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Apresentação

Sobre ritmos e deuses 

que dançam: os 

processos de formação 

médica em questão

Claudia Abbês Baêta Neves

A alegria do convite para apresentar este livro provocou uma difi-
culdade além da simples elaboração de um texto. Como falar desta 
bela e ousada pesquisa, tornada livro, de modo a não retardar dema-
siado o encontro do leitor com a experiência-convite de embarcar 
nas trilhas de uma pesquisa sem GPS? Na companhia de Tereza, des-
-Tereza, “já foi Tereza”, somos aspirados por entre as curvas, derrapa-
gens, ritmos e danças de uma pesquisa sobre a formação médica que 
se fez “com os dedos dos pés de orelha em pé” (NIETZSCHE, 1985).

O livro Cachaça, suores, amores: deuses que dançam e processos de 

formação em saúde, das autoras Bonaldi e Barros, convida-nos a acom-
panhar, por entre ruelas, cheiros, esquinas e cacos de estórias, os 
processos de formação de médicos a partir de questões oriundas do 
trabalho na Atenção Básica de Saúde (ABS). Em meio às afecções 
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experimentadas pela complexidade dos problemas que emergem nas 
práticas de produção de saúde e formação médica no território da 
universidade e da ABS, produzem-se os percursos de uma pesquisa 
que se fez verbo. A aposta ético-político-metodológica deste livro é, 
a meu ver, afirmar o pesquisar como abertura nos/dos territórios à 
heterogeneidade de intercessores que mobilizam, dão vida e novos 
ritmos ao pensamento, fazendo ver e falar, nos processos de forma-
ção, sua potência de criar e inventar novos começos.

Nietzsche (1985), um dos intercessores desta pesquisa, propõe uma 
filosofia-dança que tem como célula seminal os pés, verdades feitas para 
nossos pés, verdades feitas com os nossos pés, verdades que se possam 
dançar. “O dançarino tem o ouvido – nos dedos dos pés!” (p. 215). Para 
tanto, é preciso, como nos convidam as autoras, habitar encruzilha-
das e buscar ruelas transversais que tensionem nossos roteiros de exis-
tência e nos apoiem em contato com outros ritmos para novas danças.

A vida tem ritmos! Ritmo é algo que nunca se repete! Ritmo 
é aquilo que é sempre desigual e como tal exalta e estimula o pen-
samento – são os momentos em que a vida começa a se exacerbar, 
transbordar, produzindo no corpo signos desse transbordamento e 
de saída dos limites instituídos. Pesquisar tem ritmos! Formar tem 
ritmos! Como experimentá-los na radicalidade do verbo pesquisar?

Os verbos, em suas mútuas interferências e fugas, são devires ili-
mitados, infinitivos devires, e geram, na emergência dos encontros com 
tantos outros que os instigam, hecceidades (individuações sem sujeito).

Nos (des)compassos e ritmos experimentados numa pesquisa 
que se faz verbo, como “habitar” e acompanhar a miríade de possí-
veis coreografias para uma dança? Como cartografar ritmos, apreen-
dê-los em suas fugas e silêncios? Com quais deles dançar?

É na ousadia de enfrentar esse campo problemático, em seu viés 
ético-estético-político, que podemos situar este livro. Um livro-mé-
todo, que afirma o cotidiano como trama heterogênea de práticas, 
processos e estórias entrelaçadas, “[...] empurradas de viés pelos ver-
bos” (DELEUZE, 1974, p. 3).
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Pesquisar os processos de formação médica se abre, neste livro, 
numa dupla pinçagem: aberta e atenta ao jogo das efetuações de acon-
tecimentos em meio aos processos de formação dos estudantes de 
Medicina na atenção básica, sem preestabelecimento de “índices” con-
firmadores do senso comum e do bom senso; e aberta ao trânsito de 
ideias e ao contágio de táticas que fluem em meio aos encontros coti-
dianos, fazendo nele/dele “vazar” as multiplicidades e singularidades 
que lhes são constituintes. A produção radical desta pesquisa como 
verbo produziu a necessidade de afirmação de uma máquina sensível 
para receber o que devém nos encontros afetivos: Tereza.

Nascida do encontro entre ritmos e verbos, Tereza é matéria 
viva, intersecção feita a muitas mãos, obra aberta. O personagem 
conceitual, diz Deleuze (1992, p. 86):

Não é o representante do filósofo, é mesmo o contrário: o filó-
sofo é somente o invólucro de seu principal personagem concei-
tual e de todos os outros, que são os intercessores, os verdadeiros 
sujeitos de sua filosofia [...]. Eu não sou mais eu, mas uma apti-
dão do pensamento para se ver e se desenvolver através de um 
plano que me atravessa em vários lugares. O personagem con-
ceitual nada tem a ver com uma personificação abstrata, um sím-
bolo ou uma alegoria, pois ele vive, ele insiste.

Tereza, personagem conceitual construída pelas/nas autoras-
-artesãs, dá língua aos afetos experimentados, situados no trânsito 
entre a Prefeitura Municipal de Vitória (ES), as unidades de saúde, 
a universidade, os cursos de formação na área da saúde – junto dos 
serviços, da vida... –, além de outros espaços de encontro entre traba-
lhadores da rede municipal de saúde. Com Tereza, experimentamos 
as cores do mundo que colorem e desbotam experiências do trabalho 
na saúde, processos de (de)formação que forçam os limites do ins-
tituído. Professores, estudantes, profissionais de saúde, usuários... 
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“Encontros com prescrição que não obedecem ao prescrito”, dizem 
as autoras-artesãs.

Tereza, des-Tereza, usuária dos serviços públicos de saúde, 
mulher que, em seus rebolados, ritmos, odores e batuques, nos arrasta 
nas travessias de ruelas e esquinas dos processos de formação, em 
meio a “encontros com prescrição que não obedecem ao prescrito”. 
Sim, ela nos arrasta! Experiências de arrasto ao inusitado dos encon-
tros, ao intempestivo e ao impensado no pensamento. Tereza nos 
arrasta ao encontro de deuses que dançam no (des)compasso dos batu-
ques ritmados no/com o vívido dos processos de formação.

Este livro encara, de frente, problemas cruciais à pesquisa e à 
formação, a saber: o confronto e a lida com o bom senso e o senso 
comum em nós; e a convocação à criação de outros modos de estar 
nos verbos da vida, no entendimento de que a única resistência 
digna ao presente é a criação. Isso fez desta pesquisa verbo e deste 
livro, um método.

Assim como Zaratustra, personagem conceitual de Nietzsche, 
este livro não quer discípulos nem seguidores metodológicos; ele 
quer aliados que busquem “curiosear” por entre os percursos e per-
calços dos processos de produção e formação em saúde.

Um delicioso convite para seguir ritmos, deixá-los ressoar em 
múltiplas coreografias e danças, buscar outras pistas, (des)fundar  fun-
damentos e carimbos. “Trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é 
prisioneira, ou de tentar fazê-lo num combate incerto” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1992, p. 222). Convite lançado. Convite aceito!
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1

Texto, corpo, rede

Quanto àqueles para quem se esforçar, começar e recomeçar, ten-
tar, enganar-se, retomar tudo de fio a pavio e ainda encontrar 
meios de hesitar a cada passo, àqueles para quem, em suma, tra-
balhar – ou seja, manter-se em reserva e na inquietação – equi-
vale à demissão, é evidente que não somos do mesmo planeta 

(FOUCAULT, 2006c, p. 196).

O livro não era este que ora se apresenta. Havia sido construído há 
muito tempo, em outro lugar. Talvez até por outras mãos. Por mui-
tas mãos. Não existe problema quando não há curiosidade. Certa vez, 
uma argentina me disse que em seu país se conjuga o verbo curiosear.

Lembrei-me de Alice, lançada sem aviso no tal país das mara-
vilhas. A cada passo, um susto; a cada porta, o novo; a cada encon-
tro, um rumo. Planejamos um caminho e o vento sempre sopra em 
outra direção. Pois bem! É disso que quero falar! Planejamentos e 
caminhos: atalhos, sacolejos, solavancos.

É impossível seguir o caminho sem curiosear. Mas, ao curio-

sear, é também impossível continuar seguindo o mesmo caminho. 
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Impossível não derivar, não entrar pelo mato, não tomar a picada, 
não se perder ou mudar de direção.

É a curiosidade; o único tipo de curiosidade que, de qualquer 
forma, vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação: 
não aquela que busca se assimilar ao que convém conhecer, mas 
a que permite desprender-se de si mesmo. De que valeria a obs-
tinação do saber se ela apenas garantisse a aquisição de conheci-
mentos, e não, de uma certa maneira e tanto quanto possível, o 
extravio daquele que conhece? Há momentos na vida em que a 
questão de saber se é possível pensar de forma diferente da que se 
pensa e perceber de forma diferente da que se vê é indispensável 
para continuar a ver [...] (FOUCAULT, 2006c, p. 196).

E, se o percurso não se dá sem desvios, o texto, para além do 
registro do percurso, não se produz no conforto. É preciso tensiona-
mento, produção de intranquilidade, de brechas, rupturas. É preciso 
um vendaval, um exercício constante de problematização. A cada des-
vio, problemas que se produzem e anunciam novas formas de pen-
sar, escrever, viver.

É preciso também situar a escrita. Não se escreve uma escrita 
pura, imparcial e geral. Toda obra fala de um percurso, de uma pos-
tura. Situo este texto em meio à minha inserção em alguns espaços, 
em meio à minha trajetória em alguns processos.

Como psicóloga da Prefeitura Municipal de Vitória, tenho 
percorrido diversas unidades de saúde, além de outros espaços de 
encontro entre trabalhadores da rede municipal de saúde. Em evi-
dência: um sem-número de questões que emergem nos processos 
de formação em saúde no cotidiano de trabalho desses profissio-
nais. Em cena: situações que convocam os trabalhadores a interro-
gar suas certezas, que forçam os limites disciplinares, que convidam 
à produção coletiva de estratégias. No corpo: desconforto, incô-
modo, cansaço, euforia...
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Experiências do trabalho na saúde. Encontros que extrapolam 
os muros das unidades de saúde, que extrapolam o campo profissio-
nal. Processos de formação que extrapolam o campus universitário, 
as salas de aula, os livros, os manuais. A universidade, os serviços de 
saúde, a vida. Processos de formação que forçam os limites do ins-
tituído. Professores, estudantes, profissionais de saúde... Encontros 
com prescrição que não obedecem ao prescrito. 

Desobediência aos padrões: experiência situada. Universidade, 
serviços de saúde, processo de trabalho... Quem nunca ouviu, que seja 
numa mesa de bar, uma “estória de hospital”? Das mais românticas 
às mais aterrorizantes, todas elas portam as intensidades, as cores, as 
negociações que se fazem, cotidianamente, presentes nesses espaços. 
Todas essas características apontam para processos de formação em 
movimento no cotidiano.

Como essas intensidades, essas negociações constituem os pro-
cessos de formação em saúde no curso de Medicina? Como essas cores, 
esses ruídos se evidenciam nesses processos que escapam aos currí-
culos prescritos, às ementas, aos objetivos formalizados dos cursos 
superiores da área de saúde? 

Todas essas questões dão o tom do batuque, o tom das discus-
sões que quero lançar neste livro. Estórias de estudantes, de trabalha-
dores, de usuários dos serviços de saúde, de familiares, de amigos, de 
vizinhos... Impossível se fixar num só ponto da rede. Afinal de con-
tas, o professor-trabalhador, o acadêmico-trabalhador também são 
usuários dos serviços de saúde, também são familiares de usuários, 
também são gestores, na medida em que circulam pela rede, gerem 
seu trabalho, sua vida. Ensinam, aprendem, inventam. Usuários-pro-
dutores, inventores dos serviços de saúde. Processos de formação. 

Formação como processo. Processos que emergem na experiên-
cia da vida. Permanente transformação. Inquietação. Curvas sinuo-
sas, caminhos tortuosos, descaminhos, atalhos. Formação como 
aquilo que não se pode prever e, por isso, torna pensamento e vida 
tão indissociáveis.
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Profissional-de-saúde-em-mim, usuário-do-sistema-de-saúde-
-em-mim, familiar-do-usuário-do-sistema-de-saúde-em-mim. Todos 
eles e muitos outros. Tudo isso e mais um pouco. Essa é a trama, parte 
da rede da qual emergem estas linhas. 

Para nos acompanhar nesta trama, gostaria de apresentar Tereza.
Tereza circula. Por todos os lugares por onde passamos. Con-

versa com todas as pessoas que conversamos. Faz deste texto um 
espaço de invenção tendo como chão os nossos caminhos na atenção 
básica, nas visitas domiciliares, no hospital-escola, com os professo-
res, os funcionários, os estudantes. Tereza-metodologia de trabalho.
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2

Muito prazer, Tereza

Tereza-mulher. Aos 40 e poucos anos sabe fazer de tudo. Faxineira, 
garçonete, cozinheira. Lava, passa, faz salgadinhos para festas. Diz que 
já viu de tudo e que já não se assusta com muita coisa. Vive de bicos. 
De caretas, olhares, sorrisos. De choros, gritos, sonhos.

Tereza mora na cidade. No alto da cidade. Cidade de Vitória. Alto 
Tabuazeiro, conhece? O famigerado Morro do Macaco, lembra? O tal 
que desabou em 1985. Um estrago! Desabrigados eram uns 600. Mortos 
passaram de 40. Tereza-sobrevivente. Te reza, Tereza, pede proteção!

Terra, chuva, gente. Pedaços de gente. Pedras, gritos, casas. Peda-
ços de casas. Restos de objetos, barro, lama, vida. Substância hetero-
gênea. Mistura cheia de pedaços. Tereza é feita disso. Matéria viva, 
repleta de intensidades, de estórias, de sons. As pessoas que encon-
trou, que escutou, que viu, que não viu. A terra que pisou, que não 
pisou, que quis pisar. As músicas que ouviu, que compôs, que dançou 
e que não dançou. Tudo isso constitui Tereza. Tudo isso nos consti-
tui. Tudo isso e muito mais. Substância heterogênea: feita a muitas 
mãos. Sem fôrma, sem fórmula. Inacabada matéria viva.

Tereza tem as cores do mundo. Tem as marcas da vida. Todos 
temos. Na época do deslizamento, Tereza era bem jovem. Aos 15 
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anos carregava no ventre seu primeiro filho, Edson, nascido quando 
ainda se recolhiam pedaços das casas, das coisas, das vidas. Tereza diz 
que escolheu esse nome porque é nome de homem forte. Edson era 
o nome de um oficial do Corpo de Bombeiros que ajudou no resgate 
das vítimas. “Homem forte também chora”, dizia Tereza ao recordar 
os momentos de aflição vividos naquela madrugada.

Tereza passou um tempo na casa de uns parentes de sua mãe, 
numa parte do morro que o deslizamento não atingiu. “No Macaco 
sempre foi assim, a gente divide até o que não tem, que é pra quando 
tiver não esquecer que tem que dividir... Pra não perder o costume!” 
– brincava Tereza.

Tereza nunca foi mulher caseira. Gosta de dança, gosta de 
música. Tereza nunca foi mulher recatada. Vira e mexe arruma con-
fusão. Sabe fazer barraco! É a sensação das rodas de samba. Quando 
coloca o salto alto e começa a rebolar o traseiro... Sai de baixo! Vai 
até amanhecer o dia. Cerveja, suor, sorrisos. Tereza se alegra, a vista 
embaralha. Mais um trago de cachaça. Treme as coxas. Troca os pés 
e logo retoma o compasso.

E Tereza segue. Entre um bico e outro, Tereza samba. Entre um 
gole e outro, um gemido. Entre um suspiro e outro, um amor. E, às vezes, 
um filho. Muitas vezes. Quatro gestações. Seis filhos. O segundo filho 
veio um ano depois do primeiro. Nascido em ano de Copa do Mundo, 
ainda no calor da sofrida Copa de 86, recebeu o nome de Araquém. 

O pai de Araquém, Garrincha, que também registrou Edson, ape-
sar de não ser seu pai biológico, vivia com Tereza desde o tal desaba-
mento. Conheceram-se nos mutirões de reconstrução, quando Tereza 
ainda ostentava uma barriga enorme. Apaixonado por futebol como 
o pai, Garrincha recebeu esse apelido por causa de suas pernas tor-
tas e de sua habilidade com a bola. Ninguém se lembra do nome dele. 
Desde muito cedo virou Garrincha e pronto! 

Quando criança, Garrincha costumava disputar campeonatos 
na comunidade. Parecia ter um futuro promissor no futebol. Mas, 
como os ventos sempre sopram em direções inusitadas, Garrincha 
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terminou arranjando emprego em uma empresa de pesca. Passava dias 
em alto-mar e, quando voltava, trazia para as crianças um pouco do 
pescado. Na cozinha de Tereza, os frutos do mar viravam verdadei-
ros banquetes. A criançada fazia a festa!

Foi numa dessas temporadas que Garrincha passava em alto-
-mar que Tereza conheceu Marina. Elza, mãe de Marina, bateu na 
porta da casa de Tereza certa noite. Marina não tinha nem um mês 
de vida. Elza entregou Marina a Tereza e foi embora. Com os olhos 
vermelhos, cheios de lágrimas, Elza dispensou as palavras. Virou as 
costas e saiu. Nunca mais foi vista. 

Tereza percebeu de imediato que Marina tinha os olhos de Gar-
rincha. No dia seguinte, quando voltou do mar, Garrincha encon-
trou a porta fechada e, próxima à soleira, uma trouxa de roupas. A 
essa altura, Marina já havia se tornado filha de Tereza. 

Garrincha mudou-se, mas continuou frequentando a casa. 
Quando não estava trabalhando, levava as crianças para a escola. Às 
vezes, Tereza resolvia matar a saudade. Esperava as crianças pegarem 
no sono e recebia Garrincha. Tornaram-se grandes amigos.

Depois de Marina, ainda vieram Dayanna, Ayrton e Jéssica. 
Dayanna e Ayrton são gêmeos. Estes, Tereza registrou sozinha. A 
vizinhança comenta que, daqueles da roda de samba, uns três ou 
quatro bem que poderiam ser o pai dos gêmeos. Tereza não fala do 
assunto. Já colocou candidato a pai para fora de sua casa aos tapas! 
Não quer saber de mexer nessa estória.

Uma noite, Garrincha veio, como de costume, depois que a casa 
escureceu. As crianças estavam dormindo, também como de costume. 
Tereza estava esperando por ele. Alguma coisa parecia estranha. O 
ar estava pesado. A noite parecia mais escura. Uma sensação de aba-
famento percorria o corpo de Garrincha. Falta de ar. Tereza estava 
lá. Parecia não estar. Com o olhar perdido, Tereza abraçou Garrin-
cha e chorou baixinho.

Não havia caretas, olhares, calores, suores. Tereza nunca foi dis-
creta. Nunca foi de fazer nada baixinho! Mas, nessa noite, não houve 
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grito, não houve gargalhada, não houve barraco, não houve amor. Em 
silêncio, os dois adormeceram com a roupa do corpo. Dias depois, Tereza 
anunciou que estava grávida. Garrincha não fez perguntas. Alguns meses 
depois, a vizinhança voltava a escutar choro de bebê. Dois, desta vez.

Tereza rebola, segue escapando, sambando no fio da navalha. 
Afinal de contas, Tereza é meio de fuga. É espécie de trama. Instru-
mento de escape. Espécie de corda feita de lençóis amarrados. Tem 
o nó como elemento constitutivo. Serve bem aos propósitos dos que 
fogem, dos que desejam escapar. Presidiários, loucos, seminaristas, 
filhos, maridos, esposas, noivas descontentes às vésperas do casa-
mento. Estudantes, amantes, noviças, enfermos hospitalizados, asi-
lados de toda sorte. Tereza se faz passagem. Tereza inventa portas, 
janelas, frestas. Cria fissuras onde parece faltar o ar. Se joga na vida, 
abre o peito e sorri. Deleuze e as linhas de fuga.

Tereza feita a muitas mãos. Tereza-humana: heterogênea maté-
ria viva. Tecido vivo: trama, rede, emaranhado de linhas (DELEUZE; 
PARNET, 1998). Linhas de naturezas diversas. Duras, de segmentos 
bem delimitados. Recortes de Tereza, recortes de nós. Linhas que vão 
de um extremo a outro estabelecendo sequências, definindo direções. 

Instituições, lugares, formas, modelos. A família e a escola. O 
trabalho e o lazer. O bebê e o adulto. Dicotômicas máquinas binárias: 
dispositivos de fixação de códigos e territórios. Relações de poder: 
“[...] pode-se até mesmo conceber saberes que fazem ofertas de ser-
viço ao Estado, propondo-se a sua efetuação, pretendendo forne-
cer as melhores máquinas em função das tarefas ou dos objetivos do 
Estado” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 151).

Fôrma que insiste em moldar os sujeitos. Arestas aparadas, sulcos 
preenchidos. Toda flacidez deve ser corrigida. Simetria. Harmoniza-
ção da forma em busca do modo ideal de ser mulher, de ser doida...

Tereza-mulher-mãe... Mas, mulher é tudo igual? E negro? É 
tudo igual? Linhas duras que portam supostos limites de papéis que 
se pretendem bem delimitados. Mas, como Tereza atua em processos 
de produção de si e do mundo sendo mulher, mãe, amante? Tereza é 
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humana, não foi concebida numa linha de produção. Não se produ-
zem pessoas em série, por mais que se tente...

Humana, sim! Mas como? Humano-ideal? Padrão? O abstra-
to-universal, modelo-referência para a classificação das condutas? 
Homem-código? De que humanidade estamos falando?

Tereza-humana. Tereza-produção. Tereza-forma, Tereza-força, 
Tereza-fluxo. Inacabada. Perturbação. Tereza humana, e, precisa-
mente por ser humana, comporta tantas inumanidades... 

Falamos, então, de um sentido de humano como produção, uma 
complexidade que se engendra como obra aberta. Uma humani-
dade que se constrói na experimentação, ou seja, entre a materiali-
dade das formas humanas e a imaterialidade das afecções inumanas 
que nos compõem e se atualizam em práticas e modos de estar nos 
verbos da vida [...] (NEVES; MASSARO, 2009, p. 512).

Outras linhas também compõem Tereza. Linhas flexíveis. Estas 
são de outra natureza. Permitem desvios, produzem fissuras. Evi-
denciam as “loucuras secretas” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 146) 
que perturbam as linhas duras. Os porões. Conexões pouco visíveis. 
Afetos, intensidades, ruídos. Ser mulher, ser mãe, ser amante não é 
sempre a mesma coisa. Algo atravessa o roteiro e interrompe a fala 
prescrita no script. Modos diversos, formas mutantes de ser. Gagueira, 
inconstância, descontinuidade.

Há ainda outra espécie de linha. Sem direção. Imprevisível: é a 
própria ruptura. Sucção violenta, destino desconhecido. Inumani-
dades... Novamente o desabamento. Deslizamento de terra: perder o 
chão. É cair num buraco: outro mundo. Alice e o país das maravilhas. 
Algo força e eis que o chão se abre e somos tragados. Da rachadura 
vê-se surgir Tereza. Tereza-força, Tereza-fluxo. Algo desliza por ela. 

Fuga. “Desterezação”. Por que não? Não interessa para onde, 
não há lugar a chegar. Deslugar. Fazer fugir um lugar. Provisorie-
dade e imprevisibilidade. Há fissuras, quebras, rompimentos. Declive, 
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velocidade, frio na barriga. Às vezes, em meio aos escombros, pode-
-se contemplar uma flor. Não há garantias. A vida insiste. Tereza nos 
convoca a cartografar as linhas, percurso que constrói passo a passo. 
Tereza anda. Retrocede, muda de direção, cai, levanta. Tereza volta 
a caminhar precisamente no momento em que inventa caminhos. 
Tereza se faz caminhos. Descaminhos. Tereza se destereza e segue...
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3

Te reza, Tereza! 

Onde está o teu carimbo?

Alto Tabuazeiro está situado em Maruípe, uma das seis regiões de 
saúde do município de Vitória. Tereza é atendida em uma unidade 
de saúde da família. Ela diz que lá tem médico, enfermeiras e o tal 
de agente comunitário de saúde, que, vez por outra, aparece na casa 
dela. Tem assistente social, educador físico e até psicóloga! “Hoje em 
dia tá melhor! Em outras épocas, a gente nem sabia quem é que tra-
balhava no posto. Hoje eu conheço quase todo mundo e quem eu 
não conheço o agente comunitário me apresenta” – afirma Tereza.

O médico ela encontra bem pouco. Em geral, quando um filho 
adoece... Ela dificilmente adoece. Quando isso acontece, toma logo 
uma aspirina, um chá feito das folhas do quintal, uma cachacinha 
com limão e, geralmente, fica boa. Mas, com os filhos, não! “Filho 
é coisa séria” – acrescenta Tereza. Precisa dar vacina, pesar, medir. 
Precisa também alimentar direito. Sempre que precisa, leva os filhos 
à unidade de saúde.

A equipe de enfermagem e o agente comunitário ela vê com 
mais frequência. Eles a visitam. Orientam sobre os cuidados com 
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as crianças, com a casa, com a alimentação, com a limpeza. Tereza 
até gosta deles. Em geral, recebe-os muito bem. Cheia de cerimô-
nias, passa café e até oferece biscoito quando tem. Fica mais tranquila 
sabendo que, “se algo der errado”, como ela mesma diz, pode correr 
para a unidade de saúde. E, quando chega, já sabe quem procurar. 

Mas, às vezes, Tereza se enfeza. Basta engravidar e lá vem o tal 
agente... Por que não tomou o anticoncepcional? Usou camisinha? Fez 
os exames? Tem que participar do grupo de gestantes! Tem que fazer o 
pré-natal, ir à unidade todo mês. Tirar sangue. Vasculhar o xixi e o cocô. 

Quando não está grávida, também não tem sossego. Tem que 
tomar a injeção de anticoncepcional. Todo mês. Tem que participar do 
grupo de hipertensos, medir a pressão, pegar os remédios e ouvir regu-
larmente: não pode fumar, não pode comer comida salgada, não pode 
comer gordura, não pode beber cerveja. Cachaça, então, nem pensar! 

E se continua fumando e engordando, tem que participar do 
grupo de caminhada com o educador físico e ainda do grupo de tra-
tamento do tabagismo. Aliás, faz bem pouco tempo que Tereza des-
cobriu que tabagismo é o hábito de fumar. Ainda não está convencida 
de que isso é doença. Sente-se bastante saudável!

Tereza sabe que sua vida não cabe nesse modelo. Sempre soube 
que era importante ir ao médico. Mas viver sob os olhares, as regras 
dos médicos... Aí já é demais! Como fica o samba? Onde fica a diver-
são? E os suspiros, os gemidos, os suores, os amores?

Há alguns anos, quando a filha mais nova tinha poucos meses de 
vida, o tal agente comunitário chegou à sua casa. Com olhos esbuga-
lhados e cara de susto, tomou o filhinho da vizinha de seus braços e 
disse: “Tereza, não pode amamentar filho dos outros!”.Tereza pen-
sou: “Te reza, Tereza, pede paciência!”. Tereza contou até dez.

Jéssica é sua sexta filha. Recebeu esse nome por ser nome de 
mulher bonita. Tereza diz que, na época, tinha uma mulher linda 
na novela das oito que se chamava Jéssica. Jéssica é filha de Marco. 
À época, Marco trabalhava numa oficina mecânica. Dizem que era 
excelente profissional. Gostava de música. Nos momentos de lazer, 
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emprestava seus talentos aos que quisessem ouvir. Vinha gente de 
toda a cidade pra ver Marco e seu cavaco. 

Tereza e Marco eram amigos muito chegados. Muito chegados 
mesmo! Aconteceu que, certa vez, sem saber, Tereza tomou pílula 
de farinha. O contraceptivo sem princípio ativo fazia parte de um 
lote distribuído pelo SUS. Tereza soube, tempos depois, que algumas 
mulheres receberam alguma quantia como indenização. Nunca quis 
mexer com isso. “Onde comem cinco, comem seis!” – dizia Tereza.

Desde que deu à luz seu primeiro filho, Edson, que Tereza ama-
menta toda a criançada do morro. Seios fartos, generosos. “Criança 
que mama no peito fica forte” – dizia Tereza para as colegas. “Eu 
tenho leite de sobra, pode trazer seu menino que eu dou mamá pra 
ele também!”. Tereza sempre soube que tem folha que cura. Sempre 
soube que benzedeira e simpatia ajudam muito, e que não se deve 
tomar leite com manga. Sempre soube que criança tem que mamar 
no peito e andar com os pés no chão.

E agora vem esse tal agente... Depois traz a enfermeira. Amea-
çam até chamar o médico, se Tereza não parar de amamentar a crian-
çada. Mas, como? Tereza sempre soube que criança tem que mamar 
no peito. Não interessa que peito. “Ou vai deixar a criança com fome 
só porque a mãe precisou trabalhar? Eu tenho tanto leite que pode-
ria alimentar o bairro todo!”.

Tereza, te reza! O que você sabe veio de onde? Quem foi que te 
ensinou? Onde você leu? Você sabe ler? Você não sabia que a gente 
só pode saber se esse saber tiver assinatura? Com nome, sobrenome 
e carimbo. Pelo menos, é isso que dizem por aí! Seu saber não tem 
carimbo, Tereza! 

Nessas horas, Tereza quer que o carimbo se dane. Nesses 
momentos, Tereza também pede carimbo: “Eu quero é falar com o 
médico! Os meninos estão doentes, parece que a coisa é séria. Não 
é coisa pra enfermeiro. O enfermeiro não é o ajudante do médico?”. 

Tereza e os carimbos. Mas e as folhas que curam? E a manga 
com leite? E o peito que passa na boca de toda a criançada do bairro? 
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Diferentes e múltiplos saberes. Misturados, alternados, conjugados. 
Composição em permanente transformação, atribuição de valores 
temporários... Jogos de saberes.

Poder é jogo. Não há localização. Não existe um lugar onde mora 
o poder ou outro onde ele não está. Poder é relação, disputa, cabo 
de guerra. Os saberes, espécie de modalidade de exercício de poder, 
podem assumir maior ou menor importância em momentos diferen-
tes desse jogo. A cada movimento, a cada jogada, a cada estratégia, 
tudo se transforma. Em evidência: a tirania dos discursos. Hierarquia. 

Jogos de verdade, produção de saberes, relações de forças sobre 
relações de forças (FOUCAULT, 1985a). Para além da repressão, para 
além da sanção, o poder fixa foco na vida. Querer que o carimbo se dane 
e, no momento seguinte, continuar pedindo carimbo. Relação, disputa, 
cabo de guerra. Leis gerais, regulamentos, vontade de poder. Material 
que produzimos nas relações mais cotidianas e que nos constituem, cons-
tituem o mundo, na medida em que somos feitos de conexões, de nós. 

A vida não se resume às regras, às leis, ao controle. Certamente 
não! E se fosse, não seria vida. É que a vida sempre escapa (FOU-
CAULT, 1985a). A vida, por natureza, não comporta qualquer estado 
de dominação total. Ela comporta tensões, jogos, flutuações, movi-
mentos, invenções. Não há vida sem invenção. Invenção de estra-
tégias, de formas de resistir. Tereza protesta, insiste, arma outro 
barraco. Tereza inventa a própria vida. Tereza se faz em meio a fugas, 
lembra? Tereza se destereza e, algumas vezes, pede carimbo.

É que a vida não é calculável, quantificável e nem verificável. 
Por mais que a “vontade de carimbo” imponha prescrições, transmita 
receitas, insista em assinar nome e sobrenome. A vida, assim como 
Tereza, insiste em transgredir. Por mais que a gente se esforce em 
querer carimbo, em precisar os detalhes, em corrigir as variações, a 
vida insiste em borrar a folha, em trocar o nome, em perder a medida. 
Tereza em fuga. Desterezação.

Carimbos para quê? O que pode o tal carimbo? O carimbo pode 
precisamente o que fazemos com ele. Deixemos o carimbo de lado. 
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Coloquemos em foco, então, os usos que fazemos dele. Tereza e os 
carimbos. Jogos de verdade, jogos de poder. Como Tereza se consti-
tui em sua relação com os jogos de verdade? 

Políticas de saúde. Serviços de saúde. Saberes em saúde. Uma 
unidade de saúde: suas regras, suas intervenções. Um agente comu-
nitário orientando os cuidados com a casa, com o corpo, com os 
filhos. Um assistente social, um psicólogo, um médico, um enfer-
meiro... Ensinar a cuidar, ensinar a se cuidar, ensinar a cuidar dos 
outros. O cuidado com a vida.

Cuidados com uma vida... Que vida? Afirmamos uma vida que 
não se esgota em seu sentido orgânico. Afirmamos a vida como “[...] 
potência vital que atravessa os indivíduos e, mais do que distingui-los 
entre si, possibilita, na imprevisibilidade dos encontros, desvios, rup-
turas e invenções nos tipos de vida dominantes em cada um” (NEVES, 
2009, p. 782). Ainda de acordo com Neves (2009), tomamos a vida 
como invenção, multiplicidade de planos de existência.

Cuidar da vida, de uma vida, não se faz sem sofrimentos. Rup-
tura, desvio, multiplicidade, invenção implica, muitas vezes, sofri-
mento: pensar de outra forma, o que ainda não se pensa, viver de 
outra forma que ainda não se vive... Sofrimento como parte do pro-
cesso que chamamos vida.

Não se trata, aqui, de uma apologia ao sofrimento. Trata-se de 
compreender a vida como algo que se inventa cotidianamente, tipo 
de produção que não obedece ao estritamente planejado. Imprevisí-
vel, intempestiva. Prazer, sofrimento, gargalhada, suspiro, gemido. 
Vida-obra. Imanência.

Há, ainda, nessa produção incessante, para além do sofrimento, 
maus-tratos que se produzem contra a vida. Maus-tratos contra o 
corpo, maus-tratos contra o pensamento, maus-tratos contra formas 
de ser, maus-tratos com a vida em todas as suas formas de expressão... 

Olhares que forçam a atenção aos padrões, aos modelos prees-
tabelecidos de viver. Ações que tomam a vida como algo que se ins-
creve em regras, em códigos, em formas ideais de funcionamento. 
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Tentativas de aprisionamento da vida que, ao tomá-las, desqualifi-
cam, desvalorizam, secundarizam as intensidades dela. Intensidade 
constitutiva da vida. Vida como variação. Vida que difere. O pró-
prio sistema de saúde em suas práticas de cuidado e gestão termina, 
muitas vezes, por produzir esses tipos de maus-tratos. “Entretanto, 
é preciso marcar uma diferença entre sofrimento como um processo 
constitutivo da vida em seus embates de (re)invenção, e os processos 
de maus-tratos com a vida” (NEVES, 2009, p. 782).

Mas... Sistema de saúde produzindo maus-tratos com a vida? 
Trata-se de tentativas de submeter a vida às normas, programas, pres-
crições, regras, padrões instituídos:

Estes processos ganham expressão em sintomas e seus efeitos 
sobre o organismo; na produção de filas madrugantes para busca 
de senhas para consultas; na desassistência; no re-trabalho a cada 
novo plantão, programa governamental ou rotina imposta; na 
produção de escuta e vínculos restritos ao sofrimento orgânico, 
etc. (NEVES, 2009, p. 782).

Tereza alimenta toda criançada do bairro. Cachaça, gordura, 
amores sem proteção. O agente comunitário e seus olhos esbugalha-
dos. Anos sem fazer preventivo. A enfermeira e seus olhos esbuga-
lhados. Tereza-vida, obra que não cabe nos parâmetros. Variação. 
Tereza segue, esbugalhando os olhos... “Tá olhando o quê?!”.

A vida em cena. Numa estratégia de expansão, de acumulação 
de capital, o poder fixa foco na vida. Numa tentativa de otimizá-la, 
de submetê-la, conecta-se também com processos de cuidado e ges-
tão em saúde. Dessa forma, a biopolítica constitui-se como tecnolo-
gias orientadas no sentido de “[...] abstrair a vida, extraindo dela sua 
heterogeneidade e singularização, para torná-la matéria integral de 
regulamentação” (NEVES, 2009, p. 783).

Cuidar e gerir a vida. Cuidar e gerir a vida em nome de quê? 
Como? A vida como matéria de interesse. Biopolítica. A saúde como 



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 26

tecnologia política dos indivíduos. Em texto de 1988, Foucault (2006c) 
se propõe a estudar a forma como, atravessados, constituídos, atro-
pelados por certa tecnologia política dos indivíduos, nos reconhece-
mos como parte de um grupo social, de uma nação, de um Estado...

Foucault (2006c, p. 303) apresenta a obra do alemão J. P. Frank 
como “[...] o primeiro grande programa sistemático de saúde pública 
para o Estado moderno”. Segundo Foucault (2006c), Frank apresenta 
detalhadamente como a administração pública pode e deve planejar 
a gestão no sentido de garantir abastecimento geral, moradia, saúde 
pública... Frank indica, com riqueza de detalhes, como proteger a vida 
dos indivíduos. Foucault assinala que, por meio dessa obra, é possí-
vel perceber como o cuidado com a vida do indivíduo se torna, nesse 
momento, de forma inédita, um dever do Estado. 

Nesse mesmo momento histórico, grandes carnificinas coletivas 
caracterizam as grandes guerras nacionais anunciadas pela Revolução 
Francesa. A Segunda Grande Guerra, incomparável carnificina cole-
tiva, coincide historicamente com o período em que foram colocados 
em prática grandes programas de proteção social, de saúde pública e 
de assistência médica na Europa.

Para Foucault (2006c, p. 303), “[...] poderíamos resumir essa 
coincidência pelo slogan: deixem-se massacrar e nós lhe prometemos 
uma vida longa e agradável. A garantia da vida faz dupla com a sen-
tença de morte”. O autor afirma, ainda, que existe sempre uma racio-
nalidade histórica bastante precisa capaz de constituir nossas ações 
com códigos e regras universais de conduta (2006c).

O jogo de vida e morte, definido pela racionalidade histórica 
em questão, constitui um dos traços fundamentais da racionalidade 
política moderna, cunhada entre os séculos XVI e XVIII, por meio 
da ideia geral de razão do Estado. 

Nessa época, a noção de polícia apresentava-se de forma bas-
tante peculiar em um conjunto específico de técnicas de governo 
que tinham como finalidade o fortalecimento de um Estado. A polí-
cia como tecnologia de administração da população.
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Foucault (2006c) afirma o ineditismo da relação entre política 
como prática e política como saber, o que abre possibilidade para a 
constituição de saberes políticos específicos. O político apoia-se em 
saberes específicos, políticos, que tratam da natureza do Estado que 
deve ser governado. 

Falamos em natureza porque outra noção que surge neste movi-
mento é a de que o Estado existe por si, é natural, e é por meio do 
saber político que a força deste pode ser mantida. A razão de Estado 
tem como característica a “arte de governar”, que se relaciona de forma 
bastante estreita com o conhecimento capaz de propiciar a compe-
tência política (FOUCAULT, 2006c, p. 307).

[...] uma vez que o Estado é sua própria finalidade e que a finali-
dade exclusiva dos governos deve ser não apenas a conservação, 
mas o fortalecimento permanente e o desenvolvimento das forças 
do Estado, fica claro que os governos não têm que se preocupar 
com os indivíduos; ou melhor, eles apenas têm que se preocupar 
com os indivíduos quando eles apresentam algum interesse para 
essa finalidade: o que eles fazem, sua vida, sua morte, sua ativi-
dade, sua conduta individual, seu trabalho, e assim por diante 
(FOUCAULT, 2006c, p. 308). 

Cuidar e gerir a vida em nome de quê? Para Foucault (2006c), 
o Estado passa a se interessar pelos indivíduos unicamente na medida 
em que são reconhecidos como importantes para aumentar, fortalecer, 
colaborar com o poderio dele. Na medida em que esse indivíduo pode 
produzir algum tipo de transformação no poder do Estado, passa a ser 
alvo de ações, e “[...] tanto o Estado lhe pede para viver, trabalhar, pro-
duzir e consumir, como lhe exige morrer” (FOUCAULT, 2006c, p. 307).

Os olhos esbugalhados da polícia... Tentativas de controle. Tec-
nologias de gestão da vida. Utilidade. Administração das populações. 
O cuidado com a saúde e a possibilidade de conhecer, controlar, admi-
nistrar. Tereza e a unidade de saúde.
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Um dia, Tereza passeava com Jéssica. Iam a um parque munici-
pal fazer um passeio. Tereza avistou uma viatura da polícia. A viatura 
subia o morro. Tereza começou a suar. Pegou Jéssica no colo e des-
ceu o mais rápido que pôde. Jéssica pesava. Tereza trançava as per-
nas. Descia embalada por burburinhos que tomavam a rua. 

Não foi suficiente. Tereza cruzou com a viatura. Fez cara de pai-
sagem. Todos fizeram. Ninguém sabia o que podia acontecer quando 
entrava uma viatura de polícia no bairro. Podia ser uma ronda de 
rotina. Podia ser indício de que algum enfrentamento ocorreria. 

Tereza já havia ficado presa no meio do fogo cruzado. Não era 
sempre, mas acontecia. A viatura passou. Tereza observava a movi-
mentação do morro. Menino correndo pra lá. Menino de bicicleta 
pra cá... Lá no alto, muitos meninos observando... Tereza continuou 
descendo rápido.

De repente, de costas, Tereza sentiu a viatura encostar. Não 
conseguiu segurar a curiosidade. Precisava saber o que se passava. 
Olhou de rabo de olho. Os policiais abordavam uma agente comu-
nitária de saúde uniformizada que se dirigia a uma casa para uma 
visita domiciliar.

Tereza parou para observar. Colocou Jéssica no chão e a pren-
deu entre suas pernas. Viu quando a agente comunitária balançou a 
cabeça de um lado para o outro muitas vezes. A viatura deu meia-
-volta e desceu o morro. Tereza ficou ali por alguns minutos. 

A agente comunitária desceu. Quando passou por Tereza, pare-
cia transtornada. Tereza a conhecia. Era vizinha, morava na rua de 
baixo. Tereza puxou assunto. “O que é que eles queriam?” – pergun-
tou Tereza. “Agora é assim, parece que descobriram a gente. Tudo 
o que acontece, vêm pedir informação... Se depender de mim, vão 
dar com os burros n’água sempre que subirem”. A agente comunitá-
ria desceu para a unidade de saúde o mais rápido que pôde. Tereza 
ficou para trás.

Tereza soltou Jéssica. Pegou a sua mão e continuou a descida, 
agora, mais lentamente. Andava e pensava... “Esses caras são espertos 
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mesmo... Descobriram que o agente comunitário mora na comuni-
dade, que ele conhece todo mundo. Todo mundo mesmo...”. 

Tereza chegou ao parque. Jéssica foi brincar. Tereza se acomo-
dou debaixo de uma árvore. Continuava intrigada. Lembrou-se de 
uma vizinha que teve os filhos levados pelo tal Conselho Tutelar. 
Dizem por aí que foi a unidade de saúde que chamou. Parece que 
as crianças estavam muito magrinhas e que já não eram vacinadas 
há muito tempo... Lembrou-se do dia em que a Defesa Civil subiu o 
morro depois de uma chuva para avaliar os riscos de deslizamento... 
Foram os agentes comunitários que os acompanharam.

Tereza continuava inculcada... Ainda não tinha parado para 
pensar quantas utilidades uma unidade de saúde da família poderia 
ter... Quantas informações, quantos acessos, quantos detalhes pode-
ria guardar e produzir aquela unidade de saúde... Cada prontuário, 
cada mapa, cada planilha... Notificações de agravos em saúde, núme-
ros, endereços... 

O que se come, como se come, o que se faz, como se faz... Tereza 
já havia dado muitas informações de sua família para o agente comu-
nitário preencher suas planilhas. E, além do agente comunitário de 
saúde, ainda tem o agente ambiental, que conhece cada casa, cada ter-
reno, cada poça d’água... Cada ralo... Ufa!!! Como é possível?!

O corpo, a saúde do corpo como finalidade da intervenção do 
Estado. Uma somatocracia (FOUCAULT, 2010)?

Se é certo que os juristas dos séculos XVII e XVIII inventaram 
um sistema social que deveria ser dirigido por um sistema de leis 
codificadas, pode-se afirmar que, no século XX, os médicos estão 
inventando uma sociedade não da lei, mas da norma. O que rege 
a sociedade não são os códigos, mas a perpétua distinção entre o 
normal e o anormal, o perpétuo empreendimento de restituir o 
sistema de normalidade (FOUCAULT, 2010, p. 181).
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Os indivíduos, as populações, os fluxos... Higiene, cidades, cir-
culações... A medicina como reguladora, como normalizadora da vida 
parece, então, agir sobre todos os campos, não restando a ela qual-
quer exterioridade. 

Na situação atual, o diabólico é que cada vez que se quer recor-
rer a um domínio exterior à medicina, descobre-se que ele já foi 
medicalizado. E quando se quer objetar à medicina suas deficiên-
cias, seus inconvenientes e seus efeitos nocivos, isso é feito em 
nome de um saber médico mais completo, mais refinado e difuso 
(FOUCAULT, 2010, p. 184).

A constituição dos sujeitos por meio de tecnologias políticas 
do corpo e das populações. O cuidado com o corpo, o cuidado com 
as populações faz aliança com tentativas de controle, tecnologias de 
produção de formas de viver (FOUCAULT, 2006c). Proteção social, 
fortalecimento de serviços de saúde pública e certa economia polí-
tica dos indivíduos.

Populações, territórios... Circulações, formas de se relacionar, de 
organizar a vida... Hábitos, desejos, prioridades... Tudo isso se torna 
objeto de uma medicina constituída como parte de uma engrenagem 
que se movimenta no sentido da produção de sujeitos úteis, utilizá-
veis. Tentativas de controle sobre as populações... Mapeamento dos 
territórios, dos fluxos, dos deslocamentos. Utilidade e segurança. 
Tentativas de governar as populações que têm nos dispositivos de 
segurança importantes instrumentos de ação (FOUCAULT, 1979). 

Territórios, populações, dispositivos de segurança: a unidade de 
saúde, o agente comunitário, as visitas domiciliares... Tereza estava 
envolvida em seus pensamentos quando ouviu, ao longe, um choro de 
criança. Demorou um pouco para se dar conta do que estava aconte-
cendo... Jéssica havia caído do balanço. Um galo na testa, um corte no 
queixo. E, por falar em unidade de saúde... Correu com Jéssica para lá!
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Enquanto Jéssica era atendida, Tereza observava com atenção 
tudo o que seus sentidos podiam alcançar. Jéssica estava bem. Um 
curativo no queixo, uma compressa de gelo na cabeça, uma prescri-
ção de analgésico na mão. Tereza foi para a fila da farmácia.

Quando saía da farmácia, com Jéssica no colo, tropeçou em 
alguém. Era a pedagoga da escola em que Jéssica estudava. A peda-
goga cumprimentou Tereza. Perguntou o que havia acontecido com 
Jéssica. Desejou melhoras e entrou na sala da psicóloga com a assis-
tente social.

Tereza sentiu um arrepio. “Então é isso!” – pensou Tereza: 

Essa unidade de saúde, além de atender a gente, produz infor-
mações valiosas... A polícia, a escola... Quem mais vem buscar 
informações aqui? É por isso que quando fiquei desempregada 
e a situação ficou feia lá em casa, logo apareceu uma assistente 
social oferecendo umas cestas básicas e uns cursos de profissio-
nalização. A escola matriculou os meninos no horário integral 
onde eles tinham alimentação e acompanhamento garantido, nem 
precisei pedir...

Tereza ficou enfezada! “Quer dizer que é isso aí! Todo mundo 
se mete na sua vida, né?!”. Depois se acalmou. Lembrou, naquele 
momento, que também foi bastante importante não ter que se preo-
cupar com as crianças e poder contar com as cestas básicas... Tereza 
preocupou-se: “Informações valiosas... Dependendo da forma como 
são utilizadas, podem ajudar bastante, mas também podem ferrar 
com a vida de qualquer um!”. Tereza subiu o morro. Jéssica dormia 
em seu ombro.

Tereza chegou a casa. Abriu a porta com dificuldade. Jéssica dor-
mia profundamente. Tereza colocou Jéssica na cama e foi tomar um 
banho. Tereza abriu a torneira. A água estava gelada. Tomou cora-
gem. Entrou de uma vez. Foi se acostumando com a temperatura. 
Tereza ensaboou as mãos. Enquanto deslizava as mãos cheias de sabão 
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pelo corpo, Tereza pensava no que havia acontecido. A polícia, a uni-
dade de saúde, a escola... 

Tereza estava toda ensaboada. Segurou a respiração. Entrou de 
uma vez embaixo do chuveiro. Enxaguou-se. Puxou a toalha e passou 
sobre o rosto. Quando a toalha caiu, Tereza estava sorrindo. Lem-
brou-se dos movimentos da cabeça da agente comunitária: de um 
lado para o outro... Muitas vezes... “Esse povo daqui não tem medo 
de nada, não! Polícia, escola, unidade de saúde... Pode perguntar que 
a gente responde... A verdade é a gente que faz!” – pensou Tereza.

Tantas informações, tantas intensidades... E mais... Estudantes de 
Medicina, estudantes de Enfermagem, estudantes de Psicologia... Um 
vasto campo: multiplicidade, complexidade, afetos. De braços dados 
com Tereza, entramos nesse jogo. Caminhando com os estudantes 
de Medicina que circulam pelas unidades de saúde, salas de aula, hos-
pital-escola e por muitos outros espaços, aguçamos nossos sentidos. 

Como Tereza, agente comunitário de saúde, médicos, enfermei-
ros, vizinhos, estudantes, todos nós nos constituímos em relação com 
os jogos de verdade. Professores, estudantes, estagiários, usuários do 
hospital-escola, da unidade de saúde... Interessa-nos entrar no jogo, 
caminhar com Tereza e, com ela, colocar em análise os processos de 
formação, de produção de formas de viver engendrados no curso de 
Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Não entraremos no jogo de braços dados com um sujeito que, 
por registro, atende pelo nome de Tereza. Tereza: fio condutor deste 
trabalho de pesquisa. Tereza-intercessor. 

O personagem conceitual não é o representante do filósofo, é 
mesmo o contrário: o filósofo é somente o invólucro de seu prin-
cipal personagem conceitual e de todos os outros, que são os 
intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua filosofia (DELEUZE, 
1992, p. 86).
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Certamente, Tereza, embora não tenha carimbos, sabe bem falar 
desse assunto. Tereza, como usuária do Sistema Único de Saúde, sabe 
de muitas coisas. Conhece os gostos, os cheiros, o tom das vozes, o 
ritmo dos passos, as texturas, as fendas... Tereza e os processos de 
formação. Processos de produção de formas de viver, processos que 
também produzem Tereza, médicos, psicólogos, acadêmicos, agen-
tes comunitários, gestores, professores...
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4

Tereza, Foucault e a 

unidade de saúde:  

um encontro e um samba 

entre o “conhece-te a ti 

mesmo” e o “cuidado de si”

Tereza começava a entender que não é por acaso que é convocada 
cotidianamente a comparecer na unidade de saúde, a receber os pro-
fissionais de saúde em sua casa. E não é à toa que Tereza, às vezes, se 
enfeza. Mas que práticas são essas que forçam Tereza, professores, 
acadêmicos, trabalhadores da saúde, todos nós, no sentido da produ-
ção de uma atenção que tensiona o foco para nossa conduta? 

Tereza se constitui na medida em que também produz, repro-
duz, questiona, se perde em sua relação com o mundo. No mundo, 
o discurso médico: rasgado, sujo, misturado, entrecortado, empoei-
rado, atravessado, remendado por múltiplos outros discursos que 
compõem nossa relação com jogos de verdade. 
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Tereza e o “conhece-te a ti mesmo” (FOUCAULT, 2006a). Pro-
blematização desse princípio, que parece ter sido o princípio funda-
dor das relações entre sujeito e verdade na filosofia ocidental e, para 
tanto, traz à tona outro princípio, aparentemente marginal na his-
tória grega: o cuidado de si.

O cuidado de si, na filosofia de Foucault (2006c), parece surgir 
com o intuito de mostrar que as relações entre sujeito e verdade já 
assumiram outras configurações, diferentes das contemporâneas. E, 
assim sendo, tantas outras ainda estão a se constituir...

Meu papel – mas este é um termo muito pomposo – é mostrar 
às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que 
elas tomam por verdadeiros, por evidentes certos temas fabrica-
dos em um momento particular da história, e que essa pretensa 
evidência pode ser criticada e destruída. O papel de um intelec-
tual é mudar alguma coisa no pensamento das pessoas (FOU-
CAULT, 2006c, p. 45).

Entre os antigos, a filosofia constituía-se como arte de viver. 
E é precisamente disso que trata o “cuidado de si”. Ele não se esgota 
no conhecimento, mas faz da filosofia algo a ser exercitado, faz do 
conhecimento algo que não pode ser, senão se praticado (FOU-
CAULT, 2006a). Conhecimento produtor de transformação: “[...] 
a filosofia era então uma preparação para a vida, um modo refle-
tido de exercer a liberdade, ou seja, uma ética” (MATTAR; RODRI-
GUES, 2011, p. 15).

O cuidado de si, para os antigos, consistia em práticas, exercí-
cios espirituais facultativos. Desse modo, a regulação da vida acon-
tecia muito menos por meio de prescrições morais. O cuidado de si 
trata, precisamente, de práticas de si orientadas para uma autocons-
tituição e um autogoverno, que não coincidiam, de maneira alguma, 
com formas irrestritas de agir, com um egoísmo exacerbado, com um 
“oba-oba” em descaso com a coletividade.
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Cuidar de si significava ser livre, e ser livre coincidia com “[...] 
conquistar o domínio de si, particularmente dos apetites e inquie-
tações passíveis de escravizar o sujeito” (MATTAR; RODRIGUES, 
2011, p. 15). As “artes da existência” (FOCAULT, 2006c, p. 194) para 
os gregos antigos – práticas por meio das quais os sujeitos, intencional-
mente, inventam formas de se conduzir, movimentos de transforma-
ção, mudanças de comportamento – são “técnicas de si”, estratégias de 
ação sobre si com a finalidade de imprimir certas características, trans-
formações, de criar para si um estilo, de fazer da vida uma obra de arte.

Na Antiguidade grega, as “artes da existência” evidenciavam 
formas singulares inventadas pelos sujeitos para lidar com as regras 
morais mais cotidianas. Sem um código moral autoritário, coerente, 
impositivo, os sujeitos produziam formas diferentes de encarar as 
normas por meio de exercícios diários, cotidianos.

Exercícios espirituais. Espirituais? Trata-se de ações que visam 
às experiências, práticas orientadas para a transformação da existên-
cia dos sujeitos e que constituem “[...] não para o conhecimento, mas 
para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para ter 
acesso à verdade” (FOUCAULT, 2006a, p. 19).

Foucault atribui a essa forma de pensar a espiritualidade três 
características fundamentais. Uma delas refere-se à necessidade 
de transformação do sujeito para que ele possa acessar a verdade, 
acesso que não se dá pelo simples ato de conhecimento (FOU-
CAULT, 2006a). A verdade pode assumir diferentes formas: a 
segunda característica trata, então, do trabalho sobre si, processo 
ininterrupto de transformação, exercícios cotidianos. A terceira 
característica evidenciada por Foucault trata dos efeitos que o 
acesso à verdade produz por meio dos procedimentos espirituais 
aliados ao retorno da verdade sobre o sujeito. Efeitos de transfor-
mação. “Cuidado de si”.

O momento cartesiano inaugura uma cisão entre filosofia e 
espiritualidade. A filosofia como ato de conhecimento: “o conhe-
ce-te a ti mesmo”. O conhecimento que dá acesso à verdade. Não 
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há preocupação com a transformação dos sujeitos. Lembramos: 
na Antiguidade grega, conhecimento e transformação dos sujei-
tos eram inseparáveis.

Assim, o momento cartesiano fortalece um processo de exaltação 
do “conhece-te a ti mesmo”, colocando em foco essa forma de rela-
ção com a verdade em detrimento de outras. Obscurece-se, assim, a 
importância do cuidado de si para a Antiguidade grega, para a his-
tória da filosofia. O conhecimento como chave para a verdade, ver-
dade única, preexistente, que espera ser descoberta, passa a ocupar 
lugar de destaque.

As práticas de autoconstituição que caracterizam o cuidado de si 
não apresentam, pelo menos não necessariamente, estatuto de libe-
ração em contraposição à dominação ou a mecanismos de repressão. 
Foucault coloca em evidência o que chama de práticas de liberdade 
e afirma que o cuidado de si permite essas práticas de forma refle-
tida, práticas cotidianas de constituição e transformação dos sujeitos 
capazes de produzir relações menos comprometidas com práticas de 
dominação, de repressão, moralizantes e desqualificadoras.

No mundo greco-romano, para praticar a liberdade de forma 
refletida, portanto ética, era imperioso cuidar de si; já em nos-
sas sociedades, a partir de um momento difícil de precisar, o cui-
dado de si passou a estar sob suspeita, a ser denunciado como uma 
forma de egoísmo, em contradição com o interesse que se deve-
ria ter pelos outros ou com o necessário sacrifício de si mesmo. 
Foucault acrescenta que tudo isso ocorreu durante o cristianismo, 
embora se recuse a dizê-lo mero fruto do cristianismo. Lembra 
que buscar a salvação, por exemplo, constitui uma forma de cui-
dar de si, por mais que implique, paradoxalmente, uma renúncia 
a si (MATTAR; RODRIGUES, 2011, p. 16).

Cuidado de si e renúncia a si. Tereza, a cachaça, os amores, o 
agente comunitário de saúde. Toma o contraceptivo e vacina os filhos. 
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Mais um trago no cigarro. Amamenta toda a vizinhança. Para além da 
informação, a produção de sentido. Como Tereza lida com as “regras 
para uma vida saudável”, informadas e até exigidas pela unidade de 
saúde? Em que medida, com que intensidade, com que cores Tereza 
colore as regras? Que valores atribui a elas? Que diálogos inventa com 
tais regras? De que forma as utiliza, as relativiza, as ignora? Que mar-
cas esses diálogos imprimem em sua vida?

Vida de Tereza. Vida que transborda. Vida que resiste. Vida-o-
bra, vida-arte. Tereza, Maria, Ana. Mulher não é tudo igual. Gente 
não é tudo igual. Marcas de Tereza: traços, cheiros, formas. “Será que 
esse agente comunitário nunca fumou um cigarrinho pra relaxar? 
Nunca tomou um gole? Nunca saiu da linha?”. Sair da linha. Tereza 
interroga. Incômoda Tereza.

O cuidado de si que vai sendo obscurecido por outra forma de 
produção de conhecimento, de busca pelo conhecimento: o conhe-
cimento de si. Este trata do conhecimento que tem como finalidade 
a produção de uma forma bastante específica de discurso de verdade. 
O conhecimento como aquilo que dá acesso à verdade. Somente pela 
via do conhecimento se pode ter acesso à verdade. 

A busca da verdade, nessa perspectiva, não está atrelada à modi-
ficação, à transformação do sujeito. O ato de conhecer, de acessar a 
verdade possui regras e condições bastante específicas definidas pela 
aplicação de um método capaz de dar ao sujeito acesso à verdade de 
forma neutra, objetiva, imparcial. 

Não há, na perspectiva do “conhece-te a ti mesmo”, uma preo-
cupação com viver a verdade, o conhecimento, como na perspectiva 
do “cuidado de si”. Preocupação, ainda, com o sujeito que se propõe 
a acessar a verdade: não deve ser louco, por exemplo. Deve ter reali-
zado estudos e estar inscrito em algum consenso científico que per-
mita o acesso à verdade (MATTAR; RODRIGUES, 2011, p. 16).

“Ocupar-se consigo”, “sentir prazer em si”, “ser amigo de si”, 
“respeitar-se”... Fórmulas às quais foi convertido o cuidado de si. O 
cristianismo, e não somente o cristianismo, imprime ao cuidado de 
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si valor de egoísmo: “Volta do indivíduo sobre si, visto que, incapaz 
de sustentar uma moral coletiva, só lhe restaria ocupar-se consigo” 
(MATTAR; RODRIGUES, 2011, p. 16).

Para os antigos, o cuidado de si como prática de liberdade, como 
exercício de vida. Vida que não se reduz à experiência de um sujeito, 
individual. Vida comum, vida compartilhada, produzida nas relações. 
Portanto, para os antigos: o cuidado de si como prática social, como 
construção do comum.

Para Tereza, uma convocação a conhecer-se. Tereza é convocada 
pela unidade de saúde a cuidar de si e dos seus filhos e da cidade... A 
unidade de saúde esforça-se em conhecer e cuidar de Tereza. Como? 
Cuidar para conhecer. Conhecer para cuidar. 

Mas, de que forma de conhecimento estamos falando? Como 
o “conhece-te a ti mesmo” se mistura, obscurece, alimenta, avança, 
retrocede no conhecimento de Tereza? Como o “cuidado de si” ganha 
força na relação de Tereza consigo, com os filhos, com a cidade, com 
a unidade de saúde?

A vida não cabe na regra. Não se pode conhecer uma verdade 
e dar a ela status de única verdade. No instante seguinte, tudo se 
transforma. Tereza sabe disso. Os profissionais da unidade de saúde 
também, embora estejamos todos ainda muito colados à noção de 
conhecimento expressa na perspectiva do “conhece-te a ti mesmo”.

Regras de conduta, valores formulados e prescritos por institui-
ções e aparelhos. Moral como regulamento. Moral inventada, moral 
ensinada, naturalizada. Mas o código não tem um fim em si mesmo. 
Ele se difunde em relações complexas. Regras dispersas, porém não 
menos eficazes. Moral é jogo. Relações que produzem sujeitos. Vida 
que transborda. Vida de Tereza. Vida destereza.

Além da regra prescrita, além da conduta real: como cada um 
se conduz, como cada um se constitui como sujeito moral? O indiví-
duo não ocupa somente o lugar de agente das regras, mas de sujeito 
moral da ação. Como praticar as regras? Como se apropriar delas na 
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produção da própria vida, no cuidado com a vida? Tereza e a unidade 
de saúde: atualização das regras.

“Viver sob as regras dos médicos, aí já é demais!”. Tereza se 
enfeza. Tereza se produz na relação com as regras, com os jogos de 
verdade movimentados também pelo discurso médico. Discurso que 
não se restringe aos médicos ou aos profissionais de saúde. Práticas 
produzidas no encontro entre profissionais, usuários, estudantes, 
políticas públicas... 

Regras de conduta atualizadas por Tereza. Regras de conduta 
atualizadas por todos nós. Profissionais de saúde que atualizam regras 
de conduta. Profissional de saúde não é tudo igual, né, Tereza?! Tam-
bém arranjam formas de lidar com as regras, certamente! Afinal de 
contas, a vida depende disso! Eles sabem disso. Tereza sabe disso. 
Todos sabemos!

Como Tereza conduz sua vida na relação com a unidade de saúde, 
com as orientações, com as exigências? Como os profissionais de 
saúde, os professores do curso de Medicina da Ufes, os acadêmicos 
conduzem suas vidas na relação com os jogos de verdade, com o dis-
curso médico hegemônico?

O cuidado de si como prática da liberdade situa-se, portanto, no 
coração da problemática das relações de poder. Como uma arte 
de viver, associa-se a procedimento, método, artifício. Deseja-
mos privilegiar o último termo: artifício significa ardil, estra-
tagema, cilada, emboscada, armadilha, arapuca. O cuidado de si 
– e eis a “coisa nova” que nos foi sugerida por Foucault no tre-
cho com que encerramos nossa introdução –, como prática refle-
tida da liberdade, pode ser visto como uma “arapuca” para aquelas 
relações de poder em que jogos de verdade passaram a ocupar o 
lugar da liberdade, e quase nos fizeram não mais perceber... que 
ela, situada, intransitiva-intransigente, se exerce ao nosso lado, 
sempre (MATTAR; RODRIGUES, 2011, p. 18). 
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Exercício de potência. O cuidado de si constitui-se como forma 
de viver. A filosofia vivida. O conhecimento que transforma. Não se 
trata de uma exacerbação do individualismo, de voltar-se para o pró-
prio umbigo. Para os antigos, ocupar-se com os outros, governar a 
cidade exige, simultaneamente, ocupar-se consigo.

As relações sociais servem de suporte ao cuidado de si. É na 
relação com os outros que se tornam possíveis exercícios de auto-
nomia e liberdade. Praticar de forma adequada a liberdade era, para 
os antigos, uma questão ética fundamental, considerando ética tam-
bém como forma de se conduzir (MATTAR; RODRIGUES, 2011).

O trabalho sobre si na construção de uma ética capaz de produzir 
formas de conduta pautadas em práticas de liberdade: “Entre os gre-
gos, enfatiza Foucault, o cuidado de si é ético em si mesmo, e não por 
ser cuidado dos outros. Nem por isso este último é desconsiderado” 
(MATTAR; RODRIGUES, 2011, p. 19). Não se tornar escravo. Não 
se tornar escravo nem de si. Não se tornar escravo das formas ideais, 
dos modelos. Não se tornar escravo do que é hegemônico.

Cuidado de si: produção de formas de conduzir-se. Conduzir-se 
na vida, na cidade, nas relações:

Tais relações remetem seja à arte de governar – a mulher, os 
filhos, a casa – seja ao ato de ocupar – na cidade, na comunidade 
e nas relações interindividuais – o lugar conveniente ao exercer 
uma magistratura, manter relações de amizade etc. Não menos 
importante é a relação com um outro  particular [...]. Isto por-
que o cuidado de si seria uma conversão do poder, uma maneira 
de controlá-lo e limitá-lo, evitando aquele perigo que parece 
ser o inverso da escravidão: o abuso de poder, quer na figura 
do tirano, quer na do homem rico e poderoso que ultrapassam 
o exercício legítimo do poder e impõem aos demais seus ape-
tites e desejos. Homens como esses, dizem os filósofos gregos, 
seriam escravos dos próprios apetites: ao não exercerem poder 
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sobre si mesmos, não podem regular o poder sobre os outros 
(MATTAR; RODRIGUES, 2011, p. 20).

Cuidar de si para cuidar da cidade. Construção cotidiana de for-
mas de viver. As práticas de si têm função crítica. Passar em revista 
as atitudes, os pensamentos, os atos mais cotidianos. Desaprender, 
nesse sentido, assume importância fundamental. Tereza se inquieta, 
discorda, questiona. As práticas de si também se constituem como 
luta. Embate permanente, jogo de forças. Trata-se de produzir armas 
que permitam que o indivíduo se constitua como sujeito de coragem, 
capaz de fazer da sua vida um combate permanente. Tereza desobe-
dece. Produz marcas próprias. Vida-obra. 

O que me surpreende é o fato de que, em nossa sociedade, a arte 
tenha se transformado em algo relacionado apenas aos objetos e 
não a indivíduos ou à vida; que a arte seja algo especializado ou 
feita por especialistas que são artistas. Entretanto, não poderia a 
vida de todos se transformar numa obra de arte? Por que deve-
ria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte, e não a nossa 
vida? (DREYFUS; RABINOV, 1995, p. 2061).

Processo ininterrupto de formação. Dura o tempo de uma vida, 
faz do cuidado de si, na Antiguidade grega, uma atitude de produção 
cotidiana de verdades que, no momento seguinte, serão novamente 
questionadas e reformuladas. A problematização constante caracte-
riza as técnicas de si como produtoras de verdades em ato e, por isso, 
de verdades temporárias. Vida-arte. Vida de Tereza. Vida destereza.

Cuidado de si: formação cotidiana. Sujeitos capazes de afrontar 
o real, com coragem para travar com a vida um combate constante 
e para não se submeter ao que se impõe de imediato (FOUCAULT, 
2006a). Trata-se de potencializar-se para lidar com as variabilidades 
da vida, com o imprevisível, com o intempestivo. 
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Trata-se de invenção. Capacidade normativa. A vida, por defi-
nição, é normativa. A capacidade de criação de normas torna a vida 
possível num mundo variável. Para acompanhar Tereza, para car-
tografar com ela: produção de normas. A atividade humana produz 
normas. Normas coletivas que falam de formas de viver, de se rela-
cionar, de se movimentar...

Atividade é conceito complexo! É singular: acontece em meio 
a condições imprevisíveis e contextos variáveis. Tem sempre uma 
finalidade definida pelo humano e não coincide nunca com a pres-
crição. Ela a transborda. A atividade traz para a cena a humanidade 
(BÉGUIN, 2006). É esse conceito que diferencia o trabalho humano 
do trabalho da máquina. 

Na medida em que o homem age regulando o funcionamento 
das tarefas, elas não podem ser reduzidas à pura execução. A atividade 
como oposição à inércia (SCHWARTZ, 2004). Viver é atividade nor-
mativa (CANGUILHEM, 2002). A vida não é indiferente às condi-
ções impostas a ela. Vida é variabilidade, movimento, transformação. 

Tendo em vista que precisamos dar conta da variabilidade e da 
imprevisibilidade da vida, somos convocados a criar permanentemente 
normas temporárias que nos permitam o movimento. A atividade é 
caracterizada justamente por essa dimensão criadora, instável, passível 
de transformações e remanejamentos (SCHWARTZ, 2000a). Assim, a 
atividade consiste em embate de normas, em renormalização constante. 

O homem torna-se “normal” por constituir-se como produtor 
de normas. Homem sem limites. Limites fixados temporariamente, 
exatamente no ponto em que as normas se rompem, compondo 
uma nova fronteira. Fronteira temporária. Norma temporária: em 
breve, será novamente rompida dando à luz outros limites, outras 
formas de ser homem.

Normatividade que desafia os parâmetros. Normatividade que 
permite que Tereza e todos nós possamos enfrentar as maiores adver-
sidades, travar com a vida um combate permanente e transpor obstá-
culos. Transformação, vida em movimento: “[...] a espécie humana, 
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inventando gêneros de vida, inventa, ao mesmo tempo, modos de 
ser fisiológicos” (SCHWARTZ, 2000b, p. 139).

As taxas: glicose, colesterol, triglicerídios. Os efeitos: cigarro, 
cachaça, amores sem prevenção. Referências importantes. Leis gerais. 
Não se deve... Generalização: o sujeito comparado à média. Estatís-
tica. Tereza não cabe na média. E lá vem o agente comunitário de 
saúde... Ele também não cabe na média! A vida é produção constante 
de normas. Invenção, movimento, transformação.

Na medida em que a vida exige invenção de normas, apostamos 
em processos de formação em saúde produzidos nos movimentos da 
vida. Apostamos em processos de formação imanentes. Afinal de con-
tas, a formação médica também não cabe nos padrões, nas médias, nos 
modelos. Os processos de formação se produzem no dia a dia, apesar 
de, muitas vezes, parecerem tão endurecidos, tão incapazes de dançar.

O ser vivo inventa o mundo em que vive. Rasga, costura, colore, 
remenda: “[...] para o ser vivo não domesticado e não preparado expe-
rimentalmente, o normal é viver num meio em que flutuações e novos 
acontecimentos são possíveis” (CANGUILHEM, 2002, p. 1460). Difi-
culdades na produção de normas: endurecimento diante da instabili-
dade da vida. Adoecimento.

Tereza não se sente doente. Fora do padrão, reconhece a impor-
tância de se cuidar. Não acha que possa viver de acordo com algu-
mas regras. Tereza normativa. Tão saudável quanto sua capacidade 
de inventar, conosco, normas de vida. Tereza, profissionais de saúde, 
vizinhos, amigos, parentes... Atividade humana sem parâmetros. Ati-
vidade que extrapola as regras. Atividade normativa. Coletiva ativi-
dade produtora de vida. 

Tereza-em-todos-nós e processos de formação em saúde: cole-
tiva atividade produtora de vida. Trata-se do desenvolvimento de 
uma cultura de si, de formas de constituição dos sujeitos por meio 
de técnicas de si incitadas, aprendidas e valorizadas pelo coletivo. As 
técnicas de si são produtoras de relações, constituem práticas sociais 
(FOUCAULT, 2006a). 
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Processos de formação em saúde: coletivo que não coincide com 
uma soma de indivíduos, com um contrato entre eles. Coletivo como 
plano de produção, composição heterogênea, diferenciação constante. 

Coletivo é multidão, composição potencialmente ilimitada de 
seres tomados na proliferação das forças. No plano de produ-
ção, plano coletivo das forças, lidamos com o que é de ninguém, 
ou, poderíamos dizer, com o que é da ordem do impessoal. No 
coletivo não há, portanto, propriedade particular, pessoalidades, 
nada que seja privado, já que todas as forças estão disponíveis para 
serem experimentadas (BENEVIDES, 2005, p. 23). 

A experiência da clínica como experimentação coletiva. O cui-
dado de si como arte da existência (FOUCAULT, 2006a). Exercício 
permanente de aprendizagem: aprender a viver cotidianamente. O 
cuidado de si designa exercícios, atividade de constituição de si. É pre-
ciso dedicar parte do tempo aos exercícios, ao cuidado com a própria 
conduta, às técnicas de si, com o objetivo de dar à existência a “[...] 
mais bela e mais bem acabada forma” (FOUCAULT, 1985b, p. 58). 

Trata-se de não se contentar em aceitar a vida como se apre-
senta, mas produzir atividade de constituição de vida, de constitui-
ção de si. Produção constante de movimento. Movimento próprio 
da vida. Processos de formação, em permanente transformação, na 
produção de sujeitos. Sujeitos em constante formação. Trata-se de 
um deslocamento importante. Tal transformação dos sujeitos não se 
esgota no acúmulo de novos conhecimentos. 

Apostamos em processos de formação capazes de incitar o cui-
dado de si como atividade de constituição de si e da vida. Apostamos 
em processos de formação comprometidos com o questionamento 
cotidiano da conduta, da postura, das formas de viver produzidas 
pelos sujeitos em formação. 

Para além da aprendizagem, vigilância, disciplina, renúncia... Se 
não, Tereza se enfeza: grupo de controle do peso, grupo de tratamento 
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do tabagismo, grupo de controle da hipertensão, do diabetes, grupo 
de gestantes... Orientação, controle da vida. Te reza, Tereza! Estão 
querendo te encaixar! Vida-código? A vida não cabe no código! Vida 
que escapa. Vida de Tereza. Vida destereza.

Outra vez os especialismos... O sábio ditando as regras? Regras 
transcendentes. Os carimbos e as assinaturas. Quem sabe? Como 
sabe? Idade moderna: o conhecimento. Conhecimento a ser adqui-
rido: acesso à verdade única. Somente o conhecimento pode dar 
acesso à verdade? Uma só e permanente verdade? Haveria, então, 
uma verdade de domínio exclusivo do sábio, detentor do conheci-
mento, capaz de acessá-la sem que para isso seja necessária ou consi-
derada a possibilidade de uma transformação no próprio sábio? Dessa 
forma, Tereza sufocaria!

Mas como cuidar? Obedecer às regras? Ter saúde é manter as 
taxas na média esperada? Ser saudável é constituir-se como um vigi-
lante incansável dos riscos, das vulnerabilidades? É prevenir-se contra 
o que, muitas vezes, é imprevisível? É assumir a culpa por uma con-
duta que produz efeitos de desvio das médias, das regras, das taxas? 
Formas moralizantes de cuidar de si. Tereza e a equipe de saúde da 
família. A equipe de saúde da família e a verdade sobre Tereza...

A verdade única e transcendente. A verdade incapaz de trans-
formar o sujeito que conhece, de produzir problematização ou crí-
tica. Nesse contexto, a formação tem fim no alcance de uma verdade. 
O acúmulo de conhecimentos é a finalidade da formação. Conheci-
mento que produz regras transcendentes e gerais. Sujeitos produzidos 
na esteira do não saber. Saber e não saber, nessa perspectiva, portam 
as relações dos sujeitos com certa forma de conhecimento. Jogos de 
verdade. Aqui, conhecimento como via de acesso à verdade única. O 
poderoso lugar de saber. Assujeitamento? Submissão? Resistência! 
Rebeldia! Jogos de verdade e relações de poder.

O poderoso lugar do não saber. Tereza sabe que não pode comer 
gordura. Sabe que não pode fumar e que não pode transar sem cami-
sinha. Conhecimentos acumulados ao longo de toda uma estória. 
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Tereza sabe de tudo isso. Tereza também sabe de muitas outras coi-
sas. Seu saber não tem carimbo? De certa forma, não... Mas, às vezes, 
seus saberes têm a força dos carimbos. Outras vezes, Tereza usa os 
carimbos para afirmar seus saberes. Muitas vezes, ainda, os carim-
bos produzem, nos saberes de Tereza, efeitos de enfraquecimento, 
de desqualificação. Embate, disputa, cabo de guerra.

Tereza faz do encontro entre seus saberes e os saberes “carim-
bados” um espaço de enfrentamento, de negociação. Um espaço de 
dissolução das leis universais. Um espaço de interrogação, de des-
conforto, de tensionamento. “Esse povo do posto pensa que é deus. 
Sabem quem vai viver, quem vai morrer, como viver a vida...”. Tereza 
ironiza. Faz do “não saber” arma e campo de batalha.

Especialista: um carimbador? Detentor de toda verdade? Deuses 
que ditam as regras, que julgam, que carimbam, que assinam? Talvez 
ser deus não seja assim tão ruim! Talvez ser um especialista-deus seja 
até bastante desejável! Formar profissionais de saúde-deuses! Que tal 
um processo de formação capaz de produzir deuses que dançam?! É 
disso que trata este texto.

O quê? Você não conhece deus que dance? Tereza conhece! Pois 
então vamos lá! Expandir-se na experiência da vida. Mergulhar nas 
cores e intensidades. Atentar para cada pequeno movimento. Alegrar-
-se com os movimentos. Gozar com a diferença. Resistir aos micro-
fascismos cotidianos. E seguir assim até que a vontade de poder se 
esgote e seja possível admirar a emergência de outra força. Vontade 
de potência. Dança.

Especialistas-deuses que dançam. Nietzsche e a tragédia. Nascida 
de Dioniso, o deus-artista de Nietzsche, “[...] completamente incon-
siderado e amoral” (NIETZSCHE, 1992, p. 18), capaz de enfraquecer 
toda a interpretação moral da existência. Um deus além do bem e do 
mal. Não o deus cristão, não o cristianismo, “[...] a mais extravagante 
figuração do tema moral que a humanidade chegou até agora a escu-
tar” (p. 19). O deus cristão e seus padrões absolutos? O deus verda-
deiro e sua ânsia moral? Não. 
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Apequenar a existência em nome de uma vida? “Um lado de lá 
inventado para difamar melhor o lado de cá” (NIETZSCHE, 1992, p. 
19). Temer corpo, beleza, sensualidade? Domar afetos? Anestesiar-
-se? O “fastio da vida na vida” (p. 19). O deus artista não se propõe a 
isso! Com tanta dureza, a dança seria impossível!

O deus que sabe dançar? Dioniso, o amoral. O deus artista, cer-
tamente. O deus cristão não é dado a esses desvarios! Ele teme a 
vida. Dioniso, o anticristo. A contradoutrina de Nietzsche. A afir-
mação da vida. Desejar a vida em todas as suas cores. Bebê-la a 
goladas como quem acaba de cruzar o deserto. Vontade de vida. 
Vontade de potência.

Entre estátuas divinas e deuses que dançam: processos de for-
mação comprometidos com a vida. Processos de formação capazes de 
produzir potência, capazes de romper radicalmente com os micro-
fascismos. Fascismos, microfascismos: enrijecimento, empobreci-
mento... Engrenagens que apequenam e massacram a vida em seus 
movimentos expansivos. 

Fascismo? Hitler? Mussolini? Não exatamente... Não somente... 
Fascismos que extrapolam. Fascismo-em-nós, tecnologia mais coti-
diana, às vezes invisível, de diminuição da potência: “[...] o fascismo 
que nos faz amar o poder, desejar essa coisa mesma que nos domina 
e nos explora” (FOUCAULT, 1991, p. 83).

Nesse sentido, que tal o deus da potência? Dioniso, o deus que 
subverte a ordem moral, a culpa, a hierarquia. O deus que com-
bate radicalmente tentativas de aprisionamento, de achatamento 
da vida. É nessa forma-deus-em-nós e na invenção de processos de 
formação, de produção de saberes, de formas de existir que, com 
Tereza, apostamos. 

O cuidado de si como dança: Antiguidade grega e Contempora-
neidade. O cuidado do outro como dança. Profissionais de saúde e o 
cuidado com a vida. Vida incoerente, rebelde, instável. Vida intensa, 
múltipla, intempestiva. Vida como criação, transformação, movi-
mentos. Vida-teia, trama em construção, em rompimento, em fuga.
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Formar profissionais de saúde capazes de, como especialis-
tas, afirmar a vida como produção permanente, como trama, como 
jogo, como multiplicidade. Afirmar as intensidades da vida. Pro-
fissionais capazes de afirmar a saúde como algo que extrapola a sua 
oposição com relação à doença. Profissionais capazes de rachar os 
padrões, as médias, capazes de considerar o ser humano em sua 
capacidade normativa.

Mas como profissionais de saúde, professores universitários do 
curso de Medicina, acadêmicos do mesmo curso se constituem em sua 
relação com as regras, os protocolos, as prescrições, os parâmetros, 
as médias, os discursos científicos produzidos no campo da saúde? 

Como esses profissionais, esses estudantes, em sua atividade coti-
diana – em sala de aula, em estágio nas unidades de saúde do municí-
pio de Vitória, no hospital-escola da Ufes e em tantos outros espaços 
–, dançam, inventam, produzem coletivamente processos de formação 
que se dão no encontro entre saberes e experiências do trabalho em ato? 
Trabalho de professor. Trabalho de estagiário. Trabalho de médico.

Essas são algumas das questões que nos impulsionam a acompa-
nhar Tereza. Segui-la em seus encontros, em seus afetos e nas inten-
sidades que produzem. Tereza e o cuidado de si. Relações de poder. 
Invenção de estratégias. Tereza e a unidade de saúde. Armas, trin-
cheiras, ciladas. Atalhos, saltos, esconderijos. Combate, disfarce, deso-
bediência. Invenção da vida. Vida que não cabe na regra. Ampliação 
de mundos, e não encurtamento...

Arte: afirmação de práticas de liberdade, invenção de formas 
que possam, ao conter sempre algo de inédito, caracterizar o sujeito. 
Tereza e suas marcas. Tereza e o peito que passa na boca de toda a 
criançada do morro. “Criança tem que mamar no peito”. Traços de 
Tereza. Tereza quer que o carimbo se dane. Afinal, Tereza é meio de 
fuga, lembra? Constituída em rede. 

Muitos cheiros, muitas vidas, muitos encontros, muitas dúvidas 
compõem Tereza. Trata-se de um sujeito aberto a outras composi-
ções. Inacabada matéria viva! Há rebeldias, interrogações, incertezas. 
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Tensão, poesia, embriaguez. Aproximamo-nos de Tereza e seu rosto 
se desfaz em muitos outros que se desfazem em muitos outros... Tere-
za-linha-de-fuga. Há sempre um pouco dela em todos nós, e, nela, 
um pouco de cada um de nós. 

Tereza é efeito dessas redes. Redes vivas, redes quentes. For-
mas temporárias. Tereza se produz em NÓS. Primeira pessoa do plu-
ral? Pode ser. Tereza se produz em todos nós. Novamente, Tereza se 
produz em nós. O nó: único elemento constitutivo das redes. Tereza 
constituída de NÓS. Múltiplos nós. Tereza, os nós e todos nós!

Escola, medicina, igreja, família... Instituições, aparelhos com-
prometidos com a formação. Mas, que formação? Formação de pes-
soas, de maneiras de viver. Produção de nós, de conexões. Práticas 
de liberdade e práticas de dominação. No entre, um infinito de 
nuances possíveis. É preciso arrancar de si os microfascismos! E, 
então, somos convocados a vigiar “[...] os traços mais ínfimos de fas-
cismo no corpo [e advertidos]: Não se apaixone pelo poder” (FOU-
CAULT, 1991, p. 84).

Tereza feita à mão. Tecelagem artesanal. Produção de nós, de 
pontos de contato. Sua sede, sua fome. Nossa sede, nossa fome. Redes 
em movimento, em permanente transformação. Escola, TV, famí-
lia. Unidade de saúde, médico, hospital. Céu, inferno, purgatório. 
Regras, normas. Formas de pensar, formas de viver. Tereza porta-
dora/produtora de todas essas marcas. Tá achando muito, Tereza?! 
Pois tem muito mais!



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 51

5

Afetos, encontros, 

descaminhos e 

algumas trilhas

O filósofo é a idiossincrasia de seus personagens conceituais. E o 
destino do filósofo é transformar-se em seu ou seus personagens 
conceituais, ao mesmo tempo que esses personagens se tornam, 
eles mesmos, coisas diferentes do que são historicamente, mito-
logicamente ou comumente (DELEUZE, 1992, p. 82).

Tereza-parto. Nascida do encontro entre arte e conceito. Sexo e gozo. 
Fecundidade. “Recortes do caos” (DELEUZE, 1992, p. 87). Diferen-
tes planos de corte. Recortes do caos. Arte e filosofia que enfrentam, 
que povoam o caos de maneiras diferentes. “Isso não impede que as 
duas entidades passem frequentemente uma pela outra, num devir 
que as leva a ambas, numa intensidade que as co-determina” (p. 88).

Conceito de afecto e afecto de conceito: “O plano de composi-
ção da arte e o plano de imanência da filosofia podem deslizar um no 
outro, a tal ponto que certas extensões de um sejam ocupadas por enti-
dades do outro” (DELEUZE, 1992, p. 89). Sexo, gozo, fecundidade.
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Parto: a invenção de Tereza. Matéria viva. Tereza não é sujeito. 
Não tem metade do DNA de cada progenitor. Quem conhece seus 
pais? Isso não seria Tereza... Tereza é feita a muitas mãos. Incontáveis 
mãos. Nascida do fecundo encontro entre arte e filosofia. Incontáveis 
mãos: “Certamente, eles não fazem uma síntese de arte e de filoso-
fia. Eles bifurcam e não param de bifurcar” (DELEUZE, 1992, p. 89).

Materialização dos conceitos. Plano de imanência. Obra aberta. 
Vida-arte. “Os personagens conceituais têm este papel, manifestar os 
territórios, desterritorializações e reterritorializações absolutas do 
pensamento” (DELEUZE, 1992, p. 92). Tereza e destereza. Reterezação.

Tereza-personagem-conceitual. Tereza é cheia de movimen-
tos! Na cadência de Tereza, deslizamos no plano de imanência deste 
livro. Dançamos, bebemos, amamos, pensamos. Tereza cria concei-
tos: “[...] opera movimentos que descrevem o plano de imanência do 
autor [...]” (DELEUZE, 1992, p. 85).

 É sobre um plano de imanência que se inventam modos de viver. 
É aí, precisamente no plano de imanência, que se produz a potência 
do personagem conceitual. Personagem conceitual e plano de ima-
nência se pressupõem mutuamente. Tereza-modo-de-existência:

Não temos a menor razão para pensar que os modos de existên-
cia tenham necessidade de valores transcendentes que os com-
parariam, os selecionariam e decidiriam que um é “melhor” que 
o outro. Ao contrário, não há critérios senão imanentes, e uma 
possibilidade de vida se avalia nela mesma, pelos movimentos 
que ela traça e pelas intensidades que ela cria sobre um plano de 
imanência; é rejeitado o que não traça nem cria. Um modo de 
existência é bom ou mau, nobre ou vulgar, cheio ou vazio, inde-
pendente do bem e do mal, e de todo valor transcendente: Não 
há nunca outro critério senão o teor da existência, a intensifica-
ção da vida (DELEUZE, 1992, p. 98). 
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Tereza interroga... Se mete, faz bico, arma o maior bar-
raco. Tereza pensa, faz pensar. Tereza insiste. Destereza, destrói 
pensamentos: 

Os personagens conceituais são pensadores, unicamente pensa-
dores, e seus traços personalísticos se juntam estreitamente aos 
traços diagramáticos do pensamento e aos traços intensivos dos 
conceitos (DELEUZE, 1992, p. 92). 

Filosofia, arte, movimento, pensamento. O personagem con-
ceitual como agente de enunciação. Por intermédio de Tereza nos 
movimentamos e pensamos... (DELEUZE, 1992). Tereza rebola o 
traseiro. Tereza inventa caminhos, destrói certezas, explode gran-
des muros de concreto... Caminhamos com Tereza. Não sabemos 
bem por onde, para onde... Com ela, interrogamos, estranhamos, 
afirmamos... Com ela, insistimos! Rebolamos com Tereza e inven-
tamos conceitos. Tereza-obra-aberta.

Tereza vive. Ela insiste... Nem abstração, nem símbolo, nem 
alegoria: “[...] existência fluida, intermediária entre o conceito e o 
plano pré-conceitual, indo de um a outro” (DELEUZE, 1992, p. 83). 
Tereza, caminhos, descaminhos. Percurso, declive, cansaço. A curio-
sidade como combustível. Tereza-filósofa. “O rosto e o corpo dos filó-
sofos abrigam estes personagens que lhes dão frequentemente um ar 
estranho, sobretudo no olhar, como se algum outro visse através de 
seus olhos” (p. 97).

Amor pelo conceito, pela atividade conceitual ilimitada nela 
mesma. Potência do conceito. Invenção, transformação, permanente 
atividade de produção. Tereza-cartógrafa. Tereza insiste em nos con-
vocar a cartografar linhas que seguem percorrendo, investigando, 
questionando, transformando, embolando... 

Linhas que constituem Tereza-em-nós. Mas, como acompanhar 
os movimentos e intensidades que constituem Tereza-em-nós na 
relação com os saberes, discursos, instituições, práticas que habitam 
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o campo da saúde? Que aparelhos? Que valores? Que encontros? Que 
ruídos? Que rebeldias? Algo sempre difere. Como difere? Tirar o 
sujeito do palco. Trazer à cena a multiplicidade de elementos que se 
encontram e se desencontram na contemporaneidade. Diferentes efei-
tos. Que forças são essas? Como compõem/decompõem?

Pretendemos percorrer, junto com Tereza, as linhas que a com-
põem, que nos compõem, em relação com os serviços, discursos, sabe-
res... práticas em saúde.... Estórias de Tereza. Estórias com Tereza. 
Linhas que embaraçam, formam tramas, redes. Linhas que se rom-
pem, que se ramificam. Linhas rizomáticas.

Para acompanhar Tereza, seria importante definir um cami-
nho, como quem se orienta pelas linhas de um mapa rodoviário? O 
itinerário de Tereza não está prescrito. Ela não se orienta por mapas. 
Não segue caminhos. Tereza inventa caminhos. Tereza foge. Tereza 
samba. Tereza cria atalhos, faz curvas, sobe serras, joga-se no mato, 
despenca do desfiladeiro. Tereza-metodologia.

Trata-se, então, de convocar conceitos que permitam acompa-
nhar os movimentos, experimentar os sabores, sentir os cheiros do 
percurso. Conceito... E para que serve um conceito, afinal? Produzir 
saberes dominados, saberes eruditos, arrastados, pesados? Saberes 
profundos, refinados, estéreis? Saberes comuns, medíocres, inferio-
res? Superficiais, populares, simplistas? 

Dioniso, Zaratustra, Cristo, os sacerdotes, os homens superio-
res... “Nietzsche renuncia aos conceitos. Todavia, ele cria imensos e 
intensos conceitos [...], bem como traça um novo plano de imanên-
cia [...] que subverte a imagem do pensamento (crítica da vontade de 
verdade)” (DELEUZE, 1992, p. 97). 

Os personagens conceituais não estão subentendidos, não são 
personificações míticas, pessoas históricas, heróis da literatura. “Não 
é Dioniso dos mitos que está em Nietzsche. [E ainda]: Devir não é 
ser, e Dioniso se torna filósofo, ao mesmo tempo em que Nietzsche 
se torna Dioniso” (DELEUZE, 1992, p. 87). 
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Afinal, para que serve um conceito, senão para operar, para pro-
duzir-se e produzir, ao mesmo tempo, mundo? Transformação, movi-
mento, invenção: “Uma teoria é como uma caixa de ferramentas, é 
preciso que sirva, é preciso que funcione” (FOUCAULT, 1979, p. 71). 
O conceito precisa estar vivo e não tem sentido quando não é capaz 
de concordar com outros conceitos ou não contribui para a resolu-
ção de algum problema (DELEUZE, 1992, p. 103).

Teoria e prática não guardam qualquer relação de oposição 
(FOUCAULT, 2006b). Elas vão se construindo e se misturando no 
decorrer de um processo, até que já não se saiba mais os limites de uma 
e de outra, ou quem deu o primeiro passo. As teorias vão sendo tra-
balhadas, quebradas, fragmentadas, emendadas no exato instante em 
que se constroem. Tereza inventa, convoca à invenção de conceitos. 

Os personagens conceituais, ao mergulharem no caos, são capa-
zes de traçar, com dados extraídos de lá e jogados aleatoriamente sobre 
uma mesa, um plano de imanência. Para cada dado lançado ao acaso, 
o personagem conceitual

[...] faz corresponder os traços intensivos de um conceito que vem 
ocupar tal ou tal região da mesa, como se esta se fendesse segundo 
os resultados. Com seus traços personalísticos, o personagem con-
ceitual intervém, pois, entre o caos e os traços diagramáticos do 
plano de imanência, mas também entre o plano e os traços inten-
sivos dos conceitos que vêm povoá-lo (DELEUZE, 1992, p. 99).

O personagem conceitual cria conceitos sobre o plano e, simulta-
neamente, traça o próprio plano, sem, no entanto, confundir as duas 
operações. Ao traçar um plano e criar sobre ele conceitos, o perso-
nagem conceitual pode criar outros personagens. Fecundidade, pro-
liferação, invenção.

Trata-se de, junto com Tereza, problematizar, inventar, produ-
zir um novo (e outros ainda). Trata-se de dificultar as reduções, as 
simplificações, de questionar todo o conhecimento que se proponha 
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a definir leis gerais, mapas rodoviários, percursos estabelecidos muito 
antes da partida. Trata-se de não se conformar. Mas como fazer?

Não se trata de percorrer um traçado pré-traçado. O percurso 
é construído no exato instante em que caminhamos. Não se trata de 
colher alguns dados. Afinal de contas, dados não são flores! Trata-
-se menos ainda de reta, de linearidade. Nada está pronto. Não há 
nada atrás da porta. O que há se produz no ato de abri-la. Desenhar 
um mapa? Capturar uma realidade? Fotografar o que já existe? Para 
Tereza, isso poderia soar bastante monótono.

Então, de que se trata? Ater-se à origem? Como? Seria o iní-
cio o mais importante? Ou melhor, haveria uma única origem? Um 
fim conclusivo e verdadeiro? Não é bem essa a preocupação! Tereza 
é meio de fuga. Não há destino. É lançar-se na vida. Na dança das 
formas. Rebolado, suor, cachaça. Faz, desfaz, refaz. Nem início nem 
fim. O meio. O entre. Processualidade. Produção de problemas, pro-
dução de dados, produção de formas. Quebra de formas. Invenção 
de outras formas.

E como fazer? Como romper com os binarismos e com as dico-
tomias? Tradição. Modelo. Certamente, a vida de Tereza não cabe-
ria nas linhas, nos padrões, nas séries, nas estruturas, nas oposições. 
Nenhuma forma de vida caberia! Um dando origem a dois? E daí mais 
quatro? E daí mais oito? E assim por diante... Previsíveis derivações 
do mesmo. Causa e consequência. Perfeita sequência. Seria a vida tão 
morna? Eis o pensamento cansado (DELEUZE; GUATTARI, 1995), 
incapaz de compreender a multiplicidade. Monotonia.

Como alternativa à lógica binária, as relações biunívocas. Insis-
tentes derivações de uma mesma matriz: “Isto não melhora nada [...]. 
A raiz pivotante não compreende a multiplicidade mais do que o con-
seguido pela raiz dicotômica” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 21). 
Novamente a origem. A velha e cansada origem.

Diante disso, como acompanhar Tereza? Como produzir um 
método capaz de romper radicalmente com os binarismos e deter-
minismos? Como ultrapassar as estruturas, as representações? Como 
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resistir ao reducionismo? Como construir um percurso capaz de con-
siderar, efetivamente, a multiplicidade? Como habitar um campo pro-
blemático no qual observador, dados, objetos não possuam existência 
prévia? Como trabalhar num campo em permanente transformação? 
Como abordar as formas, os territórios mais ou menos duradouros 
que se constituem nesses movimentos? 

Cartografia como princípio: rigor e aposta na vida. Que tal se 
entregar? Acompanhar movimentos. Deixar-se levar, como quem 
tamborila uma música e viaja no pensamento. Imparcialidade? Obje-
tividade? Não. Peçam-me rigor. Rigorosa postura, rigorosos prin-
cípios, rigorosa crença na vida. Não há produção hermética. Toda 
produção exige contaminação, impurezas, traições. Tempero. Des-
tempero. Tereza-cartógrafa: embriaguez, batuque, percurso.

O princípio: cartografia como postura. Inspiração. Cartografia 
como aposta. Rizoma. Tereza-cartógrafa toma a vida pelo meio. Lá 
onde ela pode ser saboreada em pleno processo de transformação. 
Permanente movimento. 

Se essa é a proposta... Se esse é o convite... Impõem-se, assim, 
princípios que sejam efetivamente coerentes com tal aposta. E como 
fazer, então, cartografia? Rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995). A 
cartografia tem funcionamento rizomático. Linhas que se conectam. 
Diferentemente de um modelo em árvore ou raiz, no qual ramifica-
ções partem de um eixo central, quaisquer pontos do rizoma podem 
e devem se conectar com os outros. 

Um rizoma não conta com um pivô, com uma unidade central 
da qual partem derivações. Suas conexões não se submetem a qual-
quer ordem preestabelecida. Cada conexão é irreversível. Modifica 
as linhas da rede formando sempre novas e imprevisíveis configu-
rações, e possibilitando outras imprevisíveis conexões. Imprevisível 
percurso. Imprevisível encontro com Tereza.

Um rizoma é, ainda, um sistema heterogêneo. Composto de múl-
tiplas cadeias. Multiplicidade. Não pode ser tomado como totalidade 
ou como uma reunião de formas puras. Retalhos, traços, pedaços, 
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escombros. Cacos, remendos, buracos, texturas. Linhas que diferem, 
que tensionam e se desfazem. Diferença interna. Tramas que, cons-
tantemente, forjam novas e temporárias formas (KASTRUP, 1999).

Formas de caráter temporário: podem se desfazer a qualquer 
momento. E desfazem-se a cada nova conexão, fazendo emergir novas 
formas (KASTRUP, 1999). Tereza no mundo. A cada encontro, a cada 
música, a cada amor, uma nova configuração. No instante seguinte, 
outro filho, outro suspiro, outro gemido... Outras configurações. E 
a pergunta persiste: como, então, acompanhar Tereza?

Rizoma é cartografia, e não decalque. Cartografia por tratar-
-se de uma construção baseada na experimentação. Uma cartografia 
está constantemente sujeita a modificações. Está sempre em aberto. 
Caracteriza-se por sua capacidade de produzir conexões. 

O decalque, diferentemente do rizoma, caracteriza-se pela 
reprodução. Arborescente, o decalque se constitui num sistema 
que produz derivações de um eixo principal. A partir desse eixo, 
sucessivos e monótonos estágios. Etapas reprodutíveis ao infinito. 
Sequência. Fatalismo. 

A decalcomania apresenta-se como um antiprincípio, na medida 
em que o decalque também encontra lugar no interior do rizoma. 
Por se tratar de um sistema complexo, de uma multiplicidade, o 
rizoma comporta, inclusive, contradições. As conexões rizomáticas, 
por vezes, permitem a emergência de estabilizações temporárias, de 
pontos de estruturação, que podem ser também elementos do rizoma. 

No entanto, o rizoma não se restringe ao decalque. Cuidado: 
“Quando o rizoma é fechado, arborificado, acabou, do desejo nada 
mais passa; porque é sempre por rizoma que o desejo se move e pro-
duz. Toda vez que o desejo segue uma árvore acontecem as quedas 
internas que o fazem declinar e o conduzem à morte” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 23).

Acompanhar Tereza-cartógrafa e seu percurso sempre aberto. 
Experimentar a pesquisa como invenção de formas temporárias. Pro-
dução de conexões: “Existem estruturas de árvore ou de raízes nos 



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 59

rizomas, mas inversamente, um galho de árvore ou uma divisão de 
raiz podem começar a brotar em rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 24). Rede: essa é a aposta!

A rede tem como “único elemento constitutivo o nó” (KAS-
TRUP, 2005a, p. 53). Caracteriza-se por suas conexões internas, e não 
por seus limites, por sua forma. Trata-se de um sistema aberto em 
permanente transformação. Complexidade. Um rizoma não pode ser 
reduzido a relações de causalidade ou de oposição. Este é o convite!

Transdisciplinaridade. O rizoma convoca a operar com outra 
postura. Trata-se de borrar as fronteiras disciplinares. Porosidade. 
Sair dos limites da disciplina. Pular a cerca. Não exigir carimbos, 
mas borrá-los. O efetivo encontro dos saberes. Saberes promíscuos, 
contaminados. Tomar o mundo em sua complexidade, em sua mul-
tiplicidade. Tomar o mundo por inteiro, em todas as intensidades. 
Tomar o mundo com cuidado para não deixar quebrar. Sem frag-
mentar. Sem distribuir os cacos para que cada domínio de saber se 
ocupe de uma pequena parte.

Tomar o mundo como invenção (KASTRUP, 2007). Tomar o 
mundo, rigorosamente, como invenção. Mundo e investigador. Ges-
tados em simultâneo, nascidos no mesmo e exato momento em que 
se encontram. Mais uma vez o encontro.

Entre formas e disformas, cacos de formas, os elementos são mui-
tos e de infinitas tonalidades. Cartografia: acompanhar um processo. 
Sair dos domínios da representação. Longe de estabelecer um con-
junto de passos, de etapas predefinidas: cartografia como abertura 
ao campo de pesquisa, como possibilidade de investigação da reali-
dade em movimento. 

A fala. O dito e o não dito. O por dizer... As mãos, a boca, o suor, 
o corpo. Para além da fala... Tirar o foco da fala. Voltar o olhar para 
o corpo. A fala e o corpo: entre eles, múltiplas nuances!

As experiências do trabalho docente, as experiências do traba-
lho discente: a universidade, o hospital-escola, a unidade de saúde. 
Que tal uma metodologia-repente? Obra composta no instante, no 
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ato. Obra produzida com o material disponível. Trama de ideias e 
melodias. Este é o instante. Não há repetição do mesmo. Um repen-
tista não repete o mesmo. A música se produz ali, de repente... E no 
momento seguinte já é outra. Desafio, improviso... Aquele vento que 
insiste em soprar em outra direção.

Assim fazemos planejamento. Planejamento-repente. Com mãos, 
ouvidos, bocas. Cheiros, cores, sabores. O desafio é aguçar os sentidos. 
Juntar todo o material disponível. Produzir para si olhos de ver, ouvi-
dos de escutar, mãos de tocar, narinas de farejar, línguas de degustar... 

Construir para si um aparelho sensível. Uma máquina de pro-
dução de certa forma de atenção capaz de capturar o instante e, com 
ele, inventar rimas, sons, outros compassos... Nesse sentido, este livro 
toma uma direção arriscada e muito saborosa. Com essas indicações, 
ensaiei o tom do batuque, esbocei o ritmo da dança. E Tereza conti-
nua mexendo os quadris...
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6

Hospital-Escola?! 

O passeio de Tereza

Tereza andava preocupada. Seu peito andava apertado. Às vezes sen-
tia faltar o ar. Já não dormia bem. A essa altura, Edson, Araquém e 
Marina já haviam feito vida independente. Dayanna, Ayrton e Jés-
sica continuavam morando com ela, mas já sabiam se cuidar. Com os 
filhos crescidos, até que lhe sobrava mais tempo para o lazer. Mas o 
peito apertava. “Filho criado, trabalho dobrado”, dizia. Tereza sentia 
que alguma coisa não ia muito bem.

Nem as folhas do quintal, nem a aspirina... Nem mesmo a cacha-
cinha com limão... Nada parecia funcionar! Dessa vez, não houve 
jeito. Tereza teve que ir ao médico. Procurou a unidade de saúde e 
marcou uma consulta.

No dia da consulta, Tereza acordou esquisita. Colocou uma 
roupa. Tirou. Colocou outra, mais comportada. Passou batom. Lim-
pou a boca. Prendeu os cabelos. “Afinal de contas... Como é que a 
gente vai ao médico?!” – Tereza se perguntava. Cortou as unhas, lim-
pou as orelhas, raspou as pernas e as axilas. “Deveria também raspar 
as virilhas?”. Não dava mais tempo. Era chegada a hora de ir.
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E Tereza foi. Chegou à unidade de saúde, esperou um pouco. 
Cumprimentou alguns conhecidos. Acenou para a enfermeira. 
Estava até bem à vontade. De repente, ouviu seu nome. Levantou 
e foi entrando. Quando entrou no consultório, o médico foi logo 
fechando a porta. Tereza sentiu seu rosto queimar.

“É que eu tenho me sentido estranha”, disse Tereza ao médico. 
Ele começou a fazer mil perguntas: os anti-hipertensivos, a gordura, 
o sal, a cerveja, o anticoncepcional... Tereza respondeu a tudo da 
forma como deveria. Não é que ela tenha mentido. É que ela sabia a 
resposta que ele queria escutar. De fato, não estava disposta a mudar 
alguns hábitos... Já sabia que a receita não cabia na sua vida. Não era 
pra isso que estava ali.

Quando o médico ia se despedindo, Tereza repetiu: “É que eu 
tenho me sentido estranha”. Ele se acomodou na cadeira. Tereza sen-
tiu-se autorizada a prosseguir. “Tenho sentido o peito apertado, falta 
de ar, nó na garganta”. O médico balançou a cabeça como quem acaba 
de ter um déjà-vu. “Meus filhos cresceram, a casa está ficando vazia. O 
mundo está muito mudado...”. O médico interrompeu Tereza. “Acho 
que a senhora precisava conversar com alguém mais habilitado para 
isso”. “Caramba! Até para \z\z\conversar a gente agora tem que ter 
carimbo”? – pensou Tereza. 

Na verdade, não era bem isso que o médico queria dizer. Mas, 
era quase isso. “Vou te dar um encaminhamento para o Serviço de 
Psicologia da unidade... Isso aqui é um remedinho que vai ajudar a 
te acalmar por enquanto” – continuou o médico estendendo a mão. 
Na mão, um encaminhamento para a Psicologia e uma receita de um 
remédio cujo nome termina em pan, ou qualquer coisa assim... 

Desconfiada, Tereza dirigiu-se à farmácia para pegar o medi-
camento. Não queria psicólogo na semana que vem... Certamente, 
na semana que vem seus sentimentos já seriam outros. Não queria 
remédio para dormir... Queria só trocar uma ideia. Queria trocar uma 
ideia com ele, não com a psicóloga. Nada contra a psicóloga. Até sim-
patizava bastante com ela. Queria conversar com ele. Marcou uma 
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consulta para isso. Não se sentia doente. Também não se sentia bem. 
Resolveu ir embora sem a medicação.

Tereza já estava saindo quando deu de cara com o agente comu-
nitário. “Bom dia, Tereza! Você por aqui? Alguma coisa com as crian-
ças?” – perguntou o agente. Tereza sacudiu a cabeça de um lado para o 
outro. “Você está bem?” – insistiu o agente. Tereza sacudiu a cabeça. 
Dessa vez, de cima pra baixo. Não é que tenha mentido. É que não se 
sentia doente. Entendeu que o médico estava ali para tratar os doentes. 
“Mas isso não é uma unidade de saúde?” – pensou Tereza, enquanto 
o agente comunitário tirava da mochila uma pasta.

“Estamos fazendo um mutirão de exames preventivos hoje. Fui 
à sua casa fazer o convite, mas não havia ninguém. Faz tempo que 
você não faz esse exame. Por que você não aproveita que está aqui e 
faz logo?!”. Tereza queria ir embora. O agente comunitário morava 
bem perto da sua casa. Tereza gostava dele. Ficou sem graça. Quando 
se deu conta, Tereza já estava entrando no consultório da enfermeira.

A enfermeira estava apressada. Devia ter ainda muito trabalho 
pela frente. A enfermeira foi muito atenciosa, apesar da pressa. Fez 
perguntas. Algumas já haviam sido respondidas ao médico. Outras 
deixaram Tereza um pouco constrangida. A enfermeira explicou 
como seria o exame e pediu que Tereza deitasse na mesa ginecoló-
gica. Tereza estava um pouco desconsertada, porém nada daquilo 
era novidade. Ela já havia passado por aquele procedimento muitas 
vezes. Mesmo assim, não conseguia se acostumar.

O exame demorou mais que de costume. A enfermeira olhou, 
tocou, colheu material. Perguntou a Tereza se poderia chamar o 
médico para dar opinião. Tereza corou, mas concordou. O médico 
entrou no consultório. Olhou, tocou, olhou de novo. Parecia ter algo 
errado. O peito de Tereza ficou mais apertado. Começou a falta de 
ar. Tereza até esqueceu a vergonha.

Terminado o exame, Tereza foi se vestir. O médico e a enfer-
meira permaneceram no consultório trocando sussurros. Quando 
Tereza voltou, sentaram-se os três em torno da mesa. Médico e 
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enfermeira explicaram à Tereza que parecia haver qualquer altera-
ção. Pediram que não se assustasse, poderia não ser nada grave. Pedi-
ram que fizesse um exame mais específico e que trouxesse o resultado 
tão logo ficasse pronto.

Tereza estava desapontada. Ela, que se orgulhava tanto de não 
precisar desse tipo de cuidado, agora deveria procurar um hospital 
para realizar um exame. Um exame que de tão específico não pode-
ria nem ser feito na unidade de saúde. Tereza sentiu-se doente. Ao 
sair, foi direto à sala de marcação de consultas, onde um funcionário 
lhe deu um papelzinho com data e hora do exame. Passou também 
na farmácia. Pegou o tal remédio cujo nome termina em pan. Achou 
que poderia precisar.

Tereza foi para casa. Estava cansada de tanta agitação. Parou 
para pensar no que estava acontecendo. Nervosa, riu sozinha: “Levei 
um problema e trouxe dois... É nisso que dá ficar inventando moda 
de conversar com médico!”. O exame seria realizado daí a três dias. 
O que faria até lá? Estava ansiosa, queria resolver logo esse assunto. 
Tereza lembrou-se do tal remédio cujo nome termina em pan. Res-
sabiada, tomou um comprimido. Adormeceu ainda de sapatos.

Tereza acordou ao entardecer. Ainda meio tonta, lembrou-se de 
que não havia nem almoçado. Não tinha fome. Queria dormir mais 
um pouco. Levantou-se. Tomou um gole d’água. Beliscou um pedaço 
de pão que havia sobrado. Deitou-se novamente. Adormeceu.

No dia do exame, Tereza acordou cedo. Queria resolver logo 
essa estória. Tomou banho, vestiu roupa, não passou batom. Não 
houve dúvida quanto a raspar ou não as virilhas. Na verdade, nem se 
lembrou disso. Saiu sem tomar café. Caminhou apressada pela rua. 

O hospital ficava bem próximo à unidade de saúde. Tereza já 
conhecia o lugar. Seus quatro partos foram realizados lá. Certa vez, 
quando Jéssica caiu na escola e precisou suturar, foi atendida nesse hos-
pital também. Tereza tem, ainda, uma vizinha que trabalha lá. Ficaram 
amigas quando Edson era ainda um bebê. Edson teve pneumonia quando 
ainda não tinha nem um ano de vida. Ficou internado naquele hospital. 
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Tereza chegou bem antes do horário marcado para o exame. 
Enquanto esperava, observava a movimentação. Um grupo de jovens, 
todos vestidos de branco, cruzava a recepção do hospital. De repente, 
uma senhora grisalha, também vestindo branco. Outro grupo de 
jovens. Lembrou-se de que o hospital era conhecido como “hospi-
tal-escola”. Nunca tinha parado para pensar nisso. HOSPITAL-ES-
COLA. Mas, como assim? “É hospital e escola ao mesmo tempo?” 
– Tereza se perguntava.

Mais um grupo de jovens vestidos de branco. Tereza começou 
a ficar incomodada. “Como é que um hospital pode ser, ao mesmo 
tempo, uma escola?”. Tereza nem se deu conta de que o tempo havia 
passado. Escutou alguém chamar seu nome. Lembrou-se de que estava 
ali esperando para fazer o tal exame. Levantou-se e se identificou para 
a recepcionista. Foi levada à sala de exames.

Tereza tirou a roupa. Colocou uma veste que mais parecia um 
avental. Sentiu seu rosto queimar novamente. Deitou-se numa maca. 
Entrou na sala um homem de uns 40 e poucos anos acompanhado 
de uma moça e um rapaz muito jovens. Todos vestidos de branco. O 
homem mais velho cumprimentou Tereza e explicou o exame. Ele 
iniciou o procedimento. Os dois jovens acompanhavam de perto, 
sem colocar as mãos. 

Tereza percebeu que, a cada ação, o homem explicava alguma 
coisa aos jovens. Não compreendia bem a linguagem que usava, mas 
sabia que falavam sobre ela. Começou a se irritar. Os três continua-
vam conversando em outra língua. Tereza esforçava-se para com-
preender o que falavam. Era inútil. Mas Tereza logo compreendeu a 
situação. Era o assunto da conversa, apesar de não ter sido convidada 
a participar do papo. Pressentiu que o que se passava era uma aula.

Tereza compreendeu, então, a tal expressão “hospital-escola”. 
Irritou-se ainda mais. Um dos jovens usou a palavra “professor” para 
referir-se ao senhor grisalho. Foi a gota d’água! Tereza concluiu que 
aquilo era mesmo uma aula, muito embora já desconfiasse. Come-
çou a ficar inquieta. Sua expressão, que já havia passado da angústia 
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à dúvida, passava agora à cólera. “Acho que eu sou a matéria da aula, 
do exercício, da prova...” – pensou Tereza. Sentia-se mal.

Queria gritar, xingar, fazer um grande barraco. Mas lhe fal-
tava coragem. No banheiro, enquanto se vestia, tentou ensaiar um 
discurso. Não podia sair dali calada. Estufou o peito. Respirou bem 
fundo. Abriu a porta do banheiro. Os três continuavam no mesmo 
lugar. Falavam a mesma língua. Tereza saiu da sala sem falar.

O que havia acontecido? Nem Tereza sabia... Não foi por ver-
gonha, não foi por respeito... Por que, então, Tereza... logo Tereza, 
não conseguiu falar nada? O incômodo persistia. E o peito apertava. 
E faltava-lhe o ar. Tereza foi para casa. Dos olhos brotava um mar. 
Chorava de raiva! Mãos trêmulas. Tereza chegou a casa transtornada. 

A casa estava vazia. O peito apertou mais. Tereza não pensou... 
Meteu a mão na bolsa. Pegou um copo d’água. Jogou na garganta um 
comprimido, o tal remédio cujo nome termina em pan. Tomou um 
gole. Cobriu a janela com um lençol. O quarto ficou escuro. Adormeceu.

Quando Tereza acordou, já era noite. Para lá de nove horas. 
Tereza se levantou. Jéssica e Ayrton assistiam à novela e conver-
savam. Dayanna ouvia música no quintal com o namorado. Tereza 
tomou um gole de café. Tentava despertar. Conferiu o celular: seis 
chamadas não atendidas. “Puta que pariu!!! Esqueci da Dona Car-
mem!”. Tereza havia combinado com uma cliente, Dona Carmem, 
que faria uma faxina em sua casa naquele dia. Havia esquecido o com-
promisso. Precisava do dinheiro.

Tereza sentou-se no degrau da porta. Na beira da rua, sentia 
a brisa fresca da noite. Cumprimentava os vizinhos que passavam. 
Olhava através deles. Não parecia estar ali. Lembrou-se da aula. A 
aula no hospital. Tereza-matéria-da-prova. Lembrou-se, então, do 
carimbo. E também da habilitação para conversar, que o médico dizia 
não possuir. Ficou incomodada. 

Só então Tereza percebeu que havia voltado para casa sem o 
resultado do exame. “Merda! Vou ter que voltar lá amanhã!”. Não 
queria voltar amanhã. Não queria voltar nunca mais. Gostaria de 
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nunca ter ido àquele tal hospital-escola. Estava enfurecida. Avistou 
o agente comunitário de saúde subindo a rua. Levantou-se. Entrou 
em casa. Fechou a porta. Não queria conversa.

No dia seguinte, Tereza acordou num humor de cão. Logo cedo, 
antes das sete horas, brigou com Jéssica: “Preciso tomar banho! Sai 
logo desse banheiro senão o tempo vai fechar!”. Dayanna e Ayrton 
deram logo um jeito de sair de casa. Conheciam Tereza, sabiam que, 
quando acordava assim, atropelava quem passasse na frente.

Tereza tomou seu banho. Colocou a primeira roupa que achou. 
Nos pés, meteu um par de chinelos. Prendeu os cabelos de qualquer 
jeito. Não tomou café. Saiu de casa. Trancou a porta. Acendeu um 
cigarro e foi descendo a rua. Fumou quatro até chegar ao hospital. 
Na porta de entrada, um aviso: é proibido fumar.

Encontrou a vizinha. Aquela de quem ficou amiga durante a 
internação de Edson. A vizinha era faxineira do hospital. Gostava 
de ser chamada de auxiliar de serviços gerais. A vizinha logo perce-
beu a irritação de Tereza. “O que você faz por aqui tão cedo?” – alfi-
netou. “Vim buscar o resultado de um exame” – respondeu Tereza.

A funcionária responsável pela entrega dos resultados só che-
gava às nove horas. A vizinha convidou Tereza para acompanhá-la 
na limpeza enquanto esperava. Tereza aproveitou para falar. Falou 
da raiva. Falou do incômodo. Falou do hospital-escola. Falou de novo 
do hospital-escola. A vizinha não demonstrava surpresa. Achava até 
bastante razoável existir um hospital-escola – “Afinal de contas, onde 
mais os médicos poderiam aprender a ser médicos?”.

Mas Tereza não se convencia. Foi, então, que a vizinha termi-
nou de limpar o hospital. “Vamos para o outro prédio, agora preciso 
dar um capricho nas salas” – disse a vizinha. Tereza foi com ela. Che-
garam a um corredor comprido e cheio de salas. Algumas estavam 
vazias. Enquanto a vizinha limpava as salas vazias, Tereza, curiosa, 
percorria o corredor. Olhava para dentro das salas. Algumas estavam 
cheias de jovens. Jovens de branco. Alguns deles haviam cruzado a 
recepção do hospital no dia anterior.
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Tereza continuou o passeio. A essa altura, já havia se esquecido 
do resultado do exame. Olhou para dentro de outra sala. Jovens ves-
tindo branco. De repente, Tereza avistou o casal de jovens que havia 
acompanhado o seu exame. A vizinha terminou o serviço. Chamou 
Tereza. Não houve resposta. Olhou em volta... Nada de Tereza. Voltou 
à recepção do hospital e ela também não estava. Desistiu de procurar. 

Tereza havia fugido. Ficou curiosa. Não pôde aguentar. Queria 
entender como é que aquilo podia funcionar. Hospital, escola. Salas, 
enfermarias, quadros, algodão, livros, cheiro de éter. Tudo no mesmo 
lugar. Tereza estufou o peito. Respirou fundo. E foi passear por lá.

E nós fugimos com Tereza. Unidade de saúde, trabalhadores, 
filhos, amores, vizinhos, carimbos... Tudo isso também constitui 
nosso campo. Tudo isso tem a ver com nossa proposta. Cartografar 
processos de formação que constituem o curso de Medicina da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo. Processos de formação que não 
se esgotam nos projetos curriculares, nas ementas, nos programas... 
Processos de formação que extrapolam o curso de Medicina. For-
mação de acadêmicos, formação de professores, formação de profis-
sionais de saúde, formação de toda uma população. Neste momento, 
faz-se importante entrar na Universidade. 

Escorregamos pelos corredores, mas não queremos produzir um 
conhecimento qualquer. Não queremos expor, ofender, constranger... 
Importa-nos produzir conhecimento que sirva. Conhecimento que 
possa ser efetivamente ferramenta de transformação. Nunca de cul-
pabilização, de desqualificação. O conceito como caixa de ferramen-
tas. Ferramentas de intervenção. 
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7

Praia, batuque, cachaça:  

“a viagem de Tereza”

Tereza andou por todos os cantos. Encontrou novamente a vizinha. 
A tal auxiliar de serviços gerais que trabalhava no hospital. Ela não 
estava com uma cara muito boa... Tereza nem deu atenção. Preci-
sava ir embora, estava anoitecendo. O dia havia passado depressa. 
Estava bastante cansada.

Tereza foi embora. Novamente sem o resultado do exame. Já 
nem se lembrava mais disso... Acendeu um cigarro. Subiu o morro 
devagar. Entre um pensamento e outro, sentiu os dedos queimando. 
O cigarro havia chegado ao fim. Ela nem havia se dado conta. Não 
parava de pensar nas imagens, nos cheiros, nos ruídos do dia. Tomou 
um banho. Dayanna, Ayrton e Jéssica chegariam em breve.

Tereza preparou algo para comerem. O celular tocou. Tereza 
correu para atender. Era Dona Carmem. Dona Carmem parecia 
mesmo bastante nervosa. Só então Tereza lembrou que havia mar-
cado com ela na tarde daquele mesmo dia para fazer a faxina que 
não havia feito...
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Tereza não era de esquecer compromisso. Não era de brincar 
com essas coisas de trabalho... Mas andava tão diferente, tão confusa, 
tão intrigada... Tão curiosa! Dona Carmem dispensou os serviços de 
Tereza. Tereza precisava trabalhar. 

Precisava do dinheiro. Afinal de contas... muitas contas! Um 
sem-fim de contas... Aluguel, água, luz, mercado... E ainda essa! A 
prestação do tênis da Jéssica! Não podia ficar parada! Sentiu certa 
inquietação... Pensou em tomar o tal remédio terminado em pan. 
Tereza não podia ficar parada!

Tereza sentou-se na porta de casa para esperar os filhos. 
Enquanto esperava, armava mil esquemas... Pensou em aumentar as 
encomendas de salgadinho. Quem sabe vender alguns bolos? Colo-
caria Jéssica, Dayanna e Ayrton para trabalhar com ela... Tereza caiu 
na real. Não tinha dinheiro nem para o material.

Foi então que a vizinha, a tal auxiliar de serviços gerais, apa-
receu. Subia o morro depois de um dia inteiro de trabalho. Tereza 
ainda pensava em arranjar um jeito de conseguir dinheiro. Não que-
ria papo. Mas, de tão mergulhada em seus pensamentos, Tereza só 
percebeu a presença da vizinha quando já era tarde. Não dava mais 
para entrar e fechar a porta.

A vizinha veio até ela ainda com cara de poucos amigos. Per-
guntou sobre o exame. Tereza não respondeu. A vizinha disse que 
andava muito cansada, queixou-se do trabalho, da rotina, do salário. 
Tereza, impaciente, ansiava pelo fim da conversa. Precisava pensar 
num jeito de sair da situação em que se encontrava.

A vizinha trabalhava numa empresa que prestava serviços de 
limpeza para o hospital. Disse que, no final de semana, haveria uma 
reunião de médicos. Disse também, com pesar, que havia sido esca-
lada pela empresa para trabalhar no tal encontro. Tereza começou a 
prestar atenção à conversa. 

Diante do desânimo da vizinha, Tereza não perdeu tempo. Ime-
diatamente se colocou à disposição para substituí-la no trabalho do 
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final de semana. A vizinha agradeceu. Disse que conversaria com o 
gerente da empresa. 

Jéssica chegou a casa e encontrou a mãe sentada na porta. Tereza 
entrou com Jéssica e, bem diferente do que havia acontecido pela 
manhã, Tereza parecia feliz. Cantarolando um samba antigo, esquen-
tou a janta e perguntou à filha como havia passado o dia. Jéssica 
conhecia Tereza. Estava acostumada com suas oscilações. Conver-
saram por horas.

No dia seguinte, antes das sete horas, Tereza acordou com o 
barulho de pancadas na porta. Esfregou os olhos que faziam força 
para fechar. Novamente as pancadas na porta. Tereza lembrou-se da 
vizinha. Pulou da cama. Ainda cambaleante, descabelada, sem esco-
var os dentes, Tereza abriu a porta. Os olhos pesavam. Era a vizinha 
confirmando o serviço.

Tereza tentou prestar atenção às instruções. Deveria estar na 
empresa às oito horas da manhã de quinta. De lá, a empresa pro-
videnciaria transporte até Guarapari, cidade onde se realizaria a tal 
reunião. Tereza passaria o final de semana no alojamento dos empre-
gados, lá mesmo, no local do evento. Retornaria na noite de sábado, 
logo após concluída a limpeza.

Quinta-feira, oito horas. Tereza estava a postos. Sempre quis 
conhecer Guarapari. Dizem que lá tem praias lindíssimas. Mas, apesar 
da proximidade, nunca teve tempo: “Não conheço ninguém naquela 
cidade, e hotel é coisa pra gente chique!”.

Agora, quem diria?! Tereza, toda prosa, embarcava rumo a Gua-
rapari. Toda a comunidade ficou sabendo da sua viagem. Tereza fez 
questão de avisar. Afinal de contas, não estaria na roda de samba da 
sexta. Não podia deixar seu grande parceiro Marco na mão.

Às oito e cinquenta, Tereza embarcava com outras oito ou nove 
pessoas rumo a Guarapari. A viagem foi rápida. No caminho, Tereza 
conheceu Antônio. Um homem, espécie de gerente, aproveitava a 
viagem para falar do trabalho. Cansativo gerente!
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Chamou cada um pelo nome, atribuindo, em seguida, uma tarefa. 
Depois da divisão das tarefas, recomendou que todos se comportas-
sem muito bem e da maneira mais discreta possível. Afinal de con-
tas, era uma reunião de gente importante. Nada podia sair errado.

De início, Tereza sentia-se só. Olhava para o tal gerente e pen-
sava em todas as coisas que talvez não pudesse fazer em Guarapari. 
Pensava em formas de escapar de tanta rigidez. Tereza é meio de 
fuga, lembra?

Tereza começou a olhar em volta. Todos olhavam na direção do 
gerente. Observou que pareciam olhar através dele. Ninguém prestava 
atenção. Todos mantinham a cabeça virada na direção do gerente. 
Todos mantinham os olhos voltados para o gerente. Cabeças e olhos a 
postos... Mas era fácil perceber que o pensamento... Ah, esse viajava!

Tereza olhou para trás. Percebeu a presença de um senhor. Pare-
cia ter mais de 60 anos. Antônio, ao contrário dos demais, não olhava 
na direção do gerente. Antônio olhava pela janela. E, ao contrário 
dos outros, apesar de olhar pela janela, parecia prestar atenção. Pres-
tava atenção e parecia não gostar do que ouvia. Antônio se inquie-
tava. Mexia-se na cadeira, torcia o nariz, enrugava a testa, fazia “hum, 
hum”. Tereza simpatizou com Antônio.

Chegaram a Guarapari antes das dez da manhã. Assim que des-
ceu do transporte, Tereza apressou o passo e foi puxar conversa com 
Antônio. Antônio trabalhava na empresa há muitos anos. Antes, tra-
balhou como zelador de um prédio num bairro chique da cidade. 
Abria a porta, interfonava para os apartamentos, fazia “serviços 
gerais”. Sabia que quando a esposa do morador do terceiro andar 
viajava, podia deixar subir uma moça. Sabia que o menino, filho do 
morador do sétimo andar, fumava um baseado na garagem de madru-
gada. Sabia de muitas coisas. Falava bem pouco!

Discreto e ranzinza. Irônico e atento... Muito atento. Antônio 
conhecia bem as pessoas do prédio, do trabalho... Antônio conhecia 
bem o gerente da empresa. Tereza se apresentou. Antônio lhe deu 
as boas-vindas. Disse a Tereza que não se preocupasse... “A gente 
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faz nosso trabalho e sempre dá um jeitinho de se divertir”. Tereza 
se animou. Desse momento em diante, Tereza não saiu mais da 
cola de Antônio.

Chegando ao alojamento, Tereza colocou suas coisas em cima da 
cama e vestiu o uniforme azul. Olhou no espelho. Tereza não gostou 
nada do que viu. Uma calça de tecido grosso, larga, comprida. Não 
havia sido feita para ela. Não havia sido feita para ninguém... Tereza 
dobrou a barra, dobrou o elástico da cintura. A calça subiu. Final-
mente conseguiu evidenciar um pouco o traseiro. Pensou: “Assim 
ficou bem melhor”. 

A camisa, também de tecido grosso, fazia Tereza suar em bicas... 
Tereza dobrou as mangas, abriu o primeiro botão. Nada! Continuava 
suando... Abriu o segundo botão. Parecia um pouco mais fresco. 
Tereza passou batom e retocou os olhos. O gerente passou pelo cor-
redor gritando os funcionários pelo nome. Tereza prendeu os cabe-
los com uma caneta, meteu as galochas nos pés e foi.

Ao chegar no saguão do centro de convenções, recebeu do 
gerente o carrinho com sacos de lixo, vassoura, rodo, pano, balde 
com água... Antes de entregar o material ao próximo funcionário, 
o gerente repreendeu Tereza com os olhos. Tereza fez bico. Fechou 
mais um botão da blusa. Antônio olhou para ela. Quando o gerente 
saiu, Antônio disse baixinho: “Estava melhor do outro jeito!”. Os dois 
riram juntos e começaram a trabalhar.

O centro de convenções ainda estava vazio quando termina-
ram a primeira limpeza. Tereza foi ao refeitório. Almoçou. Quando 
voltou ao saguão do centro de convenções com seu carrinho de lim-
peza, já estava lotado. Homens e mulheres de todas as idades. Alguns 
tinham os cabelos brancos, outros pareciam escolares... Tereza obser-
vava com atenção. 

Percebeu que, em cada um dos salões do centro de conven-
ções, havia uma placa indicando o tema da discussão que se realiza-
ria. Eram muitas reuniões acontecendo simultaneamente. E aquele 
monte de gente? Eram todos médicos? Tereza percebeu que não. Eles 
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carregavam seus nomes e suas funções registrados num papel pen-
durado no pescoço.

Em alguns estava escrito “Doutor”, “Doutora”. Em outros, “Pro-
fessor”, “Professora”. Em outros ainda, “Estudante” ou “Convidado”. 
Estudantes, professores e convidados. Escolas de Medicina, serviços 
de saúde. Nem todos eram médicos... Ainda...

Tereza limpava o saguão e se lembrava de seu passeio pelo hos-
pital... Médicos, estudantes, professores... E até usuários! Afinal de 
contas, todos eles, em algum momento, também devem precisar de 
cuidados... Afinal de contas, ela também estava ali! Tereza varria o 
chão. Um papel ficou grudado na vassoura. Tereza sacudiu a vas-
soura dentro do saco de lixo, mas o papel não saiu. Tereza teve que 
puxar com a mão. Quando puxou, Tereza leu, meio sem querer, o 
que estava escrito no papel: PROGRAMAÇÃO. Tereza se interessou. 

Tereza leu a programação. Entendeu que, em cada uma das salas, 
um tema seria discutido. Era um encontro sobre educação médica: 
Encontro Regional da Abem. Abem é a Associação Brasileira de Edu-
cação Médica1. Tereza não parava de pensar no tal hospital-escola... 
O exame, os estudantes, as salas de aula... Tereza-matéria-da-prova? 
Tereza começou a gostar do tal trabalho de final de semana.

Tereza encostou o carrinho num canto. Pegou o papel. Tirou a 
caneta do cabelo. Marcou os temas que pareciam interessar. Tereza 

1  A Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) se constitui como uma 
associação que visa a buscar “o aprimoramento da educação médica”. De acordo 
com seu estatuto, a Abem tem como objetivo, para além do “aprimoramento 
da educação médica”, o “aperfeiçoamento dos métodos de ensino nas institui-
ções de ensino médico”, apoio à pesquisa na área das ciências da saúde, “educa-
ção continuada” do corpo docente das Faculdades de Medicina e Saúde Pública, 
bem como dos profissionais da área da saúde, cooperação e participação com 
órgãos de representação discente, realização de estudos sobre o estabelecimento 
de requisitos para credenciamento dos hospitais para fins de internato e resi-
dência, entre outros. 
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dobrou o papel e meteu no bolso. Prendeu novamente os cabelos. 
Tereza voltou a limpar.

Há mais de 30 anos, alguns fóruns como a Abem pautam a neces-
sidade de transformar a educação médica (FEUERWERKER, 2002). 
Ministério da Educação e Cinaem2, há algum tempo, também vêm 
participando de tais discussões. Transformar? Como? Para quê? Em 
que direção? “Despreparo” (2002) do corpo docente para o ensino, 
currículos “arcaicos” (2002), carga horária curricular excessiva, disso-
ciação entre ciclos básico e clínico (teoria e prática), utilização indis-
criminada da tecnologia, prática descontextualizada e impessoal são 
temas que têm dado o tom às discussões acerca da formação médica 
no contexto atual. Formação-transFORMAÇÃO.

Questionamentos, discussões, propostas de mudanças... Aten-
der às necessidades de atenção integral, humanizada, multidiscipli-
nar... Atenção ao contexto e aos recursos disponíveis em nível local. 
Cuidado e complexidade.

A “função social” (FEUERWERKER, 2002) da Medicina não se 
esgota no atendimento clínico, no encaminhamento ou na resolução 
da queixa. A atuação do médico: ampla e inumerável gama de fato-
res. Ampliação e multiplicidade. A ação em saúde não se esgota no 
binômio queixa-conduta. Condições de vida, de saneamento, econô-
micas, de trabalho... Sair do consultório. Aguçar os sentidos. Entrar 
no consultório e levar para dentro dele todos os matizes do mundo... 
Cores, cheiros, experiências da população, experiências do trabalho, 
experiências de vida.

Educação médica e prática profissional: entre tantas formas 
de pensar, de fazer, de viver, uma ainda parece gritar mais alto! 
Uma concepção biologizante e medicalizada do que seja o processo 

2  Cinaem consiste em um projeto ligado à Abem, que congrega diversas enti-
dades representativas ligadas à área da saúde numa tentativa de, entre out-
ros objetivos, avaliar a qualidade do ensino médico no Brasil com vistas à sua 
transformação.
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saúde-doença. Reducionismo. Deixar o mundo e mergulhar no 
corpo... Mas como? O corpo não se produz no mundo? A vida não 
produz um corpo? 

Tereza se lembra da agente comunitária... Ela estava na unidade 
de saúde quando tudo aconteceu. A assistente social comentou que a 
coordenadora da pastoral da criança havia entrado em contato com 
a unidade de saúde pedindo que alguém ajudasse na comemoração 
do Dia do Aleitamento Materno. Precisava de alguém capaz de falar 
sobre a importância do aleitamento para a saúde da mulher e do bebê.

A agente comunitária não perdeu a chance: “Ih! Vai ser difícil 
encontrar alguém que fale de saúde por aqui... A gente só trabalha 
com doença!”. A agente comunitária deu uma gargalhada. Tereza e 
a assistente social riram com ela. Provocação. Estava feita a provo-
cação. E Tereza continuava perguntando: isso não é uma unidade de 
saúde? Tereza provocava e curioseava de braços dados com a agente 
comunitária. Mas, que tal uma atuação médica para além do uso de 
medicamentos ou do funcionamento estrito do corpo e sua intera-
ção com processos de adoecimento?

Os processos de produção de saúde se fazem numa rede de rela-
ções que, permeadas como são por assimetrias de saber e de poder 
e por lógicas de fragmentação entre saberes/práticas, reque-
rem atenção inclusiva para a multiplicidade de condicionantes 
da saúde que não cabem mais na redução do binômio queixa-
-conduta. Envolver-se com a produção do cuidado em saúde nos 
“lança” irremediavelmente no campo da complexidade das rela-
ções, entre os sujeitos trabalhadores, gestores e usuários dos ser-
viços de saúde, onde a opção excludente por um dos pólos não 
se sustenta para a efetiva alteração dos modelos de atenção e de 
gestão em saúde (HECKERT; NEVES, 2007, p. 145). 

Processos de formação em saúde... Fortalecimento de outras for-
mas de pensar, de fazer... Tornar visíveis outras formas de atuação: 
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menos biologizantes, menos medicamentosas... Formas de atuar capa-
zes de se constituir como elementos efetivamente produtores e for-
talecedores do SUS. 

O dia a dia dos serviços, formas de gerir e atuar na atenção... 
Temas que precisam ser pautados. Formação e serviço, hospital e 
escola, trabalho e gestão... Mistura, composição. Onde acaba a escola? 
Onde começa o hospital? Em que ponto se diferem? Separam-se ser-
viço e formação? Trabalho e gestão? Emaranhado, embolação...

Afirmar princípios... O princípio da integralidade afirmado no 
sentido da produção de práticas de saúde afinadas com a complexi-
dade que se impõe na atualização do SUS como construção coletiva. 
Formação, trabalho, serviços...

Formar... TransFORMAR os modos de formar. Redes capazes de 
problematizar os modos de cuidar e gerir hegemônicos (HECKERT; 
NEVES, 2007). Fortalecer movimentos de mudança. Movimentos de 
mudança capazes de conectar formação, processo de trabalho, traba-
lhadores, usuários, gestão...

É neste campo de imersão que a formação ganha consistência de 
intervenção, de intervir entre ações, experimentando os desafios 
cotidianos de materialização dos princípios do SUS e da invenção de 
novos territórios existenciais (HECKERT; NEVES, 2007, p. 146).

Um modo de formar tradicionalmente marcado pelo centra-
mento em conteúdos biomédicos organizados de maneira frag-
mentada, baseado nas especialidades clínicas e tendo como espaço 
privilegiado o hospital. Modos de formar... Urgência em transfor-
mar esse modelo de formação (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 
2006). Modelo. A vida não cabe no modelo. Aguçar os sentidos, ras-
trear as transformações... Elas sempre ocorrem lá onde acontecem 
os encontros. Dar visibilidade às transformações. Modos de formar 
que escapam ao modelo. Problematizar, colocar questões, interrogar 
os processos de formação.
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A insatisfação de usuários com a assistência em saúde, a insatis-
fação e o desgaste na relação entre os profissionais de saúde e destes 
com os usuários, o excesso de encaminhamentos a especialistas e de 
pedidos de exames de alta tecnologia e/ou extremamente invasivos, a 
baixa resolutividade com relação a agravos para os quais existe grande 
possibilidade de prevenção e cura (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 
2006). Problemas, interrogações, questões. 

O modelo hegemônico de ensino em saúde passou a ser objeto de 
reflexão crítica, tanto pela baixa capacidade de preparar as novas 
gerações de profissionais para as políticas contemporâneas do tra-
balho em saúde, como pelo baixo impacto do exercício profissio-
nal na alteração dos indicadores de saúde (PINHEIRO; CECCIM; 
MATTOS, 2006, p. 20).

A oferta de vagas. Oferta não é coisa de loja? Assim é chamada 
a quantidade de vagas oferecidas para os cursos universitários. Um 
curso de Medicina. É importante que a expansão e a distribuição das 
vagas para os cursos de graduação, bem como suas diretrizes, sejam 
também, para além dos muros da universidade, discutidas à luz das 
necessidades dos serviços, das necessidades locais. Em cena, o encon-
tro: universidade, serviços de saúde, conselhos de saúde... Espaços de 
discussão, de participação efetiva. 

Diretrizes curriculares dos cursos de Medicina. Debate, dis-
cordâncias, muitas lutas. O Conselho Nacional de Saúde nas lutas... 
nas discussões que precederam a definição das diretrizes curricula-
res nacionais para os cursos de graduação na área da saúde. Lutas 
que afirmavam a formação de profissionais de saúde comprometi-
dos com a saúde pública e capazes de fortalecer a construção do SUS 
(PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006).

Espaços de encontro. Trocas de experiências. Experiências 
de trabalho. Diferentes modos de fazer formação. Experiências 
da vida... Embates, discordâncias, acordos. Daí a importância da 
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realização de fóruns como o Encontro Regional da Abem e tantos 
outros: colocar em pauta a educação médica, os processos de for-
mação em saúde, trocar experiências, problematizar os processos 
de formação em Medicina...

Abem, faculdades de Medicina, Ministério da Educação, con-
selhos de saúde, SUS... Tudo isso se encontra! Tereza queria enten-
der melhor os objetivos daquele congresso. Quando começaram os 
trabalhos nas salas, o saguão ficou vazio. Tereza, rapidamente, pas-
sou um pano no chão, repôs os copos de água e café e, a pretexto de 
dar uma limpadinha nas salas de reunião, de verificar se estava tudo 
certo por lá, correu para a sala onde ocorreria a discussão que havia 
marcado no papel.

Era uma mesa-redonda sobre graduação e residência médica. 
Tereza havia ouvido estas palavras muitas vezes dentro do hospi-
tal: RESIDÊNCIA MÉDICA... Uma mulher3, certamente médica, 
certamente professora de Medicina, falava do ingresso dos estu-
dantes na graduação.

Ela dizia que a maioria dos estudantes ingressam no curso de 
Medicina muito jovens, e que os cursos, na maioria das vezes, não se 
preocupam em acolher, em cuidar desses estudantes tão novos. Dizia 
que considera importante trabalhar com o sofrimento desse estu-
dante para que ele seja capaz de trabalhar com o sofrimento do outro. 

A tal mulher afirmava que, ao não serem acolhidos e cuidados, 
os estudantes de Medicina podem passar por “deformações emocio-
nais”, o que pode dificultar tanto a vida acadêmica quanto as relações 
desse estudante com colegas e usuários do sistema de saúde.

Ela propunha, então, um serviço de atendimento psicológico 
a esse aluno. A concorrência, o grande volume de trabalho, não ter 
tempo para cuidar-se, não ter tempo para o lazer são elementos que, 

3  Professora Suely Grosseman, da UFSC, na mesa-redonda: Da graduação à 
residência: o processo de formação acadêmica do médico, realizada em 19-03-
2010, no Congresso Regional da Abem/Sesc, Guarapari/ES.
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segundo ela, podem gerar estresse, diminuindo a capacidade criativa, 
o potencial de invenção dos estudantes. 

A mulher sugeria, ainda, numa tentativa de diminuir os efeitos 
dos fatores citados, entre outras medidas, ioga, massagem, reza, pin-
tura, escultura. Uma tentativa de diminuir os impactos do alto volume 
de trabalho, da cobrança exacerbada por resultados. Dar suporte? Aju-
dar o estudante a suportar? Insuportável naturalização... E Tereza se 
lembrou da trilha sonora da novela. Era Gabriela: “Eu nasci assim, eu 
cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim [...]”. Lembra?

Mas, e a formação? E esse modelo, muitas vezes, tão endure-
cido, tão tecnicista, tão biologizante? E as metodologias? E as rela-
ções? E a escuta? E os encontros? E o exame? E a outra língua? Não 
seria importante colocar em questão os modos de formar? Não seria 
importante inventar coletivamente outras formas de experimentar 
esse curso? Se consideramos que essa forma de organização tem sido 
tão penosa para os estudantes, e não só para os estudantes, que tal 
revê-la? Que tal problematizá-la na direção de formas mais potentes 
de produzir formação? 

Quem acumula e quem deposita as informações? Seria essa 
relação? Não se trata de afirmar processos de formação que sepa-
ram, esquadrinham, categorizam, hierarquizam saberes, que defi-
nem papéis... Não se trata de afirmar processos de formação como 
um agir sobre o outro, sempre depositário de informações, conheci-
mentos técnicos (HECKERT, 2007).

Um curso de Medicina, uma unidade de saúde... Processos de for-
mação que se multiplicam nos encontros... Afinal de contas, o cuidado 
também nos remete a processos de formação! O processo de trabalho 
também nos leva a processos de formação... Estudantes, trabalhado-
res, professores, usuários... Trama de processos capazes de produzir 
formação em saúde, formas de viver. 

Ainda no mesmo movimento, não tratamos aqui de relações que 
pressuponham outro do qual se podem extrair saberes, técnicas e for-
mas “corretas” de viver. Se afirmamos que somos produzidos, que nos 
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produzimos no encontro com outros, com o mundo, que sujeitos e 
objetos se constituem em simultâneo nas relações, compreendemos 
também que sujeitos, objetos, campo problemático, dados, cursos de 
Medicina, mundo não se constituem como elementos independen-
tes, predefinidos, preexistentes... Transformações possíveis, trans-
formações desejáveis...

Que tal processos de formação capazes de escutar a vida? Escutar 
os estudantes, escutar os professores, escutar os profissionais, escu-
tar os usuários dos serviços de saúde... Escutar as caras, as bocas, as 
coisas... Não é novidade que a formação médica vem, tradicional-
mente, produzindo sobrecarga, hierarquização de saberes, compe-
tição, cobrança... Barros, Ceccim, Pinheiro, Feuerwerker, Heckert, 
Neves... Autores que nos convidam a analisar o que se produz nestes 
e em tantos outros espaços de formação: escolas, serviços, cidades... 
Autores que convocam nossos sentidos à escuta. Escuta como movi-
mento fundamental dos processos de transformação. Escuta que não 
se esgota no ato de ouvir. Todo o corpo escuta... Tereza sabe disso! 

Uma forma de escuta que se reduz a ouvir pedidos, deman-
das, coletar dados? Uma forma de escuta que se propõe a apreen-
der somente o que foi previamente definido no script? Uma forma 
de escuta de respostas com o intuito de confirmar hipóteses, de 
construir perfis? Anamnese? Entrevista? Uma escuta delineada por 
técnicas em que aquele que escuta hierarquiza o que escuta e toma 
somente o que lhe serve, da forma como lhe serve para a tarefa 
determinada? Uma escuta tarefeira? Uma escuta bancária4? Tereza 
se enfeza. Certamente, não!

Mas, então, de que escuta estamos falando? Escutar não é sem-
pre a mesma coisa? “Não!” – insiste Tereza. Uma forma de escuta... 
Uma escuta que não esteja pautada numa cisão entre saber e não saber. 
Uma escuta capaz de promover uma efetiva troca de experiências. 

4  Heckert (2007) recorre a Paulo Freire para falar da educação bancária e afirma 
com ele a inexistência de polos distintos de saber e de não saber.
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Professores e alunos e trabalhadores e usuários e gestores dos ser-
viços de saúde e... Escutar o encontro, escutar os movimentos mais 
silenciosos...

Uma forma de escuta capaz de “[...] transitar em terreno com-
plexo” (HECKERT, 2007, p. 199); capaz de acompanhar movimen-
tos, promover misturas, trocas, contaminação. Uma escuta capaz de 
caminhar com Tereza e, para além das vozes em destaque, uma escuta 
capaz de ouvir os burburinhos, as expressões, as paisagens, os cami-
nhos... Escuta capaz de promover transformação.

Duas linhas de formação, e outras mais, entrecruzam-se pro-
duzindo diferentes formas de escuta (HECKERT, 2007). Formas de 
escuta que se alternam, que coexistem, que se misturam... Afirmar 
processos de formação como processos de produção de sujeitos, sujei-
tos que se produzem no encontro de uma imprevisível, inantecipável, 
múltipla rede de forças, cores, imagens, cheiros... Afirmar processos 
de formação produtores de espaços de troca, de transformação, de 
discussão em que todos possam se colocar como participantes legíti-
mos e efetivos. Afirmar a escuta como experimentação.

A escuta bancária... Educação prescritiva, repasse de informa-
ções, acúmulo de conhecimento. Conhecimento muitas vezes estéril 
na medida de sua incapacidade de produzir transformações. Educa-
ção modeladora, seriada, fragmentada, homogênea. Supõe sujeitos 
passíveis de transformação pela simples imposição de saberes. Supõe 
sujeitos passíveis de serem tutelados e conscientizados pelos supos-
tos detentores do conhecimento. 

De início podemos afirmar, sem maiores receios, que as perspec-
tivas de formação, baseadas numa compreensão do sujeito como 
passivo, destituído de saberes competentes ao cuidado de si, assu-
mem caráter modelar e moralizador, posto que utilizam como 
parâmetros prescrições divorciadas do cotidiano dos sujeitos, de 
seus saberes e de suas experiências. Trata-se, na verdade, da impo-
sição (muitas vezes sutil) de saberes a um outro, supostamente 
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visto como sujeito passível de tutela. De um lado, um emissor 
(conhecimento técnico-científico); do outro, um receptor (sujeito 
passivo destituído de saber) que deveria conscientizar-se e/ou 
apropriar-se de um saber competente (HECKERT, 2007, p. 199).

E por tudo isso: formação como processo. Processo por estar 
sempre em movimento, produzindo intervenção, transformação. 
Intervindo inclusive no próprio processo, nos modos de fazer, nos 
modos de pensar, nos modos de escutar... Processo por não se esgo-
tar no currículo de um curso, no programa de uma disciplina, numa 
cerimônia de colação de grau. Processo por estarmos permanente-
mente em formação. Cada momento de decisão, cada dúvida, cada 
situação capaz de nos arrancar do conforto de nossas certezas evi-
denciam processos de formação e apontam transformações sempre 
necessárias, para negociações sempre inevitáveis, para mudanças de 
rumo, mudanças de direção...

Capacidade normativa: luta, enfrentamento, transposição de 
obstáculos: “[...] os humanos são capazes de, coletivamente, produ-
zir realidades outras sempre que se fizer necessário” (LOUZADA; 
BONALDI; BARROS, 2007, p. 38). Capacidade normativa... inven-
ção de formas de fazer... Experiências coletivas do trabalho. Trocas, 
debates... Novas normas são criadas e temporariamente instituídas, 
dando forma a outras práticas (2007).

Trabalho em equipe e formação em saúde. Encontro, inter-
rogação, parceria, debate... Produção de modos sempre outros, de 
formas sempre móveis, de práticas em transformação permanente. 
Formas de atuação, processos de formação... Maneiras de se rela-
cionar, de pensar, de viver... 

Processos de formação e processos de trabalho: formação que não 
se esgota num curso de graduação, numa sala de aula, numa ementa, 
num programa, num estágio, num diploma. Formação que não se 
esgota. Processos de formação que se materializam em meio à com-
plexidade dos processos de trabalho. Trabalho coletivo, trabalho em 
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equipe. Estudantes, profissionais, usuários, familiares, comunidade... 
Todos nós, sempre em processo de formação.

Para falar sobre residência médica, a moderadora da mesa-re-
donda anuncia outra mulher. Também médica, também professora. 
Ela5 é especialista em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela tam-
bém afirmava que a formação não se esgota no curso de gradua-
ção. A mulher que agora falava afirmava a residência médica como 
uma continuidade desejável. A terminalidade da residência repre-
sentava, para ela, o alcance da autonomia. E parece que autonomia 
aqui significa: “Não preciso de mais ninguém me ajudando a enca-
minhar o paciente”6.

Saber encaminhar o paciente... Não precisar de mais ninguém... 
Seria esse o objetivo dos processos de formação que afirmamos neste 
trabalho? Certamente, não. Pinçado por essa perspectiva, o conceito 
de autonomia se reduz e, com ele, a noção de formação torna-se uni-
lateral, tecnicista... Confunde-se com algo da ordem do individual, 
em que autonomia significaria não depender dos outros.

Na esteira dessa perspectiva, dessa forma de abordar a formação 
como algo apartado da vida, que tem como objetivo fundamental e, 
muitas vezes, único o domínio da técnica: uma noção de cuidado. Cui-
dado como algo descolado da vida, como algo individual, sem relações 
relevantes com condições sociais, históricas, econômicas, políticas... 
Cuidado como fonte de tutela, culpabilização, responsabilização:

Como iniciativa individual (de profissionais e/ou usuários), habi-
lidade de solucionar problemas, como meio de controlar os fato-
res que interferem negativamente na promoção de saúde, como 

5  Professora Rosane Goldwasser, da UFRJ/Secretaria Estadual de Saúde e 
Defesa Civil do Rio de Janeiro.
6  Frase da professora Rosane Goldwasser na mesa-redonda: Da graduação à 
residência: o processo de formação acadêmica do médico, realizada em 19-03-
2010, no Congresso Regional da Abem/Sesc, Guarapari/ES.
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capacidade de lidar com limites impostos ao corpo (HECKERT; 
NEVES, 2007, p. 201). 

Formação, cuidado, autonomia... A atuação profissional como 
construção individual. Perspectiva que reduz e, por vezes, ignora pro-
cessos cotidianos de negociação e construção coletiva. É na contramão 
dessa noção de formação, cuidado e autonomia que este livro trilha 
seus caminhos. O cotidiano das práticas de cuidado... Em cena: pro-
cessos de negociação, de escuta, de fala, relações capazes de eviden-
ciar o caráter eminentemente coletivo do que afirmamos aqui como 
autonomia. No entanto, é importante reconhecer que:

Ainda que as práticas de cuidado coloquem em cena a relação 
entre sujeitos, as prescrições (homogeneizadoras) do que seja pro-
dução de saúde fundamentam-se em especialismos desqualificado-
res dos saberes cotidianos, dos saberes construídos pelos sujeitos 
para lidar com a variabilidade e imprevisibilidade que constituem 
o humano (HECKERT; NEVES, 2007, p. 201). 

Complexidade. Processos de formação capazes de evidenciar o 
que extrapola o conhecimento técnico-científico, capazes de produ-
zir transformação das práticas instituídas. Práticas de formação, prá-
ticas de cuidado... 

E é neste sentido que a formação é um vetor fundamental na pro-
dução de saberes/fazeres modeladores das formas de existência, ao 
mesmo tempo em que pode se constituir como espaço de compar-
tilhamento de experiências (HECKERT; NEVES, 2007, p. 202).

Complexidade, mais uma vez... O complexo campo da saúde. 
Trabalho multiprofissional (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006). 
As especialidades são campos de extrema importância, porém é fun-
damental que os especialistas sejam capazes de se conectar com as 
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demais áreas. A formação de profissionais generalistas não garante, 
por si só, compromisso com a integralidade do cuidado (2006).

Interdisciplinaridade? Uma possibilidade de diálogo... Trans-
disciplinaridade? Uma aposta! Romper com a rigidez das fronteiras 
disciplinares. Não uma mera articulação entre disciplinas. Porosi-
dade, interferência, mistura. Desestabilizar as formas instituídas do 
trabalho em saúde. Interrogar especialismos, desbravar limites, sub-
verter domínios.

Borrar os limites disciplinares: trabalho em equipe. Esburacar os 
muros que dicotomizam e separam as disciplinas: processos de for-
mação em saúde. As práticas produzidas no cotidiano do trabalho 
em saúde como recusa às dicotomias. O processo de trabalho como 
processo de formação. Potencialização dos movimentos inventivos. 
Radicalização da comunicação entre disciplinas e saberes.

Isso não implica negar a importância das especificidades de cada 
campo de saber, mas afirmar misturas capazes de recusar especialis-
mos por meio de experimentações coletivas. 

Diríamos, então, que é exatamente a incerteza que constitui a 
força e não a fragilidade do processo de conhecimento. Essa polí-
tica inventiva tem que lutar permanentemente contra as forças 
que tentam impedir o movimento criador do pensamento (BAR-
ROS, 2006, p. 141).

A mulher que falava, falava ainda que o trabalho multidisciplinar 
é fonte da maioria das reclamações dos médicos na residência. Achava 
que é papel do médico liderar a equipe. Para tanto, em sua opinião, 
ele precisa contar com atitude, tomada de decisão, espírito de lide-
rança. Para ela: “Todos têm seu valor, mas quem lidera é o médico”; 
e essa postura de “liderança” precisa ser construída durante o pro-
cesso de formação. Seria essa a forma de conexão entre especialistas 
e demais áreas de saber que afirmamos? 
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Processos de formação... Processos produtores de formas de 
viver, de pensar... Processos produtores de saberes, de verdades, de 
formas de relação com as verdades. A cognição não está apartada da 
ação, da vida. Podemos observar, em alguns momentos da fala da 
palestrante, que, para ela, o lugar do médico ainda guarda uma rela-
ção de hierarquia com as demais profissões da área de saúde.

Apesar de afirmar a importância da equipe multiprofissional, 
simultaneamente, enfatiza o lugar diferenciado do médico como 
aquele que lidera, como aquele que comanda. Formar médicos com 
postura para liderar equipes? Ao dizer que processos de formação 
produzem formas de viver, afirmamos também que tais processos 
podem e, muitas vezes, estão severamente marcados pela hierarqui-
zação e pela tutela. 

Tais práticas acabam por invalidar saberes e fazeres e operam de 
forma tuteladora quando pretendem autorizar o que é melhor 
ou pior para o outro. Além disso, potencializa hierarquizações, 
uma vez que funciona discriminando quem sabe e quem não sabe 
(HECKERT; NEVES, 2007, p. 203).

Processos de formação: em evidência, entre tantos outros, dois 
movimentos distintos. Formação como forma e formação como força. 
Diferentes movimentos que coexistem e produzem tantos outros... 
“É nas formas que se ativa o plano criador das forças” (HECKERT; 
NEVES, 2007, p. 203). 

Formação como forma trata do campo das experiências, apro-
priação da experiência e compartilhamento, problematização... 
Trata ainda das fragmentações, reificações, cristalizações, natura-
lizações, hierarquizações, especialismos produzidos em meio aos 
processos de formação.

Formação como força trata dos processos de formação “[...] em 
seus efeitos de potência disruptiva” (HECKERT; NEVES, 2007, p. 
204). A formação como força capaz de romper com hierarquizações, 
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naturalizações... A formação como força capaz de romper com proces-
sos de formação ainda muito comprometidos com uma lógica médi-
co-centrada, na qual o médico se conecta às outras áreas de saber por 
meio da sua postura de liderança, de chefia, de comando... “Produ-
zir com aqueles que estão em processo de formação uma política da 
invenção, onde se mantém vivo o aprender a aprender, de tal modo 
que o saber que é transmitido não se separe de repetidas problema-
tizações” (BARROS, 2006, p. 143).

Um estudante que saía da sala abriu a porta com força. A porta 
bateu em uma senhora que entrava carregando um copo de café. O 
café caiu no chão. Tereza se desconcentrou. A senhora olhou imedia-
tamente para Tereza. Tereza estava tão envolvida com o tema, que 
não havia prestado atenção no ocorrido. 

Tereza olhou para fora e viu que havia uma poça de café no 
chão. Só então compreendeu o olhar da senhora. Tereza se levan-
tou. Empurrou o carrinho de limpeza até próximo à porta. Tereza 
limpou a poça de café. Aproveitou também para repor os copos 
e trocar as toalhas das mesas. Tereza saiu antes do final das falas. 
Andava com o carrinho e pensava em tudo o que havia escutado. 
Pensava no hospital-escola. Nos estudantes, nos professores. Pen-
sava no exame. Nos residentes...

Logo as pessoas começavam a sair das salas. Parecia que fariam 
uma espécie de intervalo. Tomavam café e conversavam. A con-
versa gerava um burburinho animado. Tereza encostou o carrinho 
de limpeza num canto. Com um pano nas mãos, foi limpando o bal-
cão onde se realizavam as inscrições. Todos os sentidos em estado 
de alerta. Queria saber mais sobre aquele encontro. E o balcão... 
Nem estava tão sujo assim...

Uma estudante devidamente identificada tirava as dúvidas de 
quem as tivesse: onde almoçar, como chegar às praias, onde seria a 
próxima reunião... Tereza ouviu a estudante dizer que havia pro-
fessores e alunos de várias instituições da região. Instituições públi-
cas. Instituições privadas. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Capitais, 
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interior... Mas ouviu também a estudante dizer que da Ufes, a única 
universidade federal do estado do Espírito Santo, não havia ninguém 
inscrito. Nem professor, nem estudante... Aparentemente ninguém. 

Tereza se inquietou: “Tanta gente preocupada com a tal da for-
mação médica e a Ufes nem participa?! Gostaria que aquele médico 
do exame, professor que fala outra língua, trouxesse seus três alu-
nos para passear por aqui!”. Tereza irritou-se. Releu a programação. 
Balançou a cabeça de um lado para o outro. Tereza voltou ao trabalho.

O burburinho foi se dissipando e com ele as pessoas. Até que o 
saguão ficou vazio. Tereza encontrou Antônio. Ele disse que havia 
ouvido por ali que haveria samba à noite. Tereza se animou. Antônio 
começou a limpar o saguão. Tereza começou a ajudar. Mexeu aqui 
e ali. Deu um jeito de chegar perto da escada. Quando percebeu que 
ninguém olhava, Tereza pegou um pano, deixou o carrinho para trás 
e subiu depressa para uma das salas. 

Lá, um rapaz falava sobre currículo. Tereza ouvia pela fresta da 
porta enquanto passava o pano na mesa repetidas vezes. A mesa estava 
limpa. O rapaz7, professor e médico, falava sobre a experiência de um 
currículo modular integrado, atualizado na faculdade que coordena, 
Unifoa, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro.

Ele relatava a experiência de atualizar uma matriz curricular 
mais ativa no curso de Medicina da Unifoa. Metodologias de ensino 
em que todos possam ser sujeitos da construção de conhecimento, 
em que o debate, a construção de hipóteses, a pesquisa têm lugar pri-
vilegiado em detrimento da simples transmissão e acúmulo de con-
teúdo. Essas metodologias constituem as chamadas metodologias 
ativas (CAMPOS et al., 2001).

O rapaz considerava que a Unifoa avançou, no que se refere ao 
currículo, na medida em que conseguiu implementar outra forma 
de trabalhar processos de formação em Medicina. De acordo com 

7  J. Aragão (Unifoa). Palestra proferida em 19-03-2010, no Congresso Regional 
da Abem/Sesc, Guarapari/ES.
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ele, as disciplinas também foram reformuladas e integradas, e um 
dos maiores desafios foi a integração dos professores mais tradicio-
nais ao novo currículo.

Saúde, educação e trabalho... Articulação que, no contexto da 
reforma sanitária brasileira, é de fundamental importância. Em foco: 
a complexidade do cotidiano de trabalho nos serviços de saúde. Pro-
cessos de formação capazes de atuar no sentido dessa articulação. 
Articulação capaz de atuar tendo como campo a complexidade do 
campo da saúde... Produção de transformação (PINHEIRO; CEC-
CIM; MATTOS, 2006).

O SUS. Seus princípios e diretrizes... Processos de formação 
capazes de afirmar e fortalecer os princípios e diretrizes do SUS. 
Processos de formação capazes de superar modelos de ensino tradi-
cionais, fragmentados, centrados nos procedimentos, na figura do 
médico... (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006).

Transformação como construção coletiva. Corpo docente, 
discente, sociedade civil, serviços públicos de saúde... Mudança 
com princípios. Princípios norteadores. O SUS e seus princípios... 
Mudanças que comportem novas mudanças. Margem de manobra. 
Margem de negociação. 

Negociação cotidiana. Transformação permanente (FEUER-
WERKER, 2002). Renormalizações, invenção de normas, regras, 
modos de operar temporários... O caráter temporário das formas de 
operar construído no cotidiano se faz importante na medida em que 
permite que o processo de transformação, de invenção, não seja inter-
rompido por um suposto ideal atingido. 

O caráter temporário tenta garantir que os processos de forma-
ção estejam sempre em permanente transformação, em permanente 
movimento; que os processos de formação não se cristalizem em 
supostos ideais de formação, numa tentativa de evidenciar os pro-
cessos cotidianos de invenção.

Processos de formação pautados pelo cotidiano dos serviços, pela 
indissociabilidade entre ensino, cuidado e gestão, pela integralidade 
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do cuidado (HECKERT; NEVES, 2007). A idealização de modelos de 
currículos capazes de garantir uma formação dessa ou daquela forma: 
equívoco. Sempre há riscos... Não há garantias. Para além dos currí-
culos, dos modelos, torna-se fundamental apostar em processos de 
formação capazes de comportar, valorizar, potencializar a invenção. 
Invenção pautada na atuação nos serviços, no encontro, no trabalho 
em equipe, na relação com os usuários, com os conselhos de saúde... 

Processos de formação “[...] em sua potência de produzir aber-
turas a novas sensibilidades, dizibilidades e visibilidades [...]” (HEC-
KERT; NEVES, 2007, p. 205). Materializadas nas relações entre 
trabalhadores, acadêmicos, usuários, gestores... Materializadas na 
maneira de escutar, acolher, valorizar... Processos de formação 
capazes de colocar em questão os próprios processos de formação. 
Processos de formação capazes de produzir outras formas de rela-
ção entre professores, alunos, trabalhadores, usuários... Processos 
de formação capazes de produzir outros olhares para as técnicas, 
outros lugares para as especialidades, outras formas de trabalhar 
em equipe... 

Neste entendimento, a formação é um processo que extrapola o 
sentido clássico da aquisição de conhecimentos técnico-científi-
cos referidos a uma dada profissão e a serem aplicados em dada 
realidade. Formação significa, sobretudo, produção de realidade, 
constituição de modos de existência – portanto, não se dissocia 
da criação de modos de gestão do processo de trabalho cuidado 
(HECKERT; NEVES, 2007, p. 205).

Hora do almoço. Tereza, que, a essa altura, já estava dentro da 
sala, via Antônio passar de um lado para o outro pela fresta da porta. 
Impaciente, ele tentava buscá-la com o olhar. Tereza estava sentada 
no canto. No canto, para não chamar a atenção. Levantou-se nas 
pontas dos pés. Saiu da sala. Antônio tinha uma enorme ruga bem 
no meio da testa.
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“Tá ficando maluca?” – Antônio gritou sussurrando. “Tá na hora do 
almoço. Já, já o gerente chega... A gente tem que deixar tudo arrumado 
e ir almoçar também!”. Tereza desceu as escadas como uma bala. Pegou 
o carrinho que continuava encostado e, num minuto, deu conta de todo 
o trabalho. Limpou o chão, trocou os copos e as toalhas, repôs o café.

Quando Tereza terminou, Antônio desceu as escadas. Ela aper-
tou o passo e foi caminhando com ele na direção do refeitório dos 
funcionários... “E o samba da noite?” – perguntou Tereza. “Parece que 
vai ser no final do dia” – respondeu Antônio. “Dizem que tem estu-
dante, que tem professor e até médico que sabe fazer roda de samba” 
– ele continuou. “Tô pagando pra ver!” – desafiou Tereza.

Chegaram ao refeitório. Encheram o bandejão. Enquanto 
comiam, o gerente chamava a atenção... Dava mais ordens. Tereza 
se incomodava... Impossível comer assim. Todos se incomodavam. 
De repente... O silêncio. O gerente parou de falar. Afinal de contas, 
ele também precisava almoçar, né?! Ufa!

Tereza terminou de almoçar. Fez hora até que Antônio termi-
nasse também. Voltaram juntos ao saguão, que estava sujo e vazio. 
Os participantes do congresso enchiam as salas. Tereza pegou o car-
rinho de limpeza e, com a agilidade de sempre, começou a limpar. 

Quando o saguão estava em ordem, Tereza encostou o carrinho. 
Tirou a programação do bolso e subiu novamente as escadas. Dessa 
vez, levava uma sacola de copos descartáveis para reposição. Tereza 
arrumou a mesa do café. Jogou fora os copos sujos. Empilhou os lim-
pos. Tereza foi andando, quase escorregando, até a porta de uma das 
salas. Um senhor saiu. Tereza não teve dúvida. Aproveitou a aber-
tura da porta e se enfiou lá dentro.

Tereza sentou-se nos fundos. De novo, a mesma mulher. Aquela, 
especialista em UTI. Ela8 falava da importância de se reconhecer 

8  Rosane Goldwasser, professora da UFRJ/Secretaria de Saúde e Defesa Civil 
do Estado do Rio de Janeiro, na Conferência: A formação médica para urgência 
e emergência, realizada em 19-03-2010, no Congresso Regional da Abem/Sesc, 
Guarapari/ES.
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urgência e emergência como uma especialidade médica diante da 
fragmentação contemporânea. Considerava importante que esse tema 
fosse mais bem trabalhado na graduação. 

Novamente, a mulher defendeu o lugar do médico como líder 
da equipe. Afirmou ainda que todo médico, para trabalhar em 
urgência e emergência, precisa ter formação interdisciplinar para 
garantir a integralidade do cuidado. Chamava de formação inter-
disciplinar uma formação que compreendesse áreas como pedia-
tria, anestesiologia, ginecologia, obstetrícia, medicina intensiva, 
neurologia, cirurgia, psiquiatria, radiologia, clínica médica... Inter-
disciplinaridade... A mulher afirmava a importância da interdisci-
plinaridade entre as disciplinas médicas. 

Mas, será que uma formação interdisciplinar, pensada dessa 
forma, seria capaz de produzir/potencializar práticas efetivamente 
integrais? A importância da convocação de outras disciplinas na pro-
dução de práticas comprometidas com a integralidade, e de forma mais 
ampliada com o SUS, esgota-se no domínio técnico de cada área de 
especialidade de uma mesma profissão? Não seria fundamental, para 
que possamos produzir de forma mais efetiva práticas de cuidado no 
sentido do princípio da integralidade, para além do encontro de áreas 
específicas, o encontro das diversas profissões? Não seria desejável, 
para além do encontro das disciplinas, para além do encontro das 
profissões, produzir certa porosidade nos limites que as constituem? 

Limites rígidos. Fronteiras demarcadas. As disciplinas e seus 
“objetos de pesquisa”. Muros. Não podemos negar as tentativas de 
diálogo. Frestas nos muros. Diálogos entre afins. Disciplinas afins. 
Diálogos especialista/especialista (PASSOS; BARROS, 2000). Disci-
plinas somadas. Zonas de interseção. Fronteiras mantidas...

Borrar limites, romper fronteiras... Aliar o conhecimento tecno-
lógico, conceitual, capaz de formar profissionais tecnicamente aptos 
ao conhecimento produzido no debate das práticas nos serviços, dos 
processos de formação, da atividade docente, da gestão do trabalho 
em saúde (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006). 
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Ensinar saúde “[...] sob a orientação estrutural da integralidade 
e do SUS” (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006). A experiência 
produzindo processos de formação no encontro entre professores, 
trabalhadores, estudantes, usuários, situações vividas nos serviços de 
saúde, no campus universitário, disciplinas, saberes, funções...

Experiência como aquilo que tira o sujeito de si, que faz com 
que prove transformações capazes de, permanentemente, fazer do 
sujeito outro (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006). A experiên-
cia como alternativa aos ideais de formação, aos modelos prescri-
tos. Nesse sentido, interessa-nos encontrar, em meio a tantos ideais, 
modelos, formas, fôrmas, marcações... aquilo que difere. Muitas prio-
ridades estão em jogo. 

É no embate entre o que prioriza uma população ou outra, o 
que prioriza um profissional ou outros, um professor ou outros, um 
acadêmico ou outros, um gestor ou outros, uma política ou outras... 
É no confronto de expectativas, interesses, necessidades, condições, 
possibilidades... É no fazer cotidiano, tantas vezes rebelde, sempre 
tão inventivo, que os processos de formação são tecidos com as tra-
mas mais ricas, mais diversas.

Integralidade, princípio e diretriz do SUS. Processos de for-
mação que tenham o SUS como norte, a integralidade permeando 
suas práticas... Processos de formação capazes de interrogar modelos 
hegemônicos, modelos instituídos, modelos... Processos de forma-
ção capazes de interrogar a concepção de saúde/doença, o processo 
de trabalho em saúde, a organização dos serviços de saúde, a forma 
de assistência, as práticas de cuidado... Processos de formação capa-
zes de interrogar posturas, formas de fazer, formas de viver (HEC-
KERT; NEVES, 2007).

Frente às políticas de formação profissional que têm (re)produ-
zido a fragmentação dos saberes e práticas em saúde, entendemos 
que a interferência nos modos instituídos de produzir cuidado 
em saúde demanda a problematização das ações de formação e 
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gestão vigentes. Demanda tomar os processos de trabalho, em 
seus impasses e desafios, como vetor fundamental na constitui-
ção dos processos de formação, uma vez que abordar as práticas 
de cuidado e de gestão em saúde implica compreender a multi-
plicidade que as constitui (HECKERT; NEVES, 2007, p. 205).

O primeiro dia de congresso terminou tarde. Para os funcio-
nários da limpeza então... bem mais tarde. Precisavam deixar tudo 
pronto para o dia seguinte. Eram quase nove da noite quando Tereza 
guardou o carrinho que a tinha acompanhado por todo o dia.

Tereza soltou os cabelos. Desabotoou mais um botão da camisa. 
Caminhou exausta até o alojamento. Pensava nas praias de Guara-
pari... Deveriam estar em algum lugar por ali bem perto... Pensava 
no gerente, nas regras, nas determinações... Pensava em Antônio, no 
seu nariz torcido, no tal samba da noite.

Tereza chegou ao alojamento. Entrou no banheiro levando uma 
toalha, escova e pasta de dente e, ainda, uma muda de roupa. Tereza 
trancou a porta. Tirou o uniforme... Ufa! Sentiu no seu corpo o fres-
cor da brisa que entrava pela báscula... Que alívio! Olhou-se no espe-
lho. Conferiu seus contornos. Depois de tanto tempo metida naquela 
roupa larga e grossa, precisava lembrar-se de suas curvas...

Tereza sorriu amarelo. Havia procurado Antônio em vão. Sem 
ele, não saberia sobre o samba... Sem ele, seria difícil driblar a rigi-
dez do gerente. Tereza tomou um banho gelado. Lavou os cabelos, 
esfregou os pés. Enxugou-se. Meteu no corpo uma camiseta e uma 
bermuda. Meteu nos pés um par de chinelos. Penteou os cabelos e 
mais nada... Saiu do banheiro. Foi ao refeitório. Tereza tomou um 
copo de leite e comeu um pedaço de pão. Voltou ao banheiro. Esco-
vou os dentes e foi para a cama.

Tereza ajeitou-se no colchão. A noite estava quente. Levantou-
-se para abrir a janela. Quando levou as mãos na tramela, ouviu a 
voz de Antônio. Antônio gritava sussurrando: “Tereza! Acorda!!!”. 
Tereza assustou-se. Abriu a janela e lá estava Antônio. Sorrindo, ele 
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ironizou: “Não acredito que a rainha da folia vai pra cama cedo logo 
em dia de samba...”. Tereza não se conteve... Soltou uma gargalhada.

Tereza correu para o banheiro. Meteu uma saia curta, uma blusa 
bem decotada e um sapato de salto. Passou batom, lápis de olho e 
arrumou o cabelo. Em minutos, Tereza estava lá fora... Feliz da vida, 
caminhava com Antônio na direção do hotel que hospedava os par-
ticipantes do congresso. Os olhos de Tereza brilhavam. Não se lem-
brava mais do gerente. 

Tereza e Antônio andaram uns cem metros. Começaram a escu-
tar a música. Foram se aproximando, e, quanto mais se aproximavam, 
mais a música se fazia ouvir... Tereza e Antônio acompanhavam de 
longe, dançando e cantarolando.

Chegaram ao hotel. Cruzaram o hall de entrada. Foram até a pis-
cina. Um pouco constrangida, Tereza estava achando aquilo tudo um 
luxo. Ao chegar na piscina, avistaram a roda. Eram umas trinta pes-
soas. Antônio foi direto cumprimentar um homem que tocava um 
instrumento ao mesmo tempo em que fumava um cigarro. Cumpri-
mentaram-se como se fossem velhos amigos. O homem de meia-i-
dade serviu cerveja para Antônio e para Tereza. Continuou tocando. 

Tereza observou mais dois ou três homens de meia-idade 
tocando instrumentos. Pandeiro, tamborim, cavaco e até uma caixa 
de fósforos. Mais dois jovens completavam o grupo dos que faziam o 
som. Os demais, homens e mulheres de todas as idades, acompanha-
vam com as mãos, a voz, os quadris... Tereza tomou mais um copo 
de cerveja. Já não estava tão constrangida!

Tereza sorria... sambava, suava... Mais um cigarro... Mais um 
gole de cerveja. Tereza pensava: “E esses médicos... não vão falar nada? 
E as taxas? E a hipertensão? Ninguém vai perguntar se eu trouxe cami-
sinha?”. E ninguém perguntou...

Tereza se aproximou de Antônio. Ele conversava, entrosado, 
com mais uns três homens. Antônio apresentou Tereza. Os homens 
se apresentaram. Disseram os nomes e nada mais. Tereza não se con-
teve... “O que vocês estão fazendo aqui?”. Os três riram.
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Um dos homens respondeu: “Eu sou João. Sou médico, trabalho 
na Prefeitura de Vitória e também dou aulas numa faculdade privada 
de Medicina”. Tereza torceu o nariz... “E tá tomando cerveja? E tá 
fumando? E comendo gordura?”. João franziu a testa: “Você também 
está fazendo tudo isso.” Tereza respondeu: “Mas você não é médico?”. 

João entendeu a questão... João provocou Tereza: “E médico não 
pode fumar? Não pode beber? Não pode sambar?”. Tereza respondeu: 
“Pois é isso que o médico lá da unidade de saúde sempre me pede: 
não fume, não beba... Ele quer mandar na minha vida...”. João não se 
irritou. Prontamente terminou a conversa: “O seu médico pede isso? 
Pois o meu também!”. Todos riram às gargalhadas. 

Tereza sentiu-se mais à vontade. Sentiu também uma ponti-
nha de vergonha... Pois não é Tereza que sempre afirma que a vida 
não cabe na regra? E vida de médico? É vida também! Não cabe na 
regra... Tereza percebeu o quanto estava sendo dura. Assim não 
poderia mais sambar! Tereza se refez em instantes. Dirigiu-se a João, 
encheu o copo dele de cerveja gelada. Ele sorriu um sorriso de cum-
plicidade. Tereza retribuiu.

A noite estava quente. Tereza bebeu mais um gole de cerveja. 
Pensava como poderiam ser, então, esses médicos tão rígidos? Já que 
sabem sambar, por que não sambar também nos consultórios, nas 
visitas domiciliares, nas mesas de exame? Tereza olhava para João e 
não se conformava... Imaginava uma barreira: “Mas como separar a 
vida do trabalho? Trabalho é vida também, não é?” – pensava Tereza. 

Tereza bebia, dançava, sorria... Mas a barreira continuava 
perturbando seus pensamentos. Cisões (TEIXEIRA, 2003). Mui-
tas cisões. Tereza pensava na unidade de saúde, no hospital-escola, 
na outra língua... Tereza pensava em como solucionar cisões. Vida-
-trabalho, hospital-escola, médico-professor, profissional-usuário, 
quem-sabe-quem-não-sabe...

Tereza circulava por entre as mesas... Pensamento a todo vapor: 
“Mas, não seria possível viver as questões do trabalho de outra forma? 
Acho que as experiências da vida poderiam ajudar os médicos a falar 
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dos cuidados com a saúde de outra forma, considerando os movi-
mentos da vida, as intensidades, os hábitos... Talvez conseguissem 
até fazer algumas negociações... Afinal de contas...”. Tereza olhava 
fixamente para João, seu cigarro aceso e as latinhas de cerveja que o 
cercavam: “João sabe bem que a vida não cabe na regra...”. 

Tereza se esbaldou. Voltou para o alojamento amparada por 
Antônio. Nem se lembra de como foi dormir. Tereza acordou atra-
sada. Ouvia o barulho da equipe no refeitório. A voz do gerente 
sobressaía. Ele dava as costumeiras ordens. 

Tereza pulou da cama. Entrou debaixo do chuveiro e esfregou 
o que foi possível em um minuto. Saiu e se enxugou. Meteu o uni-
forme de tecido grosso. Prendeu os cabelos. Meteu a bota nos pés. 
Saiu sem passar batom. Chegou ao refeitório e os colegas já estavam 
saindo para o saguão do centro de convenções. Engoliu um pedaço 
de pão e tomou um copo de café no caminho. Despertou. Dobrou o 
cós da calça. Desabotoou um botão da camisa.

No saguão, encontrou Antônio. Antônio sorriu. Tereza sentia-
-se cansada. Tereza sentia-se muito bem. Chegou ao saguão e, já na 
porta, foi cumprimentada por um dos estudantes que estava no samba 
na noite anterior. Não se sentia mais tão só. Não se sentia mais tão 
estrangeira. Circulava entre as pessoas e se lembrava do cigarro, da 
cerveja... Pensava na vida. Vida de gente. Vida de médico. Vida de 
Tereza. Vida que não cabe na regra...

Iniciaram-se os trabalhos nas salas. O saguão ficou vazio. Tereza 
pegou seu carrinho e deu um jeito na bagunça. Tirou do bolso a pro-
gramação. Tereza pegou seu pano e seguiu para o auditório. Tereza 
entrou de mansinho no auditório. Ao entrar, deu de cara com João. 
Ele sorriu. Ela sentiu seu rosto queimar. Tereza retribuiu o sorriso. 
Simulava a limpeza de uma mesa que estava abandonada nos fundos 
da sala. Sentou-se por lá.

Era uma mesa-redonda. O tema era “desenvolvimento docente”. 
Tereza estava cansada, mas resolveu ficar. Subiu à mesa um professor 
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magro9. Devia ter entre 40 e 50 anos. Vestia-se de forma simples. 
Não parecia professor. Nem médico. Tereza bocejou... Não bocejou 
de descaso... Afinal de contas, estava de ressaca!

O moderador da mesa anunciou que aquele professor vinha de 
Niterói. Curso de graduação em Medicina da Universidade Federal Flu-
minense. Tereza se surpreendeu. Era professor e médico, como a maio-
ria. Ele começou a falar sobre a experiência de formação em Medicina 
na atenção primária em Niterói. Os olhos de Tereza se arregalaram! 

“Atenção primária é unidade de saúde!”. Tereza não bocejava 
mais. Pegou um café. Aproximou-se da mesa sem perceber. Queria 
escutar bem o que aquele homem dizia! Tereza, que ainda estava às 
voltas com o tal hospital-escola, agora, sentia-se ainda mais intrigada 
com a unidade de saúde. Unidade-de-saúde-escola?!

O professor falava da sua experiência com os estudantes de Medi-
cina na atenção primária no município de Niterói. Com relação à 
reformulação do currículo do curso, o professor afirmava a impor-
tância de ter cautela. Dizia que, muitas vezes, os professores eram 
convocados a participar de formações com o intuito de repensar a 
prática docente. Esses cursos, segundo ele, com frequência, supri-
miam a experiência docente, desvalorizando o conhecimento pro-
duzido, muitas vezes, em anos de trabalho. 

O professor salientava que alguns professores, apesar de endu-
recidos, extremamente formais, tradicionais, são excelentes profes-
sores. Ele afirmava não ser possível abrir mão desses professores. 
Profissionais não são descartáveis. Tudo isso para falar da complexi-
dade da mudança de currículo, da transformação da lógica do curso.

O professor afirmava que, no curso de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense, ele e mais um grupo de professores têm tentado 
puxar uma discussão sobre trabalho em equipe multiprofissional. O 

9  Professor Armando Cypriano Pires. Tema: Traçando perfil para atuar na 
atenção básica. Fala proferida na mesa-redonda: “Desenvolvimento docente”, 
no Congresso Regional da Abem/Sesc, Guarapari/ES, em março de 2010.
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professor relatava experiências em que acadêmicos de Medicina eram 
convocados para trabalhar junto com estudantes de outros cursos, 
por exemplo, Enfermagem, Educação Física. Falava de intervenções 
cotidianas. Falava de processos de formação intervindo em proces-
sos de formação. Falava de processos de formação intervindo nas for-
mas de pensar/fazer/viver...

O professor relatava, então, uma grata experiência com os estu-
dantes de Geografia. Uma discussão sobre territórios, atenção pri-
mária e acesso ao sistema de saúde. Tereza se inquietou. Fez cara de 
interrogação. Estudante de Geografia na unidade de saúde? Tereza 
estava confusa... Geografia não se vê na escola? Que confusão...

E o professor continuava produzindo interrogações... Os estu-
dantes de Geografia apresentaram aos estudantes de Medicina os 
trabalhos de Milton Santos. Problematizavam juntos a noção de ter-
ritório, já tão naturalizada no trabalho na atenção primária. Afirma-
vam que, apesar de todo o esforço de voltar o foco para o nível local, 
a despeito de todas as contribuições que a noção de território tem 
trazido para a atuação na atenção primária em saúde, é fundamental 
não perder de vista que, “[...] por direito sanitário, o acesso é dester-
ritorializado” (Professor Armando Cypriano Pires). 

Com isso, os estudantes de Geografia vinham afirmar que a uni-
versalidade preconizada pelo SUS chama atenção para o fato de que, 
em meio a tantos mapas, divisas, limites, fronteiras, o acesso ao Sis-
tema Único de Saúde não pode estar colado na noção de território, 
sob pena de ferir o princípio da universalidade do acesso.

Tereza lembrou-se do agente comunitário de saúde. Lembrou-
-se de que também tinha número. Número de microárea, número de 
família. Certamente, sua localização no território. Agora, tudo o que o 
professor dizia fazia mais sentido. A Geografia... Sua cabeça dava vol-
tas... Tereza começava a se dar conta de como é ampla a área da saúde... 

Começava a visualizar um campo onde as fronteiras, onde 
os limites não se traçam a tinta ou de uma vez por todas. Tereza 
começava a entender que se trata de um campo em permanente 
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transformação... De um campo que se liga a tantos outros campos 
de muitas e muito variadas formas. O médico, a enfermeira, a auxi-
liar de enfermagem, o agente comunitário de saúde, a psicóloga, a 
assistente social, a farmacêutica, a diretora... Equipe que também não 
conta com delimitações tão claras de funções, papéis... Cada um faz a 
sua parte? Ah, isso não daria certo... 

As profissões e seus contornos... Saberes e perspectivas que com-
põem determinado campo de conhecimento. Porém, os contornos 
impostos às profissões pelo campo de conhecimento que as consti-
tui também as tornam insuficientes no enfrentamento da complexi-
dade das situações reais vividas cotidianamente no campo da saúde 
(PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006).

Exercício profissional e formação se confundem nos encontros 
entre diversos campos de saberes. Palavras como multiprofissiona-
lidade e interdisciplinaridade estão na ordem do dia. O trabalho em 
equipe surge como grande desafio. Desafio para a formação, desa-
fio para os serviços... Nem todos entendem tais conceitos da mesma 
forma. Muitos vislumbram, nessa forma de trabalho, uma possibili-
dade crescente de desfragmentar as práticas em saúde (PINHEIRO; 
CECCIM; MATTOS, 2006).

Fragmentação. Formação fragmentada, práticas fragmentadas no 
campo da saúde. O ciclo básico e o ciclo clínico, divisões de um curso 
de Medicina... A teoria e a prática... Tudo isso parece ser efeito de 
uma forma de pensar a formação em saúde em que o estudante precisa 
de um arsenal teórico para sustentá-lo em sua própria aplicação. Pri-
meiro, a teoria; depois, sua aplicação na prática, que é tomada como 
a comprovação da teoria (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006).

A atuação no campo da saúde e os saberes envolvidos e pro-
duzidos nessa atuação... Toda a complexidade dessas relações perde 
o sentido na medida em que o conhecimento é compreendido a 
partir de uma perspectiva meramente instrumental: “[...] longe de 
ser elemento inocente, neutro ou técnico, a seleção de conteúdos, 
a metodologia de ensino e a avaliação implicam visões éticas de 
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homem, de sociedade, de mundo” (PINHEIRO; CECCIM; MAT-
TOS, 2006, p. 30).

Torna-se, então, fundamental que os processos de formação em 
saúde tenham como norte “[...] a compreensão crítica da realidade 
de saúde e a interrogação sobre a capacidade de resposta de nossas 
práticas” (PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006, p. 31). Em foco: 
a diversificação dos cenários de formação como estratégia de amplia-
ção do contato com a complexidade do trabalho em saúde. Em cena: 
uma tentativa de superação da dicotomia teoria-prática e da fragmen-
tação das práticas em saúde.

O professor de Niterói terminou sua fala. Tereza aplaudiu empol-
gada. Saiu da sala, pegou seu carrinho de limpeza e foi adiantar o ser-
viço. Passou por Antônio no saguão. Nem percebeu a presença dele. 
Tereza estava em outro lugar. Antônio tentou brincar: “Tem alguém 
aí?”. Tereza passou por ele como se pisasse em outras terras. Para ela, 
era suficiente. Tudo o que ouviu, o que viu, o que sentiu, o que não 
sentiu. Precisava pensar um pouco.

O congresso terminou tarde. Eram mais de sete horas da noite e 
o saguão ainda estava movimentado. A faxina foi até as nove. Termi-
nada a limpeza, os funcionários seguiram para o alojamento. Tereza 
tomou um banho. Pensava no território. Enxugou-se, vestiu a roupa, 
calçou as sandálias. Pensava na unidade de saúde. Penteou os cabe-
los, escovou os dentes. Pensava nos estudantes, nos professores, no 
exame. Tereza arrumou a bolsa. Passou no refeitório, preparou um 
pedaço de pão. Entrou no transporte mastigando o pão e pensando 
no hospital, no agente comunitário de saúde... na escola. 

Tereza não viu as praias. Por esse motivo, prometeu que volta-
ria. Tereza voltava para casa satisfeita. Antônio percebeu que Tereza 
não estava para conversa. Deixou-a quieta. De olhos abertos, Tereza 
olhava pela janela, mas parecia não ver a paisagem. De tão cansada, 
Tereza adormeceu. Antônio jogou seu casaco sobre ela e sorriu. Esta-
riam de volta em alguns minutos.
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Domingo, meia noite: Tereza desembarcava na frente do hos-
pital. Embora estivesse bastante cansada, Tereza não foi direto para 
casa. Esperou que todos fossem embora. A rua ficou vazia. Tereza 
continuava incomodada. O hospital estava aberto. Sempre estava... 
Tereza resolveu entrar. Passeava pelo hospital e observava cada movi-
mento. Pousava sua atenção sobre os objetos, as expressões, as con-
versas, as muitas línguas... 

Percebeu que começava a conhecer os habitantes daquele espaço. 
De alguma forma, às vezes sem nunca ter trocado sequer uma palavra, 
sabia quem eram aquelas pessoas. Professores, médicos, estudantes 
de Medicina, usuários, acompanhantes, estudantes de Enfermagem, 
de Farmácia, familiares e amigos de usuários, enfermeiros, auxilia-
res, funcionários...

Mas como poderia saber? Como poderia conhecer todas aque-
las pessoas se nunca as havia visto antes? Com o tempo, Tereza foi 
entrando na cadência daquele espaço... Lembrou-se da unidade de 
saúde. Lá também acontecia assim... Não sabia nome nem profissão 
de todo mundo que trabalhava lá. Mas, quando olhava aquela uni-
dade lotada com mais atenção, parecia que poderia adivinhar o que 
cada uma daquelas pessoas estava fazendo ali. Tereza lembrou-se do 
professor de Niterói.

Tereza foi para casa. A rua estava deserta. A casa estava às escu-
ras. Entrou sem fazer barulho. Abriu a porta do quarto com muito 
cuidado. Os filhos dormiam. Tereza sorriu. Foi para a cama com a 
roupa do corpo e adormeceu imediatamente.
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8

Sobre a arte de fazer café

Segunda-feira, sete horas da manhã. Tereza dormia. O telefone celular 
tocava insistentemente. Tereza abriu um dos olhos. Voltou a fechar. 
Mais uma chamada. Tereza tentou proteger os ouvidos com o traves-
seiro. Em vão. Muitas chamadas. Tereza levantou-se num pulo. Irri-
tada, xingou logo um sonoro palavrão. Descabelada, atendeu ao telefone 
enquanto esfregava os olhos e tentava entender o que acontecia.

Ainda tonta, escutou ao telefone a voz do gerente. Nervoso, 
ele reclamava os trinta minutos de tentativas frustradas de contato. 
Tereza torceu o nariz e, sem muita delicadeza, perguntou logo o que 
ele queria. O gerente falava descontroladamente. Tereza colocou água 
para ferver enquanto o gerente prosseguia em seu falatório. 

Ele queria convidar Tereza, em tom de ordem, para substituir 
uma funcionária que havia ficado doente. Tereza deveria se apresen-
tar o mais rápido possível na unidade de saúde de Maruípe. Tereza 
aceitou o convite. Precisava trabalhar. Rapidamente, passou um café, 
tomou um gole e foi para o banheiro.

Tereza tomou um banho. Enxugou-se bem rápido. Correu para 
o quarto ainda de toalha. Vestiu uma roupa comportada. Calça jeans 
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bem justa, camiseta e sandália. Penteou os cabelos. Não os prendeu. 
Passou batom e lápis nos olhos.

Tereza tomou mais um gole de café. Pegou a bolsa. Em cima da 
mesa, um recado para os filhos: “Fui trabalhar!”. Acendeu um cigarro 
e desceu para a unidade de saúde. No caminho, Tereza tropeçou na 
vizinha. A tal auxiliar de serviços gerais. Ela ainda tentou perguntar 
como havia sido o final de semana em Guarapari. Mas, quando con-
seguiu emitir a primeira palavra, Tereza já estava bem longe... Tereza 
apresentou-se ao gerente precisamente às sete e trinta.

O gerente novamente lhe entregou o tal uniforme. Calça larga, 
tecido grosso. Tereza colocou o uniforme. Dobrou novamente o cós da 
calça. Conferiu o traseiro. Apresentou-se ao gerente com os botões da 
blusa fechados. Ele explicou o serviço. Tereza olhava para ele. Já sabia 
as regras do jogo... Seus sentidos estavam voltados para outros luga-
res... A unidade de saúde, as conversas, as pessoas, o cheiro de café...

O gerente apresentou Tereza à diretora da unidade de saúde. Ela pare-
cia ocupada. Cumprimentou Tereza rapidamente e continuou o que estava 
fazendo. O gerente entregou a Tereza o carrinho de limpeza. Igual ao que 
ela havia utilizado no congresso. O gerente foi embora. Tereza encostou o 
carrinho num canto. Abriu dois botões da blusa. Tereza suava...

Tereza pegou o carrinho de limpeza. Dirigiu-se ao banheiro femi-
nino. Tereza limpou o banheiro. Quando estava quase terminando 
a limpeza, escutou uma mulher, vestida de branco, dizer: “Acabou 
o café... Precisava de um cafezinho para acordar!”. Tereza não per-
deu tempo. Terminou rapidamente a limpeza do banheiro e assumiu 
o fogão. A cozinha estava vazia. Tereza colocou a água para ferver. 

A mulher de branco que havia reclamado o café chegou logo em 
seguida. Sentou-se à mesa da cozinha. Enquanto a água fervia, Tereza 
puxou assunto: “Sou nova aqui”. A mulher deu as boas-vindas. Logo 
chegou outra mulher. Esta vestia roupas coloridas, mas, por cima, 
usava um jaleco branco. Ela cumprimentou a outra com um bom-
-dia. Imediatamente, percebeu a presença de Tereza e perguntou: 
“Você é nova aqui, né?”. Tereza respondeu que sim com um sorriso.
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A água ferveu. Tereza começou a passar o café. O cheiro de café 
fresco se espalhava por toda a unidade de saúde, e, em segundos, a 
cozinha estava lotada. Gente falando, gente comendo... O burburi-
nho também se espalhava pela unidade de saúde. Uns aproveitavam 
os encontros para perguntar, combinar, contar coisas do trabalho. 
Outros davam bom-dia e contavam casos... Filhos, pais, festas... Estó-
rias da vida... Outros, ainda, mostravam nas revistas as novidades do 
mercado de cosméticos... Vendiam produtos de beleza, bijuterias, CDs 
piratas, utilidades para o lar e até roupas para crianças...

Tereza colocou sobre a mesa uma garrafa de café. Não foi sufi-
ciente. Tereza colocou mais água para ferver. Alguns tomavam o café 
e iam saindo da cozinha. Outros permaneciam... Atraídos pelo cheiro, 
outros ainda chegavam, aumentando o burburinho. E as conversas 
continuavam... O usuário, a licença médica da colega, o ponto facul-
tativo para emendar o feriado... Mais duas garrafas de café.

Aos poucos, o burburinho foi se dissipando. De repente, a cozi-
nha estava vazia. Os olhos de Tereza brilhavam de encantamento. 
Tereza havia percebido a riqueza daquele lugar... Tereza entendeu que 
a cozinha, que o cafezinho embalavam o momento da conversa... Con-
versa sem regras... Bate-papo, prosa, papo furado. Tereza entendeu 
que ali poderia saber de coisas que jamais saberia em outros espaços 
da unidade. A cozinha, os banheiros, a recepção... Espaços de encon-
tro. Momentos de pausa. E foi assim... Desse dia em diante, Tereza 
limpava os banheiros, Tereza limpava a recepção, Tereza fazia o café. 

Tereza estava ainda na cozinha quando chegaram mais três pes-
soas. O burburinho já havia se dissipado. Tereza olhou para os três. 
Pareciam muito jovens. Conversavam entre si. Não disseram bom-dia. 
Carregavam mochilas e livros. Tomaram café rapidamente. Tereza 
viu quando cada um deles entrou com um médico em um consultório. 

O segurança da unidade chegou logo em seguida. Tereza apro-
veitou para perguntar: “Quem são?”. O segurança respondeu: “Aca-
dêmicos de Medicina. Dizem que eles aprendem a ser assim...”. 
A farmacêutica que chegava completou: “Dizem que eles têm, no 
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currículo, uma cadeia de disciplinas que se chamam Carranca I, Car-
ranca II e Carranca III”. A farmacêutica encheu o copo de café e saiu 
rindo... Tereza e o segurança riram com ela. 

Tereza, o café, as conversas... Troca de saberes, de experiências, 
trabalho em equipe, diálogo, espaços coletivos... Em suas andanças, 
Tereza sempre ouvia falar sobre essas coisas. Mas, e os estudantes?! 
De que coletivo estamos falando? Como inserir-se nos coletivos? 
Coletivo não como oposição ao individual, como um dos polos de 
uma dicotomia. Coletivo se produz no encontro... É colocar-se em 
relação, produzir-se no encontro, inventar espaços comuns... Espa-
ços partilháveis (ESCÓSSIA, 2009).

Cabe, então, uma questão: como tem acontecido a participação 
dos estudantes? Como efetivos integrantes desses coletivos? Como 
os trabalhadores, gestores, usuários das unidades de saúde têm se 
inserido nessas relações? Como têm se constituído em seus encon-
tros? Como acolhem os estudantes como participantes desse espaço 
comum? Como partilham esse espaço? Como se produzem no encon-
tro com os outros?

E Tereza completa: “Entre os que ensinam e os que aprendem!”. 
Tereza ficou ainda mais curiosa... Acadêmicos de Medicina? Ensinar e 
aprender? Quer dizer que unidade de saúde também é escola? Tereza 
arrumou a cozinha, pegou o carrinho de limpeza e foi dar uma volta 
na recepção. Tereza limpava. Varria, passava pano... Atenção em 
estado de alerta. Queria entender como uma unidade de saúde podia 
ser também uma escola...

Tereza olhava ao redor. Ouvia, sentia, movimentava-se de um 
lado para o outro. Entre profissionais, usuários, acompanhantes, 
Tereza percebeu que estudantes também circulavam pela unidade 
de saúde. Estudantes de vários cursos. Alguns vestiam camisetas com 
o nome do curso... Assim era fácil. Alguns usavam jalecos brancos. 
No bolso, os nomes e a indicação: acadêmico de... E eram muitos... 
Acadêmicos de Medicina, de Enfermagem, de Farmácia... Usuários, 
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vizinhos, amigos... Funcionários-amigos-vizinhos. Então, a unidade 
de saúde também é escola! 

Tereza começou a gostar do trabalho. Deslizava pelos corredores 
limpando tudo o que estivesse sujo... E, dependendo do interesse, lim-
pava o que estivesse limpo também. Uma parada na cozinha. Tereza vol-
tava a limpar. E foi numa dessas andanças pela unidade, acompanhada 
pelo seu fiel carrinho de limpeza, que Tereza conheceu Cristóvão10.

Cristóvão estava na cozinha. Esperava Tereza passar o café em 
silêncio. Parecia bastante ocupado com seus pensamentos para ali-
mentar qualquer tipo de conversa. Quando Tereza começou a despe-
jar a água fervendo sobre o pó de café, o irresistível cheiro se espalhou 
mais uma vez. A isca estava lançada. Num instante começavam a che-
gar mais pessoas. 

Cristóvão, ainda calado, tomava um gole do café, quando entrou 
na cozinha uma mulher. Ela vestia branco e, por cima da roupa, ainda 
usava um jaleco, também branco. Era médica da unidade11. Os dois se 
cumprimentaram como velhos amigos e, enfim, Tereza pôde ouvir 
a voz de Cristóvão.

Os dois começaram a conversar baixinho no canto da cozinha. 
Tereza se esforçava, mas não conseguia escutar nada. A primeira gar-
rafa de café acabou. Tereza não fez mais. Queria que aquelas pessoas fos-
sem embora. Queria ouvir o que aquele homem tratava com a médica.

Com o fim do café, a multidão se dispersou. Alguns deixaram 
a cozinha de cara feia. Não haviam conseguido seu golinho de café. 
Tereza, sempre sorridente, prometia mais... “Mais tarde! Agora eu 
tenho mais o que fazer! Ou acham que fui contratada só pra fazer 
café?”. À vontade, Tereza soltou uma gargalhada. Todos riram com 

10  Docente 1 do curso de Medicina da Ufes (nome trocado para preservar o 
sigilo).
11  Médica da Estratégia de Saúde da Família 1. Cada profissional de saúde e 
cada estudante será identificado com um número para a manutenção do sigilo.
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ela, menos Cristóvão e a médica. Pareciam falar de coisa séria. Em 
poucos minutos a cozinha estava quase vazia. 

Cristóvão e a médica permaneceram na cozinha. Tereza também. 
Cristóvão e a médica acomodaram-se na mesa e continuaram a con-
versa. Por um momento, Tereza pensou que fosse invisível. Tentou 
olhar através das próprias mãos. Prendeu o riso. A cozinha estava limpa. 
Tereza tinha muito trabalho fora dali. Tereza não conseguia sair da 
cozinha. Começou a limpar a pia, a arrumar o armário, a tirar o pó.

Enquanto limpava a cozinha limpa, Tereza escutava a conversa. 
A médica parecia insatisfeita. Conversavam em tom amistoso. Ela cha-
mava Cristóvão de professor algumas vezes. Outras vezes de doutor. 
Outras vezes, ainda, chamava-o somente pelo nome. Tereza enten-
deu. Cristóvão era professor. Médico e professor. Falavam das rela-
ções entre a universidade e a Prefeitura de Vitória. Agora Tereza 
sabia... Cristóvão era médico e professor da universidade.

Mas o que um professor da universidade estaria fazendo ali? 
Tereza lembrou-se do hospital-escola. “Não é que unidade de saúde 
também é escola mesmo?! Tem até professor!” – pensou Tereza. Cris-
tóvão pedia apoio à médica. Ela dizia que queria ter os mesmos direi-
tos dos outros médicos. Cristóvão dizia que a universidade não tinha 
dinheiro. Tereza ficou confusa...

Com o decorrer da conversa, Tereza foi se situando nova-
mente. Uma faculdade particular do município estava remunerando 
alguns médicos das unidades de saúde para receberem os alunos do 
curso de Medicina como preceptores. A médica sentia-se injustiçada. 
“Quando você começa a ver a participação privada na coisa pública, 
você tem que brigar para ocupar o seu espaço [...]. Não é que a gente 
queira prioridade pra gente não. A gente quer igualdade de condi-
ções” (DOCENTE 1)12.

12  Depoimento de um membro do corpo docente do curso de Medicina da 
Universidade Federal do Espírito Santo, em entrevista concedida em colaboração 
à realização deste trabalho, que doravante será citado como Docente 1.
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Para que os alunos pudessem fazer estágio na atenção primá-
ria, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Vitória divi-
diu as regiões de saúde do município, delimitando que cada curso de 
Medicina trabalhasse nas unidades de saúde do seu entorno. Assim, 
a região de Maruípe receberia os alunos da Universidade Federal do 
Espírito Santo.

O processo inicial da gente com a Prefeitura foi supertranquilo. 
Quando a gente ia começar a implantar o estágio, que a gente 
começava a conversar com os médicos, 2004, a gente começava 
a conversar com os médicos das várias unidades para ver quem 
é que aceitava aluno, quem não aceitava... Na época, a Gerência 
de Formação e Desenvolvimento em Saúde estava começando a 
se organizar. A Tânia Mara era uma pessoa que estava lá desde o 
começo, ela acompanhava a gente em cada uma dessas conver-
sas, ajudando a gente a fazer essa ponte... Aí a gente começou o 
estágio e tudo na base do aspecto voluntário... As pessoas que 
achavam importante receber o estudante recebiam para compar-
tilhar o processo de atendimento junto com ele. Tudo caminhava 
muito bem... A gente teve altos e baixos nesse começo também. 
As pessoas começavam a aceitar e depois achavam que não dava 
mais para continuar e largavam, e a gente tinha que achar outro 
preceptor... Circulamos em várias unidades até que a gente con-
seguiu sedimentar... Tinham as pessoas certas que já estavam dis-
postas a receber os estudantes, achavam que era um processo rico, 
podíamos contar com elas e o estágio entrou em uma fase muito 
tranquila (DOCENTE 1)13.

A médica parecia bastante irritada, apesar do tom amistoso da 
conversa. Os alunos que recebia eram alunos da Universidade Federal 

13  Fragmento da fala de um membro do corpo docente (1) do curso de Medicina 
da Universidade Federal do Espírito Santo.
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do Espírito Santo. Imediatamente, Cristóvão deixou bem claro que a 
Ufes não pagaria por isso...

O professor ainda argumentava: “Mas sempre houve estudan-
tes aqui... A Ufes fica do outro lado da rua... Sempre fomos muito 
bem recebidos... Muitos de vocês estudaram lá... Como vamos for-
mar médicos sensíveis às questões da atenção primária, se não hou-
ver campo de estágio?”.

É uma incoerência! Todos os alunos que se formam em Medi-
cina passaram nas mãos de professores e de médicos. E é estra-
nho que as pessoas que tenham passado por isso, posteriormente, 
não façam a reflexão a respeito (DOCENTE 1). 

E aí uma faculdade particular, porque ela estava tendo a mesma 
dificuldade inicial que a gente teve, né? De conquistar o espaço 
com a unidade de saúde, ter uma relação tranquila com o médico... 
Aí eles tentaram atalhar esse processo criando a figura do precep-
tor deles. Eles pagariam uma pessoa para receber os alunos. E aí a 
Prefeitura teve a infeliz ideia de fazer um edital convocando para 
preceptoria. O indivíduo seria preceptor da Secretaria Municipal 
de Saúde, não da faculdade particular, e receberia da faculdade 
particular. Uma coisa assim, esdrúxula, totalmente... Na verdade, 
por conta dessa procura por pessoas dispostas a aceitar os estu-
dantes, a gente acabou tendo que pegar uma sobrinha de uma 
outra região de saúde que não era a nossa, que era a região de 
São Pedro [...] aí teve a oficina da região de São Pedro, que eu fui 
nela. Eu falei para o pessoal da Gerência de Formação e Desenvol-
vimento em Saúde da Secretaria de Saúde do município: “Vocês 
estão criando aqui um desnível que não vai ter solução. Vocês 
estão comprometendo a inserção do público dentro do sistema. 
Isso daí vai contra o SUS [...] tem uma relação do público com o 
público que deve ser priorizada, na minha maneira de ver [...] aí 
todo esse processo nosso, que estava estabilizado, sedimentado, 



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 112

ficou de pernas para o ar”. Quem primeiro reclamou foi o pes-
soal de Maruípe (DOCENTE 1).

Cristóvão propôs cursos... Atualizações, especializações, capaci-
tações... Propôs parceria em trabalhos científicos, publicações, parti-
cipação em congressos... Propôs negociação da carga horária, da carga 
de trabalho... Mas nada parecia adiantar. A médica estava irredutível.

Quando surgiu a questão da faculdade particular, os médicos da 
região de Maruípe não quiseram mais aceitar. A faculdade par-
ticular começou a remunerar os professores, como se fosse uma 
consultoria, para receber os alunos... O que eu acho até justo... 
Segundo a PMV, essa consultoria seria feita fora do horário de 
trabalho, mas médico de PSF trabalha 8h por dia, e o menino, ele 
ia na unidade de saúde ver o atendimento do médico, ele não ia 
de noite... Então ficou um acordo de cavalheiros: a PMV fazia que 
não via, e a faculdade particular também assinou que era só para 
fora do horário de trabalho do PSF. E o problema cresceu, porque 
não era só médico, porque eles ofereceram também para o pessoal 
da Enfermagem, dos outros cursos, e aí, os outros cursos, os pre-
ceptores também não quiseram mais receber. Então gerou todo 
esse impasse... Eles só iriam receber os alunos da universidade se 
eles tivessem igualdade de condições e contrapartida financeira. 
Porque nós já tínhamos, a essa altura do campeonato, oferecido 
cursos de especialização, outros que a universidade pudesse ofe-
recer, mas dinheiro não era uma coisa que pudesse ser dada. Mas 
isso gerou um impasse horroroso e os alunos ficaram um tempo 
bom sem serem recebidos nas unidades de saúde. As portas foram 
fechadas. Aí entrou o pessoal da Gerência de Formação e Desen-
volvimento em Saúde da Secretaria de Saúde. Mas foi um período 
horroroso (DOCENTE 1).
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Por fim, Cristóvão e a médica despediram-se com a promessa 
de que voltariam a conversar. Ela, apressada, entrou rapidamente no 
consultório. Ele, visivelmente frustrado, tomou mais um gole de café 
e, em silêncio, deixou a unidade de saúde. Cristóvão cruzou a rua em 
direção ao Hospital Universitário, campus da Universidade Federal 
do Espírito Santo. Tereza foi atrás dele.

Cristóvão passou pela frente do hospital, mas não entrou. No 
caminho, Cristóvão cumprimentava algumas pessoas que passavam. 
A maioria vestida de branco. Cristóvão andou mais alguns metros e 
entrou em um prédio. Tereza continuou seguindo-o. Cristóvão subiu 
as escadas. Entrou em uma sala e fechou a porta. Na porta, uma placa: 
“Departamento de Medicina Social”.

Tereza ficou no corredor. Queria entrar. Mas, como? Tereza 
andava de um lado para o outro: “Deve haver um jeito!”. Tereza 
estava tão mergulhada em seus pensamentos que nem percebeu que 
uma pessoa se aproximava. “Bom dia, Tereza ... Está sumida!”. Era a 
tal vizinha que trabalhava no hospital. Tereza irritou-se. Não que-
ria conversar... Precisava pensar em uma forma de entrar naquela 
sala. A vizinha, inconveniente, falava sem parar... Nem ligava para 
a cara feia de Tereza.

Tereza olhava para a vizinha. Não prestava atenção em nada do 
que ela falava. Tereza tentava, de todas as formas, concentrar-se... 
Foi nesse momento que o rosto de Tereza se iluminou... Havia tido 
uma ideia genial... Olhando para a vizinha, Tereza percebeu que usa-
vam uniformes iguais. 

“Problema resolvido!” – gritou Tereza diante da vizinha perplexa. 
Tereza tirou do bolso um pano, bateu na porta com delicadeza e pediu 
permissão para tirar o pó da sala. Cristóvão estava sozinho na sala. 
Em silêncio, parecia preocupado. Tereza limpava e observava. Sen-
tidos em alerta. De repente, pancadas na porta. Cristóvão assustou-
-se. O barulho das pancadas parecia ter derrubado Cristóvão do alto 
dos seus pensamentos. Cristóvão coçou os olhos, colocou os óculos 
e disse em voz alta: “Entra!”.
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A porta se abriu. Por ela entrou um homem (DOCENTE 2). Ele 
também vestia branco. O homem perguntou como havia sido a con-
versa. Cristóvão respondeu: “Difícil”. O homem não fez mais pergun-
tas, parecia ter compreendido tudo. Ficaram em silêncio. O homem 
dirigiu-se à porta. Colocou a mão na maçaneta. Parou por um ins-
tante. Enquanto abria a porta, virou para trás e disse: “Precisamos 
resolver o problema com a Thomaz Tommasi”. Cristóvão balançou 
a cabeça de cima para baixo. O homem saiu da sala. Cristóvão tor-
nou a retirar os óculos.

Tereza entendeu o recado. Thomaz Tommasi é uma unidade de 
saúde que fica muito perto da unidade de Maruípe. Localiza-se dentro 
do campus da Ufes e atende à população de um bairro chamado Bon-
fim. Por localizar-se dentro do campus, em prédio da Ufes, o trabalho 
na unidade de saúde Thomaz Tommasi tem algumas peculiaridades...

É facultativo (receber os alunos), mas a Thomaz Tommasi tem 
uma peculiaridade: ela fica dentro do campus da Ufes. Então, ela 
seria, de todas as unidades da região de Maruípe, a unidade para 
receber alunos. Ela foi construída com esse fim. Então, quando 
começou, de três médicos, dois não quererem mais receber alu-
nos, ficou uma questão política grande, né? Começou o diretor 
do Centro de Ciências da Saúde a querer intervir, começou a 
entrar secretário de saúde... E uma médica que não queria rece-
ber de jeito nenhum falou que quando foi contratada pela PMV, 
não estava no contrato dela, no regimento da Prefeitura, que 
ela é obrigada a receber aluno da universidade. E realmente não 
existe isso, porque sempre foi uma negociação pacífica. E aí é o 
problema... Tem que pedir para ela ser transferida dali... Porque 
ela não é obrigada a receber aluno, mas, uma vez que ela está em 
uma unidade da Ufes, se houvesse necessidade, ela teria que rece-
ber (DOCENTE 2).
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Tereza percebeu, ainda, pelo tom da conversa, que as relações 
entre Ufes e US Thomaz Tommasi não iam muito bem... Tereza 
começava a entender para que serve um hospital-escola... Para além 
disso, começava a compreender a unidade de saúde como campo 
fundamental na formação dos médicos. E, assim, começava a ver a 
unidade de saúde como um campo capaz de: “Colaborar com a cons-
trução de uma ciência como crítica da realidade a partir da realidade 
que existe e com vistas à sua transformação, o que seria a primeira 
crítica à ciência funcional e positivista” (KOIFMAN; SAIPPA-OLI-
VEIRA, 2006, p. 113).

Uma clínica das sensações. A unidade de saúde e sua potência 
de trazer à tona outras experiências clínicas... Outras formas de fazer 
medicina... De fazer saúde... Uma clínica da afecção. Condições e con-
cepções de vida. Ritos, hábitos, concepções de corpo. Concepções 
de saúde. Diferentes linguagens, diferentes formas de viver... (KOI-
FMAN; SAIPPA-OLIVEIRA, 2006, p. 113).

Tereza tirava o pó da sala e pensava na unidade-de-saúde-es-
cola. Tereza já não estranhava mais a aproximação entre os campos 
da educação e da saúde. Cristóvão continuava em silêncio. Sem os 
óculos, coçava os olhos... Tereza observava Cristóvão. Observava e 
pensava: “Se a unidade de saúde não acolher esses estudantes, como 
é que eles vão conhecer o serviço? Se a gente quer profissionais sen-
síveis ao que se passa no bairro, ao que se passa com a gente, profis-
sionais capazes de dialogar, de negociar, de acolher... precisamos, de 
alguma forma, participar da formação deles, né?!”.

Foi então que Cristóvão deu um pulo da cadeira. Colocou os 
óculos no rosto de qualquer jeito e ficou olhando para Tereza com 
espanto e interesse. Cristóvão olhava Tereza fixamente. Tinha uma 
ruga na testa. Tereza sentiu seu rosto queimar. Percebeu, tardia-
mente, que, de tão envolvida em seus pensamentos, havia terminado 
por pensar em voz alta. Cristóvão havia escutado seu comentário. 
Tereza ainda tentou se desculpar... Em vão. Cristóvão abriu um sor-
riso de cumplicidade, levantou-se e saiu da sala. 
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Tereza não sabia o que fazer: “Puta que pariu!!! Tanto rebo-
lado para passar despercebida e olha o que acontece!”. Tereza olhou 
no relógio. Havia perdido a hora. Tinha que voltar para a unidade 
de saúde. Tereza abriu a porta da sala. Olhou para o corredor vazio, 
tomou coragem e, num só fôlego, já estava do lado de fora. Tereza 
apertou o passo. Atravessou a rua e, em menos de cinco minutos, já 
estava na unidade de saúde.

No final da tarde, Tereza tornava a subir o morro. Cigarro na 
mão, pensamento a todo vapor... Havia encontrado mais uma finali-
dade para a unidade de saúde. Além de atender, encaminhar, dispensar 
medicação, tentar controlar a sua vida, Tereza percebia, agora, que, 
entre tantas outras coisas, a unidade de saúde também era uma escola. 

Não uma escola tradicional, com mesas, cadeiras e quadros para 
escrever... Mas uma unidade-de-saúde-escola, por constituir-se como 
espaço de encontro. Encontros que transformam, que inquietam, 
que interrogam. Encontros que colocam em questão a tal escola com 
mesas e cadeiras e quadros para escrever... Encontros que colocam 
em questão a própria formação médica... Encontros que colocam em 
questão até o tal hospital-escola...

Tereza chegou a casa. Tomou um banho. Sentia-se cansada. Ves-
tiu uma camiseta e uma bermuda. Prendeu os cabelos. Esquentou um 
pouco de comida. Tereza comeu em silêncio. Na sala, Jéssica, Daya-
nna e Ayrton conversavam, riam e assistiam à TV. Tereza não se 
incomodava. Parecia nem escutar.

Tereza pensava nos acadêmicos. Tereza pensava na forma como 
eles circulavam na unidade de saúde... Horas trancados nos consul-
tórios com os médicos... E, quando saíam, continuavam atrás dos 
médicos... Visitas domiciliares?! Só as que os médicos fossem... Ações 
educativas?! Acompanhando os médicos... Encontros, reuniões, espa-
ços de discussão?! Só as que médicos estivessem presentes. 

Tereza começou a pensar, então, em como esses acadêmicos 
eram recebidos na unidade de saúde. Tereza começou a imaginar 
como seria ser um acadêmico de Medicina na unidade de saúde... Que 
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experiências, que situações, que opiniões, que imagens... Afinal, eles 
certamente deveriam ter algo a dizer sobre essa tal unidade-de-saú-
de-escola... Cheiros, sons, gostos...

O trabalho no PSF, dando plantão, que eu não decidi se eu vou 
para PSF ou vou dar plantão, se eu não passar na residência, isso 
aí é secundário (DISCENTE 1).

As pessoas que não passam tentam de novo, e uma forma de con-
tinuar ganhando dinheiro e trabalhando é ou PSF ou dando plan-
tão. Aí as pessoas escolhem. Eu jamais faria, porque eu não gosto. 
Eu não sou muito ambulatorial, não gosto muito de consultório. 
Eu quero Ginecologia e Obstetrícia (G.O.). Se não for G.O., vai 
ser alguma coisa na área cirúrgica, mas tenho quase certeza que 
é G.O. Eu acho o PSF sem graça. Eu acho muito pouco emocio-
nante, a mesma coisa todo dia... Eu acho um pouco maçante. Você 
vai e fica fechado naquele consultório o dia todo... (DISCENTE 2).

Meu primeiro dia de PSF foi muito ruim, foi uma bosta, um 
médico muito ruim! Eu nunca vou esquecer. A primeira coisa 
que ele falou foi: “O PSF é a arte de lavar as mãos e tirar o seu da 
reta”. Aí eu cheguei em casa e falei: “Mãe, eu posso não passar 
em residência nenhuma, mas eu não faço PSF nem”. E eu estava 
odiando o PSF e já tinha pensado: “Eu não vou fazer isso de jeito 
nenhum!”. Depois mudou o médico e melhorou muito, mas ainda 
tem muita coisa... Eu acho pouco resolutivo. Eles ficam empur-
rando com a barriga o problema... Isso com relação aos médicos 
[...] E não adianta nada você ir nas casas. O médico falou: “Eu 
estou aqui, passando um monte de remédios para essa senhora – 
morava a senhora e dois meninos de 13 anos –, a casa toda suja, 
ninguém limpava a casa, a casa toda suja, ela não tinha força... De 
que adianta passar esse monte de remédio, se a casa está toda suja? 
Ela não vai saber usar!”. Faltava um cuidador, sabe?! E eu sempre 
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fui, por causa dos meus irmãos, mais ligado a essa área social, à 
medicina social, e foi totalmente frustrante o PSF (DISCENTE 3).

Tereza se lembrava de Cristóvão... Mas, de que forma a atenção 
primária e o Programa de Saúde da Família estavam sendo apresen-
tados a esses acadêmicos? Como a própria Ufes realizava essa discus-
são com eles e com os profissionais das unidades de saúde? 

Tereza pensava nos movimentos da unidade de saúde: acadêmi-
cos de Enfermagem com enfermeiros, acadêmicos de Medicina com 
médicos, acadêmicos de Farmácia com farmacêuticos... Tereza estra-
nhava... Não conseguia conceber a vida assim... Precisava de mistura... 

“Afinal de contas, trabalhar na unidade não é isso? Equipe de 
saúde... Não dá pra ser equipe se não houver mistura!”. Tereza estra-
nhava... Agora, Tereza entendia que Carranca I, Carranca II e Car-
ranca III não era uma cadeia de disciplinas... 

Tereza se inquietava... Desconfiada, tentava entender como a 
separação acontecia... Afinal de contas, os acadêmicos pareciam 
obedecer a alguns padrões... Cada grupo de acadêmicos parecia se 
comportar de uma forma bastante peculiar... Enfermagem, Psico-
logia, Serviço Social... Pareciam aprender a falar certas palavras, 
a usar certos tipos de roupas, a conversar com as pessoas de for-
mas diferentes...

Tereza tentava entender o que fazia com que soubesse dizer que 
graduação cursava cada um daqueles acadêmicos... Como era possí-
vel ao menos arriscar, mesmo sem conhecê-los, de onde vinham? 

No dia seguinte, Tereza voltou à unidade de saúde. Limpou 
os banheiros e, às sete horas em ponto, colocou a água para ferver. 
Tereza passou o café. A cozinha ficou cheia de gente... A maioria das 
caras já eram conhecidas. Tereza sentia-se bastante à vontade. 

A confusão já estava se dispersando quando entrou na cozinha 
um rapaz desconhecido. O rapaz aparentava uns 30. Jovem, vestia 
roupas coloridas e usava por cima um jaleco branco. Parecia estu-
dante, mas conversava com os funcionários com intimidade. 
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O rapaz pegou um copo e encheu de café. Tereza olhava para 
ele. Ele tomou um gole. Quando terminou, estava sozinho na cozi-
nha com Tereza. O rapaz puxou conversa: “Muito bom o seu café! 
Parece o da minha mãe”. Tereza sorriu. O rapaz perguntou seu nome. 
Ela respondeu. 

Antes que ele pudesse lançar uma nova pergunta, Tereza se 
adiantou: “Sou nova aqui, ainda não te conheço...”. Ele se apresen-
tou: “Sou Rodrigo”. Tereza não se deu por satisfeita: “Trabalha aqui?”. 
Rodrigo sorriu... “Mais ou menos” – respondeu. Tereza fez cara de 
interrogação. “Sou professor da Ufes14” – completou Rodrigo. Tereza 
ficou confusa.

Tereza observava Rodrigo com atenção. “Professor da Ufes?”. 
Não conseguia arriscar... De que curso? Rodrigo não parecia obede-
cer a nenhum dos padrões que Tereza havia construído para iden-
tificar as pessoas que circulavam pela unidade. Tereza estava ainda 
mais intrigada...

Rodrigo passou o dia na unidade de saúde. Tereza, acompa-
nhada pelo seu carrinho de limpeza, tentava, de todas as formas, 
segui-lo. Rodrigo circulava... Conversava com a enfermeira. Andava 
mais um pouco, entrava na sala dos agentes comunitários. Conver-
sava longamente com eles... Rodrigo fazia mil perguntas! A auxiliar 
de enfermagem interrompia a conversa. Rodrigo saía da sala com ela. 
E conversava. No meio do caminho, um médico... Rodrigo parava... 
Mais mil perguntas, mais conversa. Andava mais um pouco. Entrava 
na sala da administração... E falava e ouvia... Olhos atentos.

Tereza encostou o carrinho. Não conseguia acompanhar o 
rapaz. Ele se movimentava com tanta desenvoltura que Tereza ficou 
meio tonta. Tereza foi ao banheiro. Lavou o rosto. Tereza foi para 
a cozinha. Mais uma vez, colocou água para ferver. Passou o café. 
O cheiro se espalhou. A cozinha ficou lotada... Nada de Rodrigo! 
Tereza estava ansiosa!

14  Docente 2, que teve seu nome trocado para preservação do sigilo.
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A multidão se dispersou... Tereza sentou-se à mesa. Coçava a 
cabeça... Tereza estava mergulhada em seus pensamentos, quando 
sentiu uma mão tocar seu ombro: “Sobrou um cafezinho?”. Era 
Rodrigo. Tereza não se conteve. Soltou uma sonora gargalhada! 
Rodrigo sentou-se com ela. O rapaz encheu um copo de café e posi-
cionou o corpo confortavelmente sobre a cadeira. Parecia convidar 
Tereza para um bate-papo...

Tereza animou-se... Antes que Rodrigo ou Tereza pudessem 
dizer uma palavra, a cozinha foi invadida por jovens de branco... 
Acadêmicos de Medicina, certamente... Sentaram-se em torno de 
Rodrigo. Com um sorriso no rosto, Rodrigo os apresentou a Tereza: 
“São meus alunos”. Tereza sorriu amarelo.

Tereza havia, finalmente, entendido... Rodrigo era médico. 
Médico e professor... Tereza ficou um pouco desapontada. Não havia 
sido perspicaz o bastante. Ao mesmo tempo, Tereza sentia-se desa-
fiada. Tereza gostava disso. Queria entender como aquele médico, 
médico e professor, conseguia circular daquela forma. Rodrigo pare-
cia desafiar os limites, cruzar as fronteiras, bagunçar os padrões, pro-
duzir misturas.

Ao perceber que os alunos se acomodaram nas cadeiras, Tereza 
levantou-se, numa tentativa de deixar livre o espaço para que profes-
sor e alunos pudessem conversar. Quando Tereza levantou o corpo da 
cadeira, Rodrigo pressionou, com delicadeza, seu ombro para baixo, 
fazendo com que Tereza permanecesse sentada. “Fica aí, Tereza!” – 
convidou Rodrigo. Meio constrangida, Tereza acomodou-se nova-
mente na cadeira.
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9

Cores, afetos, encontros:  

Tereza, o samba e  

os meninos de branco

Rodrigo começou a conversa. Pediu aos alunos que falassem de suas 
impressões, opiniões sobre as experiências que estavam vivendo no 
internato em atenção primária naquela unidade. Tereza aguçou os 
sentidos. Não queria perder nenhum lance. 

Os alunos começaram a falar... Um, depois outro... Em ordem, 
cada um foi tecendo uma espécie de relato das atividades vividas nas 
últimas semanas. Tentavam dar aos relatos ares de imparcialidade 
e objetividade. “Acompanhei o atendimento de uma mulher com 
queixa de amenorreia há três meses15...”. “Amenorreia?” – Tereza se 
perguntava em silêncio. 

“Hoje, durante a puericultura, acompanhei a doutora enquanto 
diagnosticava um caso de escabiose... Além da escabiose, a dou-
tora prescreveu medicamentos também para o tratamento da 

15  Discente 3.
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pediculose16...”. “Escabiose? Pediculose?” – Tereza inquietou-se. Seu 
sangue fervia. Tentava não dizer nada. Mexia-se na cadeira. Não podia 
se controlar. “Lá vem aquela maldita outra língua...” – pensou Tereza.

De repente, Rodrigo e os alunos olharam Tereza com espanto. 
De tão envolvida, de tão irritada, Tereza novamente havia deixado 
escapar pela boca um pensamento. Tereza sentiu seu rosto queimar. 
Como poderia ter deixado escapar um pensamento logo ali? Não sabia 
nem por que estava sentada no meio daquelas pessoas... Na verdade, 
já nem lembrava como havia ido parar ali.

Os alunos silenciaram. Como Tereza, também pareciam não 
compreender o que ela fazia ali. Eles se entreolhavam esperando que 
alguém retomasse o tom da conversa e que o comentário de Tereza 
sumisse no vento. Rodrigo sorriu. Olhava para Tereza... Olhava para 
os alunos... Rodrigo parecia feliz. O silêncio foi ficando cada vez mais 
insuportável para todos. Menos para Rodrigo.

Foi nesse momento que uma aluna resolveu retomar a fala. A 
menina iniciou seu relato sem fazer qualquer menção ao comentário 
de Tereza: “Acompanhei uma consulta de orientação quanto à hiper-
tensão arterial. A pressão aferida foi de 23 por 17 e foi necessária a 
remoção para o Pronto Atendimento (DISCENTE 5)”. 

O sorriso de Rodrigo se desfez. Ele interrompeu a fala da moça 
com delicadeza, porém com a propriedade de um professor. Tereza 
continuava agarrada ao braço da cadeira. Imóvel, quase não respi-
rava. Aguardava um momento propício para arranjar uma desculpa 
e sair dali correndo.

Rodrigo agradeceu os relatos. O professor olhou para Tereza 
com cumplicidade e pediu que desse sua opinião sobre o que havia 
acabado de ouvir. Tereza enrugou a testa. Não havia compreendido 
o que Rodrigo queria... Tereza estava visivelmente constrangida. Não 
queria se expor. Tereza foi ficando furiosa... 

16  Discente 4.
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Rodrigo não se intimidou e insistiu: “Tereza, gostaria que você 
participasse deste grupo... Como usuária deste serviço, como funcio-
nária desta unidade... Acho que deve ter muito a dizer...”. Os estudan-
tes permaneceram calados. Tereza buscava com o olhar, entre eles, 
outro olhar que, de alguma forma, a encorajasse. Em vão. 

Tereza olhou para Rodrigo. Rodrigo piscou para Tereza. Ime-
diatamente ela compreendeu... Afinal, Rodrigo não chamou a aten-
ção de Tereza justamente por desafiar os limites, cruzar as fronteiras, 
bagunçar os padrões, produzir misturas? O convite estava feito, o 
desafio estava lançado... E Tereza tratou de encarar!

“Andei dando umas voltas pelo tal hospital-escola... Me lembro 
de ter visto muitos de vocês lá... Passam muito tempo no hospital, né?!” 
– Tereza começou a falar. “Pra mim, hospital tem cheiro de éter e uni-
dade de saúde tem cheiro de café... Que cheiros vocês sentem aqui?”.

Os estudantes olhavam para o professor esperando alguma inter-
venção. Nada. Rodrigo estava radiante! Os meninos se entreolhavam 
em silêncio até que um deles arriscou: “Unidade de saúde tem cheiro 
de gente... Gente que passa creme e perfume... Gente que não toma 
banho...”. Os demais estudantes prenderam o riso. Tereza não se con-
teve. Ao soltar uma de suas sonoras gargalhadas, encorajou os meni-
nos, que riram junto com Rodrigo. Estava lançada a aposta. 

Aos poucos, os sisudos relatos davam lugar às experiências, às 
impressões, às gargalhadas. Sem se descuidar da conversa, Tereza 
passou a chave na porta da cozinha e fez um café: “Afinal de contas, 
roda de conversa sem café não é roda de conversa! É como roda de 
samba sem cerveja...” – justificou Tereza. E a conversa rolou solta:

Eu vejo que muitas vezes eles sentam, conversam, orientam e a 
resposta não vem do outro lado. Então, às vezes, quem está na 
atenção básica, na prevenção e tenta cobrir de todos os lados 
não atinge o paciente. Fala, mas o paciente não faz nada (DIS-
CENTE 5).
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Hoje todos os pacientes que eu vi sendo atendidos à tarde eram 
diabéticos, obesos, estavam descontrolados e vão lá há muitos 
anos, e ele [médico] tenta, conversa, explica... Aí a paciente vai 
com a receita do marido: “Ah, eu quero os remédios do meu 
marido”. Aí ele explica: “Senhora, seu marido tem que vir aqui, 
ele tem que se responsabilizar pelo tratamento dele, eu não vou 
dar, ele tem que vir”. E as pessoas voltam e continuam fazendo a 
mesma coisa (DISCENTE 5).

Ninguém quer mudar o estilo de vida. Ela quer continuar 
comendo o doce dela (DISCENTE 5).

Tereza lembrou-se do agente comunitário... Lembrou-se da 
enfermeira, do médico... Álcool não pode, gordura não pode... Tem 
que fazer exercícios e usar camisinha... Tereza aproveitou a deixa: 
“Vem cá... Tem algum fumante aqui?”. Os estudantes se entreo-
lharam com constrangimento. Rodrigo sorriu mais uma vez. Seus 
olhos brilhavam...

Processos de normalização. A vida como alvo. Pretensão de “[...] 
normalizar a própria conduta da espécie” (DUARTE, 2008, p. 49). 
Taxas... Natalidade, mortalidade... Incidência de moléstias, infecções, 
contaminações... Saneamento, regras de higiene e comportamento... 
Gerenciamento da vida (DUARTE, 2008).

A descoberta não apenas da biopolítica, mas também do modus 
operandi do biopoder – o qual, para produzir e incentivar de 
maneira calculada e administrada a vida de uma dada população, 
tem de impor o genocídio aos corpos populacionais considera-
dos exógenos – é, certamente, uma das grandes teses que Fou-
cault legou ao futuro (DUARTE, 2008, p. 51).



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 125

O gerente gerencia o trabalho... Ele se mete na roupa, nos cabe-
los, na forma de circular. Tereza tensiona... Abre brechas, escapa, 
inventa formas de trabalhar, de circular, de viver...

Ser respeitoso quando uma singularidade se insurge, intransigente 
quando o poder infringe o universal. Escolha simples, obra penosa: 
pois é preciso ao mesmo tempo espreitar, por baixo da história, o que a 
rompe e a agita, e vigiar um pouco por trás da política, o que deve incon-
dicionalmente limitá-la. Afinal, é meu trabalho; não sou o primeiro nem 
o último a fazê-lo. Mas o escolhi (FOUCAULT, 2006c, p. 81).

Tereza se constitui em meio às engrenagens do biopoder. Tereza 
resiste. Tereza inventa saídas, inventa formas de viver. Formas de 
viver que extrapolam as normas, as leis, os parâmetros. Tereza dança. 
Seus movimentos vão traçando desenhos, percursos, trajetórias... 
Tereza samba no fio da navalha. Tereza-matéria-viva. 

E Tereza continuou a conversa com os estudantes: “Todos vocês 
comem salada, fazem exercícios regularmente, conseguem ter oito 
horas de sono por noite? Alguém entre vocês toma uma cervejinha 
no final de semana? Alguém já transou sem camisinha?”. Os meninos 
continuavam calados. Olhavam para Rodrigo, sem saber se deveriam 
ou não responder... Afinal de contas, como estudantes de Medicina, 
deveriam dar o exemplo, né?!

Rodrigo, visivelmente empolgado, respondeu: “Do meu chope de 
sexta eu não abro mão... E, para acompanhar, um torresminho não vai 
mal”. Os alunos, ainda meio sem entender, começaram a relaxar. Um 
dos estudantes, um pouco acanhado, começou a falar do seu dia a dia:

Eu fazia estágio durante o dia e sexta-feira à noite eu fazia estágio 
na Pró-Matre17. Não dava pra dormir, a noite inteira acordado... 
Oito horas da manhã tinha que estar na aula aqui de novo. Quan-
tas vezes eu dormi nas aulas de Técnica Operatória. Às vezes, na 
frente do professor eu não aguentava e cochilava. E o professor 

17  Maternidade de referência para a Grande Vitória.
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puto com você. Uma vez até me pediu pra sair da sala porque eu 
estava dormindo. É uma coisa que o curso te impõe. Aí, no outro 
dia, você não vai dar conta de estudar, vai ter que dormir, aí a 
matéria acumula (DISCENTE 6).

O ar parecia ter ficado mais leve... Rodrigo, calado, vibrava... 
Os alunos foram tomando coragem e, a cada fala, Tereza sentia-se 
mais à vontade: “Trabalhar, estudar, trabalhar... Sem descanso, sem 
lazer? Isso é saúde? A vida não cabe nesse esquema... E as regras, e 
as leis, e as normas que vocês estudam tanto... Vocês acham mesmo 
que elas dão conta da vida?”. Outro estudante se animou... E depois 
outro... E mais outro...

Eu faço Medicina, me dedico muito, acho que tem que ter uma 
dedicação, tem que ter estudo, mas eu nasci em Coqueiral (região 
litorânea), vivi minha vida inteira lá, e eu sempre falo que se eu 
tiver que deixar de fazer... Claro que eu me limitei muito, parei 
de fazer algumas coisas, mas se for só para ficar 24h do meu dia 
estudando, eu não consigo! (DISCENTE 3)

Me incomoda que na Medicina é bonito você falar que estudou 
pra caralho, que se matou para estudar para a prova. Já fiz muito 
isso, final de período estar enrolado com alguma matéria e me 
rasgar de estudar, passar noites... porque, na Medicina, não pode 
reprovar. Eu sei que vocês não concordam comigo, mas, às vezes, 
eu acho que era mais legal para um cara reprovar o período, fazer 
o período bem, sabe?! Ter uma qualidade de vida um pouqui-
nho melhor do que ele comer um monte de matéria e entrar no 
sexto período todo deficiente em anatomia patológica. Às vezes, 
o cara não deu conta de absorver uma quantidade boa de anato-
mia patológica. Às vezes, seria mais interessante para ele fazer 
em dois períodos, mas tem essa coisa que em Medicina não pode 
reprovar. A gente abre mão de muita coisa e teve uma hora que 
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isso me frustrou muito. E eu acho que é exagerado, acho que tem 
que ter mais equilíbrio entre as coisas (DISCENTE 6).

Uma coisa que já tem alguns hospitais fazendo e que tinha, na 
minha opinião, que ser obrigatório, que eu acho muito errado, 
é essa carga de plantão direto, que a pessoa fica 40h de plan-
tão. Isso é desumano, ninguém consegue ficar 40h com o mesmo 
raciocínio. Tem muitos hospitais em São Paulo que, pós-plantão 
noturno, você folga no dia seguinte. É saudável e faz bem para o 
paciente. Quando você passa uma noite trabalhando e sabe que 
vai dormir no dia seguinte você trabalha muito melhor... Quando 
você sabe que no dia seguinte você tem muita coisa pra fazer, 
você quer fazer rápido, porque você está cansada (DISCENTE 7).

Eu moro com um colega que faz Direito. Ele estuda de manhã, 
faz o estágio dele à tarde, tem a noite para estudar. Tem o horá-
rio dele tranquilo (DISCENTE 2).

Tereza começava a sentir outros cheiros... Os jalecos brancos 
começavam a ficar coloridos, estampados, sujos de tinta, chocolate, 
molho de macarrão... O cheiro do café misturava-se ao cheiro dos 
suores, dos hálitos, dos perfumes... Eles faziam barulho... Respira-
vam, falavam, arrastavam cadeiras, engoliam café. Não lembravam 
mais aqueles meninos tão apáticos, que pareciam sobrevoar a uni-
dade de saúde. 

Tereza vibrava! Aceitava o desafio e continuava a conversa... 
Começava a conhecer um campo de intensidades ainda estranho aos 
seus sentidos... Afinal de contas, médico também vive... E vida de 
médico também não cabe nos parâmetros, né?!

Os estudantes falavam do excesso de trabalho... Falavam de dedi-
cação, da importância de abrir mão de muitas outras atividades para 
dar conta do conteúdo do curso de Medicina. Falavam da carga de 
estudos, plantões, trabalho... 
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Eu acho dificílima a parte humana da Medicina. Porque eu acho 
que uma coisa influencia na outra. A partir do momento que 
você trabalha excessivamente, emenda um plantão no outro, vira 
noites estudando, na hora que você tem que ir para um ambula-
tório atender uma pessoa, às vezes o seu grau de paciência está 
menor. Você está cansado, você quer ir embora, você quer dor-
mir... E, mesmo quando você está muito bem-humorado, o rela-
cionamento é complicado. Principalmente em serviço público, o 
paciente acordou de madrugada, esperou na fila, ele não vai con-
seguir fazer o exame... Em porta de maternidade, por exemplo, 
que você trabalha com a paciente que está puta lá fora... Quem vai 
ser atacado é o médico que está lá na frente. Então, muitas vezes 
ele fica impaciente, ele briga com você, ele não aceita... Então, eu 
acho difícil, você tem que ter sensibilidade para entender que a 
pessoa está sofrendo, que está com um problema muito sério, se 
colocar na situação, para não ver as coisas de uma forma mais fria, 
de forma impaciente. Então, eu não acho que a Medicina seja difí-
cil somente pela parte do conhecimento. Você tem que se dedicar 
a desenvolver a sua capacidade de ter paciência, sensibilidade... 
Isso também é um exercício importantíssimo (DISCENTE 7).

Eu não posso dizer que eu estou há 24h acordada, e a mulher 
me xingando, que eu estou achando legal, que eu estou achando 
recompensador da profissão... Eu não estou achando... Eu res-
piro e peço paciência. E eu tenho que ficar equilibrada com isso 
também, estando há muito tempo sem dormir (DISCENTE 5).

Pra mim, é impossível você viver a Medicina da forma como 
deve sem abdicar de muitas coisas. Para mim, não tem final de 
semana, não tem feriado. Tem uma fase do curso que não tem! 
(DISCENTE 5)
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O volume de coisas que você tem que saber é muito grande. E 
chega uma fase que você começa a ver isso como sua responsa-
bilidade, que é quando você vai para o hospital. Então, ou você 
assume aquilo como o que você escolheu para a sua vida, então: 
“Eu preciso estudar para saber o que fazer com a vida de uma pes-
soa”; ou, então, você não vai saber resolver as coisas. E quando 
fala que o professor tem que cobrar [...] e você tem que respon-
der sem tremer nas bases, você tem, porque quando você estiver 
operando alguém e o negócio ferrar, em um segundo você vai ter 
que decidir (DISCENTE 7).

Os meninos falavam e Tereza viajava... Rodrigo não conseguia 
tirar o sorriso do rosto. A certa altura da conversa, Rodrigo pergun-
tou se os estudantes conheciam o campus de Goiabeiras. A Ufes possui 
vários campi. O curso de Medicina localiza-se no campus de Maruípe, 
junto do hospital universitário, porém a grande maioria dos cursos 
da Ufes está localizada no campus de Goiabeiras. 

E qual não foi a surpresa de Tereza quando somente um daque-
les jovens meninos afirmou conhecer o campus de Goiabeiras... Ele 
ainda disse que frequentava as festas... Tereza não se conteve: “E como 
vocês circulam no campus de Maruípe, no hospital-escola? Conhecem 
os outros estudantes que passam por ali?! Afinal de contas, Enfer-
magem, Farmácia, Odontologia... o campus de Maruípe também tem 
outros cursos...”.

Os estudantes permaneceram em silêncio por alguns instantes. 
Um deles reconheceu que não conhece ninguém que não seja estu-
dante de Medicina (DISCENTE 7). Tereza estava assustada. Afinal de 
contas, além de estudarem no mesmo espaço, certamente se cruzam 
diariamente no hospital, na cantina, na unidade de saúde... “Como 
pode?!” – pensava Tereza. Tereza ainda viajava em indagações quando 
Rodrigo provocou: “E como é circular por aqui?”. Alguns alunos arris-
caram: “Eu acho que a gente chega no PSF sem saber o que é o PSF. É 
muito fora da nossa realidade da faculdade” (DISCENTE 4).



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 130

“Fora da realidade? Como assim? Aqui a gente vê vida de gente 
toda hora... Lá não é assim?”. Tereza ficou confusa! Alguns alunos 
tentaram argumentar:

Quando a gente aqui vai atender em ambulatório e alguém 
comenta sobre a sua unidade de saúde, a gente não tem a menor 
noção do que eles estão falando. A gente começa a atender aqui e 
ele: “Lá, na minha unidade de saúde, tem esse doutor, você acha 
que lá eu vou conseguir?”. A gente não sabe nem orientar. A 
gente não sabe como funciona, o que é, como é (DISCENTE 4).

Eu acho que, com relação ao curso, isso está vindo muito tarde. 
A gente não precisa de um conhecimento tão grande para estar 
no PSF. Na minha opinião, é você conhecer o PSF. Não é você 
tratar, você dar diagnóstico. Então, eu acho que a gente podia 
muito bem estar no sexto período, porque no nono a gente está 
prestes a ser médico já. A gente não precisa conhecer a estrutura 
do PSF mais. A gente hoje tem que aprender a entrar no hospi-
tal, a estudar para dar diagnóstico, para tratar. A gente tem que 
conhecer a estrutura antes (DISCENTE 4).

Para mim, o maior erro do curso de Medicina da Ufes é não 
começar antes o internato. Para mim, é o cúmulo do absurdo a 
gente estar no nono período e não ter entrado no internato ainda 
(DISCENTE 4).

A gente vai ter toda a clínica médica em três meses (DISCENTE 4).

“Quando se está prestes a ser médico, não precisa mais conhecer 
o PSF? Como assim?” – pensou Tereza. Rodrigo, como se houvesse 
captado seu pensamento, provocou novamente: “Concordo! Também 
acho que vocês deveriam ter contato com a unidade de saúde mais 
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cedo... Mas, como estamos vendo este trabalho na unidade de saúde? 
Que intervenções este estágio tem produzido em nós?”. 

Eu acho que o negócio de atenção básica, tá básico demais (DIS-
CENTE 3).

Eu acho que o que eles podem resolver ali, eles resolvem. Por 
exemplo, a paciente fez um preventivo, está queixando de coceira, 
está com cândida, vai resolver o problema dela. São coisas bási-
cas (DISCENTE 6).

Tem vários tipos de doenças e vários tipos de problemas que 
ele não vai ter o que fazer ali, mas os problemas básicos eu acho 
que ele consegue resolver, consegue desafogar um pouco (DIS-
CENTE 6).

Eu ainda acho que o médico que eu acompanho tenta tratar muita 
coisa. Quando é um paciente diabético que ele não está conse-
guindo manejar, que está descontrolado e que ele já tentou tudo, 
aí ele manda para o endócrino para ver se ele consegue manejar. 
E está certo. Quer dizer, ele tenta! (DISCENTE 7)

Eu acho que é muito assim... Diabetes, você faz um controle bom; 
hipertensão, você faz um controle bom; agora chega um paciente, 
igual chegou no consultório que eu estava acompanhando lá, com 
uma dor no ombro, ela nem pensou! É dor no ombro, “Eu vou te 
encaminhar para o ortopedista” (DISCENTE 7).

Eu tenho noção de que tantos por cento da população vive no 
morro, mas você não participa disso. O que mais me marcou foi 
isso (DISCENTE 3).
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Pra mim, o estágio me ensinou a ver como funciona o PSF, que 
eu achava que sabia, mas, na verdade, eu não sabia nada. Lado 
positivo: eu vi que a estrutura é muito boa, a ideia é muito boa. 
Tudo é pra ser muito foda... O ACS ir lá, trazer o problema, ter 
reunião semanal... Faz a reunião para hiper, vêm os pacientes de 
hipertensão; faz a reunião de menopausa, vem o pessoal do cli-
matério... Então, a estrutura é muito boa, mas tem todos aque-
les problemas que a gente já falou. Então, eu acho que o estágio 
não serviu para eu ir lá e aprender a fazer um exame físico, para 
eu ir lá e aprender a fazer um exame da atenção primária. O que 
eu aprendi lá foram algumas condutas, o tratamento de algumas 
coisinhas mais corriqueiras, que se repetem mais... Para mim, o 
mais importante foi para entender como funciona, que eu achava 
que sabia, mas eu não sabia (DISCENTE 3).

Eu acho que faz muita coisa sim. Eu acho que é essencial para a 
população ter aquilo ali, ter um médico que vai em casa [...] ter 
um médico que a população sabe que pode procurar, que vai estar 
lá para atender, que tem disponibilidade de pegar remédio por-
que precisa se tratar (DISCENTE 6).

Não escapa ninguém, não! Por exemplo, ela falou que a paciente 
da casa tal acabou de mudar, nasceu filho da paciente da casa tal, 
não sei quem fugiu porque deu tiro (DISCENTE 6).

O que me chamou muita atenção no PSF, que a gente não tem 
costume de ver aqui, é aquela atenção mais abrangente, de ver a 
família toda (DISCENTE 6).

A conversa se desenrolava... Até que um dos estudantes resol-
veu fazer um comentário mais polêmico: “Acho a atenção primária 
muito pouco resolutiva” (DISCENTE 4). Os outros concordaram com 
a cabeça... Tereza, que até agora aproveitava para escutar, pensar, 



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 133

observar, ficou bastante enfezada! Começou a falar como quem conta 
um “causo”:

Interessante você tocar nesse assunto... Tenho um compadre que 
caiu na escadaria do morro... Bebia muito. Sempre foi um cara 
tinhoso, genioso... Um grosseirão! Nunca fez amizade com nin-
guém... Nem os filhos gostavam dele. Pois esse meu compadre, 
depois de cair, foi levado ao hospital. Lá ficou por alguns meses. A 
família nem passou por lá. Amigos, ele nunca teve. Quando o com-
padre foi ter alta, foi uma confusão... Disseram no hospital que ele 
tinha quebrado a coluna... Não sei! Só sei que a família não queria, 
o hospital não queria... Ninguém sabia o que fazer com o compadre, 
que, para completar, agora tinha perdido os movimentos do corpo.

Os estudantes olhavam um para o outro sem compreender muito 
bem onde Tereza queria chegar:

Quando não sabiam mais o que fazer com o compadre, a assis-
tente social do hospital ligou para a unidade de saúde. Pediu ajuda 
à equipe de saúde da família. Não é que, no mesmo dia, a agente 
comunitária, a enfermeira e a assistente social fizeram uma visita 
na casa do filho do compadre?! Conversaram com ele, com a 
nora... Fizeram pedido de benefício, ensinaram os cuidados, ofe-
receram o que foi possível... Em poucos dias o compadre já estava 
em casa! Isso é que é problema, né?! De certa forma, foi resol-
vido... Até hoje a equipe continua batendo cabeça para acom-
panhar a família... Acho que o pessoal do hospital já nem deve 
lembrar quem é!

O estudante, desconcertado, compreendeu o que Tereza queria 
dizer: “Acho que é uma mentalidade que a gente tem também por-
que a gente tem a nossa formação em um hospital, terciário, então lá 
[no hospital] resolve” (DISCENTE 4).
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Tereza ainda não se dava por satisfeita: “Como resolve? Resolve 
o quê?”. O aluno prosseguiu:

Lá no Hospital Universitário é o estágio final. Lá você vai ter que 
dar o diagnóstico, vai ter que tratar... Aqui não! Aqui você vê 
que é um problema ortopédico, você encaminha para um orto-
pedista sem examinar direito, sem ter uma hipótese diagnóstica, 
sem nada! (DISCENTE 4)

“Ah, é!?” – exclamou Tereza: 

Resolver, então, lá no hospital, é diagnosticar, tratar e curar, né?! 
Então, acho que a diferença talvez seja essa... Aqui, na unidade de 
saúde, tem acompanhamento... Pode curar muitas vezes, pois a 
gente vai tendo muitas coisas... Mas tem uma preocupação com 
outras coisas também, né?! 

Rodrigo queria mais: “Que outras coisas, Tereza?”. Tereza enca-
rou Rodrigo e respondeu: 

Tantas outras coisas... Vocês sabem, né?! Não adianta dar remédio 
de verme, se não tem água encanada... Não adianta passar remé-
dio, se não tem dinheiro pra comprar... Não adianta encanar e 
tratar a água ou distribuir os remédios, se a casa vai desabar na 
próxima chuva... Não adianta pesar a criança, se não tem comida... 
Não adianta mandar fazer caminhada, se não tem espaço... Isso 
tudo faz parte do trabalho nas unidades de saúde. 

Rodrigo, radiante, provocou mais uma vez: “Unidade de saúde 
não oferece exames de última geração, não oferece atenção especia-
lizada, não oferece cirurgias, não oferece transplantes... Mas quero 
ver quem aqui vai ter coragem de dizer que atenção primária não 
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trabalha com alta complexidade!!!”. E Rodrigo soltou uma garga-
lhada. E Tereza o acompanhou...

“Sem dúvida!” – exclamou um estudante: 

A gente estuda o diagnóstico, o tratamento... os procedimentos 
todos... Mas, quando a gente vem pra cá, a gente tem contato com 
uma rede ainda mais complexa... Acho que ser médico extrapola 
o diagnóstico, o tratamento, a cura... o procedimento. Mas, aí, a 
gente se sente encurralado (DISCENTE 6). 

O estudante contou um de seus “causos”:

Nós chegamos na casa. Um senhor que cuida de duas irmãs. Todas 
elas têm problemas mentais. Uma não conversa e a outra se comu-
nica com poucas palavras, e elas vivem isoladas em um andar. O 
prédio tem três andares. No térreo, tem um bar do senhor que 
toma conta delas; no segundo andar, moram as duas irmãs dele 
– eles perderam os pais muito jovens e ele teve que cuidar delas 
[...] –; e no terceiro andar, morava ele com a esposa, porque não 
tinha condição de conviverem, porque as irmãs não tinham con-
trole nenhum [...]. Nós entramos na casa, elas estavam deitadas e 
tinha comida espalhada por todos os lados, as paredes todas pin-
tadas. Então eu senti o grau de dificuldade de abordagem daquela 
situação. Desesperador. Você se sente incapaz de fazer alguma 
coisa para ajudar (DISCENTE 3).

Outro estudante resolveu arriscar: “Talvez isso seja mais caso 
para psicólogo e assistente social, sabe?! Não sei se médico tem que 
resolver essas coisas... Ele perde muito tempo e acaba reduzindo muito 
o número de consultas que poderia fazer” (DISCENTE 5). Tereza 
enrugou a testa. Rodrigo respirou bem fundo em busca de fôlego para 
a discussão que se anunciava. Porém não foi necessário. Um estudante, 
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antes que Rodrigo pudesse emitir a primeira palavra, começou a con-
tar uma experiência vivida durante o curso:

Eu lembro que a primeira anamnese que eu fiz foi na enfermaria 
da cárdio. Eu fiz a anamnese da paciente. Era uma anamnese da 
semiologia, era uma hipertensa, tinha um AVC hemorrágico... 
Parecia um quadro grave, ela precisava de medicamento para 
hipertensão. Eu lembro que eu fiz a anamnese, perguntei sobre o 
tratamento e a paciente me falou que não tinha remédio, porque 
no hospital tinha acabado o captopril, tinha acabado o outro medi-
camento também e ela estava lá esperando alguma coisa aconte-
cer, porque o cateterismo estava quebrado... Esse dia me marcou 
porque captopril é dado pelo governo, e eu nunca tinha passado 
por isso, porque você vai na farmácia e, com vinte reais, você 
compra o captopril, e ela estava ali esperando e disse: “Eu não 
tenho dinheiro para pedir para um acompanhante meu ir com-
prar, então eu estou aqui sujeita a um AVC”. Me marcou porque 
eu não tinha ideia... A medicina me ensinou um outro mundo. 
Até o quinto período você não tem contato com paciente, e a 
minha primeira paciente não tinha dinheiro para comprar um 
captopril (DISCENTE 7).

Falta à atenção terciária uma ligação com a atenção primária. Às 
vezes vem referenciado, e eles não mandam a contrarreferên-
cia para a unidade de saúde. Então o médico que vai acompa-
nhar aquele paciente não tem a contrarreferência. O paciente é 
do médico de família (DISCENTE 3).

Uma aluna, empolgada com a discussão, continuou a conversa:

O que mais angustia é a paciente chegar... Isso aconteceu 
comigo no ambulatório de G.O. e eu fiquei muito angustiada... 
de a paciente chegar e estar com um espessamento endometrial 
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importante na ultrassonografia e precisar de uma esteroscopia e 
só ter vaga para um ano. E ela perguntava: “O que eu faço? E se eu 
estiver com câncer?”. Eu não sabia o que falar para ela. A minha 
vontade era chorar junto com ela (DISCENTE 2).

Tereza, emocionada, não pôde se conter! Tereza batia palmas! 
Sentia-se melhor... “Então também falamos a mesma língua!”. Lem-
brava-se da outra língua, língua afiada... Tereza entendeu que outras 
línguas também circulavam por ali, misturadas àquela tão afiada... 
Outros afetos, outras emoções, outras formas de pensar, outras for-
mas de viver...

Rodrigo propôs, então, uma espécie de exercício: “Como vocês 
imaginam que estarão daqui a uns cinco anos?”. Tereza não se con-
teve e completou: “Como acham que estarão, o que acham que farão 
depois de formados?”. Os estudantes fizeram cara de interrogação. 
Todos cursavam o nono período de um curso que compreende doze 
períodos. Um a um, os estudantes foram arriscando alguma resposta...

Me imaginar depois de formado é difícil, porque eu ainda não 
decidi o que eu quero fazer depois de formado, no sentido de 
residência médica. Eu quero ingressar em residência, mas não 
decidi em qual residência eu quero ingressar ainda. A residência 
é minha primeira opção [...]. Eu quero sair e ingressar na residên-
cia, e a residência, hoje, que eu sei o que eu não quero é cirurgia. 
Ainda não é certo, mas eu acho que eu vou mesmo é para clínica 
médica. Meu plano é ingressar numa residência de clínica médica 
e depois de dois anos aí eu vou decidir. Dentro da clínica médica 
eu não tenho nem noção (DISCENTE 3).

Não sei com certeza o que eu quero fazer. Gosto muito da área 
cirúrgica. Com certeza vai ser uma coisa ligada à cirurgia e a 
procedimento. Mas também sou bastante ligado à clínica, gosto 
bastante de clínica. Então eu sei o que eu não quero fazer, que 
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é pediatria, clínica médica... Gosto muito de cirurgia, de gine-
cologia e obstetrícia [...] e gosto da área de trauma, ortopedia e 
traumatologia, cirurgia de trauma, e é claro que eu me identifi-
quei bastante com pronto-socorro, com atendimento de urgên-
cia e emergência. Eu fiquei bastante apaixonado quando eu fui 
para o São Lucas [Hospital São Lucas]... Acho que residência está 
cada vez mais difícil de passar, cada vez exigindo mais estudo e 
mais específico. Hoje tem os cursos preparatórios para residência, 
que ajudam nesse sentido... Há pouco tempo era um ano só [de 
Medcurso: curso preparatório para provas de residência], era no 
último ano. Agora são dois. É fora da universidade, muito caro 
[...]. Eu saio do São Lucas uma hora da manhã, de uma cirurgia, 
feliz da vida! (DISCENTE 2)

Uma colega completa, sobre o Medcurso: “São seiscentos reais 
por mês para ter uma aula de cinco horas por semana. Mas é um curso 
excelente” (DISCENTE 1). Outros estudantes vão tomando coragem 
e entrando no exercício:

Quando eu penso em mim depois de formada, eu só consigo pen-
sar em fazer residência. Não consigo pensar de outra forma. É 
única e exclusivamente a coisa que eu quero, e se em nenhuma 
hipótese fosse possível passar, eu jamais faria PSF [...]. Eu gosto 
muito mais do ambiente do hospital. Não que eu não queira ter 
um consultório, mas eu preciso fazer as duas coisas. Eu não con-
seguiria viver num consultório o dia todo (DISCENTE 5).

Eu sou a mais certa aqui, porque eu sempre quis fazer pedia-
tria mesmo desde que eu entrei. Eu adoro! Quando eu comecei 
a fazer pediatria aqui no curso, eu adorei, me identifiquei muito. 
Eu adoro lidar com as crianças e eu gosto até das mães enjoadas... 
Não gosto de outra coisa. Odeio cirurgia, não gosto de clínica 
médica... Não gosto muito de adulto, acho adulto chato. Quando 
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entra, eu já penso: “Chato, mentiroso, não faz o que você pede, te 
engana, você manda não comer, eles comem...”. E a criança, ela vai 
falar o que ela quer; se ela está com dor, ela fala, não inventa, não 
enrola... E é muito mais bonitinho trabalhar com elas. Eu quero 
fazer infantil (residência em pediatria no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória), eu quero fazer residência! Pediatria não é uma 
residência difícil de passar. E aqui no estado é mais fácil ainda. E 
eu quero fazer aqui mesmo, eu pretendo, daqui a um tempo, já 
estar trabalhando. Ou em hospital mesmo, na área de emergência 
do infantil... Acho que eu até preferia, hoje, ficar trabalhando em 
emergência pediátrica, infantil, com criança grave do que ficar só 
em consultório. Eu também gosto de consultório, mas acho que 
eu preferiria fazer os dois (DISCENTE 1).

Eu sempre pensei em pediatria, mas, desde que eu entrei na facul-
dade, meu pai me fala: “Não se fecha!”. Ele é pediatra. Mas eu gosto 
de pediatria e tenho pediatria meio como um escape... Se eu não 
gostar de nada até eu formar, eu faço pediatria, que é uma coisa 
que eu sei que eu gosto... Não gosto de cirurgia também. Eu que-
ria muito fazer residência, quero até hoje, mas... (DISCENTE 4).

A tal da residência... Novos fenômenos e o aumento das catego-
rias e especialidades na área da saúde (CECCIM; CARVALHO, 2006). 
Mais uma vez, nada contra as especialidades... Para além dessa ques-
tão, que não parece ajudar, trata-se de entender como as especialidades 
médicas vêm se constituindo, se comunicando, dialogando, atuando...

O crescimento das especializações não garante a satisfação da popu-
lação no que concerne ao atendimento, aos serviços e à própria rela-
ção com os profissionais de saúde e um dos fatores predisponentes a 
esta postura é justamente a fragilidade do ensino sobre o SUS na for-
mação básica e a ausência dos termos da integralidade como crité-
rio para estipular as práticas (CECCIM; CARVALHO, 2006, p. 88).
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Tereza se perguntava: 

Residência? Para quê? Como essa tal de residência pode mudar 
as coisas? Será que essa tal de residência pode mudar a forma de 
atuação do médico? Mas, muda como? Será que essa residência 
ensina o cara a falar a língua da gente? Ou será que essa tal resi-
dência ensina aquela outra língua? Será que ela capacita o médico 
para conversar? Ou será que ele aprende nessa tal residência a 
receitar o tal medicamento terminado em “pan” e passar quem 
precisa conversar para a psicóloga? Será que a psicóloga aprende 
a conversar na residência? Eu aprendi na vida... Sempre soube 
conversar... Não precisei de estudo e muito menos dessa tal de 
residência para aprender!

Mas se os cursos de residência estão na vida, acontecem na vida... 
Tereza estava meio confusa. Afirmar cursos de residência capazes de 
acolher as intensidades, capazes de, efetivamente, acolher a vida em 
seus movimentos de expansão. Cheiros, cores, afetos...

Os alunos falavam e Tereza os olhava com atenção. Havia feito 
uma grande descoberta... Para além da rigidez, das carrancas, da 
outra língua, Tereza começava a vê-los de outra forma... Aos pou-
cos, suas roupas pareciam mais coloridas, seus rostos pareciam ter 
outras expressões, seus passos, seus ritmos, agora, pareciam menos 
homogêneos... 

Hora de ir embora. Rodrigo agradeceu aos alunos. Rodrigo agra-
deceu à Tereza. Tereza e os alunos se despediram. Eles atravessaram 
a rua em direção ao hospital universitário. Ela assinou seu ponto, 
pegou a bolsa e saiu. Tereza subiu o morro. Estava feliz.
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10

O tom do batuque: Tereza  

e os mestres ou sobre  

como transformar-se 

em mestre-sala

Tereza, inquieta, fazia da sua circulação pela unidade de saúde uma 
prazerosa experiência de produção de outros e novos encontros... 
Saboreava cada “bom-dia” dos estudantes de Medicina como uma 
criança que abocanha, com água na boca e brilho nos olhos, um bri-
gadeiro inteiro... 

“Bom dia, Fernanda! Já tomou um cafezinho hoje?” – cumpri-
mentava Tereza, animada. “E aí, Brunão?! Foi pra casa da mamãe 
nesse final de semana?”. Tereza parecia testar, colocar à prova, for-
çar os limites das relações... Queria ver até onde aqueles estudantes, 
antes tão iguais, tão irritantemente vestidos de branco, consegui-
riam manter suas vestes coloridas, suas expressões em movimento...

E Tereza circulava... Recepção, banheiros, café... Muito café! 
Conversas, palavras, frases, rumores, cacos de bate-papos... E Tereza 
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circulava... Até que um dia, quando saía de dentro do almoxarifado 
com uma caixa de material de limpeza nos braços, deu de cara com 
Cristóvão. “Bom dia, professor!” – cumprimentou Tereza. Cristóvão, 
disperso como sempre, tombou de seus pensamentos e, ainda meio 
sem jeito, respondeu ao cumprimento: “Bom dia, Tereza!”. 

Nesse momento, Tereza sentiu um braço levantar a caixa que 
carregava, tirando-a de suas mãos. “Deixa que eu levo, Tereza!”. Era 
Rodrigo. Tereza soltou uma de suas gargalhadas... Os três seguiram 
juntos para a cozinha, que estava vazia.

Cristóvão e Rodrigo sentaram à mesa. Tereza empurrou com o pé 
a caixa de material de limpeza para debaixo da mesa. Rodrigo e Cris-
tóvão conversavam quando Tereza colocou a água para ferver. Tereza 
passou o café. A cozinha se encheu. Mais uma garrafa. O burburinho foi 
se dispersando até que somente Cristóvão, Rodrigo e Tereza permane-
ceram na cozinha. Era exatamente isso que ela queria. Tereza se encheu 
de coragem, encheu um copo de café e sentou-se à mesa com os dois.

“Vem cá! É impressão minha ou está rolando um boicote?”. 
Rodrigo e Cristóvão se olharam apreensivos. “Acho que esse assunto 
deve ser bastante delicado... Tenho visto vocês muito preocupados 
ultimamente... E não gostei muito do tom de voz da doutora quando 
conversava com o professor Cristóvão aqui, na cozinha, um dia des-
ses!” – completou Tereza.

Cristóvão tirou os óculos e coçou os olhos. Rodrigo olhou para 
Tereza e sorriu amarelo: “Você não é mole, né?! Pois bem... Vamos 
lá!”. Cristóvão coçou mais uma vez os olhos. Tereza lembrou a con-
versa de Cristóvão com a médica: “Os médicos não queriam receber 
os estudantes, né?! Eu lembro! Tinha faculdade particular pagando 
médico da Prefeitura pra receber os estudantes, não é isso mesmo?!” 
– disse Tereza.

Cristóvão colocou os óculos e prosseguiu: 

Foi mais ou menos por aí... Isso incendiou um movimento 
por parte dos preceptores, que pediam alguma contrapartida. 
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Oferecemos algumas alternativas... Cursos, formações, congres-
sos... Parece não ter sido suficiente. Boa parte deles reivindicava 
contrapartida financeira mesmo.

Cristóvão calou-se. Seu olhar deixava evidente que, mais uma 
vez, havia voltado para seus pensamentos. “Mas, e aí?! Eu tenho 
visto os estudantes na unidade... Tenho visto os médicos com eles... 
Vocês conseguiram resolver o problema?” – perguntou Tereza. 
Rodrigo adiantou-se na resposta: “Parece que sim... Pelo menos por 
enquanto!”. E Rodrigo prosseguiu falando de um Programa de Edu-
cação pelo Trabalho para a Saúde, do Ministério da Saúde... O pro-
fessor referia-se ao tal programa como “PET-Saúde” (BRASIL, 2010).

Rodrigo explicava que o curso de Medicina, juntamente com os 
cursos de Enfermagem, Odontologia e Farmácia, construíram um 
projeto para a inserção dos estudantes dos quatro cursos na atenção 
primária. O projeto foi inscrito no programa, de acordo com edital 
do Ministério da Saúde. Esse programa abria a possibilidade, entre 
outras, de remuneração dos profissionais responsáveis pela tutoria 
dos estudantes. Tendo sido o projeto aprovado, os profissionais da 
área das unidades de saúde que se propuseram a ser tutores dos estu-
dantes começaram a receber uma espécie de bolsa em dinheiro...

Foi quando surgiu a possibilidade do PET-Saúde, que era a única 
saída. Mas eu quis deixar bem claro, desde aquela época, que era 
um projeto que a gente iria inscrever, a gente poderia ser aceito 
ou não, mas que, de qualquer forma, eles teriam que começar 
a receber os alunos independente do resultado (DOCENTE 1).

Aí, a gente inscreveu esse projeto que foi aceito, para a nossa ale-
gria, porque, se não fosse aceito, eu não sei como seria. Só que, 
nesse meio-tempo, alguém denunciou a faculdade particular para 
o Ministério Público, e o Ministério Público mandou a faculdade 
particular parar de pagar os preceptores. Então eles não estão mais 
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pagando os preceptores, porque foi dito que o funcionário da 
PMV estava recebendo uma complementação salarial em dupli-
cidade, porque era feito no horário de trabalho (DOCENTE 2).

Nós tivemos um PET só em que os quatro cursos estão juntos. 
Acho que até facilitou a nossa aceitação de você ter, de fato, uma 
equipe multiprofissional (DOCENTE 1).

Uma coisa que eu já comecei a sentir que o PET-Saúde vai ter 
uma repercussão boa, no estudante de Medicina principalmente, 
é que... A gente abriu um processo seletivo para alunos do sexto 
e sétimo períodos, antes do internato, para serem monitores do 
PET-Saúde. Eles vão ser bolsistas do CNPq para estarem tra-
balhando na unidade de saúde na vigência do PET. Houve uma 
procura muito alta, eu acho que a maioria pela bolsa que eles vão 
receber. Mas, independente disso, esses meninos, os 24 que foram 
selecionados, vão passar um período na unidade de saúde, então 
eles já vão ter uma visão diferenciada quando eles entrarem no 
internato, porque mais cedo no curso eles vão estar vinculados 
à assistência primária. Acho que isso, a longo prazo, vai ter uma 
repercussão positiva (DOCENTE 2).

“Então é isso!?” – exclamou Tereza com brilho nos olhos... 
Rodrigo e Cristóvão olharam para ela com espanto. Interrogações 
estampadas nos rostos... E Tereza continuou: 

Outro dia, eu fazia café, e a doutora, a tal amiga do professor Cris-
tóvão, esperava sentada à mesa. Foi então que chegou uma enfer-
meira e perguntou sobre esse tal PET-Saúde. A médica explicou 
como funcionava e ela logo disse: “Eu quero também!”. Então, 
chegaram a assistente social e a psicóloga. O assunto continuou 
rolando. Logo a assistente social começou a esbravejar... É que 
o Serviço Social não foi incluído, né? Ela reclamava... Dizia que 
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estava “trabalhando de graça”. A psicóloga, que nunca recebeu 
um estudante sequer, logo se interessou: “Quando a Psicologia for 
incluída nisso, eu também quero receber estudantes”...

“É uma faca de dois gumes, né?” – completou Tereza. Ime-
diatamente Rodrigo e Cristóvão concordaram. “E se esse projeto é 
coletivo... por que, diabos, esses estudantes continuam seguindo os 
médicos para cima e para baixo?”. 

E Tereza prosseguia a toda velocidade... “E tem mais... Que diabo 
de profissional é esse que se quer formar em meio a essas relações? 
Médico com médico? E o projeto conjunto?”. Tereza, tonta, não 
parava de pensar... E nem de falar:

É claro que todo mundo precisa de dinheiro... Só que não é só isso 
que conta, né?! Pelo menos não deveria ser, não acham? Fico aqui 
pensando, como será que esses estudantes têm sido recebidos nas 
unidades de saúde? Como será que a unidade de saúde, o traba-
lho na unidade de saúde está sendo apresentado, vivido, sentido?! 
Afinal de contas, eu sou usuária desta unidade... Eu me preocupo 
com a formação dos profissionais que virão trabalhar aqui, né?!

“Parceria ensino-serviço”, esse é o termo utilizado pela uni-
versidade e pelos trabalhadores da Prefeitura quando se referem 
ao encontro entre universidade e serviços de saúde. Políticas de 
saúde, políticas de educação... Políticas públicas?! Salário, condi-
ções de trabalho, relações de trabalho. O que se faz, o que se diz, o 
que não se vê... 

Como se faz, como não se faz, como se faz só de vez em quando... 
No exato momento em que se estabelece a tal “parceria ensino-ser-
viço”, tudo isso passa a ser também assunto da universidade. Tudo isso 
passa a ser também assunto dos serviços de saúde. Tudo isso e muito 
mais. Impossível fragmentar... Por mais que se tente. Universidade e 
trabalho na unidade de saúde. Unidade de saúde e trabalho docente. 
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Trabalho em saúde, trabalho docente, trabalho de estudante... Mas, 
estudante também trabalha?!

Rodrigo e Cristóvão olhavam para Tereza com encantamento... 
Quando Tereza interrompeu o falatório, Rodrigo e Cristóvão já esta-
vam sem ar. Tereza pegou o carrinho de limpeza e saiu da cozinha 
meio atordoada. Rodrigo e Cristóvão permaneceram em silêncio por 
mais alguns minutos. Como se fosse um filme, uma edição de um 
filme, um pot-pourri musical, acelerado, passando em grande velo-
cidade, os dois professores viam projetados em seus pensamentos 
incontáveis cores, lembranças, sentimentos, desejos, cheiros, ideias, 
interrogações, planos, gostos... Intensidades em cacos compondo um 
mosaico móvel, um caleidoscópio de formas e combinações... 

Processos de formação e atenção primária: um curso de 
Medicina...

A gente tem formado mais especialistas. Você até pode querer 
ser um oftalmologista, mas tem que ter uma formação genera-
lista para poder se firmar na rede (DOCENTE 2).

Tivemos um aluno que estava como médico do PSF e se negou a 
ser preceptor. Tinha dificuldades porque nunca imaginou que se 
tornaria médico do PSF. Então, ele ainda estava trabalhando isso 
na cabeça dele, para ser um bom médico para o paciente e ainda 
ser preceptor. Na verdade, agora ele estava do outro lado e via o 
quão ruim era... Eu disse pra ele que era importante passar essa 
experiência para os alunos. Até então você acha que vai passar na 
primeira residência médica e entrar no seu foco, e isso não acon-
tece. Para a maioria dos alunos, isso não acontece (DOCENTE 2).

E aí, quando eu vejo os profissionais que eu estou formando, eu 
não estou formando gente com esse tipo de perfil, e aí eu não 
tenho gente para trabalhar no PSF. Aí vem uma cobrança do 
MEC: “Quem é esse profissional que você está formando?”. Na 
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medida em que eu estou em uma universidade pública, eu deve-
ria estar formando gente para trabalhar no público, para atender 
à maioria, e não para atender o indivíduo. Então, vem o MEC 
fazer toda essa reflexão da reforma do currículo. Aí a gente tem 
uma carga horária teórica altíssima, então essa mudança do cur-
rículo está sendo voltada mais para o social, então criou a neces-
sidade de abrir espaço para o internato em Medicina Social, para 
tirar o aluno do internato e trazer ele para a assistência primá-
ria (DOCENTE 1).

O Departamento de Medicina Social é um departamento excluído 
no curso de Medicina. Excluído porque não se vê como um depar-
tamento importante para a formação dos meninos. É muito mais 
importante você estar na clínica médica, na pediatria, na cirur-
gia do que estar na Medicina Social. Acho que esse enfoque vem 
mudando bem lentamente (DOCENTE 2).

Se a gente imagina, os seis anos de faculdade ele (o aluno) passa 
dentro do hospital. Ele vê paciente em enfermaria, no ambula-
tório do hospital. Então, é sempre assistência terciária. O que 
fazer quando você vai para a assistência primária? E isso histori-
camente, né?! (DOCENTE 1)

Eles ficam seis semanas nas US, participando de todas as ativi-
dades da US. O que gera problema, de vez em quando, é que, às 
vezes, eles gostam de ficar colados no consultório médico. Essa 
é a formação que eles tiveram. Então, por mais que a gente fale 
que eles têm que participar de outras coisas, eles ficam interes-
sados em ficar naquilo que já é o conhecido deles... Eles já têm 
aquele referencial. Isso tem mudado, bem lentamente, mas tem 
mudado. Eles já gostam de participar das VDs, de participar das 
salas de espera, mas isso ainda é bem inicial. O que eles gostam 
de fazer mesmo é ficar dentro do consultório fazendo consulta. 
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Ainda não têm essa visão de que a atividade é bem mais ampla, 
né?! (DOCENTE 2)

A clínica médica é 100 % dentro do hospital, e a clínica cirúr-
gica também. A pediatria é a única das áreas que os meninos vão 
para São Pedro. Mas eles vão para o pronto atendimento de São 
Pedro. Faz parte do currículo deles ver assistência de urgência 
em paciente pediátrico (DOCENTE 1).

A parte de ambulatório de todas as clínicas é feita toda no ambula-
tório do Hospital das Clínicas. Eles veem coisas primárias? Veem. 
Mas, geralmente, o paciente que vem para o ambulatório do Hos-
pital Universitário é paciente que já vem encaminhado, que já pas-
sou pela assistência primária e vem encaminhado (DOCENTE 1).

O MS tem toda essa proposta, que é aumentar a abrangência de 
atendimento à saúde para todo mundo. Não tem dinheiro para 
dar assistência terciária para todo mundo. Então, como assistên-
cia primária é mais barata, eu vou estar trabalhando com preven-
ção com um número maior de pessoas (DOCENTE 1).

É um desejo, mas não se insere [os estudantes do ciclo básico 
nos serviços]. Não se resolve isso, não! A gente começa a fazer 
alguma coisa no final do ciclo básico, no quarto período, quando eu 
começo a colocar o estudante em contato com isso (DOCENTE 1).

Enfim, eu acho que essa coisa da vigilância, de passar pela uni-
dade de saúde, de ir para campo, de ir para o ambulatório e entrar 
em contato com o paciente... Isso eu acho uma coisa agradável 
(DOCENTE 2).

A questão curricular nossa foi posta ao longo do projeto de 
curso. Quem puxa isso é o Departamento de Medicina Social 
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[...] trabalhando no PSF, que faz parte das diretrizes. Pelo menos 
é quem encabeça isso aqui. Você tem as áreas da prevenção da 
pediatria, da ginecologia... Mas, pra saúde pública, especifica-
mente, quem puxa é a Medicina Social (DOCENTE 2).

Uma universidade pública federal...

Na verdade, nós não temos a mesma estrutura que as privadas 
têm, no sentido de investir recurso financeiro nas instituições 
governamentais, quer sejam municipais, estaduais, federais... Não 
temos como dispor do dinheiro... Então, é desigual. Então eu me 
lembro, por ocasião da negociação do convênio com o São Lucas 
[hospital estadual] no ano passado, que eles falaram assim: “Qual 
é a contrapartida que a Ufes pode dar?”. E eu disse: “Olha, a Ufes 
é enorme... É mais fácil vocês me colocarem o que vocês que-
rem... Treinamento, trabalho de pesquisa, coparticipação... Que 
aí é mais fácil [...]. Quem tem que saber o que vocês querem são 
vocês, e não nós. E quanto a recursos materiais, nós não temos 
essa permissão legal...”. “Ah! Porque a universidade X construiu 
uma sala de estudos no Hospital Dório Silva...”. Essa perspectiva 
nós não temos. “Nós temos os recursos humanos, que nós pode-
mos colocar à disposição para um trabalho em parceria nas áreas 
que forem necessárias, nas áreas que vocês julgarem necessárias” 
(DOCENTE 1).

As instituições governamentais, federais, acho que elas vão ter 
que recorrer ao MP, porque nós corremos o risco de, a médio 
e a longo prazo, ter o espaço reduzido. “Ah, mas você tem um 
hospital!”. Tem outra faculdade privada em Vitória que também 
tem. Nossa briga não é com nenhuma faculdade em particular. 
A questão não é essa. A questão é que, se cada uma pode bancar 
financeiramente a aquisição de bens materiais, nós não temos 
essa prerrogativa (DOCENTE 1).
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Você tem que adequar. Nós tivemos problemas na hora de os 
meninos fazerem matrícula, nós tivemos problemas reais aqui, 
que eu só fiquei com um funcionário, meu outro funcionário per-
deu a visão do olho direito (DOCENTE 1).

Falta gente que consiga mexer a massa (DOCENTE 2).

Eu acho que precisa agregar valores, começar essa discussão, fazer 
esse currículo avançar, mas, na universidade pública, isso é muito 
complicado... Se fosse uma universidade privada, com alguém que 
definisse a política, você contratava o pessoal adequado e colocava 
o negócio para andar, mas aqui, não. Aqui você tem que apontar 
as prioridades, brigar por aquelas prioridades no Colegiado do 
curso, esperar que haja autorização para que você faça concurso 
e trazer as pessoas certas (DOCENTE 1).

Estudantes...

É nesse período que eles começam a fazer o Medcurso, que é 
o curso preparatório para prova de residência. Eles começam a 
estudar à noite. É outra coisa que é opressivo na cabeça deles: “Eu 
tenho que passar na residência”. A maioria ainda tem como foco 
a residência. Porque sabe-se que você ainda tem maiores chances 
no mercado se você tiver a residência (DOCENTE 2).

Os meninos que estão indo agora para as unidades de saúde estão 
fazendo as disciplinas do nono período, mais o internato em 
Medicina Social. Então, eles não têm como ficar o dia todo nas 
unidades de saúde, porque eles têm que dar conta das disciplinas 
do nono período. Eles estão fazendo, na verdade, uma sobrepo-
sição (DOCENTE 1).
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Não há resistência, mas às vezes a engrenagem não funciona como 
a gente esperava, então você tem que acertar. Resistência não 
tem, não! Os alunos, eu não sei como eles dão conta... Eu ainda 
acho a carga muito pesada... Mas nós não temos problemas. Os 
problemas que tem são decorrentes de matrícula, o excesso de... 
Eles entram aqui oito horas da manhã e saem seis horas da tarde... 
Então é um curso muito pesado. Mas não tivemos maiores con-
flitos, não. Os conflitos que a gente tem são conflitos naturais 
(DOCENTE 2).

Tem o básico e o clínico. O básico tem uma carga horária pesada, 
mas não tem paciente. Na hora que você vai pro clínico, entra o 
hospital e as áreas do hospital... Então, eu acho a carga horária 
muito pesada (DOCENTE 2).

Na verdade, como é obrigatório, mesmo que eles [alunos] não 
gostem, eles fazem e acabam participando de todas as atividades 
(DOCENTE 2).

Transformações, mudanças, planejamentos, intenções...

O concurso que foi feito em 2000 tinha sido o último concurso 
da universidade, que, na verdade, foi em 1999. Então, você ima-
gina que o corpo docente bruto são professores muito antigos que 
fazem parte de uma escola altamente conservadora (DOCENTE 1).

Você tem o papel do médico que é o médico assistencialista. Claro 
que toda regra tem exceção. Mas o pensamento bruto era esse: 
“Nós somos extremamente importantes na assistência, então por 
que nós vamos ficar fazendo outras coisas, se a gente já é bom no 
que a gente está fazendo?” (DOCENTE 1).
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Mas é o que tem, é o que a gente consegue fazer até hoje... Eu 
acho que é pouco, acho que a gente tem que avançar mais, mas 
falta muita perna também... A gente tá começando a tentar agre-
gar mais cabeças nesse processo (DOCENTE 1).

Tem uma visão ainda muito hospitalocêntrica, tem uma visão 
ainda muito baseada na especialidade, tem uma postura ainda 
muito egocêntrica da maior parte dos docentes aqui. É um cami-
nhar que ainda vai tomar muito tempo, na minha opinião. E o que 
a gente faz também ainda é pouco. A maneira como a gente con-
seguiu organizar esse estágio ainda é uma coisa muito incipiente... 
Ele merecia ser melhor do que isso. A gente tem esperança de con-
seguir avançar um pouquinho agora nessa experiência do PET-
-Saúde... A gente vai agregar um plano de pesquisa à atividade 
dele, vai colocar a figura do estudante monitor em contato com 
ele também (DOCENTE 2).

O internato em Medicina Social vai começar oficialmente a fun-
cionar na Ufes em 2012. Nós estamos tentando agora um ajuste 
de período. Então, a turma que entrou nesse novo currículo é 
a turma que vai chegar no internato em 2012. Então a gente 
tá tentando fazer o reajuste. Então, os meninos que estão indo 
agora para a US, eles, na verdade, ainda estão fazendo discipli-
nas do ciclo clínico, que era no nono e no décimo períodos, e, 
pelo currículo novo, já tem que ser no internato. O internato 
fica registrado como extracurricular, mas, na prática, é obriga-
tório (DOCENTE 1).

Eu acho que a mudança no pensamento e no comportamento dos 
meninos é a maior dificuldade e o maior ganho, porque eles vêm 
de um ciclo clínico e têm aula com professores que estão bem na 
clínica, que fazem assistência, assistência... Então você jogar para 
eles que faz parte da função do médico também trabalhar com 
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prevenção... É a maior dificuldade você fazer essa mudança no 
referencial deles. Mas também é o maior ganho, porque quando 
eles conseguem perceber como é importante o médico estar inse-
rido nisso, o comportamento deles muda muito (DOCENTE 1).

Se existe alguma coisa que a gente tem que aprimorar é a relação 
com o paciente. De forma que você tenha um procedimento sau-
dável, de forma que você tenha uma inter-relação melhor com os 
pacientes, não só os nossos alunos, mas os profissionais de saúde 
como um todo. Eu acho que o investimento tem que ser feito um 
pouco mais em cima disso (DOCENTE 2). 

Rodrigo e Cristóvão se entreolhavam e pensavam. Um parecia 
entender exatamente o que passava pela cabeça do outro. Os profes-
sores: matéria viva, feitos à mão, a muitas mãos. Feitos de pedaços 
de universidades, de formas de fazer universidade... De cacos de pro-
cessos de trabalho, de formas de trabalhar, de ser professor... De esti-
lhaços de currículos, ementas, programas...

Professores constituídos nas relações... Estudantes constituídos 
nas relações... Relações com serviços, com pessoas, com afetos... O 
que viram, o que sabem, o que não sabem... O que fizeram, o que não 
viram, o que viveram... O que querem, o que não fizeram, o que pla-
nejam... Rodrigo e Cristóvão: heterogênea matéria viva.

Um curso de Medicina: movimento e transformação. O que 
se quer e o que se pode... Afinal de contas, o que pode um curso 
de Medicina? Entre professores sisudos, impermeáveis, inatingí-
veis, um deles tem as chaves da sala... Entre tantos estudantes de 
branco, quantas vestes coloridas!!! Tentando evitar julgamentos, 
Cristóvão e Rodrigo levantaram-se. Cumprimentaram Tereza na 
porta da unidade e atravessaram a rua rumo ao Departamento de 
Medicina Social.

Tereza acompanhava a circulação dos dois professores entre os 
pedestres, os carros, na guarita do Centro de Ciências da Saúde... E 



Cachaça, suores, amores : deuses que dançam e processos de formação em saúde 154

eles seguiram debatendo, sonhando, se equivocando, caindo, levan-
tando, criando brechas, fazendo piruetas, gingando... 

E Tereza entendeu que essa estória de curso de Medicina dava 
samba... Samba da melhor qualidade: “É só começar a mexer os qua-
dris, tomar gosto e não parar nunca mais!”.

Um dia, apareceu um menino. Tereza olhou com desconfiança. 
Com o tempo, Tereza foi percebendo que ele parecia um menino 
diferente... É claro que os outros não eram todos iguais, mas este... 
Aos olhos de Tereza, o menino destoava. Suas roupas brancas pare-
ciam ainda mais coloridas... Sorriso fácil...

Tereza limpava a recepção, quando o menino chegou com suas 
roupas brancas sempre tão coloridas. O menino cumprimentou o 
segurança da unidade com um sonoro aperto de mão. O menino 
entrou. Tereza percebeu quando foi para a cozinha. Voltou para 
a recepção com um copo de café. Continuou conversando com o 
segurança. 

Tereza pegou a vassoura e se aproximou um pouco mais dos 
dois. Queria ouvir o que falavam. Falavam de futebol. Comentavam 
as performances de seus times e criticavam a escalação do Dunga para 
a Copa do Mundo. Os dois conversavam como velhos amigos... Risos, 
gírias e até um ou outro palavrão!

Até que Tereza ouviu o menino dizer, em tom de confissão: 
“Eu queria mesmo era ser jogador de futebol, mas não deu... aí fui 
fazer Medicina”. Tereza não pôde conter o susto. O segurança olhou 
para ela com cara de horror... Nunca imaginou que algum estudante 
de Medicina pudesse não querer ser médico... Não é que ele não 
quisesse... 

Tereza fazia um café. O menino chegou calado. Sentou-se sozi-
nho. Nem Pato, nem Ganso18, nem Galo19. Parecia mais um pinto. 
Um pinto de granja, sabe?! Meio sem jeito... Um pinto no lixo. Alegre, 

18  Referência a Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso, jogadores de futebol.
19  Referência ao Clube Atlético Mineiro.
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cheio de sonhos, cheio de ideias... Tereza passou o café. A cozinha se 
encheu. O menino-pinto que queria ser jogador de futebol se perdeu 
na confusão... Tereza viu quando ele saiu da cozinha e seguiu com 
seus dribles, gingas e malandragens pelos corredores da unidade de 
saúde. De tanto prazer, Tereza soltou uma gargalhada...

Por aqui vamos encerrando o texto. Podemos ver Tereza. Ela 
caminha em nossa direção. Sapato alto, saia curta, decotes, cabelos 
soltos. Batom, perfume, curvas, balanço. O menino sorri. Tereza 
balança o traseiro, faz caras e bocas, mais um barraco. Tereza não 
para. Estamos certas de que Tereza permanece, continua sempre por 
aí... Com o menino, batendo bola... Abrindo brechas, inventando saí-
das, transformando-se e transformando o mundo com a sua dança. 
Samba. Tereza-arte. Afinal de contas, Tereza é meio de fuga, lembra?
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O livro Cachaça, suores, amores: deuses que dançam e processos 

de formação em saúde, das autoras Bonaldi e Barros, convi-
da-nos a acompanhar os processos de formação de médi-
cos a partir de questões oriundas do trabalho na Atenção 
Básica de Saúde (ABS). Em meio às afecções experimen-
tadas pela complexidade dos problemas que emergem nas 
práticas de produção de saúde e formação médica no terri-
tório da universidade e da ABS, produzem-se os percursos 
de uma pesquisa que se fez verbo. A aposta ético-políti-
co-metodológica deste livro é afirmar o pesquisar como 
abertura nos/dos territórios à heterogeneidade de inter-
cessores que mobilizam, fazendo ver e falar, nos processos 
de formação sua potência de criar e inventar novos come-
ços. Este livro encara problemas cruciais à pesquisa e à for-
mação no entendimento de que a única resistência digna 
ao presente é a criação. 

Claudia Abbês Baêta Neves
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Este livro tem a intenção de – inspirada pelo método 
cartográfico e por meio dos caminhos de Tereza, nossa 
personagem conceitual – colocar em análise os proces-
sos de formação engendrados no cotidiano das práti-
cas em saúde e no dia a dia do curso de Medicina da 
Universidade Federal do Espírito Santo; em especial, 
processos de formação produzidos no encontro entre 
professores, estudantes, trabalhadores da Atenção Pri-
mária, Hospital Universitário, usuários dos serviços 
de saúde, familiares, amigos, comunidade... Um livro 
que serve de cenário e matéria-prima para questiona-
mentos, análises, invenções, afirmações. Em evidência: 
espaços de encontro, trocas de experiências, invenção 
de diferentes modos de fazer formação. Nossa aposta: 
processos de formação capazes de escutar a vida. Nosso 
convite: produção de processos de formação que não se 
esgotem em um curso de graduação, em uma ementa, 
em uma sala de aula, em um estágio, em um diploma.
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