saúde, como campo 

de saber e de práticas, se consolidou com o objetivo precípuo de controlar vidas, 

normalizá-las. (FOUCAULT,1990), mas o saber biomédico e sua biopolítica também 

foram responsáveis por salvar, potencializar e favorecer vidas. Portanto, a saúde 

pode ser dispositivo de violência e controle, mas também pode ser dispositivo 

de confluência e transformação, de escuta, de intuição. Há na prática em saúde 

um limiar entre vida e morte, norma e autonomia, que precisam ser observados, 

discutidos, pactuados entre quem cuida e quem é cuidado.

Mas para que esse tipo de projeto de cuidado seja possível é também 

necessário cuidar do cuidador, o trabalhador da saúde precisa encontrar um espaço 

de dignidade para exercer seu ofício, precisa ser respeitado e ter a oportunidade 

de se colocar em reflexão no tempo condizente com o cuidado. A formação em 

saúde não é a formação de um pensamento técnico e neutro, mas de um conjunto 

de ferramentas e dispositivos que podem ser acionados no processo de cuidado 

relacional. Um projeto de formação em saúde que preze pela autonomia e sustente 

escolhas necessita de uma escola que permita a confluência e o diálogo entre 
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saberes, vivências, experiências, que valorize o conhecimento do outro e a vida 

prática, a realização cotidiana, que faça sentido para as pessoas (SANTOS, 2019).

Finalizo, então, com minha experiência como docente, professora e orientadora. 

Foi quando passei a assumir na radicalidade o meu não saber que potencializei o 

diálogo com minhas alunas, alunos, alunes, abrindo espaço para outras leituras, 

outros olhares e entendimentos sobre saúde. A escola e o projeto de formação que 

ela opera é tão adestrador que dificulta a escrita, a fala e o imaginar. Soltar-se das 

amarras do saber hermético e reconhecer na sua experiência o que há de saber 

é um passo importante no processo formativo e nele começa uma trajetória de 

conhecimento, de autoconhecimento. O trabalhador da saúde, porque maneja com 

vidas, deveria ser assumido como lugar aprendiz, lugar do não saber, de manejo de 

dispositivos/ferramentas que ajudem e provoquem as confluências, os diálogos, os 

afetos, o cuidar-se. A ética que conduz sua ação é o compromisso que se tem com 

uma prática respeitosa e de reconhecimento do saber do outro.

Espero que esse texto tenha provocado algumas reflexões, que possa ser 

dispositivo para escutas e falas. Garrafas ao mar, como diria meu querido amigo 

Ruben Mattos. Esse texto é também uma pequena homenagem a ele, que com todo 

seu respeito ao outro construiu muitos caminhos de diálogo e formou (e continuará 

formando por meio de todos que formou) profissionais, trabalhadores da saúde 

inquietos e reflexivos, generosos e potencializadores da transformação, na busca de 

uma vida digna, de um mundo melhor.
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CURANDO-ME DE BRASIL

Leandro Augusto Pires Gonçalves27

Resumo: Conto a minha trajetória como profissional de Saúde, trajetória que se 
confunde com as minhas buscas de cura de Brasil. Ofereço-a como um registro de 
‘tornar-me brasileiro’, de assumir as dores e privilégios dessa condição. Por fim, 
sugiro alguns caminhos para que nós, profissionais de saúde, possamos produzir 
Saúde de modo mais resolutivo nessa nação.

Palavras-chave: Saúde. Saúde Coletiva. Racismo. Sexismo. Brasil.

A ‘escolha’  

 A trajetória que segue contada é a de formação de um profissional de saúde, 

o Leandro. Trajetória que é um entender-me no mundo, me posicionar nele; e um 

processo de cura, pois ao compartilhar essa trajetória vou entendendo e agindo 

sobre dinâmicas que me privilegiam, dinâmicas de opressão que eu reproduzia e 

reproduzo muitas vezes sem me dar conta, que me ferem e ferem de maneira ainda 

mais intensa o outro.

 Começo a contar essa trajetória pela escolha do curso pelo qual eu pretendia 

me graduar. Tinha 17 anos quando decidi pelo curso de Farmácia. Nasci e cresci 

em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, um bairro construído na forma de condomínios 

privados, com ruas fechadas por guaritas e seguranças 24 horas, onde só se pode 

trafegar identificado e monitorado por câmeras. Para quem estava dentro, a sensação 

era de segurança total. Praças públicas enormes com campos de futebol, quadras, 

brinquedos infantis e áreas de convivência eram muitas dentro daqueles condomínios 

privados. Nelas, crianças e adolescentes filhos de uma geração emergente de 

27  Formado em Saúde por uma residência multiprofissional e em Saúde Coletiva numa trajetória interdisciplinar, 
não vê muito sentido em fronteiras profissionais nem em barreiras disciplinares. Vê menos sentido ainda em separar 
conhecimento, política e afetos. É professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
E-mail para contato: leandroapg@id.uff.br.
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comerciantes cresciam com crianças e adolescentes filhos de oficiais e sub-oficiais 

das forças armadas, trabalhadores da vizinha Vila Militar, sob a curatela dos avós 

reformados dessas mesmas forças armadas ou velhos comerciantes que já tinham 

passado o seu legado para os filhos. Boa parte desses comerciantes era de origem 

portuguesa, como o caso da minha família.

 Nesse bairro privado com grande disponibilidade de recursos públicos havia 

muitas escolas públicas. Obviamente, a juventude do bairro não estudava nelas. 

Na minha infância, morei em frente ao CIEP Almir Bonfim de Andrade, um dos 

poucos recursos públicos do bairro que nunca usufruí. Vivíamos desconfiados das 

pessoas que circulavam naquela escola, distintas de nós pelo uniforme e pela cor. 

No horário de entrada e saída dos estudantes do CIEP, não frequentávamos a praça 

Rubiácea, que dividia o terreno com a escola. Só depois que os estudantes a usavam 

voltávamos para o nosso espaço seguro e jogávamos futebol. Nunca joguei futebol 

com os estudantes do CIEP, na maioria, pessoas pretas.

 Para nós, quase todas pessoas brancas, havia inúmeras escolas particulares. 

Uma delas era o Colégio Pentágono. Uma instituição valqueirense, o Pentágono 

funcionava como uma catapulta para a ascensão social. Boa parte dos médicos, 

advogados e engenheiros de origem no bairro ou na região passaram por lá. Com 

disciplina rígida e focado em criar padrões de competição entre os estudantes, era 

um colégio que formava para o vestibular desde o maternal. Bastava se matricular 

lá que a sua vaga em uma Universidade Pública estava garantida. Com esse intuito, 

meus pais, que eram comerciantes, me matricularam nesse colégio.  

 Nesse lugar fiz o ensino médio. Sem qualquer outra referência que não fosse 

os conteúdos recomendados pelos vestibulares das principais universidades públicas, 

passei três anos ali. Boa parte da minha adolescência, entre os 15 e 17 anos, eu 

passei sob o regime disciplinar e competitivo do Colégio Pentágono. As relações que 

cultivei nesse período eram igualmente atravessadas por esse regime. O mundo era 

processado e traduzido para mim pelo Pentágono. As atualidades eram abordadas 
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do ponto de vista utilitário: ‘Como tal evento histórico pode virar uma questão 

de vestibular?’. Esta frase sintetiza o perfil pedagógico da escola. E ela explorava 

todas as possibilidades de questões de vestibular em seus simulados, motivando 

os estudantes a terem a média de notas a mais alta possível, recompensando-

os publicamente com rankings dos melhores estudantes da escola atualizados e 

disponibilizados no mural mais destacado da sua entrada principal.

 Vivendo nesse bairro, formado nesse colégio, escolhi prestar vestibular para 

Farmácia. Motivo: minhas notas mais altas estavam nas disciplinas de Biologia e 

Química.  

A vida na universidade

 Passei no vestibular para cursar Farmácia na UFRJ. Para quem passara a 

vida em um condomínio privado e estudara em um ‘convento’ preparatório para 

o vestibular, tudo era novidade em uma universidade pública. A começar pela 

estrutura da UFRJ, do campus do Fundão, que estava em frangalhos. Tudo era 

decadência e degradação em 2002, fruto de anos de desfinanciamento. As minhas 

aulas aconteciam no subsolo de um prédio e chutar baratas era um passatempo nos 

intervalos entre as aulas. 

 Como eu seguia vivendo em Vila Valqueire, levava em torno de duas horas 

e meia para chegar na ilha do Fundão Eram horas em que ouvia música, lia, 

dormia, escrevia... de manhã, o cheiro apodrecido da Baia de Guanabara, na altura 

do complexo da Maré, era o anúncio que a viagem estava acabando. Os atrasos 

passaram a ser cotidianos... depois as faltas... aos poucos, fui pegando algumas 

manhas para passar nas provas. As disciplinas boas eu fazia, as ruins, eu burlava. 

E passei a usar os tempos das aulas ruins para encontrar pessoas, ler, escrever, 
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frequentar aulas e conferências nos vários campi da UFRJ... amo e luto por essa 

experiência plural que a universidade proporciona.

 Assim os anos passaram e nunca me fixei no curso de Farmácia. Ele foi um 

ponto de ancoragem na universidade. A Faculdade de Farmácia me apresentou um 

currículo plenamente tomado pela produção industrial do medicamento e pela alopatia. 

Nesse currículo, nos tornamos farmacêuticos do medicamento industrializado, um 

‘profissional do medicamento’. Cuidado, saúde, terapêutica, tudo isso fica sob o 

guarda-chuva daquilo que pregamos como o ‘uso racional do medicamento’... como 

se somente a razão pudesse dar conta da saúde e da doença...   

Tornar-me farmacêutico

 Maria Luisa28 aparecia no Ambulatório de Saúde Mental uma vez por semana. 

O dia não era certo, podia ser qualquer um deles. Era uma mulher por volta dos 60 

anos, baixa, branca e muito magra. Na maioria das vezes ela chegava na Farmácia 

ou na sala de espera falante, puxando assunto com quem estivesse por perto.

 Como ela puxava conversa com qualquer pessoa, logo estávamos conversando. 

E a cada dia mais, de modo que a Farmácia passou a ser o lugar mais procurado pela 

Maria Luisa. Eu era novo ali, era o meu primeiro emprego. O ano: 2006. O salário 

não chegava aos mil reais e não havia qualquer garantia trabalhista.

 Muitas vezes, foi a Maria Luisa a primeira pessoa a me dar um bom dia 

quando eu chegava no Ambulatório. Eu abria a porta da Farmácia e ela entrava 

contando as histórias da última semana. Quase sempre eram histórias em que ela 

precisava enfrentar pessoas, papéis e burocracias para conseguir acesso a algum 

serviço público na Saúde ou na Assistência Social. Maria Luisa contava em detalhes 

as barreiras de acesso colocadas a ela, os diálogos com os funcionários públicos, os 

28  Todos os nomes de pessoas mencionadas e que conheci nos serviços de Saúde são ficcionais.
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instrumentos institucionais e a maneira como ela os contornou para conseguir o que 

era direito dela, como gostava de frisar. 

 Maria Luisa tinha muitos cordões no pescoço e pulseiras nos braços. Um 

cordão trazia letras e formava a frase ‘alérgica a dipirona’; outra pulseira trazia 

números, que vim a saber, era o telefone de contato dela. Ela tinha o diagnóstico 

de transtorno bipolar. Quando a Maria Luisa sumia por uma ou duas semanas, a 

gente já sabia que ela devia estar deprimida. Quando aparecia, trazia o cabelo solto 

na frente do rosto enrugado e expressivamente triste. Falava baixo, balbuciava. Era 

para essas ocasiões os cordões e as pulseiras: eles serviam como orientadores para 

quem a acolhesse quando estivesse embotada, deprimida.

 Com o tempo, passei a entender melhor a dinâmica dos sintomas da Maria 

Luisa, seus ‘altos e baixos’. Quanto mais falante, mas cuidado tínhamos que ter. 

E passei a compartilhar com os colegas as percepções que eu tinha da condição 

de saúde dela. Aos poucos, a equipe do Ambulatório passou a me acionar como 

referência do caso. A gestora da unidade me convidou para fazer parte das reuniões 

de equipe, o que era inédito para um farmacêutico. Oficialmente me tornei referência 

da Maria Luisa e de outras pessoas que eram usuárias da unidade. Integrei-me a 

ações territoriais, frequentei escolas e o CAPS próximo. Sem nunca ter lido sobre 

cuidado em Saúde, estava me tornando um cuidador; sem nunca ter treinado sobre 

a prática clínica, estava participando dela. Por intuição, nascia um profissional de 

saúde.

 Por conta das péssimas condições trabalhistas caí na tentação de abrir mão 

desse emprego... assumi a responsabilidade técnica por uma drogaria e assim se 

iniciaram três anos muito difíceis, entre 2007 e 2010... adeus Maria Luisa, adeus 

trabalho territorial e interprofissional, adeus clínica. Tornei-me o tal ‘profissional 

do medicamento’. Foram anos contando rivotris e dipironas nos estoques de uma 

drogaria comercial.
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Recuperando a Saúde

 No ano de 2009, o desencanto com as minhas atividades profissionais estava 

no auge. Foi quando uma amiga me mostrou vários editais abertos para residências 

multiprofissionais em saúde. Li os editais e achei aquilo instigante: profissionais de 

diversas categorias formando uma só turma? Especialização em Saúde? Seria esse 

um caminho para me tornar um profissional de saúde, não apenas do medicamento?

 Decidi me inscrever em um dos concursos. As vagas para farmacêuticos eram 

poucas, escolhi a residência multiprofissional em saúde do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho, da UFRJ, com ênfase em Clínica Médica. Fiz as provas e 

passei na única vaga. Em fevereiro de 2010 as atividades na residência começaram. 

Éramos a primeira turma, com enfermeiras29, farmacêuticas, fonoaudiólogas, 

assistentes sociais, psicólogas, nutricionistas e fisioterapeutas divididas em duas 

ênfases: Clínica Médica e Doenças Infecto-Parasitárias. 

 Desde o primeiro mês a experiência na residência foi tensa, com conflitos 

entre nós e mudanças cotidiana de rumos. Os poucos serviços do hospital que se 

abriam a nós não sabiam o que fazer conosco. A coordenação da residência bancava 

a nossa organização multiprofissional, a despeito das demandas dos serviços, que 

queriam profissionais para desafogarem o déficit de pessoal no hospital. Quanto às 

disciplinas, nelas expúnhamos as múltiplas diferenças que temos entre as categorias 

profissionais que pertencemos... os momentos de integração, momento semanal em 

que discutíamos coletivamente com a coordenação a experiência de implementação 

da residência, geravam longas discussões em que as questões corporativas apareciam 

como feridas abertas. 

 Esse exercício de conflito cotidiano, aos poucos, tomou contornos positivos 

para nós. Uma e outra experiência multiprofissional ia dando certo e, quando às 

compartilhávamos, nos inspirávamos. Na passagem para o segundo ano fomos 

liberadas para os serviços das nossas profissões de origem. Quando isso se deu, já 

29  Adoto a flexão de gênero no feminino ao longo do texto pois a grande maioria das pessoas que encontrei 
nesses espaços eram mulheres.
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não sabíamos ser sem a outra: nos procurávamos todo o tempo, discutíamos casos 

clínicos nos corredores, nos almoços que combinávamos fazer juntos... inúmeras 

situações clínicas resolvemos no refeitório do hospital, fazíamos barulho com o 

nosso entusiasmo. Nem sempre conseguimos ser mais que mão-de-obra disponível, 

mas muitas vezes fomos mais que isso... aos poucos nos desfizemos das nossas 

fronteiras disciplinares e corporativas, e isso ficava mais contundente justamente 

quando voltávamos para o convívio das nossas corporações. Percebíamos o quanto 

aquela forma corporativa de organizar o conhecimento, os serviços e a clínica 

era, muitas vezes, pouco resolutivo. Os laços entre nós ficavam mais firmes e 

começamos a envolver diferentes serviços do hospital na nossa dinâmica. Estávamos 

redescobrindo o trabalho em Saúde.

****

 ‘Vamos pedir piedade, senhor piedade, para essa gente careta e covarde...’, 

cantava arrastadamente Caetano quando o conheci. O ouvi cantar “Blues da Piedade” 

desde os amplos, escuros e desgastados corredores do quinto andar do hospital, 

que eu percorria para encontrá-lo. Quando entrei na enfermaria, a cena que eu vi, a 

música cantada por Caetano e a imagem do Cazuza estampando a capa da revista 

Veja em 1989 se sobrepuseram. Caetano estava apenas de fraldas, com ossos 

salientes sob a pele e com as mãos enfaixadas e presas na estrutura de ferro do seu 

leito, assim como estavam presos também os seus pés. “CAZUZA: uma vítima da 

AIDS agoniza em praça pública”, estava escrito na capa daquela revista. A violência 

contra o Caetano me lembrava da violência contra o Cazuza.

 Fui ver Caetano pois uma colega da residência me ligara na noite do dia anterior 

contando sobre o seu caso. Ela, Fisioterapeuta, conhecia Caetano desde a época 

em que fazia graduação e atuara como estudante no ambulatório de Fisioterapia 

do hospital. Caetano ainda criança tivera dois Acidentes Vasculares Cerebrais, 

decorrentes de doença infecciosa, e ficara com sequelas motoras que impactaram 
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na coordenação dos movimentos de todo o seu corpo; para voltar a andar, Caetano 

precisou passar por reabilitação intensiva no Hospital do Fundão.

 Desde criança Caetano frequentava as unidades de saúde da UFRJ. Ele sempre 

viveu com o vírus HIV, pois o recebeu por transmissão vertical. Ao longo da infância 

perdeu a mãe, o pai e manifestou a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Nas 

unidades de saúde da UFRJ Caetano formou uma família de profissionais de saúde 

e a minha colega fazia parte dela. Nem todo o amor que eu vi os profissionais 

de saúde do hospital dedicarem ao Caetano ao longo dos meses que convivemos 

evitou que ele estivesse nas condições que descrevi acima, amarrado no leito. Ele 

surtara, aparentemente um surto psicótico, e nenhum medicamento neuroléptico 

estava dando conta de ‘controlá-lo’. A equipe da enfermaria tentou de tudo antes 

da solução extrema, tomada por medo que ele pudesse cair das janelas e varandas 

desprotegidas do hospital. 

 A minha colega estava incrédula sobre a condição psíquica do Caetano. E não 

estava sozinha nessa percepção; outra colega da turma, psicóloga que acompanhava 

Caetano desde os primeiros dias na residência, também não acreditava que aquele 

surto fosse possível. Apesar de uma vida difícil, repleta de traumas, Caetano, cerca 

de 20 anos, preservava um quadro psíquico constante; nesse quadro, manifestava 

sim sofrimento, mas nunca na forma de sintomas disruptivos como aqueles. As 

duas conversaram muito e a colega fisioterapeuta teve a ideia de pesquisar sobre as 

medicações que ele estava tomando, inspirada pela disciplina de farmacovigilância 

que tivemos na residência. Ela pesquisou e atestou que um antialérgico tomado 

poderia desencadear quadros psicóticos. Por isso, ela me procurou. No mesmo dia 

em que conheci Caetano, fiz uma reunião rápida com a colega fisioterapeuta e com a 

colega psicóloga e decidimos tomar as seguintes medidas: recolheríamos evidências 
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sobre o possível efeito colateral do antialérgico e prepararíamos um documento que 

entregaríamos à equipe clínica que acompanhava Caetano.

 Fizemos o documento rapidamente e no dia seguinte o levamos para a equipe 

clínica no horário dos rounds clínicos. Pedimos licença para falar sobre a situação 

do Caetano, compartilhamos a nossa suspeita e entregamos o documento à médica 

que era referência clínica do Caetano. Ao ler o documento, a médica suspendeu o 

antialérgico e passou a usar outro. Desde então, dia a dia foi perceptível a melhora 

dele. Caetano foi articulando melhor os argumentos, dialogando com a equipe, que 

logo o desamarrou. Com três dias, só a fala lentificada ainda permanecia; foi quando 

a equipe decidiu diminuir a dose dos neurolépticos. Cinco dias depois Caetano estava 

sem sintomas psicóticos e uma semana após a nossa intervenção ele recebia alta 

hospitalar.

 O trabalho multiprofissional e interdisciplinar foi muito importante nessa 

situação. Decisivo mesmo foi o vínculo afetivo das colegas com Caetano. 

A Saúde Coletiva

 Da residência, emendei o mestrado em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina 

Social da UERJ. O IMS abriu para mim outras questões, outros caminhos. Nele 

apareciam as estruturas institucionais e as possibilidades de transformá-las.

 A minha relação com o IMS é ambígua. Por um lado, e isso aprendemos 

logo nas primeiras disciplinas, principalmente através do saudoso Ruben Mattos, 

que o IMS foi um espaço importante de articulação política e intelectual para a 

formulação e implementação do SUS, como política de saúde; e da Saúde Coletiva, 

como campo de conhecimento. Isso fascina, pois o aprender sobre isso revela como 

conhecimento, poder e ação coletiva se potencializam na transformação das nossas 

estruturas políticas, administrativas e epistemológicas.

 Por outro lado, o IMS estava passando por transformações que diziam respeito 

à busca pela excelência acadêmica. Alcançada em 2014, a nota 7, e máxima, 



MINISTÉRIO DA SAÚDE OLHARES SOBRE EDUCAÇÃO

127

como conceito da CAPES foi muito comemorada. Ela foi conquistada por uma 

reestruturação interna que priorizou a produção científica na forma de artigos e a 

internacionalização dessa produção, como induzia a CAPES. Esse redirecionamento 

incidia sobre as nossas dissertações e teses, que precisavam tornar-se facilmente 

artigos de interesse internacional, de preferência. Nossas questões, às vezes muito 

cotidianas e localizadas na nossa experiência como profissionais ou gestores da 

saúde, precisavam ser redimensionadas para o interesse da comunidade internacional 

de cientistas da área da Saúde Pública. Por isso, boa parte das nossas questões não 

encontravam lugar ali e precisávamos ir atrás de outras, muitas vezes emprestadas 

pelos nossos orientadores. 

 Quanto a mim, eu amava o IMS do Ruben e me intimidava com o IMS nota 7. 

O primeiro me queria criativo, crítico, articulado, protagonista; o segundo me queria 

enquadrado nos moldes do artigo, zeloso e acumulador de referências bibliográficas, 

dedicado ao meu objeto de estudo e cioso dos prazos estipulados pelas instituições 

de fomento científico e tecnológico. Para este modo de produção ‘excelente’, os 

cotidianos da vida são como mananciais de onde se extrai algo na forma de objeto 

e se transforma em produto para o mercado acadêmico. Essas práticas acadêmicas 

são como qualquer outra prática extrativista, de forte orientação liberal, onde a 

noção de mercado e a competição como valor são fundamentais.

 Passei seis anos ali, imerso nessas questões. No doutorado decidi contar sobre 

a história do instituto na forma de uma tese. A minha tese foi dedicada a recuperar 

e registrar memórias de uma instituição que ousou incidir sobre as políticas sociais 

desse país, que se pôs em movimento de transformá-lo em um momento que ‘o 

sinal estava fechado para nós’30. Vivida na vertiginosa conjuntura entre os anos de 

2014 e 2018, essa pesquisa foi um grande desafio: entrevistei muita gente e realizei 

eventos em que o objetivo era produzir e compartilhar memória; e, mais importante 

que tudo, fazendo parte do Coletivo de Estudantes do IMS. Muito mais que nas 

aulas, foi no coletivo que fiz minha formação política e boa parte da intelectual. Caixa 

30	 	Como	nas	palavras	de	Belchior	em	‘Como	Nossos	Pais’,	do	álbum	Alucinação,	de	1976.
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de ressonância dos principais problemas institucionais, o coletivo era a organização 

na qual conseguíamos ver, lidar, compreender e agir sobre dois grandes problemas 

estruturais que atravessam o IMS: o racismo e o sexismo.       

 No coletivo me racializei, me entendi como branco. Engraçado isso: depois 

de trinta e tantos anos de vida eu nunca precisara pensar sobre a minha cor. Essa 

invisibilidade do branco, dos seus privilégios de cor, é uma das principais ferramentas 

do racismo estrutural. O entendimento como branco me levou a perceber que ao 

redor de mim, na posição de docentes e discentes, quase todos eram brancos 

como eu; nas posições auxiliares, como secretários, auxiliar de limpeza e técnicos, 

quase todos eram pretos. O processo de entender o IMS como um território dos 

brancos é boa parte da minha tese. Outra boa parte é dedicada a registrar os feitos 

de mulheres que desapareceram das histórias contadas no cotidiano institucional, 

histórias repletas de patriarcas. Graças a essa pesquisa, pude conhecer e registrar 

memórias sobre Nina Pereira Nunes, fundadora do instituto e desconhecida por 

parte da sua comunidade. 

 Em síntese, o IMS me ensinou o que é fundamental sobre o Brasil: que ao 

invés de ‘Ordem e Progresso’, a nossa bandeira deveria trazer as palavras ‘Racismo 

e Sexismo’. Nem mesmo uma instituição progressista e reconhecida como tal 

escapa dessas estruturas nacionais. Só depois que escrevi a tese e a defendi, entrei 

em contato com a grande pensadora e ativista política que já disse isso há muito 

tempo, desde antes de eu nascer: a Lélia Gonzalez. Ter conhecido a Lélia só depois 

que concluí o doutorado já é bem significativo... a produção intelectual dela teria 

facilitado demais a produção da minha pesquisa, mas no IMS Lélia era uma referência 

ausente.

Curar de Brasil

 Hoje sou professor adjunto do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal Fluminense, no Departamento de Saúde e Sociedade. Nele, participo de 
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disciplinas teórico-práticas, nas quais eu preciso transformar unidades de saúde 

e o seu território de cobertura, suas dinâmicas próprias, em sala de aula. Nesses 

contextos, ofereço conteúdos e experiência sobre Saúde Pública, Políticas de Saúde 

e Cuidado em Saúde para graduandas de Farmácia e Medicina. Procuro apontar 

caminhos para que as estudantes se tornem futuras profissionais de saúde, para 

além de médicas e farmacêuticas. 

 A saúde pode ser melhor compreendida se vista de maneira integrada, 

profissional e disciplinarmente. O encontro entre um profissional de saúde e uma 

pessoa que procura orientação para lidar com o seu sofrimento é a abertura de um 

mundo em que o biológico, a sociedade e as histórias de cada uma aparecem ali 

caracterizando um sintoma, condicionando a manifestação do sofrimento. Quanto 

mais capazes de nos atrevermos a esses mundos que se abrem no cuidado em 

saúde, na clínica, mais capazes seremos de produzirmos com a outra pessoa os 

seus processos de cura.  

 Processos de cura que me levam a considerar algumas coisas abertas 

nesse texto que agora eu preciso retomar e dar um contorno. Começo por dizer 

da contradição que é a prevalência da primeira pessoa nele. Ao mesmo tempo 

que apresenta uma trajetória profissional, de um ponto de vista individual, é 

uma escavação de um antes do Leandro, das coisas que estavam no mundo e 

condicionaram a vida do Leandro. Não é uma ode a um indivíduo e suas conquistas, 

mas o compartilhamento daquilo que tornou cada reflexão e ‘conquista’ possível. 

Por mais contraditório que seja, esse relato em primeira pessoa busca fragilizar o 

‘indivíduo’. Essa instituição, o ‘indivíduo’, é a mais entranhada em nós; é a base que 

sustenta a ideologia liberal, que nos constitui como uma segunda natureza. Antes 

do Leandro tem Vila Valqueire, têm comerciantes portugueses, tem a universidade 

pública, tem o SUS; tem o liberalismo, tem a colonialidade, tem o Brasil. Leandro é 

uma trajetória que pode revelar essas coisas que estão antes dele de um ponto de 

vista muito específico e novo. Mas, vejam: não haveria Leandro sem aquilo que está 

antes. O que fiz foi dar uma forma e esse ‘lugar de fala’, este que permite que hoje 
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eu traga aqui um relato em primeira pessoa, enquanto bilhões de anônimos seguem 

suas vidas invisíveis. O liberalismo é uma máquina de produção de poucas histórias 

de sucesso que justificam bilhões de vidas que flertam com a impossibilidade de 

viver.

 Olhar para a trajetória do Leandro ajuda a entender o Brasil de hoje, a 

entender quem mata e quem morre nesse país, seja de bala, seja de coronavírus. 

Vila Valqueire é a miniatura de uma nação em que a lógica que prevalece é a do 

condomínio privado bombado de recursos públicos, da família acima de tudo; é a 

lógica do patriarca, da supremacia branca; é a lógica da corporação, da disciplina, 

da guerra. Como Leandro, essa situação é a resultante do que veio antes. São esses 

os valores que construíram a nossa nação, que estão nos nossos símbolos pátrios, 

que estruturam nossas famílias e subjetividades.

 Por fim, sobre a epidemia do coronavírus no Brasil, suas principais vítimas e 

o negacionismo que sustenta boa parte da resposta nacional à ela, também não há 

qualquer novidade. O negacionismo não foi inventado agora. Somos um país que 

mata negros e nega o racismo; somos um país que mata mulheres, e nega o sexismo. 

O negacionismo é uma prática nacional e está ancorado em um sofrimento psíquico 

grave e coletivo – que Lélia Gonzalez caracterizou como ‘neurose cultural brasileira’ 

(GONZALEZ, 1984). Esse sofrimento é uma saída para vidas muito difíceis, em que 

a violência vivida cotidianamente precisa ser recalcada sob pena desse cotidiano 

violento tornar a vida ainda mais insuportável.

 Por tudo isso, digo: profissionais de saúde, nós, que somos pessoas que 

promovem processos de cura, precisamos começar o cuidado pelas feridas que 

são mais profundas e que condicionam todas as outras. Qualquer manifestação de 

sofrimento, qualquer instituição, qualquer pessoa nesse país é condicionada pelas 

feridas provocadas simplesmente por se nascer nesse território que é uma nação e 
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se chama Brasil. Jamais atuaremos com resolutividade se não considerarmos isso 

nas nossas práticas de cuidado. Precisamos todas e todos nos curar de Brasil.        

Referências

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, 
p. 223-244, 1984.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este livro tornou-se um registro de um ano emblemático para a humanidade. 

Foi tecido coletivamente, com uma perspectiva plural e inclusiva. O conjunto de 

textos aqui dispostos documentou um processo de adaptação e resiliência ao novo, 

ao inesperado, ao desconhecido cenário trazido pela pandemia do novo coronavírus. 

Revelou estratégias adotadas pela equipe de profissionais do Ministério da Saúde 

(MS) e de outras instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) para superar as 

imposições do distanciamento exigido pelo vírus. O uso das plataformas digitais e 

dos aplicativos de comunicação, para transmitir conteúdos de reflexão e resistência, 

foram as ferramentas capazes de dar forma a todo este conteúdo, aqui registrado. 

Os textos abrangendo as áreas da saúde, da educação, das artes, da 

comunicação e dos movimentos sociais trouxeram reflexões do hoje e problematizaram 

práticas que ressignificarão o nosso futuro. A confluência de olhares (acadêmico, 

profissional de assistência, cidadãos, etc.) teve um fio condutor comum: a reflexão 

de como melhorar as práticas e relações vivenciadas no SUS. O questionamento aos 

modelos existentes veio em um contexto no qual a saúde foi demandada socialmente 

enquanto um direito para garantir a vida. Neste exato cenário o papel do SUS e 

dos seus profissionais foi simultaneamente tensionado: de um lado foi valorizado 

enquanto caminho de superação da crise sanitária global, por meio da assistência 

e da provisão de soluções por meio da pesquisa; por outro lado foram expostas as 

suas fragilidades, com a saturação da capacidade assistencial e graves problemas 

de gestão.

A capa deste livro traz a tela “Mandala das minorias”, produzida para questionar 

o fatídico 2020 e as suas implicações nas estruturas da sociedade contemporânea -  

desigual e assimétrica. A obra expõe o símbolo da totalidade permeado por brechas. 

Esta metáfora inscrita na mandala resume os apontamentos deste livro e também 
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pode ser rica em ensinamentos para a vida após a pandemia. Situa os sujeitos de 

um tecido social coletivo e diverso, que precisam desta justaposição para superar 

suas lacunas. 

A transposição dos conteúdos apresentados no ciclo de debates “Olhares 

sobre Educação” para o modelo de livro não foi completa. A natureza estática 

do livro não permitiu incluir as dinâmicas das apresentações em tempo real, no 

YouTube. As generosas contribuições surgidas nas exposições e discussões, feitas 

com internautas, não foram inseridas neste formato. Contudo, os vídeos do encontro 

estão disponíveis no canal do YouTube dos parceiros “Conexão e Inovação Pública 

RJ”. 

Essa primeira edição do evento e a sua adaptação para o livro geraram 

encontros necessários para o estímulo contínuo da construção de um SUS inclusivo, 

acolhedor e sustentável. Essa construção só será possível coletivamente e ancorada 

na educação. Acredita-se que estes diálogos terão novos frutos e novas dimensões.
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