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RESUMO 

 

A pesquisa explora uma prática não convencional, inventiva, de cuidado na Atenção 

Básica – a Tenda do Conto – onde trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde revelam 

atitudes que apontam para a abertura de possibilidades de outros modos de produção de saúde, 

em direção à construção de novas modalidades de vínculos institucionais e sociais. Produção 

de afetos e processos de subjetivação ganham relevância nesse enfoque. A pesquisa-

intervenção, na qual saberes do cotidiano e saberes acadêmicos se entrelaçam, está circunscrita 

na referida experimentação em que usuários e trabalhadores compartilham sentidos de vida, 

pela circulação de relatos de experiências comuns. No percurso da pesquisa acompanhamos os 

movimentos micropolíticos produzidos nos lugares onde a prática vem sendo experimentada 

por meio da vivência em ato, através de entrevistas e junto aos participantes da Rede 

HumanizaSUS (rede colaborativa de pessoas envolvidas na humanização da gestão e atenção 

do SUS), de modo a compreender como essas experimentações se desdobram em meio às 

contingências do modelo instituído homogeneizador e medicalizante das práticas em saúde. 

Procuramos, assim, identificar tanto os limites impostos, quanto as capacidades de promoção 

de microtransformações no processo de trabalho, evidenciando as linhas de tensão que afetam 

tanto o plano objetivo das práticas institucionais como o plano subjetivo dos usuários e 

trabalhadores. Concebendo como arte o fazer, o contar e o inventar, o estudo explora os 

percursos da experimentação Tenda do Conto no período de 2007 a 2014, destacando que a 

escuta de narrativas de vida reverte figuras anônimas de desejo de reconhecimento em figuras 

de reconhecimento do (seu) desejo. Pelo recurso narrativo, nota-se a tentativa de, por um lado, 

alcançar-se a almejada ampliação do diálogo entre saberes de diferentes registros e, por outro, 

conseguir o necessário deslocamento de olhares sobre a saúde em direção a uma partilha de 

sentidos, tendo a vida e a afetividade como ingredientes primordiais. 

 

Palavras-chave: Tenda do Conto. Atenção Básica à Saúde. Sistema Único de Saúde. Pesquisa-

intervenção.  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This research explores an innovative and non-conventional Basic Attention caring 

practice – Tenda do Conto (Tale Tent) – where workers and users of the Sistema Único de 

Saúde (Brazilian Public Healthcare System) reveal attitudes that point to new possibilities of 

making healthcare promotion towards the building of new social and institutional bonds. 

Creating affections and subjectivity processes gain importance in this focus. The research-

intervention, in which daily and academic knowledge intertwine, is outlined in the referred 

experimentation where users and workers share life senses through facts and common 

experiences. During this research, we followed the micropolitical movements produced in the 

places where the practice has been experimented through act in experience, interviews and 

along with the Rede HumanizaSUS members (a collaborative network of people involved in 

SUS’s management and care humanization), in a way to understand how those 

experimentations unfold through the limitations of a standardizing and medicalizing healthcare 

model. Thus, we look forward to identify the limits imposed and the promotion capabilities of 

micro transactions in the work processes, highlighting tension lines that affect both the 

institutional practice objective plan and subjective plan of workers and users. Conceived as art 

– doing, telling, inventing – the study explores the paths of the Tenda do Conto, from 2007 to 

2014, showing that listening to life narratives turns anonymous characters into recognized ones. 

Through narrative source, we are able to notice the attempt to reach the desired expansion of 

dialogue between different records and, on the other side, achieve the look displacement in 

health towards sharing senses, having life and affection as primordial ingredients. 

 

Keywords: Tale Tent. Basic Health Care. Sistema Único de Saúde. Research-intervention. 

  



 

 

 
 

RESUMEN 

 

La investigación explora una práctica no convencional, inventiva, de cuidado en la 

Atenção Básica (Atención Básica) – a Tenda do Conto (Tienda del Cuento) – donde 

trabajadores y usuarios del Sistema Único de Saúde (Sistema Único de Salud) revelan actitudes 

que apuntan para aperturas de posibilidades de otros modos de producción de salud en dirección 

a la construcción de nuevas modalidades de vínculos institucionales y sociales. Producción de 

afectos y procesos de subjetividad ganan relevancia en ese enfoque. La investigación-

intervención, en la cual saberes del cotidiano y saberes académicos se entrelazan, está 

circunscrita en la referida experimentación en que usuarios y trabajadores comparten sentidos 

de vida por la circulación de relatos de experiencias comunes. En el transcurrir de la 

investigación, acompañamos los movimientos micropolíticos producidos en los lugares donde 

la práctica viene siendo experimentada por medio de la vivencia en acto, a través de entrevistas 

y junto a los participantes de la Rede HumanizaSUS (red colaborativa de personas envueltas en 

la humanização de la gestión y atención del SUS), de modo que podamos comprender como 

esas experimentaciones se desarrollan en medio a las contingencias de la plantilla instituida 

“homogeneizador” y “medicalizante” de las prácticas en salud. Buscamos, así, identificar tanto 

los límites impuestos cuánto las capacidades de promoción de micro transformaciones en el 

proceso de trabajo, evidenciando las líneas de tensiones que afectan tanto el plan objetivo de 

las prácticas institucionales como el plan subjetivo de los usuarios y trabajadores. Concibiendo 

como arte – el hacer, el contar y el inventar – el estudio explora los recorridos de la 

experimentación “Tenda do Conto” (Tienda del Cuento), en el periodo de 2007 a 2014, 

destacando que a escucha de narrativas de vida revierte figuras anónimas de deseo de 

reconocimiento en figuras de reconocimiento del (suyo) deseo. Por el recurso narrativo, se nota 

la tentativa de, por un lado, alcanzarse a anhelada ampliación del diálogo entre saberes de 

diferentes registros y, por otro, conseguir el necesario desplazamiento de visiones sobre la salud 

en dirección a un reparto de sentidos, teniendo la vida y la afectividad como ingredientes 

primordiales. 

 

Palabras Clave: Tienda del Cuento. Atención Básica a la Salud. Sistema Único de Salud. 

Investiga-intervención. 
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1 ABERTURAS 

 

Contar sobre o vivido é o que permeia a escrita desta tese. Ao longo de 26 anos atuando 

na saúde pública, escutar e contar histórias tem sido um modo de fazer ecoar a expressão de 

diversas vozes. Histórias são contadas e recontadas entre usuários do SUS (Sistema Único de 

Saúde), entre trabalhadores e entre trabalhadores e usuários. Seja na unidade de saúde, nos 

recantos dos consultórios, na sala de espera ou na copa; nas casas, durante as visitas 

domiciliares, nas ruas, no campo ou nas praças, um olhar atento perceberá que há sempre 

alguma história pulsando. 

Cuidar das pessoas não pelas doenças que elas parecem ter, mas a partir do que elas 

contam, possibilita concebê-las como sujeitos singulares. Recordações, dores e sensibilidade 

na atenção à saúde perseguem espaços de escuta para compor com arte o cuidar e o viver. 

Assim, nossas próprias memórias, entrelaçadas às vidas dos que “atendemos” em meio aos 

diversos percursos do trabalho em saúde, vão seguindo as brechas, desfiando e desafiando o 

nosso fazer que se refaz perpassado pelo processo de ressignificação dessas histórias. 

Enquanto colhemos histórias do outro, cultivamos novos cursos para nossas histórias. 

Surgem as paisagens da nossa própria história. Na infância, no sertão da Paraíba, entre as telhas 

quebradas de um antigo clube de negros transformado em moradia, um céu salpicado de 

estrelas; invadindo os muros caídos, o vermelho das flores bocas-de-leão. Entre as inúmeras 

frestas das gastas janelas, o vislumbrar do cinema, da pracinha, das mansões dos grandes 

produtores de algodão. Junto ao avô analfabeto, a paixão pela leitura de cordéis, pelas histórias 

contidas no aboiar, na doce lembrança do amargor das cantigas do carro de boi, no sofrer 

pulsante das faces sertanejas.  

As lembranças das vozes diversas compõem com outros sons e imagens onde 

nascimento, vida, alegria, dor, perdas e reencontros latejam nos nossos olhares tocados pelos 

gestos, pelas faces e fazeres menores do cotidiano do trabalhador de saúde e do usuário do SUS. 

Ao som de uma gaita, de uma cancela rangendo entre bouganvilles, de um choro de 

bebê, do arrastar cansado de uma vassoura sobre o chão batido ou diante de um espelho, as 

imagens nos alcançam conduzindo-nos pelas lembranças de histórias de tantas vidas que 

encontramos no trabalho em saúde; lembranças de momentos em que não conseguimos 

visualizar fronteiras entre cuidador e o que demanda cuidado; momentos nos quais já não 

sabemos distinguir até onde cuidamos e somos cuidados. 



16 

 

 
 

Dentre tantas histórias, surge a lembrança do senhor de noventa anos e seu reencontro 

com a canção. Ao ser acometido por um sangramento nasal e após catorze longos anos seguindo 

rigorosamente a recomendação do especialista de “esquecer seu instrumento musical”, sente-se 

de novo autorizado a lembrá-lo e, diante da equipe de saúde que o aplaude, toca a canção 

preferida recém-reencontrada em sua gaita: “eu vou pra lua, eu vou morar lá”. 

Lembranças alegres de nascimentos. Dentre elas, a de um parto inesperado. Diante da 

perplexidade da equipe que não previa lidar com um parto na Atenção Básica, um bebê nascia 

em casa. Com a coberta azul, única peça do enxoval guardada em uma caixa de papelão sob a 

cama, envolvia-se o nono filho daquela mãe que, entre risos, tentava nos mostrar a naturalidade 

do ato de parir. 

Entre as histórias de dores, surge a imagem de uma senhora com sua vassoura tentando 

desgarrar do chão gotas de cera de velas. A tristeza pela morte do jovem filho misturando-se à 

gratidão pelo custeio do velório, por parte dos vizinhos. 

Em outra rua bem próxima, a paciente diabética, portadora de úlceras crônicas nos 

membros inferiores, exibe, durante os curativos, além da sua habilidade ao pintar orquídeas em 

espelhos, o seu gosto pelas histórias. Erguendo diante de nós o espelho cuja ponta ostenta uma 

orquídea violeta pintada à mão, convoca-nos: “Conte-me! O que você vê no espelho?”.  

Essas histórias seguem conosco entre os bancos da academia e os corredores estreitos 

dos serviços de saúde. No percurso da pesquisa de mestrado, sob o olhar sensível da professora 

Raimunda Medeiros Germano, a experiência da escuta de narrativas de mulheres em situação 

de vulnerabilidade social somava-se a outras tantas histórias contadas e vividas no cotidiano do 

trabalho em saúde. As narrativas das mulheres – o cantar de uma canção para aplacar a saudade 

da filha, uma caminhada sob a luz de um lampião a gás pela madrugada para trazer de volta o 

sono, um banho de mar para esquecer as dores no corpo violentado – juntavam-se aos relatos 

das experiências dos trabalhadores em saúde, onde a escuta modificava os cursos do cuidado, 

impulsionando-nos a pensar modos de compartilhar histórias. Desse desejo de oferecer ao outro 

a oportunidade de contar sua própria história – escolhendo, ele mesmo, qual parte dessa história 

contar e movendo-nos em direção à escuta das histórias de outros – emergiu, no ano de 2007, a 

invenção Tenda do Conto: nas unidades de Atenção Básica à saúde, uma mesa com objetos que 

despertam lembranças, uma cadeira de balanço ao lado da mesa e pessoas em volta, envolvidas 

na experiência da narrativa e da escuta de histórias. 

A experiência, ao ser relatada na rede colaborativa HumanizaSUS, ganhou impulso no 

local onde foi originada, atraindo novos participantes; conquistou reconhecimento em eventos 
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da PNH – Política Nacional de Humanização, da Política Nacional de Educação Popular e em 

fóruns de saúde mental, sendo difundida, experimentada e recriada em unidades de Atenção 

Básica e instituições formadoras em outras regiões do país. 

No percurso de sete anos, somam-se 132 Tendas do Conto e lembranças de incontáveis 

narradores cujas histórias são rememoradas ao acessarmos os arquivos de vídeos e fotografias 

da equipe que acompanha a trajetória, ao tocarmos os objetos que foram sendo acrescidos ou, 

simplesmente, ao contarmos sobre a experiência.  

Junto aos narradores na rede HumanizaSUS, nas salas de aula das universidades, nas 

associações comunitárias, nos congressos, nas mostras de saúde, no abraço das águas do Rio 

Negro com o Solimões, no litoral de Aracaju, nos presídios, nos centros de atenção psicossocial, 

no Hospital Psiquiátrico de Natal, nos pampas gaúchos, nas terras pernambucanas, na região do 

cariri no Ceará, nos cerrados do Planalto Central e em outros lugares que visitamos, embalamos 

o contar sobre a experiência.  

Com a sensação de abrirmos a Tenda do Conto para a chegada de novos narradores, 

iniciamos a escrita desta pesquisa, que se circunscreve no cotidiano das práticas do trabalho em 

saúde na Atenção Básica do SUS. 

Ao aproximar-se das minudências dos atos cotidianos, buscamos explorar a experiência 

da Tenda do Conto como prática inventiva/não convencional de cuidado que emerge das 

relações entre trabalhadores e usuários dos serviços nesse segmento da atenção à saúde, onde 

rotinas automatizadas e formalizadoras do cuidado operam, constantemente, restringindo 

modos de cuidar que impliquem construção de vínculos. 

Procurando integrar ao conhecimento a dimensão do sensível, ou seja, na tentativa de 

conjugar ciência e sensibilidade, relatos do cotidiano em momentos diversos contribuem com 

a composição desta tese. As narrativas de algumas experiências vivenciadas ou colhidas no 

percurso da atuação na Atenção Básica, assim como as narrativas dos diversos atores 

envolvidos na Tenda do Conto possibilitarão, sob a liberdade estética e força que delas advêm, 

que importantes questões que permeiam a micropolítica do cotidiano do trabalho em saúde no 

âmbito das temáticas que interessam a este estudo sejam suscitadas e postas em análise. 

O campo da micropolítica do trabalho em saúde aponta possibilidades de compreender 

o complexo processo onde se atravessam forças instituídas, tensionamentos e conflitos 

presentes no território de produção do cuidado em saúde. Busca-se explorar, dentro do poder 

instituído, uma prática de grupo que emerge do encontro – onde trabalhadores e usuários afetam 

e são afetados, abrindo-se para a construção de alternativas que escapam do modelo 
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medicalizante hegemônico e de práticas conformadoras onde, muitas vezes, relações 

prescritivas e impessoais, centradas no procedimento e na doença conduzem à banalização da 

dor e do sofrimento dos que demandam cuidado. 

Esta pesquisa acompanha a prática de grupo na Atenção Básica denominada Tenda do 

Conto, onde narrativas de vida de trabalhadores e usuários do SUS são compartilhadas, 

evidenciando as possibilidades e limites que estão colocados. 

Explicitamos algumas questões que acompanham o percurso da pesquisa: 

Em que contexto se deu a construção da prática da Tenda do Conto? O que tem sido produzido 

e o que a produz? 

Qual o lugar das narrativas de vida no Trabalho em saúde? Em que medida a prática 

Tenda do Conto permite reativar potências que afirmem a vida? Quais as temáticas mais 

narradas? 

Como tem sido reproduzida e/ou reinventada a Tenda do Conto em outros territórios 

que o de origem da experiência? 

Quais as dificuldades e limites impostos àqueles que desejam experimentar a prática? 

Para explicitar a nossa motivação pelo estudo que se insere no cotidiano das práticas na Atenção 

Básica, trazemos, a seguir, um relato originalmente publicado na Rede HumanizaSUS, 

compreendendo que nele discorremos sobre alguns dos momentos em que pequenos 

“acontecimentos” engendram novos espaços-tempos, conforme afirma Deleuze (2007) e nos 

fazem “acreditar no mundo”: “Acreditar no mundo significa principalmente suscitar 

acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-

tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos” (DELEUZE, 2007, p. 218). 

  

Na sala de espera lotada da unidade de saúde, o misto de vozes, as queixas 

impacientes, o vai e vem de pessoas e os ruídos persistentes dos cansados 

ventiladores de teto parecem compor algo que traduz o conturbado ambiente 

do trabalho em saúde na atenção “básica”.  

Entre outros tantos usuários em busca de atendimento, um senhor magro, 

cabelos grisalhos, roupas gastas, aproxima-se da sala de curativos. Não se 

deixa anunciar. Olhar sério, bate à porta com a bengala, insistentemente. Há 

dois meses, todos os dias, comparece à unidade para o curativo de uma úlcera 

no membro inferior. Enquanto carrega pesadamente a perna enfaixada, sua 

expressão agressiva e o forte odor espalhado pela ferida, afastam as pessoas 

do seu caminho. Como nos dias anteriores, o pessoal da enfermagem apresenta 

as justificativas mais diversas com o intento de se eximir da realização do 

procedimento até que uma delas, de repente, decide enfrentar o “tormento”. 

Ao convidá-lo a entrar na sala, ela insiste no “bom dia”. O velho, mais uma 

vez, finge não ouvir; apressa-se em ganhar tempo e manter a distância 

ocupando-se em subir uma das pernas da calça. A moça se aproxima e inicia 

o procedimento. À medida que a atadura é retirada, a enorme úlcera vai se 
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revelando maior. Impiedosamente, o odor invade a sala. O silêncio entre os 

dois se torna insuportavelmente pesado. Momento em que, qualquer palavra 

precisa ser pronunciada; alguma coisa precisa ser dita; algo que anuncie um 

pouco de vida que seja. A moça arrisca: gosta de música? Ele continua sem 

responder.  Ela insiste: vou cantar uma música de Lulu Santos, conhece? Ele 

continua em silêncio. Enquanto o soro fisiológico derramado sobre a ferida 

segue seu fluxo generoso carregando com ele as secreções, ela dispara: “nada 

do que foi será de novo do jeito que já foi um dia...”. Canta ritmando mãos e 

voz com cada passo do procedimento técnico até envolver novamente a ferida; 

continua cantando até o momento em que retira as luvas; até trazer de volta a 

velha calça que parecia acordar do lugar de antes sob o calor proporcionado 

pelo passar das mãos no amassado das bainhas. Enfim, olha-o nos olhos e 

sinaliza: pronto, acabou. Ele se retira em silêncio, sem se despedir. No dia 

seguinte, volta no mesmo horário. Dessa vez, chega devagar e para a 

enfermeira no corredor: “quero que aquela moça que canta a música de Sílvio 

Santos faça o meu curativo de novo”. Todas as manhãs, por algum tempo, no 

mesmo horário, na sala de espera, usuários estranhavam, silenciavam, 

sorriam... “tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo...”. 

Parava-se para ouvir a voz vinda da sala de curativos por toda a unidade. Outra 

composição parecia estar sendo criada junto ao barulho dos velhos 

ventiladores... Volta e meia, a história é contada e recontada na unidade de 

saúde do Panatis (zona Norte do município de Natal) dos mais diversos 

modos. Na Tenda do Conto, na copa, na sala de preparo...É o amigo que se 

foi, mas retorna com um convite para ver a vida lá fora; atravessa-se nas 

lembranças provocando risos, desenhando ondas, perseguindo as linhas vivas 

das peles. “Aqui dentro, sempre...” (GADELHA, 2012, online). 

 

Utilizamos o relato contado e recontado por uma técnica de enfermagem na Tenda do 

Conto e registrado na Rede HumanizaSUS, para anunciar algumas das motivações desta 

pesquisa: a capacidade de afetar e ser afetado no encontro1; o encantamento provocado pelo 

encontro entre trabalhadores e usuários de saúde, pelas invenções que se dão na dimensão 

relacional do cuidado e pelo desdobramento advindo desses encontros, apesar do processo de 

trabalho excessivamente controlador e formalizador das práticas no qual trabalhadores de saúde 

estão imersos. Nas minudências dos atos cotidianos, muitas vezes, nenhum dispositivo novo, 

mas o ato improvisado do trabalhador que se envolve, de modo a escapar, por instantes, da 

rotina automatizada de suas ações. 

O relato, dentre outros vivenciados e que poderão ser aqui acionados, faz enveredar pela 

análise da complexidade presente na atenção à saúde denominada “básica”. 

                                            
1 Atribuímos o sentido de encontro dado por Deleuze (a partir de Espinoza) e abordado mais adiante no 

capítulo III de que os indivíduos “se afetam uns aos outros, à medida que a relação que constitui cada 

um, forma um grau de potência, um poder de ser afetado”. Os corpos se definem pelos afetos dos quais 

são capazes, por aquilo que podem e não por seus órgãos e funções. (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 

49) 
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O “paciente” do caso descrito era um sertanejo de 79 anos, diabético, viúvo, morava sozinho 

em Natal trazido pelos filhos havia vinte anos. 

A partir do acontecimento acima descrito, uma relação trabalhador/usuário que 

considerasse as singularidades, teve seu desdobramento. O foco da atenção voltado para a sua 

ferida, que parecia rotulá-lo como um velho mal-humorado e doente, ampliara-se para a sua 

vida. Uma vez estabelecida a interação, a abertura para a conversa: versar com, estar com o 

outro. Sensações, limitações dos serviços e dos sujeitos envolvidos, dificuldades e histórias 

passam a ser compartilhadas e outros modos de cuidar, construídos. 

O foco voltado para o adoecimento e cura do corpo no modelo biomédico, em sua 

tendência medicalizante, no âmbito da Atenção Básica, é abordado por Tesser, Poli Neto e 

Campos (2010) ao analisarem o acolhimento praticado em alguns serviços. Os autores 

evidenciam o processo de medicalização social em curso onde sofrimentos, vivências e dores 

se transformam em “necessidades médicas” e os fatores de risco relacionados às doenças 

crônicas são destacados da vida, passando a ser considerados isoladamente e combatidos com 

a prescrição de “comportamentos saudáveis”. 

Durante painel sobre a gestão do cuidado compartilhado ocorrido no VI Seminário 

Internacional de Atenção Básica realizado no Rio de Janeiro, Merhy (2012) reflete sobre o 

compartilhamento da privatização e da medicalização, afirmando que os grandes gastos no 

campo tecnológico criam sistemas impossíveis de serem sustentados e a intensa cobertura (em 

números) não vem resultando em qualidade do cuidado; afirma que há algo que as planilhas de 

indicadores não conseguem capturar e acrescenta: “as existências exigem encontros 

singulares”. Interroga: “como gerar na extensividade das redes a intensividade das relações de 

cuidado? Ao fazer o diagnóstico de um hipertenso, diz-se que ele é um doente e que precisa ser 

medicalizado”. 

Refletindo acerca desse movimento que produz modos prescritivos de viver, no artigo 

“Gestão da produção do cuidado e clínica do corpo sem órgãos: novos componentes dos 

processos de produção do cuidado em saúde, ” o autor questiona: 

 

De que modo, conviver com desenhos de profissões de saúde que foram 

forjadas como verdadeiros soldados, operadores e construtores de biopolíticas 

disciplinarizadoras, manejando biopoderes poderosos, como a clínica do 

corpo com órgãos e as práticas da saúde pública, e ainda assim imaginar a 

construção dos novos exércitos de trabalhadores? Como esses, que estão no 

fio da navalha de um processo de controle sobre a produção da vida, podem 

operar no limite de uma subjetivação capitalística ou seu contrário? (MERHY, 

2007, p. 12). 
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O autor analisa que, diante da impossibilidade de respostas para tais questões, é 

importante reconhecer que o modo como as diferentes corporações da saúde olham o corpo, 

disfuncionalizando-o, é uma das mais importantes causas de sofrimento individual e coletivo, 

e avalia que, nesse cenário, a mudança de modelo tecnoassistencial na saúde, tem se mostrado 

muito mais dependente da produção que se dá no espaço da micropolítica de organização dos 

processos de trabalho, do que de normas gerais. 

Apesar de um processo de trabalho que aprisiona “paciente-usuário” a um sistema 

médico que opera cada vez mais sob uma lógica mercantil, observa-se que outros modos de 

produzir saúde são inventados. A produção de saúde, nesse sentido, é pensada como produção 

de vida, como abertura do campo das possibilidades do pensar e do fazer, do afetar e ser afetado 

nos encontros singulares, abertura para a produção do comum. 

 

A produção do “comum de dois” culmina na produção de confiança, confiança 

que provê acolhimento de autopoieses, que culminam na produção de 

diferença (defasagem de si) e, portanto, singularização. Sem essa 

problematização, de fato, não construímos a possibilidade de um devir à 

humanização, no bojo dos princípios e diretrizes do SUS, pautada pela 

produção da saúde como produção de vida, um modo autopoiético e solidário 

de invenção das práticas de atenção. A grande perspicácia, entretanto, estaria 

na construção de um agir micropolítico e pedagógico intenso: apoiar as 

desobediências ao instituído/vigente/hegemônico que as humanizações 

ensejam (antigos ou novos programas) e aproveitar sua oportunidade de 

política para ser a causa ou motivo de possibilitar a interferência-em-

interação, a circulação e a repercussão das vertentes brasileiras de estudo que 

inspiram e experimentam o contato vivo com processos cotidianos de encontro 

e alteridade (CECCIM; MERHY, 2009, p. 541). 

 

Trabalhadores de saúde, em contato com experiências que abrem espaços para a escuta 

de outros trabalhadores de saúde e dos usuários desse sistema, conseguem expressar o que lhes 

afeta nos modos de operarem o cuidado e que não se mostra nas planilhas e nos indicadores. 

Quais espaços têm sido abertos para a escuta, no âmbito da Atenção Básica em saúde? 

Como emergem, no campo da produção do cuidado, espaços que impulsionam processos de 

construção coletiva? Como se compõem as experiências produtoras de desejo que operam 

outros olhares sobre os modos de viver, na micropolítica do cotidiano em saúde? 

Para Vilar (2009), mesmo diante do cenário de instabilidade, algumas experiências têm 

adotado e estimulado o sentido do dom ou da dádiva, a interlocução de saberes, o resgate da 

cultura e da arte, produzindo, assim, novas práticas no serviço de saúde. Essas práticas buscam 

superar monoculturas e expressam valores consonantes com os princípios e diretrizes da 

Política Nacional de Humanização. A autora descreve que elas partem de uma concepção ampla 
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do processo saúde e doença e dos seus determinantes, incorporando articulação de saberes, 

mobilização de recursos institucionais e comunitários, atuando como recurso terapêutico e 

resgatando o direito de ser e sentir-se cidadão. As experiências positivas no Sistema Único de 

Saúde são ausentes para a maioria da população, principalmente, por não serem publicadas pela 

mídia, que tem priorizado reforçar uma imagem negativa do sistema público de saúde. 

Nesse sentido, ao proceder a crítica à racionalidade ocidental, Santos (2010) afirma que 

há uma experiência social em todo o mundo, muito mais ampla do que a considerada pela razão 

científica. Essa, ao evidenciar a lógica da monocultura do saber e do rigor científicos, 

desperdiça as experiências e desqualifica tudo o que não se ajusta ao cânone epistemológico da 

ciência moderna. Assim, contrapondo-se à razão metonímica, suas totalidades homogêneas e 

excludentes, o autor propõe a sociologia das ausências: uma alternativa epistemológica que põe 

em análise as lógicas de produção das ausências, criando possibilidades de tornar presentes, as 

experiências ausentes. Tornar presentes as experiências ausentes, segundo o autor, significa 

considerá-las como objetos de disputa política, de credibilidade e reconhecimento em relação 

às experiências hegemônicas. 

Há uma invisibilidade das experiências no campo da saúde pública; ações coletivas que 

se dão nos microespaços parecem ser invalidadas; são colocadas fora dos centros hegemônicos 

de produção de saberes e conhecimentos. O SUS exibido pela mídia é o SUS das mazelas, das 

precariedades, das doenças, do sofrimento, das longas filas. 

Pensando nessa invisibilidade produzida pela “monocultura” do saber, onde o saber 

científico é validado como verdadeiro e único em detrimento de outros saberes, este estudo 

assume, como um dos seus objetivos, contribuir com a visibilidade de experiências locais, 

posicionando-se, como Santos, contra o desperdício das experiências: 

 

A produção social destas ausências resulta na subtração do mundo e na 

contração do presente e, portanto, no desperdício da experiência. A sociologia 

das ausências visa identificar o âmbito dessa subtração e dessa contração de 

modo que as experiências produzidas como ausentes sejam libertadas dessas 

relações de produção e, por essa via, se tornem presentes (SANTOS, 2010, p. 

104). 
 

O autor propõe, portanto, “a expansão do presente” através de uma “sociologia das 

ausências” e a “contração do futuro por meio da sociologia das emergências”; esta, busca 

substituir o vazio do futuro dado pelo tempo linear por um futuro que se permeia de 

possibilidades construídas no presente – porque “é no presente que se cuida do futuro” 

(SANTOS, 2010, p. 116). 
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Nesse sentido, contrapondo-se a uma teoria geral que tenta explicar uma enorme 

diversidade de experiências pressupondo uma totalidade homogênea, propõe “o trabalho de 

tradução: procedimento capaz de criar uma inteligibilidade mútua entre experiências possíveis 

e disponíveis, sem destruir a sua identidade” (SANTOS, 2010, p. 95); capaz de permitir a 

compreensão recíproca entre as experiências, sem que sejam conferidos a essas, estatutos de 

totalidade ou de partes homogêneas.  

O trabalho de tradução busca determinar possibilidades e limites da articulação e 

agregação entre diferentes movimentos e diferentes práticas, identificando, em um dado 

contexto histórico, as práticas com grande potencial contra hegemônico. O campo de trabalho 

da tradução volta-se tanto para os saberes e culturas como para as práticas e seus agentes, 

identificando “o que os une e o que os separa” (SANTOS, 2010, p. 129), compondo um trabalho 

político, intelectual e ao mesmo tempo emocional por pressupor o inconformismo diante da 

falta de conhecimento sobre uma determinada prática. 

A respeito de como traduzir, o autor explica que “o trabalho de tradução é um trabalho 

argumentativo, assente na emoção cosmopolita de partilhar o mundo com quem não partilha o 

nosso saber ou a nossa experiência” (SANTOS, 2010, p. 133), criando condições e 

possibilidades para que as experiências desperdiçadas, no confronto com experiências 

hegemônicas, sejam reinventadas no presente e impulsionem práticas transformadoras.  

Sobre a invisibilidade dada pela sociedade às ocupações cotidianas, Giard (2003) reafirma a 

necessidade de voltar o olhar para modos de fazer “fugidios e modestos” que são, muitas vezes, 

os lugares de inventividade possível “sem línguas que possam articulá-las e sem 

reconhecimento para enaltecê-las” (GIARD, 2003, p. 217). 

De acordo com Valla (2006), as precárias condições de vida, a violência, a migração e 

a urbanização impedem a constituição de vínculos e propiciam a desagregação dos laços sociais. 

A carência de contatos sociais e a sensação de não ter o controle da própria vida têm forte 

influência no processo saúde/doença e sofrimento. Esse pode incluir tanto a dor física, 

decorrente de determinadas patologias, como outras dores que se expressam na tristeza, 

ansiedade e medos presentes, quando os sujeitos se sentem adoecidos e sofrem em decorrência 

das adversidades da vida. 

Tem sido observada uma demanda crescente de atenção médica por agravos de natureza 

psicossocial, denominados por Luz (2006) de “mal-estar difuso”. As queixas, apesar de não 

serem consideradas doenças pela biomedicina, são frequentes nos pacientes que procuram os 

serviços públicos de saúde.  
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É importante acrescentar que nem todos adoecem e sofrem diante das mesmas 

circunstâncias. O que propicia o adoecimento e o sofrimento, além de circunstâncias ambientais 

e outras circunstâncias, é a forma como cada um percebe as situações e a elas reage. Diante 

disso, surgem indagações que disparam outras reflexões: Os modos com os quais cada um lida 

com a doença, o sofrimento, a dor, o nascimento, a morte podem ser permeados por atitudes e 

invenções no trato com a vida? É possível pensar o cuidado como algo que pode fazer a vida 

potente e inventiva? 

Neste estudo, apontamos que algumas práticas semi-institucionais que se dão no 

“trabalho vivo” – “um tipo de força que opera permanentemente em processo e em relações” 

(MERHY, 2002, p. 62) no encontro diário do trabalhador com o usuário de saúde –, no âmbito 

da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, podem proporcionar a potencialização da vida 

de modo a incorporar os saberes que o usuário traz, concebendo que aquele que demanda 

cuidado é, muitas vezes, diferente, mas não um desigual; que essas diferenças, ao serem 

legitimadas, nos acrescentam tornando possível que o cuidado seja coproduzido por usuários e 

profissionais de saúde. 

Diante do exposto, sistematizamos a seguir os objetivos deste estudo: 

. Explorar o percurso de construção da experiência Tenda do Conto no período de 2007-

2014; 

. Identificar as potencialidades e limitações da Tenda do Conto como prática inventiva 

(não convencional) de cuidado; 

. Refletir sobre a importância da escuta de narrativas no trabalho em saúde tendo como 

referência a experiência da Tenda do Conto e estabelecendo possíveis relações com 

princípios norteadores da Política Nacional de Humanização; 

. Conhecer os desdobramentos da Tenda do Conto em outros territórios que 

experimentam a prática. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Em roda de conversa realizada em novembro de 2012, período em que se tentava 

delinear a presente pesquisa, nas unidades básicas de Soledade I e Panatis, situadas à região 

norte do Município de Natal/RN, foi solicitado aos participantes, trabalhadores de saúde das 

referidas unidades, que descrevessem um dia de trabalho, identificando as ações realizadas 

rotineiramente com base nas ações programáticas e as ações que dessas diferiam ou que, na 

percepção dos participantes, inexistiam protocolarmente. Diante do questionamento sobre a 

natureza/origem dessas práticas, o grupo a elas se referiu como “invenções”. O termo “práticas 

inventivas”, surgido na roda de conversa, refere-se aos modos criativos não protocolares de 

produção de saúde que emergem das relações entre trabalhadores e usuários, que demonstram 

crescente adesão e participação ativa desses segmentos e vislumbram a construção de novas 

modalidades de vínculos institucionais e sociais. 

As unidades de saúde de Panatis e Soledade I têm desenvolvido, há cinco anos, uma 

parceria que se dá nas rodas de conversa – dispositivo de gestão de coletivos adotado pela 

Política Nacional de Humanização do Ministério de Saúde, que tem contribuído para análise do 

processo de trabalho, compartilhamento de experiências e efetivação de algumas dessas 

práticas.  

As práticas inventivas apontadas pelos trabalhadores das duas unidades foram: Tenda 

do Conto, O CD coletivo (acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento de 

crianças de zero a cinco anos) e “cinco minutos pelo SUS” (conversa com os usuários sobre o 

SUS em sala de espera).  

A ideia inicial da pesquisa era acompanhar todas as práticas consideradas inventivas 

pelas equipes das unidades de saúde do Panatis e de Soledade I na Atenção Básica no Município 

de Natal. Contudo, durante o percurso, à medida que os arquivos das equipes e dos posts 

publicados na rede virtual colaborativa HumanizaSUS eram acessados, verificava-se a 

necessidade de direcionar o foco para uma das práticas.  Assim, diante da necessidade de 

explorar o conteúdo do material encontrado e sendo considerada pelas equipes uma prática que 

demonstra capacidade de aproximação a outras unidades de saúde da Atenção Básica no 

Município de Natal e em outros locais do país e, sobretudo, por apontar aberturas de 

possibilidades de outros modos de produção de saúde, que vislumbram a construção de novas 

modalidades de vínculos, a experiência da Tenda do Conto, nesse estudo, passou a assumir um 

foco privilegiado. Estudos de Vilar (2009) e Bosco Filho (2010) reforçam, ainda, a escolha pelo 
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foco nessa experiência ao descrevê-la como exercício que busca romper com o modelo linear 

de saúde e cria espaços para ampliação de diálogo entre saberes. As demais práticas citadas 

serão, portanto, brevemente descritas no decorrer do estudo.  

Como buscar uma maneira de estar na relação, no dia a dia dos serviços de saúde, 

habitando o lugar de pesquisadora? A sensação é de habitar o meio. A profissional enfermeira 

entre consultórios com suas demandas rotinizadas de acompanhamentos individuais às 

gestantes, crianças, mulheres, idosos, portadores de tuberculose, diabetes e hipertensão, 

campanhas de vacinação, relatórios do Sistema de Informação de Atenção Básica, e a 

pesquisadora em busca da escuta e olhares atentos às experimentações do novo, das invenções, 

buscando desvelar o que se atravessa e nos atravessa nas relações, rompendo os padrões das 

ações que se repetem em um movimento em direção à ampliação dos conhecimentos.  

De que modo habitar o lugar de pesquisadora sem o abandono da experiência (o 

conhecimento prático do cotidiano) da profissional de saúde, ou sem o risco de com ela 

confundir-se? A pesquisadora teria, portanto, que exercer distanciamentos e aproximações e 

dialogar com a profissional de saúde para construir uma atitude de pesquisa. 

As palavras de Santos (1988), em “um discurso sobre as ciências”, convidam-nos a 

reformular questões e percursos: “exercer a insegurança em vez de a sofrer” (SANTOS, 1988, 

p. 71); tentar alargar a concepção de ciência ao buscar um conhecimento “compreensivo e 

íntimo” e pensar a ciência como próxima da criação literária ou artística, como um escultor ao 

trabalhar a pedra na transformação do real.  

Em termos metodológicos, este estudo constitui-se em pesquisa de natureza qualitativa 

movendo-se nos terrenos das inter-relações e interconexões, e considerando imprescindível a 

ampliação do conceito de saúde ao adentrar no universo de significados, valores e motivações 

e ao incorporar investimentos sociais e emocionais contidos nas relações, conforme afirma 

Minayo (2006) a respeito das pesquisas dessa natureza. 

A necessidade de ampliação das condições para a construção de um trabalho 

compartilhado despertou o interesse pela pesquisa-intervenção que caracteriza esta tese. Em 

primeira instância, considera-se a escuta das narrativas a partir de uma abordagem socioclínica 

onde a produção do conhecimento requer intervenção no campo do objeto de pesquisa, 

buscando colaboração ativa dos sujeitos interessados; nesse enfoque, é possível verificar um 

tensionamento permanente entre a pesquisa e a intervenção num esforço de juntar pesquisa 

(reflexão) e prática (fazer junto); pesquisa e intervenção como momentos indissociáveis onde 
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saberes acadêmicos e saberes do cotidiano dos sujeitos participantes da pesquisa se entrelaçam 

e, à medida que intervêm, pensam a si mesmos. 

Na abordagem da sociologia clínica, segundo Takeuti e Bezerra (2012), faz-se possível 

a construção de uma postura de um clínico-pesquisador que questiona o conhecimento que ele 

próprio produz, favorecendo a apropriação deste pelos sujeitos, instituições e grupos 

envolvidos. O conhecimento é coproduzido com os sujeitos da pesquisa, ao mesmo tempo em 

que é vinculado às suas vivências. 

Sobre o tensionamento presente na pesquisa-intervenção, Takeuti (2002) acrescenta: 

 

– de um lado, vemo-nos norteados pela dinâmica da produção do 

conhecimento científico (da pesquisa: exterioridade em relação à situação, ao 

contexto e ao objeto estudado) e; 

– de outro, inclinados para a intervenção (a prática clínica que é da ordem do 

‘conhecimento intuitivo’ no ‘aqui e agora’: interioridade e implicação) que é 

orientada pela ideia de relação de ‘ajuda’, de facilitação à emergência das 

expressões, de identificação dos problemas vivenciados pelos sujeitos em 

situação de ‘análise’ (TAKEUTI, 2002, p. 59). 

 

Este estudo acompanha o processo de vivência da experiência da Tenda do Conto, 

dispondo-se à abertura para o novo; com disponibilidade para ver, escutar e deixar-se “tocar” 

enquanto se caminha e se produz, evitando o lugar de isolamento do observador/pesquisador e 

procurando conhecer em que circunstâncias ocorre, qual a capacidade (ou não) de proliferação, 

os efeitos provocados e as limitações e dificuldades enfrentadas.  

Rocha e Aguiar (2003) ressaltam que, na pesquisa-intervenção, sobressai-se a tendência 

das pesquisas participativas de assumir intervenções de caráter socioanalítico, ao investigar 

coletividades em sua diversidade qualitativa, referindo-se ao acompanhamento do cotidiano das 

práticas e às diferenças que se apresentam nos coletivos e voltando-se para a análise dos 

sentidos que, por sua vez, vão ganhando consistência nas práticas. Na pesquisa-intervenção, 

não se almeja uma mudança imediata da ação instituída; a mudança se dá por meio de uma 

outra relação entre teoria e prática, sujeito/objeto numa relação dinâmica de construção 

compartilhada. Os autores acrescentam que, “no âmbito da sociologia, a pesquisa-intervenção 

refere-se a uma micropolítica do cotidiano, construindo uma trajetória concreta dos 

movimentos” (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 71). 

Através do acompanhamento da experiência em ato, buscamos apreender os 

movimentos coletivos que favorecem a produção de singularidades, registrando as 

transformações ocorridas nos planos individuais e coletivos; tentando capturar as intensidades 
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das narrativas e dos encontros, procurando identificar as conexões existentes entre as 

expressões e experiências de cada um, mapeando e explorando os percursos por meio dos posts 

na Rede HumanizaSUS e utilizando diário de campo, arquivos da equipe que vivencia a prática 

da Tenda do Conto, encontros e entrevistas aos diversos atores (trabalhadores e usuários) 

envolvidos. 

A ideia da pesquisa foi apresentada aos integrantes das equipes das unidades de saúde 

de Panatis e Soledade I que constroem e vivenciam a experiência da Tenda do Conto, do período 

de 2007 a 2014. As equipes dessas unidades constituem importantes coletivos coautores nesse 

estudo. Com esses, a composição de arquivos de fotos, vídeos e relatos possibilitam rememorar 

as narrativas, mapear os lugares em que as experiências ocorrem, onde estão sendo recriadas, e 

pôr em análise o processo de trabalho do grupo, dificuldades, idas e vindas, aspectos que 

mobilizam ou paralisam o coletivo. 

Nessa relação dinâmica, os caminhos da pesquisa-intervenção seguem compondo uma 

produção do grupo envolvido, abrindo-se para processos onde novos sentidos são construídos. 

A pesquisa tenta, portanto, desvelar os novos sentidos que emergiram no processo, atuando 

como produtora de ações que provocam outros encontros no campo de disputas do trabalho em 

saúde. 

Encontros entre os envolvidos com as experiências foram acontecendo à medida que a 

prática era vivenciada, de modo que, na pesquisa, não se configuraram etapas sucessivas, mas 

caminhos que se construíram no acontecer da experiência indicando as aproximações 

necessárias no sentido dos objetivos a que se propôs o estudo. 

No decorrer da pesquisa, os sentimentos de inquietação e incompletude   

acompanhavam-nos e convidavam-nos a retornos, pausas e desvios. Na coprodução junto aos 

demais integrantes da Tenda do Conto, veremos, adiante, que inúmeras vezes nos sentimos 

convocados a irromper cristalizações, rever concepções e desmanchar o que parecia pronto. As 

leituras e compartilhamento de ideias e sensações em cada Tenda, conectadas à intensidade do 

vivido pelo grupo em cada relato publicado na rede HumanizaSUS e a cada evento ou oficina 

das quais participamos, impulsionavam-nos na busca de colocar em análise as tensões em novas 

conversas e novos encontros (alguns deles registrados aqui e no diário de campo). 

O modo como vem sendo continuamente construída e reconstruída a “oficina Tenda do 

Conto” (a ser descrita adiante), acrescentando e/ou retirando textos disparadores de discussões, 

alterando a sequência dos passos, aumentando o tempo dedicado à roda, recompondo-a junto 

aos participantes e recompondo-nos em cada local é um exemplo do que afirmamos acima. 
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A cada preparação para uma nova Tenda do Conto, cada montagem, cada gesto da 

equipe, desde o modo como os objetos são acomodados na mala até a escuta das narrativas e 

disposição das rodas, somadas às leituras e releituras do material compilado e dos autores que 

seguem se juntando à pesquisa, surgem os inquisidores olhares que inquietam. O que a sustenta 

e a faz perseverar existindo durante sete anos? O que move as pessoas a sentarem na cadeira de 

balanço diante de um público desconhecido e tecerem narrativas de suas vidas? Quais afetos os 

objetos, o cenário e as narrativas despertam? Como a equipe técnica que prepara e atua na Tenda 

do Conto vê e vivencia esta trajetória no que se refere às potencialidades, dificuldades e 

limitações? Como a escuta das narrativas interfere/opera no processo de trabalho cotidiano na 

unidade de saúde? Como o processo é vivenciado nos territórios onde a experiência vem sendo 

experimentada? 

Para a operacionalização do estudo, utilizamos, portanto, procedimentos diversos: 

pesquisa bibliográfica, recomposição dos acervos da equipe que acompanha a experiência 

(vídeos, anotações e fotografias), encontros com a equipe para discussão e reflexão, diário de 

campo, pesquisa na rede colaborativa HumanizaSUS e entrevistas aos técnicos que 

experimentam a prática em outros territórios. 

Na tentativa de oferecer ao leitor a possibilidade de acompanhar a experiência no seu 

acontecer, a tese apresenta-se sistematizada em três partes que se conectam.  

Inspiradas nos estudos de Certeau, sob a perspectiva da invenção do cotidiano, as artes 

de fazer, contar e inventar, nesse estudo, indicam as “astúcias anônimas” que se desviam do 

instituído; práticas (muitas vezes silenciosas e invisíveis) por meio das quais emergem as 

invenções compondo um agir concebido como arte. Em termos metodológicos, a pesquisa foi 

produzida, portanto, em três etapas que culminaram em capítulos que se entrecruzam: 

Artes de fazer: onde discorremos sobre os espaços do fazer: o SUS, a Atenção Básica, 

a Unidade de Saúde e as práticas inventivas; a invenção da Tenda do Conto: onde o processo 

de composição dos objetos, o cenário, a música e percursos da montagem e construção da Tenda 

são desvelados. Os registros em vídeos, o diário de campo, a observação e o diálogo com 

Certeau nortearam a feitura dessa etapa onde a história da experiência é narrada também pelos 

objetos. Considerando, a partir de Latour (2012), que os objetos agem, buscamos, junto à equipe 

de técnicos que acompanham a experiência, apontar algumas dessas ações, a partir das histórias 

contadas. 

Artes de contar: a vida pulsa nas habilidades e nas vozes dos narradores, usuários do 

SUS e trabalhadores que participam da experiência. Foram selecionadas as narrativas 
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consideradas mais significativas pela equipe que acompanha a experiência no período de 2007 

e 2014, ou seja, narrativas que a equipe julgou de maior relevância no sentido de suscitarem 

temáticas do mundo da vida (recordações dores e sensibilidade) que mais intensamente 

mobilizaram os afetos. Nesse capítulo, Benjamim e Bosi se juntam aos narradores e a equipe 

da Tenda do Conto ganha voz em uma tenda montada para si mesma, onde as narrativas mais 

marcantes, na visão da equipe, são apontadas e os sentidos que têm para si a experiência são 

descritos. As narrativas foram transcritas na íntegra a partir dos vídeos e áudios dos arquivos 

da equipe. É importante acrescentar que, atendendo ao desejo manifesto dos narradores de 

reconhecimento e autoria das narrativas, seus nomes reais foram mantidos.  

Artes de inventar: Neste capítulo, são explorados os conteúdos referentes à experiência 

publicados na rede colaborativa HumanizaSUS (RHS) e identificadas algumas relações entre a 

Tenda do Conto e os princípios básicos da Política Nacional de Humanização. A escolha pela 

RHS se deu por reconhecermos a referida rede como um espaço aberto que proporciona a 

visibilidade de práticas não hegemônicas de cuidado e que possibilitou a disseminação da Tenda 

do Conto provocando desdobramentos e microtransformações em outros territórios que 

experimentam e reinventam a prática. A experiência da Tenda do Conto (e experiências 

similares/reinvenções) é aqui pensada como abertura de um campo de possibilidades de modos 

de produção de saúde distintos dos que se apresentam no modelo hegemônico voltado para a 

medicalização dos corpos e da vida. Neste capítulo, considerando que a Tenda do Conto é 

permanentemente reinventada na Rede HumanizaSUS, percorremos 47 posts da rede por meio 

da tag Tenda do Conto, buscando os registros e efeitos da experiência nos participantes da 

referida rede colaborativa, e entrevistamos 11 profissionais de saúde que replicam e reinventam 

a prática em Natal/Rio Grande do Norte, Campo de Brito/Sergipe, Barbalha/Ceará, Vitória de 

Santo Antão/Pernambuco, Rio de Janeiro, Manaus/Amazonas e Canoas/Rio Grande do Sul.  
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3 CAPÍTULO I: ARTES DE FAZER: MONTANDO A TENDA DO CONTO 

 

3.1. Os espaços do fazer: o SUS e a Atenção Básica 2 

 

Enquanto reformas sanitárias no mundo inteiro tiveram a nítida orientação para o 

mercado e voltaram-se para os princípios de competição, focalização e contenção de gastos, no 

Brasil políticas de saúde tiveram especificidades impulsionadas por características históricas 

próprias. Marcado por uma história de dissociação de comandos entre as esferas de governo, 

desigualdades e fragmentação/duplicidade da prestação de serviços de responsabilidade 

pública, o setor de saúde vivenciou nos anos 1970 e 1980 um sólido movimento pró-reforma 

sanitária (ARAÚJO, 2004). 

No cenário do Brasil nos anos 1980 surge a proposta internacional de cuidados primários 

de saúde, decorrente da Conferência Internacional de Atenção Primária realizada em Alma-Ata, 

em 1978, ocasião em que a atenção primária foi reconhecida como uma atenção essencial, 

baseada em tecnologias e métodos práticos, cientificamente fundamentados e voltados para a 

educação em saúde, o saneamento ambiental, os programas maternos/infantis e o fornecimento 

de medicamentos essenciais (STARFIELD, 2004). 

O desenvolvimento social e econômico global da comunidade voltado para a 

revalorização da atenção primária à saúde, descaracterizada anteriormente pela medicina 

flexneriana, era o foco principal da Conferência de Alma Ata. É importante ressaltar que a 

referida medicina  norteada principalmente pelo mecanicismo – que concebe uma analogia 

possível entre corpo e máquina, um sistema passível de intervenção e de fragmentação para ser 

mais bem compreendido – e pelo biologicismo – que busca explicar as doenças, suas causas e 

consequências, fundamentalmente, pelo aspecto biológico – foi legitimada, a partir do relatório 

Flexner em 1910 que, ao calcar a prática médica exclusivamente pelo método científico 

(desconsiderando as práticas alternativas e voltando-se para os especialismos), consolidava o 

                                            
2 Os termos Atenção Básica e Atenção primária são utilizados indistintamente neste estudo, conforme 

sinalizado pelo Ministério da saúde em publicação de 2012: “A Política Nacional de Atenção Básica 

considera os termos “atenção básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos 

equivalentes.” (BRASIL, 2012, p. 22). A referida publicação explicita ainda que a atenção básica 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde utilizando “tecnologias de cuidado complexas 

[...] observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 

necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos” (BRASIL, 2012, p. 19) 



32 

 

 
 

espaço hospitalar como ambiente hegemônico da prática e, consequentemente, a medicina 

curativa como foco. 

Campos (2007) afirma que, no Brasil, antes de ser instaurado o SUS, o Estado, por meio 

da Previdência Social servia como uma espécie de seguro estatal que dinamizava o mercado da 

saúde sob a lógica da compra de serviços por procedimentos a hospitais privados, filantrópicos 

e consultórios; somente a partir dos anos 80 criou-se uma nova relação entre governo/Estado e 

movimento sanitário. 

Uma profunda crise econômica coincidindo com o processo de redemocratização do 

país, quebra do regime autoritário e incremento das forças de oposição caracterizou os anos de 

1980 no Brasil. O movimento sanitário, composto por sanitaristas, representantes das 

Comunidades Eclesiais de Base e da sociedade civil organizada, erguia suas bandeiras de luta 

voltadas para a melhoria das condições de saúde da população, o reconhecimento da saúde 

como direito universal, a reorientação do modelo de atenção sob os princípios da equidade e da 

integralidade, e a reorganização do sistema com a descentralização (MERCADANTE et al., 

2002). 

Para a legitimação dessas teses, a construção de uma sólida aliança política foi decisiva. 

Na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, discutiu-se a ampliação do conceito de saúde 

e o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado. Na ocasião, foram 

também amplamente discutidas e, posteriormente, incorporadas ao texto constitucional, em 

1988, a instituição do Sistema Único de Saúde, com comando único em cada esfera de governo, 

e a participação popular como instrumento de controle social. 

Campos (2007) considera que a VIII conferência unificou as diversas tendências 

existentes no movimento sanitário, avaliando que o trabalho em saúde era utilizado como 

instrumento de luta contra a ditadura por um amplo segmento do movimento que, ao buscar, 

além de prevenir e curar doenças, uma politização de trabalhadores de saúde e populares, 

fortalecia o lema “saúde e democracia”. Alguns integrantes envolvidos com a educação popular, 

a medicina comunitária e a atenção primária aproximaram-se da base social por meio das 

comunidades urbanas e rurais, estimulando a participação comunitária e dando origem à diretriz 

da gestão participativa – uma das diretrizes inovadoras do Sistema Único de Saúde em relação 

a outros sistemas.  

É importante lembrar que a I Conferência Mundial de Promoção da Saúde, ocorrida em 

1986 e reconhecida pela Carta de Ottawa, ao considerar a saúde uma fonte de riqueza humana 

difundiu-a como um bem socialmente produzido e relacionado à alimentação, à renda, à paz, à 
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moradia, à educação, à justiça social e à equidade, considerando que a estratégia de promoção 

da saúde exige ações conjuntas entre os diferentes setores sociais. 

Outro avanço significativo se deu no campo da Seguridade Social. Incorporado à 

Constituição Brasileira, o conceito do referido campo como “Um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social” constituiu-se em uma das mais importantes 

inovações na área, especialmente, por integrar saúde, previdência e assistência social. O novo 

conceito, além de reconhecer a saúde como um direito social, define um novo paradigma para 

a ação do Estado no campo da saúde (MERCADANTE et al., 2002). 

Na década de 90, o Sistema Único de Saúde encontra resistências como política efetiva 

para a saúde. Interesses do setor privado e da forte influência neoliberal restringem o papel do 

Estado, favorecendo a coexistência de três tipos de projetos: o projeto do SUS, com 

fundamentação e bases legais, mas ainda uma promessa como práxis social; um projeto 

neoliberal, hegemônico ao nível das relações estruturais concretas, mas dissonante com a 

legislação sanitária; e um projeto racionalizador. Dentro da proposta neoliberal, predominam 

os interesses privados de mercantilização da saúde, do corpo, da vida e da morte que negam a 

promoção da saúde capitaneada pelo Estado, evidenciando uma lógica mercantil, em detrimento 

da lógica social (CAMPOS, 1997). 

Nesse contexto, ampliou-se o debate nacional e a proposta da Estratégia Saúde da 

Família surge como uma das alternativas para a reorientação do modelo assistencial, 

predominantemente curativo e pouco resolutivo. Suas origens remontam ao movimento da 

medicina familiar que se deu nos EUA na década de 60, na tentativa de introduzir reformas no 

processo de ensino médico. Espalhando-se, na década de 70 para o Canadá, México e alguns 

países europeus, o movimento deslocou-se das instituições de ensino para os serviços. No 

Brasil, segundo Teixeira (2004), o movimento emergiu como proposta de formação de pós-

graduação em Medicina Geral e Comunitária, sendo absorvido como fundamentação da atenção 

primária de saúde. 

No final da década de 80, o Programa do Médico da Família consolidado em Cuba teve 

forte influência no sentido de quebrar resistências dos profissionais de saúde de esquerda, sendo 

considerado como importante proposta para repensar o atendimento médico voltado para as 

unidades família e comunidade. 

Na década de 90, impulsionado pelas limitações dos serviços de saúde evidenciadas no 

Brasil durante as epidemias de cólera e dengue, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
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(PACS), ao demonstrar forte impacto sobre o controle da mortalidade infantil e controle de 

epidemias, foi expandido e incorporado em diversos municípios (VASCONCELOS, 2001). 

A Estratégia Saúde da Família, inicialmente denominada como Programa Saúde da 

Família, foi discutida em 1993 no Ministério da Saúde juntamente com a proposta de expansão 

do PACS. Na ocasião, reconhecendo a importância deste último, sinalizava-se a ampliação da 

equipe por meio da inserção de outros profissionais e o aumento da cobertura assistencial 

(VILAR, 2009). Assim, em 1994, após intensos debates entre o Ministério da Saúde e 

coordenadores de experiências de atenção primária centradas nas dimensões família e 

comunidade, foi lançada a Estratégia Saúde da Família como um projeto nacional de 

reorientação dos serviços básicos de saúde. 

Nesse sentido, a ESF surgiu como uma estratégia de aprofundamento da qualidade dos serviços 

de saúde diante da complexidade das situações de exclusão social e da necessidade de sociedade 

e Estado se responsabilizarem por essas famílias, reconhecendo o caráter excludente do modelo 

vigente (VASCONCELOS, 2001). 

Franco e Merhy (1999) destacaram, entretanto, que a ESF, destinada a provocar 

mudanças no modelo assistencial, apresentava algumas contradições, tais como: caráter 

focalizante (ao direcionar-se às regiões mais pobres e sob a influência de organismos 

internacionais financiadores), o alto grau de normatividade na sua implantação, o caráter 

exacerbadamente prescritivo e a mitificação do médico generalista (como se este profissional 

conseguisse por si só implementar novas práticas de saúde). Diante do exposto, os autores 

refletem que caberia aos profissionais: 

 

[...] ignorar as prescrições e manter a lógica atual (as diversas planilhas podem 

ser preenchidas de forma “criativa”); aceitar as prescrições, recapitulando os 

objetivos, mas mantendo o compromisso principal do serviço de saúde, não 

com os usuários, mas sim com os novos procedimentos; e finalmente a equipe 

pode ignorar parcialmente as prescrições e dedicar-se criativamente a intervir 

na vida da comunidade em direção à melhoria de suas condições de vida 

(FRANCO; MERHY, 1999, p. 52). 

 

Apesar de tentar reafirmar na Atenção Básica, a partir da estratégia supracitada, o 

trabalho em equipe, a possibilidade de gestão participativa e a adscrição da clientela em 

território definido, a clínica tradicional ainda presente tende a se responsabilizar pela doença e 

não pelo sujeito. Entre outros fatores, a ideia de Atenção Básica e de atenção primária 

compreendida como primitiva ou como um segmento de menor complexidade persiste, 

impedindo que se desenvolvam sistemas integrados com garantia de acesso integral aos 
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cuidados de saúde. No que se denomina primário, reside a alta complexidade que, no caso do 

Brasil, é confundida com alto custo. A Atenção Básica reveste-se de alta complexidade que 

exige novas produções teóricas, políticas, culturais, técnicas e subjetivas e requer recriação de 

saberes, práticas e tecnologias e, consequentemente, ação e interação entre seus profissionais 

(PASCHE, 2010). 

É importante reconhecer que não se dispõe de uma rede de Atenção Básica com ampla 

cobertura e com eficácia adequada. Além disso, verificam-se a insuficiência de financiamento 

e a ausência de uma política de pessoal. Diagnóstico recente realizado pelo Ministério da Saúde 

demonstra que, para atingir a meta de 2,7 médicos por mil habitantes (proporção encontrada no 

Reino Unido que, depois do Brasil, tem o maior sistema de saúde público de caráter universal) 

seriam necessários hoje mais de 168.424 médicos. Mais de 1.900 municípios têm menos de um 

médico para 3 mil habitantes na Atenção Básica e, dos 371.788 médicos brasileiros, 260.251 

atuam nas Regiões Sul e Sudeste (BRASIL, 2013). 

Entre os temas que se apresentam significativos para a ampliação da eficácia da Atenção 

Básica, está a necessidade de uma reorganização dos processos de trabalho que implique na 

organização em rede dos serviços de saúde. É preciso estar atento ao fato de que apenas as 

questões aqui suscitadas não garantem as mudanças nesse nível de atenção, tendo em vista a 

necessidade de operar diretamente nos espaços moleculares do trabalho. 

Assim, faz-se necessário um conjunto de aportes teóricos e metodológicos que incidam 

sobre a organização dos processos de trabalho, operando sobre os papéis profissionais e seus 

núcleos de saberes, para que sejam produzidos cuidados voltados para as reais necessidades dos 

usuários nessa complexa teia da produção de saúde (PASCHE, 2010). 

Feuerwerker (2011), em debate sobre a implicação dos trabalhadores na Atenção Básica 

à saúde, enfatiza que há uma concepção equivocada de que o trabalho nela é simples; defende 

que este é um lugar fundamental onde a vida ou a morte do SUS pode ser definida e ressalta a 

necessidade urgente de investimento cotidiano nesse nível de atenção, pois mesmo os 

profissionais que são fortemente militantes demonstram intensa desmotivação.  

As dificuldades e limitações impostas no trabalho em saúde no campo da Atenção 

Básica reportam-nos às questões trazidas por Pelbart (2009) no texto "mais perguntas sobre 

resistência e criação": 

 

De que recursos dispõe uma pessoa ou um coletivo para afirmar um modo 

próprio de ocupar o espaço doméstico, de cadenciar o tempo comunitário, de 

mobilizar a memória coletiva, de produzir bens e conhecimento e fazê-los 

circular, de transitar pelas esferas consideradas invisíveis, de reinventar a 
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corporeidade, de gerir a vizinhança e a solidariedade, de cuidar da infância ou 

da velhice, de lidar com o prazer ou a dor? (PELBART, 2009, p. 139). 

 

3.2 Unidade de sáude do Panatis: território de criação 

 

Adentramos no território do Panatis, onde atuamos há 13 anos, acompanhadas das 

reflexões trazidas por Pelbart. Ao observarmos, na entrada da sala dos agentes comunitários de 

saúde, o mapa do território traçado junto às equipes que implantariam a Estratégia Saúde da 

Família na Unidade de Saúde do Panatis no ano de 2000, nossos olhares transcendem as linhas 

e cores que demarcam as áreas adscritas a cada equipe e passeiam pelas lembranças dos 

percursos desde a nossa chegada. Por falta de espaço dentro da unidade, acomodávamo-nos sob 

as árvores do pátio, portando as fichas de cadastramento das famílias. 

Para transitar entre as ruas, avenidas, vilas e becos, tornava-se imprescindível a 

companhia dos agentes comunitários de saúde. Alguns deles, moradores da localidade desde a 

infância, descreviam-nos, enquanto caminhávamos, imagens do passado quando o transporte 

mais utilizado era o trem e o acesso à água só era possível por meio de um poço que pertencia 

a um dos moradores. Construído em 1979 por uma empresa do Ceará, muitas ruas do conjunto 

Panatis ganharam nomes de cidades desse estado. Os moradores mais antigos contam que, com 

a construção do conjunto, veio o acesso à água, à energia, à escola, creche e, em seguida, a 

construção do posto de saúde. 

Localizada na zona norte de Natal, no Bairro Potengi, assim nominado em referência ao 

rio que banha a cidade, a Unidade de Saúde do Panatis funciona com quatro equipes de saúde 

da família, abrangendo em seu território 3.200 famílias adstritas. Cada equipe é composta por 

um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, cinco agentes comunitários, um 

dentista e um técnico em saúde bucal. 

Chegamos entre mapas, fichas de cadastros e perdidos em meio a siglas: SIAB (Sistema 

de Informação de Atenção Básica), SSA2 e PMA2 (relatórios da situação de saúde e 

acompanhamento das famílias), HIPERDIA (registros de acompanhamento de hipertensos e 

diabéticos), delimitações de áreas e cores; quadras e quarteirões pintados nas cores verde, azul, 

amarela, vermelha. Estavam, a partir daí, divididas as equipes. Reutilizando prontuários 

antigos, recortando, colando, consertando, organizamos o arquivo e as agendas. Na imprensa 

local propagava-se o novo programa, com a promessa de médico e medicamentos de casa em 

casa.  Em cada domicílio tentávamos difundir a ideia do que viria a ser o Programa Saúde da 

Família, segundo os princípios de responsabilização pelo território, atenção integral e 
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participação. Reuníamo-nos sob as árvores, na praça ou no conselho comunitário junto ao qual 

discutíamos questões relacionadas aos serviços da unidade e à comunidade. Essa parceria, 

juntamente com a URBANA e a escola estadual local, possibilitou, na ocasião, a improvisação 

de um campo de futebol no terreno baldio ao lado da unidade, onde o lixo constantemente 

acumulava-se. 

As incontáveis conversas nas portas, na sala dos agentes e durante as reuniões das 

equipes acerca das angústias e dores sentidas diante do sofrimento das famílias atendidas que 

se desvelavam na ocasião das visitas domiciliares, motivaram o estudo realizado na 

especialização em saúde da família no ano de 2004 e premiado na I mostra de Saúde da Família 

no estado do Rio Grande do Norte intitulado “Sofrimento familiar: sentidos e ações dos 

profissionais de saúde da família no município de Natal/RN”. O referido estudo, por meio de 

entrevistas aos profissionais de saúde de diversas unidades de saúde da zona norte de Natal, 

utilizando-se de entrevistas nos locais de trabalho e aplicação de 103 questionários envolvendo 

os profissionais que compunham as equipes de saúde da família, buscou identificar as situações 

de sofrimento na área de atuação, e as ações realizadas para seu enfrentamento. Diante disso, 

os profissionais de saúde apontaram para uma sobrecarga emocional, relatando sentimentos de 

impotência, angústia e tristeza, ao mesmo tempo em que sofriam a cobrança por atendimentos 

individuais e a falta de suporte institucional (GADELHA, 2004). As falas colhidas no estudo, 

posteriormente, ganharam expressão artística em oficina realizada na unidade em parceria entre 

profissionais do teatro e profissionais de saúde, culminando com a apresentação “Panatis 

Encena”, na ocasião da comemoração dos cinco anos da ESF no Panatis. 

A exemplo de diversas outras do município, a unidade sofre com a precariedade das 

condições de trabalho e falta de profissionais desde a implantação da Estratégia Saúde da 

Família. Três dos “médicos de família” existentes foram contratados recentemente através do 

PROVAB (Programa de Valorização da Atenção Básica) – Programa que cria o incentivo aos 

médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas para que atuem na Atenção Básica de municípios 

com carência de profissionais, em áreas de extrema pobreza e periferias das regiões 

metropolitanas (BRASIL, 2013). 

Assim como outras unidades de Atenção Básica do município e do país, a Unidade segue 

a agenda de ações programáticas do Ministério da Saúde relacionadas ao atendimento 

domiciliar, atividades de planejamento e de educação em saúde, vigilância à saúde e ciclos de 

vida: saúde da mulher (prevenção de câncer de colo de útero e de mama, prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/AIDS, assistência ao pré-natal e puerpério, assistência ao 
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planejamento familiar), saúde da criança (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

imunização, controle das infecções respiratórias agudas), saúde do adolescente, saúde do 

trabalhador, saúde do idoso. 

A sensação de que as ações são insuficientes para a transformação de um cenário onde 

prevalecem as queixas, as dores e os relatos de sintomas diversos acompanha a rotina dos 

trabalhadores de saúde. Na Unidade, os pedidos de ajuda começam no momento da chegada. 

Nos diferentes espaços, na sala dos agentes de saúde, nos corredores, nas calçadas, há sempre 

alguém com alguma demanda. Ao transitarmos nela, frequentemente somos interceptados no 

percurso com solicitação de visitas domiciliares, de informações acerca de exames, 

medicamentos, encaminhamentos para consultas especializadas e demandas que requerem 

tempo, atenção, escuta e habilidade. 

O perfil nosológico da área não difere muito da maioria das demais áreas da região: 

diabetes, hipertensão, infecções respiratórias e de pele, tuberculose, verminoses, anemia, cárie 

dentária, doenças sexualmente transmissíveis e inúmeras queixas diárias sem diagnóstico 

aparente: cefaleia, mialgia, insônia, fadiga, stress, desânimo, entre outras. 

Em síntese, a falta de profissionais de saúde e insumos básicos, assim como as condições 

desfavoráveis das estruturas físicas das unidades básicas e hospitalares no Município de Natal, 

o baixo investimento na educação permanente, formas de contratação instáveis são alguns dos 

fatores que alimentam uma crise relacionada à gestão e qualidade dos serviços públicos. 

No cotidiano, é possível constatar nas falas dos trabalhadores, dificuldades nas relações 

entre os profissionais, entre esses e os usuários, assim como um despreparo para lidar com as 

dimensões subjetivas do trabalho em saúde. Lidar com a doença, o sofrimento, a dor e a morte 

significa lidar também com as próprias limitações e com o próprio sofrimento.  

Em meio às adversidades diversas, diante de um cenário de desmotivação dos 

trabalhadores, fragmentação das práticas e falta de investimentos em educação permanente, de 

que modo desfazer a relação dor-desprazer-trabalho? Nesse sentido, faz-se necessária a criação 

de condições de emergência de fazeres que possibilitem visibilidade às práticas e afirmem o 

trabalho como criação, produção de si e do mundo (BARROS, R.; BARROS, M., 2007). 

Nessa perspectiva, algumas invenções possibilitaram à Unidade do Panatis ser 

reconhecida em suas singularidades pelos gestores, no meio acadêmico onde transitam 

estagiários e pesquisadores, e na Rede HumanizaSUS, onde foi possível dar visibilidade a 

algumas experiências que atravessam as rotinas protocolares utilizando-se da arte, da música, 

da mudança de ambiente e da conversa nos espaços coletivos, constituindo-os em convidativos 
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e acolhedores espaços que atraem a participação de usuários e trabalhadores. Dentre estas 

experiências, destacamos:  

Projeto “Posso Ajudar”: A partir de uma atividade na sala de espera da unidade realizada 

por estagiários das disciplinas Saúde e Cidadania e Estágio Integrado (Departamento de 

Enfermagem) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN onde usuários, ao 

serem indagados sobre o serviço, expressaram suas insatisfações relacionadas ao tempo de 

espera e à falta de acesso às informações, surgiu a ideia do Projeto “Posso Ajudar”. Com vistas 

à redução do tempo de espera e reorganização do fluxo dos serviços, os agentes de saúde 

circulam na sala de espera da unidade acolhendo as demandas diversas, intermediando alguns 

conflitos no arquivo, na sala de vacinas e na marcação de consultas referenciadas. A experiência 

tem proporcionado aos usuários informações acerca do fluxo da unidade e estimulado maior 

participação, ao possibilitar a abertura de espaços para a escuta de críticas e sugestões. 

Grupo de estudos e reflexões das práticas: criado por meio da articulação entre as 

unidades de Panatis e Soledade I (unidade vizinha), consultoria da Política Nacional de 

Humanização no Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal) e Secretaria de Saúde Pública do estado 

(SESAP/RN), o grupo, utilizando-se do método da roda, a partir das narrativas ouvidas na 

Tenda do Conto, da leitura de textos relacionados ao trabalho em saúde na Atenção Básica e de 

questionamentos do fazer cotidiano, tem experimentado a troca de saberes e experiências entre 

os participantes. Ao final de cada roda, o texto discutido é exposto na sala em um “varal”, para 

que todos da Unidade tenham acesso às leituras e releituras. Os temas em discussão são 

propostos pelo próprio grupo, a partir das reflexões realizadas e, a cada roda, profissionais de 

outros serviços são convidados para apoio e troca de experiências. Esses encontros têm 

fornecido subsídios que possibilitam aberturas de novos caminhos para pensarmos o duro 

cotidiano das práticas. 
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Figura 1 – Grupo de estudos e reflexão das práticas 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

 

Nessa perspectiva, além das experiências descritas nos deteremos, a seguir, em duas das 

experiências consideradas práticas inventivas desenvolvidas na Unidade de Saúde do Panatis, 

que emergiram no ano de 2011 e são consideradas pelos profissionais envolvidos no Projeto 

Posso Ajudar e no grupo de estudos e reflexões das práticas como desdobramentos da 

grupalidade construída com a experiência da Tenda do Conto. As experiências vêm 

acontecendo com a participação crescente de trabalhadores e usuários. 

 

3.2.1  

 

Cinco minutos pelo SUS: ações de fomento à cidadania em sala de espera da Unidade 

Básica de Saúde 

 

“Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de 

ser feliz”. Com estes versos entoados ao violão, o dentista Siqueira junta as pessoas diariamente 

na sala de espera lotada da Unidade de Saúde do Panatis: 

 

Gostaria que vocês me escutassem cinco minutos; cinco minutos, apenas. E 

podem marcar aí no relógio. O SUS está na vida da gente, no dia a dia, tenha 

ou não tenha plano de saúde. O SUS está olhando a qualidade da água, está no 

controle de vetores de doenças, no Serviço de Atendimento de Urgência 

(SAMU), sem perguntar se você tem carteira de plano de saúde. É um sistema 
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que está na Constituição e a gente só precisa fazer o SUS se tornar melhor. A 

gente chega aqui, pega medicamento pra diabetes, pra hipertensão, tem a 

vacinação garantida, coisa que nem um plano de saúde dá. Muito pelo 

contrário, o plano de saúde faz da doença mercadoria. Você vai ficando velho, 

ele aumenta o preço. Então, saúde não é banana, não é melão, não é feijão que 

se vende em feira. Saúde é um bem extraordinário que a gente deve ter pra 

viver mais e melhor. Então, como diz a música, cada um de nós compõe a sua 

própria história, é preciso a gente se comprometer com o SUS. E o SUS ainda 

abre os braços pra você participar dele. Conselho municipal, estadual e 

federal, eles têm cinquenta por cento de nós, do povo. Então, é preciso que 

tenhamos uma boa representação. Quem quiser participar aqui dessas 

discussões, dá o nome, o telefone e a gente avisa quando tiver reunião. A gente 

não pode deixar que a ganância do capital continue com seus tentáculos dentro 

do SUS retirando o que é nosso. Antigamente, era o INPS, quem não tinha 

essa carteirinha era considerado indigente. E o SUS foi construído para 

garantir o direito à saúde de todos. Nós, profissionais de saúde, a gente já luta 

para mantê-lo, mas o principal soldado da luta é o usuário. Nós, profissionais, 

também somos usuários. Todos nós usamos o SUS. Então, todo dia, quando 

eu chego aqui eu falo: a cinco, quatro, três, duas pessoas, uma. A grande 

marcha começa no primeiro passo. Por sinal, a maior marcha do mundo quem 

fez foi o Brasil: a coluna Prestes. Cada cidadão brasileiro, independente de 

partido político, do credo, da religião que tenha, é segurar o SUS e fazer com 

que ele melhore. Tem que haver prestação de contas dos recursos e a gente 

tem que estar dentro dos conselhos. Essas reuniões que a gente faz aqui já têm 

uma força enorme. Essa luta pelo SUS é tão importante quanto aquela que a 

gente teve contra a ditadura. (Justiniano Siqueira, dentista da USF Panatis – 

Natal/RN com os usuários que esperam sua vez nos atendimentos). 

 

As pessoas escutam atentamente. No final, fazem questionamentos. Queixas sobre o 

atendimento são registradas no ‘caderno do SUS’ e, logo em seguida, é lançada a pergunta: 

“Quem quer falar do SUS junto comigo?”. Os nomes e telefones são registrados e uma nova 

roda com um grupo menor é agendada com o objetivo de trazer o discurso do usuário para a 

“sala de espera”, fazer crescer o grupo, “formar militantes do SUS para contribuir diariamente 

com os cinco minutos pelo SUS na perspectiva de multiplicar esse tempo nos outros espaços”.  

Para melhor compreendermos como surgiu essa prática inventiva, faz-se necessário 

retomar alguns percursos, buscar a visualização das circunstâncias e contextos que a 

impulsionaram. 

No ano de 2011, no Município de Natal-RN, vivenciava-se o processo de terceirização 

dos serviços na saúde que se intensificou com a implantação das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA). Somava-se a isso a agudização da precarização do trabalho nas unidades 

básicas comprometendo drasticamente a qualidade dos serviços aos usuários e, 

consequentemente, os princípios basilares do SUS. 

Na Unidade de Saúde da Família do Panatis, por noventa dias, os consultórios 

odontológicos encontravam-se sem funcionamento por falta de materiais e de manutenção dos 
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equipamentos. Nesse cenário, o dentista começou a circular pela sala de espera da unidade 

tentando conversar com os usuários acerca da situação. Verificando a boa receptividade 

demonstrada pelos usuários que aguardavam atendimento e disponibilidade em participar da 

conversa, solicitava a cada um uma “prosa” de cinco minutos. Uma agente de saúde que 

participava do acolhimento no Projeto “Posso Ajudar”, implantado na unidade com vistas a 

prestar informações sobre os fluxos e funcionamento do serviço no local, decidiu participar e 

sugeriu ao dentista que começasse a conversa com uma música no violão; um modo de chamar 

a atenção dos presentes no conturbado espaço de espera de atendimento para o início de uma 

“prosa” de cinco minutos: “Cinco minutos pelo SUS”. 

 

3.2.2. Pro dia nascer feliz: acompanhamento coletivo de crianças. 

 

Figura 2 – Acompanhamento coletivo de crianças 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2011. 

 

Tradicionalmente, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças 

em unidades de saúde acontece de forma individual dentro dos consultórios. Geralmente, as 

crianças que aguardam nos corredores ficam exasperadas e choram com facilidade devido às 

mudanças em sua rotina e pelo aglomerado de pessoas em ambientes estreitos e desconfortáveis.  

Diante da situação, uma estagiária do curso de graduação em enfermagem da UFRN na 

Unidade de Saúde do Panatis, lançou a ideia de utilização do espaço de reuniões para o referido 

atendimento, com o objetivo de minimizar o desconforto das crianças e buscar a maior 
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participação dos pais. Sobre o piso do espaço coletivo, colocou-se um edredom e foram 

espalhados brinquedos. Uma caixa tocando músicas suaves conferia ao ambiente uma atmosfera 

tranquila e aconchegante. Enquanto a enfermeira examinava as crianças buscando a 

participação dos pais e abrindo espaços para questionamentos, a dentista e a técnica em saúde 

bucal, que também aderiram à ideia, faziam orientações sobre essa saúde e aplicação de flúor. 

Várias fotos registraram as reações das crianças diante das outras, suas interações e socialização 

e momentos de descobertas do corpo, do espaço, dos objetos. 

As experimentações acima descritas não implicam apenas uma mudança de ambiente. 

Provocam “abalos” e “deslocamentos” no modo de pensar/fazer. Observa-se que 

experimentações que começaram apenas com a mudança de ambiente acabam provocando 

também modos diferentes de pensar/fazer da equipe. 

É importante lembrar que as experiências acima descritas encontram no cotidiano, 

dificuldades diversas de viabilização, entre elas: o espaço físico que não favorece escuta e 

conforto adequados; o foco dos gestores, em geral, voltado para a produção quantitativa de 

atendimentos não valorizando essas iniciativas; falta de adesão e apoio de alguns trabalhadores 

de saúde que se sentem “perturbados” em sua rotina pela mudança de fluxos dentro da Unidade; 

o grande número de demandas individuais e burocráticas que opera gerando uma sobrecarga no 

profissional envolvido, restringindo o seu tempo disponível para essas ações.  

Podemos verificar que as práticas inventivas aqui descritas surgiram em momentos de 

desânimo e cansaço vivenciados por um grupo num determinado momento do seu trabalho no 

SUS. Observamos, nesses momentos, que dificuldades do trabalhador, a sensação de 

impotência e desânimo podem ser revertidas com a criação de espaços de liberdade. O trabalho 

permite a criação, a invenção de novos processos e do próprio trabalhador. Por meio das práticas 

inventivas, sentimos a potência do grupo de estar junto para criar, reinventar-se, reposicionar-

se no mundo e abrir-se para mudanças. Nessa perspectiva, adentraremos na prática inventiva 

Tenda do Conto, foco central do nosso estudo. 

 

3.3 A invenção da Tenda do Conto 

 

Ano de 2007. Na cozinha ao redor da mesa, no tamborete oferecido ao lado do tanque 

coletivo de lavar roupas de uma das vilas, na cadeira puxada para um lugar mais arejado do 

quintal, sob as árvores ou nas calçadas – em qualquer que fosse o recanto, as histórias fluíam 

como se estivessem à espreita, esperando o momento certo para serem contadas. Com a 
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pesquisa “Beirando a vida, driblando os problemas: estratégias de bem viver” (GADELHA, 

2007), buscávamos compreender como aquelas mulheres, moradoras do bairro Potengi e 

adscritas à ESF da Unidade de Saúde do Panatis – região norte do Município de Natal/RN –, 

vivendo em situações de precariedade, sendo, em sua maioria, únicas provedoras de suas 

famílias, enfrentavam as adversidades do cotidiano. Colhemos histórias. Histórias de perdas, 

de resistências e superações iam sendo desveladas nas vozes, gestos e olhares de mulheres que, 

anteriormente, conhecíamos apenas como usuárias do SUS. 

Florbela3 contou-nos dos catorze longos anos de saudades da filha que havia deixado a 

casa para tentar trabalho em Recife/PE. A canção “prece ao vento” ainda ecoa em nossas 

memórias: momento em que Florbela se libertava das pressões do cotidiano e se ocupava em 

traduzir sua saudade cantando enquanto retirava o pó do porta-retratos onde a filha exibia um 

sorriso infantil. 

Em outra esquina, o cheiro de tecido novo das cortinas dependuradas na sala exibindo 

flores coloridas anunciava o empenho de Adélia em nos receber com alegria. Sob as chuvas de 

maio que teimavam em escorrer pelas goteiras da casa, enquanto as crianças brincavam no 

quintal em um tobogã improvisado, Adélia nos contava que havia dez anos fazia uso de 

ansiolítico, mas o que a sossegava era a caminhada sem rumo pelas ruas desertas e escuras na 

madrugada: uma das mãos carregando o velho lampião; a outra, puxando o menor dos onze 

filhos. 

Vinda do interior para fugir do companheiro que a violentava, Gabriela descrevia que, 

a primeira vez que viu o mar, sentiu-se abraçada, livre, mas sabia que jamais esqueceria o 

passado triste: “Sangrando por dentro, não dá pra lavar as feridas da alma”. 

As diversas formas de superação dos problemas presentes nas narrativas, a disposição 

dos objetos, as imagens dos santos dependuradas nas paredes, as fotografias de família, o 

aparelho de som cuidadosamente coberto, as roupas estendidas no varal foram desencadeando 

uma intimidade que transformava os estranhamentos iniciais em encontros. À medida que 

colhíamos fragmentos de histórias de vida das mulheres do nosso estudo em seus domicílios, 

observávamos o quanto a escuta modificava nossos olhares. As diversas formas de 

enfrentamento dos problemas, das perdas, das precariedades, as histórias contadas nos 

encantavam desafiando os nossos modos de fazer saúde com foco na doença, no corpo que 

adoece, e a lógica utilizada nos consultórios médicos e nos fluxos dos programas: a busca por 

                                            
3 Na pesquisa dissertativa “Beirando a vida, driblando os problemas: estratégias de bem viver”, os nomes 

reais foram substituídos por nomes de poetisas. 
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hipertensos, diabéticos, idosos acamados, gestantes e crianças de forma compartimentalizada, 

desconectada do todo. Percebíamos que uma diversidade de demandas sociais e afetivas 

presentes nos serviços de saúde é, muitas vezes, traduzida como doenças, constituindo um 

cenário onde prevalece a medicalização. 

Recorrendo aos estudos de Heller (1989), aos de Certeau, Giard e Mayol (1996) sobre 

o cotidiano e Martins (2006) acerca da dádiva, discorre-se sobre as estratégias/táticas 

encontradas pelas entrevistadas no enfrentamento das adversidades vividas no cotidiano e as 

invenções que lhes garantem sobreviver e seguir em frente, vislumbrando possibilidades que 

lhes permitam sair da margem da vida. 

Ao finalizarmos as entrevistas, no momento de nos despedirmos, as entrevistadas 

manifestavam bem-estar e gratidão pela escuta, impulsionando-nos a pensar em novos 

caminhos de um fazer saúde com sensibilidade que possibilitasse a saída do sentimento de 

solidão e a expressão das vozes nas histórias tantas vezes silenciadas. 

Considerando saúde como um processo que incorpora diversas dimensões, a pesquisa 

dissertativa “Beirando a vida, driblando os problemas: estratégias de bem viver”, apontou a 

necessidade de ampliação de espaços de escuta nos serviços que possibilitassem a expressão de 

valores, significados e vivências dos usuários. 

As mulheres que participaram do estudo percorrem um interminável trajeto voltado para 

o trabalho doméstico e para o cuidado com a família. Atentas aos corpos dos outros, seus gestos 

cotidianos escondem os próprios desejos nas trilhas apontadas pelas necessidades básicas ao 

mesmo tempo em que, imersas na invisibilidade dada pela sociedade às ocupações cotidianas, 

não encontram o reconhecimento de que são responsáveis pela manutenção da vida. 

Na referida pesquisa, adotou-se o sentido dado por Heller (1989) ao cotidiano: a vida 

do ser humano em sua inteireza; suas habilidades, sentimentos, paixões e capacidades, 

compreendendo que essa cotidianidade está no centro do acontecer histórico e não fora dele – 

“as grandes ações não cotidianas que são contadas nos livros de história partem da vida 

cotidiana e a ela retornam” (HELLER, 1989, p. 20). 

Viver e sobreviver; o refúgio religioso; dar, receber, retribuir; a Estratégia Saúde da 

Família: em busca de uma razão sensível, constituíram a essência do estudo e expressaram os 

modos de dizer não dessas mulheres às situações de exclusão do mercado de trabalho formal, 

privações das necessidades básicas, vulnerabilidade à violência e adoecimento que lhes são 

impostas. O estudo afirmou em suas considerações finais: “como profissionais de saúde, 

precisamos estar atentos às diversas e criativas habilidades de atuação no cotidiano dessas 
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famílias, para que possamos, junto a elas, reinventar um novo jeito de fazer saúde” 

(GADELHA, 2007). 

No decorrer da pesquisa, as reuniões dos grupos que aconteciam na Unidade voltadas 

para adoecimento e controle dos corpos negligenciavam os saberes e distanciavam os 

trabalhadores de saúde das vidas que ali se produziam.  Assim, tentando uma maior 

aproximação, em uma das reuniões, foi sugerido que cada um falasse livremente sobre si. 

Apesar de a grande maioria demonstrar estranhamento diante da proposta, uma das 

participantes afirmou que sua vida “daria um filme”. Agendou-se, na ocasião, uma filmagem 

(artesanal) para a reunião posterior, identificando aqueles que, espontaneamente, se dispunham 

a participar do desafio. 

O vídeo “sobre anjos, borboletas e beija-flores”, gravado com uma pequena filmadora 

em uma das salas de atendimento da Unidade e exibido durante a reunião do grupo, mostrava 

Dona Maria (hoje falecida), 92 anos, entoando uma canção de amor; Seu Olívio, um poeta de 

85 anos, contando sua história em versos; Dona Rosário, relatando sobre “a falta de um lugar 

para pousar” na sua difícil infância, o enfrentamento das privações vividas e suas superações, 

entre outras histórias (GADELHA; FREITAS, 2010). 

A exibição do vídeo de duração de vinte minutos contou com cinquenta e dois atentos 

usuários que, ao final, aplaudiram a sessão.  

O compartilhamento das narrativas evocava a escuta de si e do outro; somava-se às 

leituras e reflexões feitas junto à equipe e apontava para um movimento de revisitação das 

práticas voltadas para a valorização e o reconhecimento do outro. 

Adotamos, assim, a prática de levar objetos com valor afetivo para a Unidade de Saúde. 

Enquanto eram postos sobre a pequena mesa/birô de um dos consultórios no velho galpão 

destinado às reuniões, uma usuária se aproxima e pergunta: – Isso é uma tenda? A resposta veio 

rápida, sem pestanejar: “Sim, trata-se de uma tenda. Uma tenda de contos. ”. Assim, surgiu a 

Tenda do Conto. 

As pessoas traziam manifestações de arte e beleza: antigas canções, poesias, histórias 

de um passado desconhecido, às vezes esquecido. Um “desfrutar constante das companhias” 

seguia proporcionando um olhar que, em geral, não existia no cotidiano do trabalho em saúde; 

histórias de pessoas anônimas muitas vezes depreciadas pelos saberes científicos. O exercício 

de um modo de ver a vida pelos olhos do outro; de ver a dor humana, conceber este humano e, 

por que não dizer, sonhar com este mundo como uma casa de todos; um alpendre, gente reunida 

para contar suas vidas, angústias, perdas, superações. Algo que remetia a uma casa de sala 
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ampla, uma cadeira de balanço onde o tempo corre mais suavemente, sem pressa, um tempo de 

escuta, um tempo de cada um; um espaço construído pelas singularidades das histórias de cada 

um e ao mesmo tempo um espaço coletivo – uma casa de todos, não apenas de alguns. Surgia 

uma prática onde novos modos de produção de saúde eram pautados na construção de vínculos, 

produção de sentidos e afirmação da vida. 

No período de 2007 a 2014, ouvimos narrativas na invenção denominada Tenda do 

Conto. Os agentes comunitários de saúde, importantes parceiros na construção da experiência, 

entregam os convites previamente nos domicílios orientando que os convidados levem ao grupo 

um objeto que represente algum fato marcante ou história vivida. Assim, convites simples, às 

vezes, escritos à mão, mobilizam as pessoas em torno da procura do objeto e provocam 

conversas na família ou na vizinhança, acerca de experiências passadas esquecidas ou não 

compartilhadas. 

Em meio a um processo onde os corpos são frequentemente patologizados, as histórias 

colhidas seguem uma a uma transformando trabalhadores e usuários, apontando outros modos 

de olhar os corpos, de cuidar, de sentir saúde ou doença como algo que vai além do sintoma. 

Sentir as perdas, as dores, as alegrias, as tristezas, as angústias, as emoções. Sentir a vida a pedir 

passagem em encontros singulares por meio das narrativas que fazem pulsar e mobilizam com 

intensidade dos mais diversos modos, nas mais diversas vozes dos narradores. 

Neste estudo, as vozes das pessoas comuns, as narrativas de suas práticas e dos seus 

modos criativos de proceder no cotidiano, bem como suas habilidades como contadores 

encontram, em Certeau, Giard e Mayol (1996), as abordagens sobre as “artes de fazer”; as 

“invenções do cotidiano” que alteram objetos e códigos e estabelecem uma reapropriação do 

espaço e do uso ao jeito de cada um; possibilidades de “anônimos” abrirem caminhos próprios 

numa liberdade em que cada um procura viver, do melhor modo possível, “a ordem social e a 

violência das coisas”. Nas palavras de Certeau, Giard e Mayol (2003, p. 399): “uma prática 

cotidiana abre um espaço próprio numa ordem imposta, exatamente como faz o gesto poético 

que dobra ao seu desejo o uso da língua comum num reemprego transformante”. 

O sentido de produzir juntos, nesse contexto, aproxima-se ao sentido dado por Senett 

(2012, p. 19): como arte e reforçando as diferenças; cooperando com “aqueles que se mantêm 

teimosamente Outros”. O autor traz uma questão suscitada por Montaigne no final da vida: 

“quando estou brincando com meu gato, como posso saber que ele não está brincando comigo?” 

(SENETT, 2012, p. 329). A pergunta traz a premissa de que a falta de entendimento recíproco 

não deve impedir o querer fazer juntos, embora, muitas vezes, desconheça-se o que se passa 
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nos corações e mentes das pessoas. A abordagem trazida pelo autor ajuda a pensar, nesse 

percurso, a temática da interatividade presente nas experiências e nos sentidos da cooperação.  

O desejo de anular, domesticar ou neutralizar diferenças decorre, segundo Senett (2012), 

da homogeneização cultural evidente seja na arquitetura moderna, nos fast-foods e na música 

popular expressando que todos são iguais, alimentando assim, uma angústia em relação às 

diferenças que se conecta à cultura de consumo, enfraquecendo o impulso de cooperar ou 

desabilitando (termo que indica a substituição de homens por máquinas na produção industrial) 

as pessoas das práticas de cooperação (SENETT, 2012, p. 19). 

Uma coprodução exige, portanto, habilidade de lidar com as diferenças e abandono dos 

recuos em relação ao outro; uma política de cooperação que se contraponha ao tribalismo 

exacerbado na sociedade contemporânea. Não se trata de buscar uma unidade utópica, mas de 

valorização de relações que se acrescentem com a convergência dessas diferenças. 

Como fazer Tenda do Conto? Não há fórmulas; não há receitas. A questão remete a 

tentativas, ousadia e paixão. Há que se ter disposição para trançá-la no cotidiano conjugando 

força e ternura, simplicidade e complexidade. Deixar-se puxar pela mão do agente comunitário 

de saúde, transitar entre becos, vilas e sertões; transitar no meio, no entre, dentro/fora de si, e 

aventurar-se por territórios desconhecidos; ter disposição para compreender diferentes 

linguagens; sentir o que se enviesa pelo não dito dos que participam anos a fio, dos que 

comparecem a cada Tenda, em silêncio; compreender que há histórias emudecidas pela dor. 

Talvez seja oportuno pensar que a equipe que integra o “projeto Tenda do Conto” não 

“faz” a Tenda do Conto – a Tenda do Conto se faz pela arte dos que dela participam em cada 

lugar percorrido. A equipe percorre territórios com a mala repleta de objetos afetivos e se faz 

porta-voz de sua história que se modifica em cada lugar onde é montada. 

É necessária a sensibilidade para escutar, observar, apreciar, ter apreço, afetar-se; 

compreender que cada Tenda é única, como singular é cada pessoa, cada lugar e cada história 

contada; estar permanentemente predisposto a se surpreender. 

Tudo isso remete-nos à percepção de que as “artes de fazer” pertencem aos inúmeros, 

singulares e plurais narradores. E aos que silenciam. Assim, objetos são acrescentados, outros 

mudam de lugar, outros são postos de volta à mala.  

Para os internos de um hospital psiquiátrico, por exemplo, fotografias de pessoas 

“desconhecidas” não faziam sentido; foram colocadas de volta na mala. Já as urupembas 

(peneiras feitas de palhas trançadas) – utilizadas na Tenda do Conto como “porta-vozes” onde 

são colados trechos escritos de falas marcantes dos diversos narradores – mereceram tanta 
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atenção que não poderiam ficar presas, dependuradas... eram inspiração para a coreografia da 

canção que um dos participantes queria cantar relembrando a vida no sertão: “tava na peneira, 

tava peneirando, tava no namoro, tava namorando...” 

Na Unidade de Saúde de Cidade Nova em Natal-RN, flores de bouganville foram 

espalhadas sob a mesa, como a transportar a natureza de fora para o lado de dentro. 

Em Tibau do Sul/RN, acrescentaram-se panelas de barro, bordados regionais, vara e rede de 

pesca, artefatos representativos do cotidiano dos moradores da região. 

Na IV Mostra Nacional de Atenção Básica, a cesta de vime que guardaria as pequenas 

bonecas de pano levadas como lembranças para a oficina ficou vazia. Dependuradas pelos 

curadores, que as entrelaçaram na colcha de fuxico, deram um tom muito mais alegre e vivo ao 

cenário. 

Na movimentada praça cívica em Natal, a equipe, convidada a montar a Tenda do Conto 

no dia de luta antimanicomial, entreolhava-se em meio a risos:  as cadeiras iam sendo retiradas 

uma a uma à medida que se tentava colocá-las em círculo. Era dia de festa. Os participantes 

queriam observar a ciranda puxada pela banda no meio da praça. Apenas a cadeira do 

“narrador” permaneceu. Nela, todos queriam sentar; não para contar histórias, mas para “sair 

na foto”. Ao redor da mesa, pessoas de todas as idades se aproximavam, ora reconhecendo os 

objetos que despertavam as lembranças, ora desconhecendo-os... E a conversa fluiu em uma 

Tenda diferente, onde narradores se aproximavam para contarem suas histórias apenas à 

pequena equipe da Tenda. 

 

3.3.1 Objetos que fazem lembrar, objetos que agem 

 
Figura 3 – Mesa com objetos da Tenda do Conto 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 
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Não posso ficar olhando demais um objeto senão ele me deflagra. Mais 

misteriosa do que a alma é a matéria. Mais enigmática que o pensamento, é a 

“coisa”. A coisa que está às mãos milagrosamente concreta (LISPECTOR, 

1988, p. 101). 
 

Clarice nos diz de modo poético algo que nos remete a Latour (2012) em sua obra 

“Reagregando o Social: uma introdução à teoria do Ator-Rede”. O autor argumenta: “os objetos 

também agem”; qualquer coisa que modifica uma situação fazendo diferença no curso de ação 

de outro agente é um ator ou partícipe no curso da ação. 

O autor convida a uma revisão da “sociologia do social” argumentando que o que se 

entende por “social”, construído como uma espécie de material ou domínio que assume a tarefa 

de fornecer explicações generalizantes e “diluindo-se por toda parte e por nenhuma em 

particular”, deve ser repensado em sua noção unificadora. 

 

Se você puder, com a maior tranquilidade, sustentar que pregar um prego com 

ou sem um martelo, ferver água com ou sem uma panela, transportar comida 

com ou sem um cesto, andar na rua com ou sem roupas, zapear a televisão 

com ou sem o controle remoto, parar um carro com ou sem o freio, fazer um 

inventário com ou sem uma lista, administrar uma empresa com ou sem a 

contabilidade são exatamente as mesmas atividades, que a introdução desses 

elementos não muda nada “de importante” na realização de tarefas, então você 

está pronto para visitar a Terra Longínqua do Social e desaparecer daqui. Para 

todos os outros membros da sociedade esses implementos fazem muita 

diferença e são, pois, segundo nossa definição, atores – ou, mais exatamente, 

partícipes no curso da ação que aguarda figuração (LATOUR, 2012, p. 108). 

 

A Teoria do Ator Rede defendida pelo autor propõe reformular a discussão sobre o 

“social” transitando de uma “sociologia do social” para uma “sociologia das associações” e 

apontando que a noção de rede está relacionada à composição de elementos heterogêneos 

conectados – sejam eles humanos ou não humanos: “arrastando-se como uma formiga para 

estabelecer até o mais insignificante dos vínculos” onde objetos e humanos se associam 

(LATOUR, 2012, p. 47). 

Nesse sentido, cabe ao pesquisador uma mudança de postura que possibilite perceber as 

falas dos não humanos, o que não pressupõe reconciliar a dicotomia sujeito/objeto ou pôr 

humanos e não humanos em simetria, mas indagar a respeito das ações dos objetos devolvendo-

lhes liberdade de movimento – espaço que foi deixado vazio pelos sociólogos que, em geral,  

segundo o autor, encaram o mundo social como destituído desses objetos; e acrescenta: os 

objetos deixam de ser estudados por falta de vontade e não por falta de dados. 
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Sobre os efeitos dessas “entidades não-humanas”, em A esperança de Pandora, Latour (2001, 

p. 323) afirma: “O pensamento é apreendido, modificado, alterado, possuído por entidades não-

humanas que, por seu turno, dada essa oportunidade pelo trabalho dos cientistas, alteram suas 

trajetórias, seus destinos, suas histórias”. 

Aqui nos cabe indagar a respeito dos objetos da Tenda do Conto, ou, como nos convoca 

Latour, tentar seguir esses atores. De que modo eles atuam? Que papéis assumem? Que 

movimentos provocam? Teriam eles vidas secretas? Seriam mediadores transformando, 

suscitando e gerando diferentes significados? 

Objetos postos sobre a mesa, um a um, vão aos poucos tocando os sujeitos e ingressando 

nos relatos. Induzindo as pessoas a falarem e a agirem, seguem interagindo e tecendo nós na 

rede. 

Na mesa da Tenda do Conto, esses objetos/atores encontram espaços de liberdade de 

movimento e expressão. Falam e vivem uma “vida múltipla” fundindo-se com “ações sociais 

mais tradicionais” (LATOUR, 2012, p. 120) e, mesmo ao retornarem para a mala, permanecem 

produzindo ações de intimidade e perplexidade. São objetos que prendem a atenção, capturam 

o olhar em direção ao que neles se atravessa, despertam lembranças, amores, dores, infâncias, 

alegrias, saudades, tristezas, estranhamentos, solidão, histórias. Dizem de nós e para nós em 

diversas e singulares linguagens; “coisas” que somos nós, “coisas” que levam a repensar a 

noção de grandeza; que parecem carregar vivas as marcas do mundo inspirando amizade e 

apego; algo do campo do indizível ocorre no momento em que se contempla alguns deles na 

Tenda do Conto. 

Recorremos a Bachelard (1989, p. 93): “É na amizade que o poeta tem pelas coisas, por 

suas coisas, que poderemos conhecer esses feixes de momentos que dão valor humano aos atos 

efêmeros”. 

São objetos que interagem e parecem desvelar algo do que foram e do que são as pessoas 

que participam da experiência. Objetos que ganham valores pelos afetos que despertam. 

Bosi (2003) distingue objetos de status e objetos biográficos. Os objetos de status, 

valorizados pela moda e arrumados nos ambientes com a finalidade de patentear status são 

objetos que não se enraízam e, por isso, destituídos de uma afetividade. Os objetos biográficos 

são aqueles que envelhecem com as pessoas, afetam-nas e dão a sensação de continuidade, 

posição no mundo e identidade muito mais que um sentimento de utilidade; são insubstituíveis 

e proporcionam sensação de acolhimento. 
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Acerca do que se considera um ambiente acolhedor, Bosi questiona: “Será ele 

construído por um gosto refinado na decoração ou será uma reminiscência das regiões de nossa 

casa ou de nossa infância banhadas por uma luz de outro tempo?” (BOSI, 2006, p. 74) 

Seguimos com essa questão ao discorrermos sobre os objetos que compõem a Tenda do 

Conto. Uma mala e diversos destinos. A velha mala doada por um dos agentes comunitários de 

saúde da Unidade do Panatis foi um dos primeiros objetos que chegaram à “Tenda do Conto”. 

Nela, o Agente guardava seus antigos brinquedos. A mala é vista hoje como a mala de Cleide: 

sertaneja viajante; com ela entre os braços, conta como fugiu da seca no sertão para sobreviver 

na capital. Ela fala das curvas, dos barrancos, dos mandacarus e suas flores; do cuidado com o 

pai, do rio que corre, das cachoeiras que zoam, dos sons da sua infância. Senta na cadeira, retira 

o chapéu e passeando os dedos pelos poucos cabelos que restaram depois das longas sessões de 

quimioterapia, diz emocionada: “Gente, cabelo é que nem capim; morre e depois nasce de novo. 

Mas a vida da gente, não. É só uma.”. 

Silvana conta que a mala traz lembranças do sítio do avô. Durante o fórum de saúde 

mental onde a Tenda do Conto foi instalada, ela interroga: “O que carregamos nas nossas 

malas?”.  

A questão nos convida a pensar que a própria “coisa,” ou seja, o “objeto,” permite-se 

desdobrar-se como múltiplo e/ou ser unificado pelo coletivo.  

Dentro da mala, um sertão. Como o “sertão de dentro da gente”. Por ser de lá do sertão, lá do 

cerrado, lá do interior do mato [...] eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver 

contrariada. A colcha de fuxico salta de dentro dela. Fuxico é arte de composição. Retalhos de 

diferentes cores são franzidos sob a linha, ponto por ponto, formando pequenas flores que se 

unem. É preciso ter mãos habilidosas e olhar sensível para catar os retalhos e abrir espaço para 

as inúmeras combinações possíveis; dar forma ao que parece desformado. Fios de conversas 

fluem na feitura da colcha onde tempo e atividade são partilhados. Não existe uma colcha de 

fuxico igual a outra; cada uma expressa, em seu conjunto, singularidades.    

Flores bordadas na toalha da mesa, nos paninhos sobre o rádio e sobre as bandejas, junto 

às colchas de fuxico, poderiam ser contempladas como traços materiais de uma estética 

específica da cultura do sertão; um sertão múltiplo e diverso, possível de ser “recolocado no 

campo de possibilidades da arte” (ALMEIDA, 2012, p. 36). 
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Figura 4 – Objetos que fazem lembrar 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 

 

Chamas acesas. Lampiões, candeeiros e velas. Chamas que sobrevivem ao 

esquecimento. O lampião que lembra a Adélia os caminhos estreitos e escuros das noites em 

que fugia do companheiro que a violentava ilumina o velho poeta Olívio na escrita dos seus 

versos. A fumaça do candeeiro provoca manchas escuras na face de Amina. Lembra-lhe as 

noites de estudo, os esforços para ser aprovada nos exames de admissão. A vela é vida e morte 

para Raimunda. Acesa para os santos, para alcançar suas graças e para velar seu marido. 

Bachelard (1989) escuta os gemidos e murmúrios na chama; diz que “a chama é um ser 

que sofre”. Chama que faz despertar a imaginação e prende a atenção: 

 

O momento tinha mais drama quando a lâmpada era mais humana. 

Acendendo-se o lampião podia-se sempre ter alguma falta de jeito, algum 

azar. O pavio dessa noite não é em absoluto o mesmo de ontem. Se houver 

falta de cuidado poderá carbonizar. [...]. Tem-se sempre algo a ganhar dando 

aos objetos familiares a atenção amiga que merecem (BACHELARD, 1989, 

p. 93). 

 

A caneca florida tem, para Rosa, o sabor do leite de vaca ordenhado e consumido na 

hora, no sítio onde nasceu. Para Margarida, outra lembrança: usava a caneca para comprar 

manteiga a granel na mercearia perto de casa. Fascinada por aviões, quando os avistava, 

acenava com a caneca esquecendo que, com o movimento, a manteiga derretia derramando-se 

pela areia da praia. 
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As xícaras e o bule sobre a mesa lembram o café preparado no fogão à lenha e passado 

no pano de algodão cru, pretexto para ficar mais um pouco, para reunir as pessoas e tecer mais 

uns “dedos de prosa”. No sertão, não oferecer café às visitas ou recusá-lo pode ser considerado 

“falta de educação”, conta Luzia. As melhores xícaras, as mais coloridas, são postas diante das 

vistas para enfeitarem as cristaleiras e de lá só são retiradas para os visitantes.  

Brinquedos: bonecas de pano, estilingue, rói rói, pião de madeira. Brinquedos que, 

quando diante dos olhos, provocam as lembranças trazendo sorrisos às faces que se iluminam. 

“Para cada homem, existe uma imagem que faz o mundo inteiro desaparecer; para quantas 

pessoas essa imagem não surge de uma velha caixa de brinquedos? ” Interroga Benjamin (1985, 

p. 253). 

A boneca abayomi, confeccionada na Tenda por Luzia Aparecida, educadora popular, 

traz as marcas do tempo de escravidão; fragmentos da identidade afro-brasileira. A palavra 

Abayomi, de origem iorubá, significa aquele que traz felicidade; Aby – encontro; omi – 

precioso. As bonecas, sempre negras, confeccionadas artesanalmente com sobras de pano, sem 

utilização de cola ou costura, têm os seus retalhos apenas amarrados. No período da escravidão, 

nos navios negreiros, as mulheres rasgavam a barra da saía e faziam abayomis para as crianças 

brincarem, conta a educadora. 

Brinquedos trazem olhos da infância; olhos de primeira vez, olhar de novidade; olhar 

brincante para dentro de si. Olhar sensível para o que vem de longe. Aos nove anos, Amanda 

ganhou a tão sonhada primeira boneca. Anos depois, teve que cedê-la para a irmã caçula por 

ordem do pai.  Aos oitenta e dois anos, sozinha, traz para a Tenda sua nova boneca e conta 

como brinca com ela. 

O rosário parecia fazer parte das vestes de Carmelita. Presente de sua mãe. Dele não se 

separava. Oração encarnada; era seu jeito de suspirar entre uma conta e outra pedindo a Deus 

pelos seus e pelos que não eram seus. A imagem de Santa Rita de Cássia simboliza a fé de 

Severina na cura do marido; fé no impossível. O Menino Jesus de Praga, conta Iracema, salvou-

a de um sarampo na infância. Histórias que lembram Frei Betto e Boff (2005, p. 74): "é preciso 

passar por uma Kénosis epistemológica para captar a pessoa quando ela almoça deus, dorme 

deus, graças a deus... Um Deus que se come, se bebe, se dorme, se dança". 

Bordados, tapetes, colcha de fuxico, almofada feita com retalhos. As mãos que se 

ocupam com a arte de tecer reúnem pessoas, convidam para sentar, conversar e contar histórias. 

Objetos que às vezes, de tão familiares, passam despercebidos, ganham significados quando 
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postos sobre a mesa e as narrativas a eles se juntam tecendo novos sentidos, numa forma 

artesanal de comunicação. 

 

Figura 5 – Colcha de fuxico 

 

Fonte: Comunidade de Práticas, 2013. 

 

Para Benjamin (1985, p. 205): “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, 

e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais 

fia ou tece enquanto ouve a história”. 

O antigo rádio e os vinis inspiram narrativas e músicas de diversas épocas. Para 

Geraldo, o rádio toca Luís Gonzaga. Conta que antes do cair da tarde caminhava quilômetros 

em direção à casa do amigo Raimundo: o único que possuía um rádio nas redondezas do sítio 

onde morava.  
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Figura 6 – Rádio antigo 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2013. 

 

Nos porta-retratos, em monóculos, avulsas, em envelopes junto às cartas ou nos álbuns 

de família: as fotografias. O que elas anunciam? O que elas dizem? Como aquele que posou 

para a velha câmera desejava ser visto? A foto repete um abraço, um momento, um riso, um 

olhar. Tentativas de manter vivos instantes passados; registrar as pegadas do tempo. Tempo que 

se atualiza segundo os olhares de quem vê.  

 
Fotos podem ser mais memoráveis do que imagens em movimento porque são 

uma nítida fatia do tempo, e não um fluxo. [...] cada foto é um momento 

privilegiado, convertido em um objeto diminuto que as pessoas podem 

guardar e olhar outras vezes (SONTAG, 2004, p. 28). 
 

Sontag (2004, p. 26), nos lembra que uma foto é tanto uma prova de ausência quanto 

uma pseudopresença; como o fogo da lareira num quarto, as fotos são estímulos para o sonho; 

são tentativas de pleitear outra realidade. Fotografia como “inventário da mortalidade”: 

 

Olhar para uma foto de si mesmo, de alguém que conhecemos ou de alguma 

figura pública muito fotografada é sentir, antes de tudo: como eu (ela, ele) era 

muito mais jovem na época. A fotografia é o inventário da mortalidade. Basta, 

agora, um toque do dedo para dotar um momento de uma ironia póstuma. As 

fotos mostram as pessoas incontestavelmente presentes num lugar e numa 

época específica de suas vidas; agrupam pessoas e coisas que, um instante 

depois, se dispersaram, mudaram, seguiram o curso de seus destinos 

independentes (SONTAG, 2004, p. 85). 
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O mundo passa de estar “lá fora” para estar “dentro” das fotos. O mundo de dentro das 

fotos é trazido para a Tenda do Conto pelos narradores. Fotografias de casamentos, batismos, 

infância, festas de padroeiras no interior, de namorados, de filhos ausentes, de romarias e 

procissões. Enquanto os narradores contam suas histórias, as fotos circulam entre os presentes 

que conferem o tempo e a imagem descritos pelo narrador. 

Os registros em fotografias captadas durante as Tendas também afetam. Certa manhã, 

no ano de 2009, uma jovem encontrava-se parada diante do recém-confeccionado banner da 

Tenda do Conto. O banner descrevia a experiência de modo sucinto; era apenas uma tentativa 

de divulgar a experiência entre os usuários com fotos dos que haviam sentado na cadeira de 

balanço e narrado suas histórias. Na intenção de esclarecer eventuais dúvidas sobre a 

experiência, uma agente de saúde aproximou-se da moça. Ao abordá-la, percebeu que ela 

chorava. Contou que aquele senhor sorridente da foto, sentado na cadeira de balanço, era o seu 

pai que havia falecido recentemente. Confessou que as manhãs em que o via mais animado 

eram aquelas em que ele se arrumava para participar da Tenda e que lamentava não ter consigo 

nenhuma foto dele com tão largo sorriso. A equipe reuniu diversas fotos em um pequeno álbum 

e presenteou-a com as imagens de seu pai. 

Os objetos sobre a mesa são acrescentados à medida que novas histórias são contadas. 

E outras narrativas emergem à medida que novos objetos afetivos são expostos afetando a 

memória e sendo lembrados de maneiras diferentes. Os narradores seguem escolhendo, no 

presente, o passado que lhes interessa ser narrado através da estética dos objetos e do cenário. 

Emerge, assim, um passado não linear, em constante movimento, que segue construindo e 

reconstruindo relações vivas e ativas no presente. 

 

3.3.2. Uma música ao longe a desfolhar saudades 

 

Pra onde vai a canção 

Quando finda a melodia? 

Onde a onda se propaga? 

Em que espectro irradia? 

Pra onde ela vai quando tudo silencia? 

Depois do som consumado 

Onde ela existiria? (LENINE) 
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Para Deleuze e Guattari (1997a), o objetivo da música seria o devir4. Um devir-mulher, 

devir pássaro, devir-criança. A música, atravessada por minorias e ao mesmo tempo compondo 

uma imensa potência, é atravessada por um devir-animal e devires de feminilidade e infância.  

 

Nem o pintor e nem o músico imitam um animal; eles é que entram em um 

devir-animal, ao mesmo tempo que o animal torna-se aquilo que eles queriam, 

no mais profundo de seu entendimento com a Natureza [...] Uma criança 

cantarola para arregimentar em si as forças do trabalho escolar a ser feito. Uma 

dona de casa cantarola, ou liga o rádio, ao mesmo tempo que erige as forças 

anti-caos de seus afazeres. Os aparelhos de rádio ou de tevê são como um 

muro sonoro para cada lar, e marcam territórios[...] (DELEUZE; GUATTARI, 

1997a, p. 93). 

 
Essa força que o autor descreve como uma “força desterritorializante,” explicaria a 

fascinação coletiva exercida pela música. A expressão musical é inseparada desses devires que 

são, em si, o seu próprio conteúdo. Uma criança tranquiliza-se cantarolando; um pássaro, ao 

cantar, marca território. Em sua força de “desterritorialização e reterritorialização5 ”, o som 

invade, atravessa, arrasta (DELEUZE; GUATTARI, 1997a). 

Uma oralidade se expande nas canções ressignificando palavras na música. As 

narrativas da Tenda do Conto que se inicia com o dentista tocando no violão são intercaladas, 

ou melhor, expandidas nas vozes cantadas que se seguem. Assim, em muitas tendas, algumas 

canções se repetem compondo diferenças. A Narrativa evoca uma canção e a canção evoca 

outras narrativas, compondo pontes em paisagens diversas que arrastam em um tempo 

dentro/fora de nós; tempo antigo acabando de nascer: antigo/novo nascendo, desintegrando-se 

e recompondo-se em um cantar desordenado que é presença e ausência, entorpecimento e 

alegria; silêncio e som que se alternam e que, precedendo um “vir a ser”, seguem recompondo 

a capacidade de compor e escutar. 

A música incita e excita os sentidos – criação de imagens, cheiros, sabores, evocação de 

lembranças e de desejos. Para Schopenhauer (2001, p. 145), a música é linguagem em seu mais 

alto grau de representação; independe do mundo aparente e “sua existência seria possível 

                                            
4 O devir não é imitar e não significa outra coisa senão ele mesmo. É uma coexistência. “Devir é, a partir 

das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, 

extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, 

as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos. É 

nesse sentido que o devir é o processo do desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 55). 
5 Todo território supõe uma desterritorialização. “É necessário ver como cada um, em toda idade, nas 

menores coisas, como nas maiores provações, procura um território para si, suporta ou carrega 

desterritorializações e se reterritorializa quase sobre qualquer coisa, lembrança, fetiche ou sonho” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997c, p. 89). 
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mesmo com a inexistência do mundo: o que não se pode afirmar das outras artes”. Enquanto 

que as outras artes se referem à sombra, para o autor, a música se refere à essência; daí o seu 

efeito mais poderoso e incisivo. 

Acordes em um violão, uma voz que convida outras provocando a participação de uma 

coletividade. Polifonia; diferenças produzindo ritmos – no som do “mar que quebra na praia” 

de Caymmi, no vento que assobia de Alcyr Chaves e Luiz Fernando da Câmara Cascudo; do 

sabiá de Chico Buarque prometendo “vou voltar” ao sabiá de Luiz Gonzaga e Zé Dantas onde 

a súplica se faz: “alivia minha dor”. 

E a saudade, a alegria ou a dor se fazem, se desfazem e se refazem na música que 

ressignifica e se reapropria da estética da natureza: na canção que canta a volta da Asa Branca, 

o pé de serra onde se deixou ficar um coração, a lembrança de um coqueiro que de saudade 

morreu, a lua, musa inspiradora no céu do sertão – sol de prata prateando a solidão.  

Cantigas do mar para o sertão seguem como se quisessem inverter os caminhos do rio; 

cantando saudades que se anunciam no sol que castiga, na terra que arde de sede, na secura do 

riacho e na água que corre dos olhos – “e o rio a correr (...) quem há de dizer a saudade no meio 

das águas rolando também”. 

No espaço-tempo da Tenda do Conto, o sem tempo cronológico da música que se faz 

sedução e invenção junto às vozes que se entrelaçam à memória e ao esquecimento. Desfilam-

se acontecimentos da vida em um sertão contado e cantado, ou melhor, como diria Riobaldo, 

personagem de Guimarães Rosa, o sertão vai se fazendo “grandeza cantável”.  

O dentista Justiniano Siqueira, integrante da equipe da Tenda do Conto, conta a história 

da sua viola enfatizando as diferenças entre viola e violão: “a viola faz tudo; toca Beethoven, 

Bach, bolero de Ravel, tudo. Além de trazer o som do interior ela se presta a tudo. Essa eu 

comprei no vuco vuco”.  

Ao tocar a música “Chão de Estrelas” revela com entusiasmo: “ ‘Tu pisavas nos astros 

distraída’ me faz lembrar muita coisa bonita. É o verso mais lindo da Música Popular Brasileira, 

tem mais bonito que isso não!”. 

  Em tratamento para o câncer durante quase três anos, Justiniano acompanhou a Tenda 

do Conto até aproximadamente um mês antes de sua morte. Embora fisicamente debilitado 

pelas sessões de quimioterapia, não se eximia de participar cantando, tocando e narrando sua 

história.  

Desafiando o seu corpo a mostrar o quanto podia, caminhava em direção à cadeira da 

Tenda afirmando: “estar aqui, tocar, cantar e ouvir vocês, renova a minha alma. Tudo o que 



60 

 

 
 

existe de mais precioso nessa vida eu encontro aqui”. Para ele, havia na Tenda do Conto algo 

que aliviava as dores; uma espécie de cura. A doença que o acometia perdia força e parecia 

superada – sem que fosse negada –, dando lugar à vida que pulsava com alegria entre poemas, 

narrativas e canções. 

 

Figura 7 – O Dentista/músico Justiniano Siqueira na Tenda do Conto 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2013. 

 

O tempo musical é suspenso; é outro do tempo cronológico – a música se dá como se 

fabricasse tempos conectando coisas, ligando um momento a outro que passou, a um outro 

momento mais distante e a um momento mais próximo. A música faz e desfaz territórios. Faz 

e desfaz lembranças e certezas. 

A cada Tenda do Conto, novas canções são acrescentadas ao repertório conforme as 

lembranças dos participantes. Uma canção lembra outra e, assim, ora são repetidas, ora 

renovadas. Alguns participantes sentam na cadeira da Tenda do Conto e dizem: “Hoje quero 

apenas cantar uma música.”.  E Cantam. Assim, as vozes que cantam seguem compondo, muitas 

vezes, um modo de dizer o não dito; cantar o não dito. A canção se faz extensão da voz falada, 

uma expansão da oralidade. 

Além das canções que cantam a saudade, o mar e o sertão, são trazidas as de amor nos 

tangos e boleros, nos chorinhos, nas modinhas, nos fados e sambas canções que provocam 

sorrisos ou mesmo lembranças de encontros e desencontros – momentos em que alguns olhos 
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se fecham para permitirem o fluir da escuta do que emerge de dentro. Escuta atenta de si. Nesse 

sentido, a música pode ser compreendida na Tenda do Conto como um fator de afetivação6 – 

algo que permite “habitar o ilocalizável” (ROLNIK, 2006, p. 39). 

Em todas as Tendas do Conto já realizadas foi possível perceber que a música ocupa 

importante lugar na história da experiência, que parece já ter em si mesma suas próprias 

canções. Não raro, uma música, ao ser tocada na Tenda, desperta também nos participantes a 

lembrança de alguém que partiu ou que não compareceu naquela ocasião.  

Alguns usuários trazem letras escritas das canções que lembraram em casa, programam-

se para cantá-las ou mesmo solicitam que determinadas canções sejam acrescentadas ao 

repertório da Tenda. Assim, nas oficinas realizadas em outras unidades de saúde e nos eventos 

onde não foi possível a presença do dentista/músico, um pendrive com canções previamente 

selecionadas a partir das indicações dos narradores de Tendas anteriores é acoplado a uma 

pequena caixa de som sobre a mesa. Em geral, outras canções são lembradas a cada Tenda e 

acrescentadas ao repertório original. 

Na unidade de medicina familiar e comunitária, em Natal/RN, observamos que a equipe 

que replica a experiência no local pergunta a cada narrador qual música gostaria que fosse 

tocada no momento de narrar sua história, em seguida, reproduz a música citada utilizando uma 

caixa de som conectada à internet. 

Nos eventos de educação popular, os narradores sugerem cirandas antes de serem 

iniciadas as histórias e ao serem encerradas as Tendas, emprestando à experiência o movimento 

brincante das cantigas, da roda, dos corpos que ensaiam, cruzam, tropeçam e combinam passos 

e vozes sob o compasso de pandeiros, maracás e zabumbas. 

 

  

                                            
6 Sueli Rolnik refere-se a fator de afetivação como algo que permite aguçar a sensibilidade, “habitar o 

ilocalizável. Um passeio solitário, um poema, uma música, um filme, um cheiro ou um gosto.... Pode 

ser a escrita, a dança, um alucinógeno, um encontro amoroso – ou, ao contrário, um desencontro...” 

(ROLNIK, 2006, p. 39) 
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4 CAPÍTULO II: ARTES DE CONTAR: A VIDA PULSANTE 

 

4.1. As narrativas 

 

Apropriamo-nos das nossas vidas quando a narramos; afirma Delory-Momberger 

(2008): 

 

É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida; é ela, enfim, 

que dá uma história à nossa vida; não fazemos a narrativa de nossa vida porque 

temos uma história; temos uma história porque fazemos a narrativa de nossa 

vida (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 37). 

 

Ao compartilhar o estar no mundo através de narrativas de vida, parte-se do pressuposto 

de que todo ser deseja ser reconhecido. Reconhecimento da identidade: que se trata de 

reconhecimento de si e reconhecimento mútuo – nas palavras de Ricoeur (2006, p. 30): “é nossa 

identidade mais autêntica, a que nos faz ser o que somos que solicita ser reconhecida”. 

Passa-se do desconhecimento ao reconhecimento e os olhos são postos sobre o não visto: 

vidas comuns ganham importância e anônimos ganham uma proximidade que torna possível a 

construção de laços e o fortalecimento de vínculos. No reconhecimento de si e do outro, no 

reconhecimento mútuo, um campo de multiplicidades onde cada vida não é uma qualquer; onde 

um e outro se fortalecem e onde se apreende que cada vida vale a pena ser vivida. 

Nas histórias contadas, pulsam as relações de afeto – o trabalho afetivo em seu potencial 

de produzir sentidos. Nesse processo, a saúde é compreendida como produção de vida. Diversas 

vozes que, guardando suas singularidades, em um coletivo de singularidades, se conectam e se 

comunicam em um mundo de mundos – produzindo o comum. 

Nesse espaço, a escuta de si e do outro operam em algo que poderíamos chamar de 

sedução – no sentido de atração e encantamento. Histórias que encantam, não findam e estão 

sempre em recomeço, o que nos faz lembrar o livro “Mil e uma noites”, escrito por várias mãos. 

Em “O que é um autor”, Foucault aborda as narrativas: "Eu penso em As mil e uma noites: 

falava-se, narrava-se até o amanhecer para afastar a morte, para adiar o prazo deste desenlace 

que deveria fechar a boca do narrador” (FOUCAULT, 1969, p. 79). 

“Falar para afastar a morte” – no espaço da Tenda do Conto, seduzir por meio da fala; 

narrar para se ter mais vida; conferir poder a quem narra – o narrador como autor de sua própria 

história, conforme diz Walter Benjamin. 
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Para Benjamin (1985), experiência e capacidade narrativa mantêm estreitos laços; o 

narrador retira de sua experiência aquilo que conta; assegura: “entre as narrativas escritas, as 

melhores são as que menos se distinguem das histórias contadas pelos inúmeros narradores 

anônimos”. O autor afirma que “a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que 

recorreram todos os narradores” (BENJAMIN, 1985, p. 198). Apontando para o fato de que “as 

experiências estão em baixa” e que um certo embaraço ocorre quando se pede a alguém que 

algo seja narrado, avalia: 

 

A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade 

– está em extinção. Porém, esse processo vem de longe. Nada seria mais tolo 

que ver nele um "sintoma de decadência" ou uma característica "moderna". 

Na realidade, esse processo, que expulsa gradualmente a narrativa da esfera 

do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está 

desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma 

evolução secular das forças produtivas (BENJAMIN, 1985, p. 200). 

 

A Tenda do Conto surge, a cada dia, com novas formas de narratividade e faz a vida 

pulsar nesse encontro entre pessoas e suas narrativas.   

No espaço de escuta com abertura ao desconhecido, histórias são valorizadas e 

revitalizadas. A estratégia de narrar o vivido abre possibilidades de reencantamento e 

ressignificação das experiências de vida que ganham potência em direção à construção de 

desfechos menos sofridos, à medida que essas experiências são compartilhadas.  

O sentido de experiência aqui adotado faz-se destituído de generalizações e da 

homogeneidade dada aos experimentos, conforme reflete Bondía (2002): experiência não como 

o que se passa, o que acontece ou o que toca, mas como algo que nos passa, que nos toca e que 

nos acontece produzindo heterogeneidade, diferença e pluralidade. “Dir-se-ia que tudo o que se 

passa está organizado para que nada nos aconteça” (BONDÍA, 2002, p. 21). 

Aqui, os narradores/coautores desta tese apropriam-se do saber da experiência: saber 

que deriva de suas próprias vidas, singulares e concretas. Modos singulares de estar no mundo 

são compartilhados numa apropriação da vida por meio das narrativas do vivido. 

 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 

concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora 

de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, 

um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular 

de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e 

uma estética (um estilo) (BONDÍA, 2002, p. 27). 
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O passado surge semelhante, mas transformado no presente. Ao ressurgir, não é 

repetição de si mesmo; ele se mostra como sendo ao mesmo tempo perdido como passado e 

transformado por este seu ressurgir no presente que, por sua vez, nessa relação com o passado, 

também não se conserva igual em si mesmo (GAGNEBIN, 1992). 

Nessa perspectiva, as narrativas que ocorrem no espaço da Tenda do Conto dão vazão a 

acontecimentos passados, que passam a ser transformados nesse processo de “contação de 

histórias”, potencializando os modos de viver. A memória parece tornar futuro e passado 

contemporâneos do presente, conforme afirma Fuganti (2009), compondo linhas que produzem 

continuidades, apresentando-se, nesse sentido, como memória do futuro. 

A memória narrada no presente mostra-se uma memória que transita e, ao mesmo tempo 

em que o narrador se encontra consigo, os que o escutam recebem-na como uma sapiência 

prática: 

 

Aquele que conta transmite um saber, uma sapiência, que seus ouvintes podem 

receber com proveito. Sapiência prática, que muitas vezes toma a forma de 

uma moral, de um conselho, coisas com que, hoje, não sabemos o que fazer, 

de tão isolados que estamos, cada um em seu mundo particular e privado, Ora, 

diz Benjamin, o conselho não consiste em intervir do exterior na vida de 

outrem, como interpretamos muitas vezes, mas em 'fazer uma sugestão sobre 

a continuação de uma história que está sendo narrada (GAGNEBIN, 1985, p. 

11). 

 

As narrativas desdobram-se dentro da trajetória de pesquisa. Partiu-se, na pesquisa 

dissertativa, das narrativas individuais das mulheres da localidade Panatis – região norte do 

município de Natal; nessa pesquisa de tese, segue-se em direção à dimensão coletiva e 

relacional, dimensão do encontro, do afetar e ser afetado pelas histórias que se inserem também 

em uma dimensão coletiva, conforme Bosi (2006), a partir de Halbwachs: 

 

Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. 

Nossos deslocamentos alteram esse ponto de vista: pertencer a novos grupos 

nos faz evocar lembranças significativas para este presente e sob a luz 

explicativa que convém à ação atual. O que nos parece unidade é múltiplo. 

Para localizar uma lembrança não basta um fio de Ariadne; é preciso 

desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro de vários 

caminhos, é um ponto complexo de convergência dos muitos planos do nosso 

passado (BOSI, 2006, p. 413). 

 

Benjamin (1985, p. 221) associa o ato de “narrar” ao ato de “contar” utilizando um e 

outro termo, sem distinção, em alguns momentos.  Lembrando que a vida do narrador inclui 

experiências de outras vidas, afirma: “o narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo 
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que sabe por ouvir dizer. Seu dom é poder contar sua vida”. O autor ressalta o caráter artesanal 

da narrativa comparando-a a tecer e fiar; onde “a mão intervém decisivamente com seus gestos” 

e “sustentam o fluxo do que é dito”. 

Ricoeur (2000) considera que, na narrativa, há uma “mediação privilegiada”, uma fusão 

entre história e ficção: 

 

Parece, pois, plausível ter como válida a cadeia seguinte de asserções: o 

conhecimento de si próprio é uma interpretação – a interpretação de si próprio, 

por sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos e símbolos, uma 

mediação privilegiada , – esta última serve-se tanto da história como da ficção, 

fazendo da história de uma vida uma história fictícia  ou, se se preferir, uma 

ficção histórica, comparáveis às biografias dos grandes homens em que se 

mistura a história e a ficção (RICOUER, 2000, p. 178). 

 

Ricoeur (2014 apud TAKEUTI, 2014) indica que há uma “elaboração imaginária, 

fabulações onde se inventam e se criam, até mesmo, outro material da história de vida” – ficção 

necessária quando se quer dar sentido às narrativas –, analisando que nesse recurso ficcional há 

um processo de “invenção de si e do outro” (TAKEUTI, 2014, p. 283). 

Os autores inspiram a pensar que as narrativas tecidas na Tenda do Conto e aqui escritas 

carregam em si esse componente ficcional. Ficção que se soma à representação dada pelo 

cenário, previamente montado com objetos e fotografias do passado, além do lugar central da 

cadeira de balanço, que dá visibilidade maior ao narrador, configurando um ambiente propício 

a uma espécie de encenação e teatralização da vida. O narrador recria e reinventa sua história. 

Na cadeira da Tenda, são autores e intérpretes de si mesmos. A narrativa se faz criação e 

autoinvenção, onde se faz possível recontar-se e reposicionar-se diante de si mesmo, do outro 

e diante da vida. 

Escritos, fotos e vídeos vão se juntando em um imenso acervo da equipe que acompanha 

a Tenda do Conto. Nas rodas de conversa nas unidades de saúde, observa-se que as mudanças 

estão se dando, sobretudo, nas relações entre usuários, entre trabalhadores, entre 

trabalhadores/usuários/gestores/pesquisadores. 

Estudos de Takeuti (2014) sobre intervenção biográfica junto a jovens demonstram que, 

ao resgatarem memórias comuns elaboradas como “histórias de um coletivo”, os jovens 

implicados no trabalho de reflexividade desenvolvem sentimentos de valoração. Esse processo 

de compreensão compartilhada favorece o “não sentir-se só”, possibilitando um lugar de 

desconstrução: 
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De todo modo, os dispositivos de “trabalhos de si” (individual e/ou coletivo) 

tornam-se um lugar privilegiado de reflexão, um lugar para se “achar” 

enquanto pessoa ou grupo; um lugar para se re-centrar em seus objetivos 

clarificando melhor para si e para o outro aquilo que os afeta intensamente na 

vida social; finalmente, um lugar para (des)construir representações e 

discursos que obstruem processo de autonomização e de emancipação 

(TAKEUTI, 2014, p. 288). 

 

4.1.1 Era uma vez! Histórias do mundo da vida 

 

A seguir, as vozes de alguns dos narradores captadas em algumas Tendas do Conto são 

aqui transcritas, na tentativa de que o leitor possa aproximar-se do estar na Tenda, do seu 

acontecer. Dentre as histórias registradas em vídeo ou em áudio, foram selecionadas algumas 

das que mais marcaram os integrantes do grupo. 

Veremos, a seguir, que os narradores mostram que não há interesse em transmitir 

informações, mas em deixar suas marcas inscritas nas artes de contar: a narrativa como obra de 

arte; “como a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1985, p. 205). 

Não temos aqui a pretensão de fornecer informações, explicar ou mesmo impor uma 

análise das narrativas. Como na Tenda do Conto, intencionamos que os ouvintes/leitores 

interpretem como desejarem, ou melhor, que sintam as histórias e seus narradores, que 

acompanhem esse compartilhar em sua amplitude e possam visualizar a Tenda do Conto no seu 

acontecer, com suas surpresas e inteirezas. Evitamos, assim, a fragmentação das narrativas 

respeitando o fluxo das falas e da arte de narrar, lembrando que, na cadeira da Tenda do Conto, 

os narradores escolhem como e o que narrar. As narrativas têm a ordem cronológica dada por 

cada narrador e não há interrupções e questionamentos no decorrer das falas. 

Não buscaremos aqui explicações para os fatos narrados. As narrativas, transcritas na 

íntegra, umas mais longas, outras curtas, refletem o momento do narrador ao estar na tenda 

deixando fragmentos de si e experimentando a arte de narrar. 

Nessa perspectiva, faz-se pertinente trazer a afirmação de Benjamin (1985) de que a 

disseminação da informação e as explicações são responsáveis pelo declínio da arte de narrar: 

 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres 

em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam 

acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que 

acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. 

Metade da arte narrativa está em evitar explicações (BENJAMIN, 1985, p. 

203). 
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Cleide 

 

Dona Cleide conhece toda a vizinhança e tem participado dos eventos organizados na 

Unidade de Saúde. Acompanhamos de perto todas as fases do seu tratamento para o câncer. Ao 

indagarmos acerca de suas necessidades, ela respondia com um sorriso: “Preciso de lenços e 

chapéus. ”. Chegou a juntar tantos chapéus e lenços doados que hoje guarda uma diversidade 

deles, exibindo-os como quem expõe uma preciosa coleção: chapéus de palha de todas as cores, 

lenços coloridos de estampas floridas de diversos tamanhos e texturas. Na ocasião das visitas 

domiciliares, recebe-nos sempre com alegria, jarras de suco e muitos abraços. 

Em sua casa, as narrativas que se dão na Tenda do Conto têm continuidade. Relembra 

músicas antigas e mostra-nos os objetos que levará para as próximas. Suas passagens pela 

Tenda têm a marca do riso e da alegria. Ela faz questão de nos acompanhar a outros lugares, 

levando suas narrativas às diversas tendas fora dos espaços da Unidade de Saúde. 

 

Eu vestia uma saia de saco com um cordão na cintura dado um nó aqui de 

lado. Passei fome e sede, morava no interior, dentro dos matos lá na Paraíba. 

Comecei a trabalhar muito cedo na agricultura; desde que me entendo de 

gente. Vim escapar aqui e penei muito para criar meus filhos sozinha, ter uma 

casa para morar; penei muito pra chegar onde cheguei.  

Hoje, cuido do meu pai que tem uma colostomia e está esclerosado e estou 

lutando contra um câncer; estou fazendo quimioterapia e radioterapia, 

sofrendo muito, mas não me entrego. Passei muito tempo sem querer sair de 

casa, sozinha. Só pensava em ficar sozinha com a minha dor porque em 

nenhum lugar que eu ia eu me sentia bem. Eu acho que as pessoas olhavam 

pra mim com pena e tinham até medo de chegar perto. Hoje quero dizer a 

vocês que estou muito satisfeita de estar aqui hoje porque cada dia, cada 

minuto que a gente vive é importante. E aqui com vocês eu falo de mim, eu 

mostro quem eu sou e de onde eu vim. E me sinto bem em escutar, em saber 

que ninguém é melhor do que ninguém e que cada um tem seu valor. Porque 

aqui a gente é ouvida, bem tratada, as pessoas nos escutam e têm interesse 

pela nossa vida. Aqui eu aprendo e ensino. E ainda rio, me divirto porque os 

problemas ficam pequenos quando a gente fala deles. Vou mostrar uma coisa 

pra vocês (retira o chapéu). Cabelo, gente, é que nem capim. Morre e nasce de 

novo. Mas a vida não, a vida é só uma. (Cleide, 62 anos, usuária do SUS) 

 

Levanta-se, pega a mala e canta gesticulando e encenando a letra da canção: “Já faz três 

noites que no Norte relampeia/a asa branca ouvindo o ronco do trovão/ já bateu asas e voou pro 

meu sertão/ ai, ai, eu vou embora/vou cuidar da plantação...” (As pessoas presentes 

acompanham ritmando vozes e aplausos). 
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Amanda 

 

Apesar de andar com dificuldades, Dona Amanda comparece a todos os encontros. Sua 

voz doce compõe com seus gestos mansos uma tranquila beleza que enche nossos olhos e nos 

inspira carinho. Pede que suas narrativas sejam gravadas para que possa assistir junto à família, 

em casa. Orgulha-se de ter “aparecido na TV” em uma das reportagens realizada pela TV local 

sobre a Tenda do Conto. 

 

Minha doença é a solidão. Fomos doze filhos, quatro irmãs. Fiquei viúva; criei 

uma neta que foi embora morar com a mãe e que depois morreu na minha 

casa. Hoje me sinto muito sozinha. Hoje eu trouxe essa boneca. Eu cuido dela, 

faço roupas pra ela, converso com ela, com ela eu desopilo. 

Quando eu era criança, eu era louca para ter uma boneca de verdade. Eu 

brincava com aquelas bonequinhas de milho. Um dia, eu lembro que eu tinha 

nove anos, meu pai trouxe uma boneca da feira da cidade pra mim. Eu fiquei 

feliz demais; mas quando eu abri, a boneca veio com defeito; as pernas vieram 

quebradas; eram duas pernas iguais que não se mexiam. Foi uma decepção. 

Depois que eu cresci, eu comecei a comprar bonecas. Eu empresto de vez em 

quando pra minha neta, mas não deixo ela levar não. Eu digo: pode brincar, 

mas depois deixe aí, porque se você levar vovó sente saudades. 

Eu tive um marido que passou doze anos acamado; eu passei doze anos 

cuidando dele; ele teve um derrame quando Collor confiscou a poupança, 

lembram? Ele era taxista e tinha dois carros na frota rodando pra ele. Então, 

ele juntava esse dinheiro com muito sacrifício, daí perdeu tudo. Foi aí que ele 

adoeceu e nunca mais ficou bom, ficou acamado, sem andar, e eu que fazia 

tudo pra ele. Depois que ele morreu, também tive outra perda um mês depois. 

Morreu essa neta que foi criada por mim; ela nem pôde ser enterrada no 

mesmo túmulo porque não podiam abrir o túmulo de novo porque estava com 

um mês que eu tinha enterrado meu marido. 

Durante a semana, eu fico muito retraída, triste, em casa, mas quando chega o 

domingo de três horas da tarde, chega um, chega outro, chega o mais velho, o 

mais novo, então chega a criançada. Aí eu fico boazinha. Aí eu ajeito uma 

coisa e outra, aí meu menino diz: “Vige, mãe como tá contente hoje...”. Aí eu 

digo: minha doença é a solidão; quando vocês chegam eu não sinto mais nada. 

Nós somos de quatro famílias, mas não tem separação, meu pai soube criar 

todos. Nos aniversários a gente se junta tudo. É a festa maior do mundo. A 

gente dança, brinca, é bom demais. Eu gosto demais da Tenda do Conto por 

isso; porque aqui eu não me sinto sozinha; é como uma festa que a gente faz 

com a família. (Amanda, 86 anos, usuária do SUS). 

 

Leonor 

 

Dona Leonor encanta a todos com sua simplicidade e seu modo de narrar. Sua voz é 

grave, as muitas pausas que intercalam sua fala são acompanhadas de olhares para o alto como 

se estivessem a convocar lembranças. Entre os balanços na cadeira, as mãos ora gesticulam, ora 
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arrumam a barra dos vestidos de cores vivas, sob as pernas. Sua capacidade narrativa singular 

atraiu o interesse de profissionais do núcleo de humanização da Secretaria de Saúde Pública do 

Rio Grande do Norte que, após escutá-la em uma das Tendas, propuseram-lhe a participação 

em um documentário. A primeira vez que compareceu à Tenda do Conto, a equipe estava 

apreensiva com as notícias do adoecimento de um dos seus integrantes. Enquanto arrumávamos 

a mesa, perguntávamo-nos, receosas, como seria aquela Tenda; indagávamos se o nosso 

dentista músico encontraria forças para participar. Ele veio. Depois da Tenda, abraçou Dona 

Leonor confessando que sua narrativa fora um dos melhores presentes que recebera na vida. A 

narrativa a seguir, registrada há três anos, foi a primeira de uma série de participações marcantes 

na Tenda. Quando alguém lhe pede para repetir alguma das histórias de encontros anteriores, 

ela responde com outra pergunta: “e não sou eu que escolho qual história contar?”. 

 

O que eu tenho para contar é que eu vivia numa pobreza muito grande, fui 

muito sofrida; criei sete filhos sozinha, sem pai. Meu marido morreu cedo. 

Mas o que eu sofri mais foi quando perdi meu pai e minha mãe me deixou em 

Goianinha e foi pra Natal. Com quatro anos eu já trabalhava na enxada. Eu 

sofria muito. Uma moça velha que tomou conta de mim, uma tia irmã de 

minha mãe que até na hora da comida o derradeiro prato que ela botava era o 

meu. Moça velha quando não se casa dá para judiar das crianças. Meu cabelo 

foi ficando pouco dela tanto puxar. Quando fazia uma arte, sabia que 

apanhava.  

Um dia, apanhei tanto que resolvi fugir de casa. Fugi. Saí do rio com a roupa 

e o corpo todo molhado, a calcinha trancada na mão e prendendo o vestido; a 

roupa não tinha modelo; era uma saiona larga até aqui (aponta para o 

tornozelo). Perguntei ao meu pai do céu. Eu vou embora, meu pai? Quando 

falo isso tenho vontade de chorar das amarguras que eu passei. Eu disse pra 

minha irmã mais velha: Vou-me embora daqui pra Natal sozinha pela estrada 

do trem. Eu tinha um vestidinho e duas calcinhas. Uma do corpo e outra para 

trocar. Comiam e bebiam do suor da gente. Éramos seis. Um dia desses eu 

assisti na televisão uma enchente, só lembrei da gente. Os irmãos iam na frente 

para não ver as pernas da gente. Cinco horas da manhã nós atravessava o rio 

para trabalhar na enxada. Um dia o rio tava tão cheio que ela mandou se 

agarrar na crina dos cavalos e não se soltasse para não morrer. 

Fugi, fiquei lá na mata. Quando eles me procuraram para tomar o caldinho de 

feijão pra ir dormir, eu já tava longe em busca da estação. Conhecia o 

maquinista aí disse a ele que minha mãe tava me esperando em Natal; 

mentindo, né? Aí ele disse: “Sua tia sabe?”. Eu disse: Sabe! Aí ele me deixou 

entrar no trem. Quando eu entrei, olhe como eu era sofredora: olhei lá dentro 

e vi que só tinha rico. Tem rico que quando eu olho chega me arrepio; gosto 

de rico não; porque eles se acham melhor do que a gente, né? No dinheiro, 

são, mas o sangue é o mesmo, a carne é a mesma, né? (aplausos) Aí quando 

eu cheguei, o cobrador perguntava: “Quem é a mãe dessa menina?”. Eu dizia: 

Minha mãe tá aqui não. Ele me levava noutro vagão: eu dizia: minha mãe tá 

aqui não. De vagão em vagão. O cabelão assanhado cobrindo a cara desse 

tamanhinho... que o povo tinha até medo. Eu era feia demais. Eu meti o pé na 

carreira para não descer do trem. Aí ele disse: “Sente e me espere aí.” Eu nasci 
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com o poder de Deus e me criei com o poder de Deus. Fiquei sem pai, sem 

mãe. 

Me criei sem o carinho de ninguém. No tempo que chegou americano aqui, eu 

fui falar com eles para trabalhar, mas essa eu vou deixar pra contar depois. O 

que eu pensava? Mãe é mãe! Se ela abandona, a filha tem que sair à procura. 

Quando minha mãe me viu, eu disse assim: Bença, mamãe. Ela não me 

abençoou não. Aí o meu padrasto disse: “Fale direito com a bichinha.” . Aí ela 

disse: “Que é que tu veio ver aqui, menina feia? Eu não posso ficar com você 

agora...”. Mas eu vim: descalça, atravessei a Ribeira, o Areal, por detrás do 

hospital Miguel Couto, que hoje é o Hospital Onofre Lopes, ali por trás na rua 

do motor. Ficava numa baixa. Eu ia pulando atrás dela aí eu disse a meu 

padrasto: Senhor, deixa eu pegar na sua mão, que meus pés tão queimando da 

calçada quente! Aí ele ficou só de meia e me deu o sapato pra eu calçar. Aí eu 

já vi que o meu padrasto ia ser um pai como nem tantos. E foi. Até morrer. 

Minha mãe morreu primeiro e ele ficou me ajudando a viver. (Voz grave, 

movimenta-se, gesticula). Um primo meu batia em mim. Eu tenho muita coisa 

para contar, mas, se eu for contar, só eu vou falar. Então, muito obrigada por 

terem me ouvido. 

Ah! Eu sou de 1911. Eu tenho noventa e nove anos (aplausos). Eu, esse 

corpinho véi, engilhado, vai fazer cem no dia trinta desse mês: CEM!!! 

(Leonor, 99 anos, usuária do SUS) 
 

Pede ao dentista Siqueira para tocar luar do sertão. Todos cantam. Ela acompanha 

cantando e batendo o pé no chão.  

 

Max 

 

Conhecemos Max no primeiro fórum popular de saúde mental da zona Norte de Natal. 

Max é usuário de um dos Centros de Atenção Psicossocial do município e, sobretudo, 

reconhecido como um grande militante da luta por uma sociedade sem manicômios. Sua 

participação na Tenda do Conto possibilitou maior aproximação da equipe com profissionais e 

usuários da área de saúde mental. Recentemente, em junho de 2013, Max Souza Dantas lançou 

o livro “Sobrevivente” na Tenda do Conto realizada no conselho comunitário de Soledade I. 

No livro, assim como na narrativa que se segue, Max descreve seus percursos nos manicômios 

locais e fala dos seus sonhos. A narrativa a seguir foi registrada em março de 2010. 

 

Tomo remédio controlado, meu nome é Max, Sou presidente da Associação 

Plural e segundo secretário da ABRASME. A história não é só minha; é 

também dos meus amigos que passam por isso... (Abre um caderno que trouxe 

entre as mãos e lê). 

Me sinto preso a uma camisa de força/ sem emprego, sem direito de viver 

entre as pessoas/ desacreditado sem trabalho sem lazer/ sou escravo do abuso 

do poder/não preciso mentir/ você sabe da verdade/ somos e fomos enfim 

excluídos da sociedade/ cansados de rezar e esperar que o mundo mude/ 
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cansados de chorar e não tomar nenhuma atitude/ expostos à sujeira desse 

mundo/ que não lhe dá carinho/que não lhe dá amor. 

O medo que nos impede de fazer as coisas é essa camisa de força. Tenho 

braços, corpo, pernas, vontade de andar, por que ficar preso em casa? Tem 

muita gente que passa por essas dificuldades e precisam desse espaço para 

falar. Será que os usuários do CAPS não podem estar aqui? Eles não são 

livres? Todo mundo acha que o louco é violento. A polícia acha que o louco é 

violento. A gente tá vivo, tem que ter oportunidade. Por que só o usuário não 

pode transitar? Tem um amigo meu que foi assassinado. Tenho medo de 

morrer na rua. A gente tem que enfrentar o preconceito. Loucura maior é o 

preconceito. Colocar no manicômio não vai adiantar. 

Eu ouvia vozes; pessoas que me mandavam fazer coisas que eu não queria 

fazer. Com dezenove anos, saí de casa, tirei minha roupa na rua. Eu saí, acho 

que era umas três horas da madrugada. Aí a polícia me pegou, eu levei uma 

surra, duas surras! Eu estava nu, indefeso e o cara bate em mim! Só porque eu 

estava nu? Não estava fazendo mal a ninguém. 

Hoje eu superei; minha referência é a polícia; quando eu estou de madrugada 

na rua, eu chamo, vou lá, é minha referência; peço ajuda. Na época, eles 

podiam ter me levado pra casa...Me levaram para a delegacia, depois fui 

internado na casa de saúde Natal 45 dias. Saí dopado de remédios. Eu queria 

ir pra um lugar onde eu pudesse viver, sair na rua, onde pudesse compor, 

cantar, falar. Aí falei pra um médico que disse: “Eu conheço um lugar que é o 

CAPS.”. Eu fui e no CAPS tem isso. Faz o cadastro hoje e seis meses depois 

você é chamado para fazer o tratamento. Lá no CAPS eu aprendi muito, muito, 

muito. Aprendi que aquelas vozes que eu ouvia não eram minhas. 

As vozes me diziam que eu tinha que morrer para salvar quinze gerações. Pô! 

Vou sacrificar minha vida? Mandava eu fazer coisas que não convinha: matar, 

mas eu nunca fui a favor da violência. Eu aprendi que não era Deus falando 

comigo. Era o meu cérebro. Então, eu tinha que tentar uma vida normal. Acho 

que todo mundo sente prazer de contar sua história...então, fui me fortalecendo 

quando eu comecei a conhecer minha doença, fui para a ABRASME e para a 

associação plural. Eu às vezes leio uma poesia, as pessoas se emocionam. O 

que eu quero passar pra vocês é minha vivência; que vocês por acaso tiverem 

algum amigo ou familiar doente, poderem ajudar dando alternativa. A vida da 

gente é muito difícil. Mas quando a gente tem liberdade e apoio, a gente 

consegue, esquece um pouco da doença, como acontece aqui na Tenda do 

Conto. A minha maior dificuldade foi a falta de informação. Aos dezesseis 

anos eu não sabia o que era um transtorno. Sabia nada. Eu me lembro que lá 

em casa todo mundo me tratava diferente; lá no CAPS rolava um carinho. 

Aquele Max doente, fraco, foi ficando pra trás; continuo tomando remédio, 

mas me sinto mais forte. Eu tenho pensamento positivo, vontade de ter uma 

vida normal como as outras pessoas; coragem e sonho. Tenho um sonho de 

ser cantor. Não posso perder minha identidade; sei que posso ajudar muitas 

outras pessoas. Às vezes é tão difícil a gente superar uma doença porque a 

gente não tem conhecimento. Quando a gente sabe por que tá acontecendo 

aquilo, é diferente. Tem que ter liberdade, a confiança no outro. (Max, 31 anos, 

usuário do SUS) 

 

Pequena 

 

Dona Pequena tem 68 anos; é participante assídua da Tenda do Conto. Considera-se 

tímida e afirma ter mais “apreço” à escuta do que à fala. Nos primeiros encontros esquivava-se 
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da cadeira do narrador. Com o tempo foi tecendo laços de amizade com os demais participantes, 

sentindo-se à vontade para narrar sobre si. Alguns dos objetos que fazem parte da Tenda do 

Conto foram por doados por ela. A seguir, a sua primeira narrativa ocorrida em maio de 2009: 

 

Esse ferro à brasa lembra minha mãe. Quando eu morava no interior, minha 

mãe engomava a roupa da gente todinha e botava dentro de uma caixa. De 

quatro e meia quando amanhecia o dia, meu pai se levantava e já me chamava. 

Eu tinha seis anos e ia com ele. Minha mãe todo ano tinha um menino. 

Trabalhei até vinte e cinco anos. Estava cansada. Nós trabalhávamos muito na 

agricultura. Era um serviço muito pesado no roçado. 

Minha mãe teve vinte filhos, mas só se criaram cinco. Eu tinha umas primas 

que moravam em João pessoa, aí pedi a meu pai para ir morar lá, mas minhas 

primas não me aceitaram, não. Disseram que eu era matuta, não sabia fazer 

nada. Aí voltei com um desgosto! Aí uma comadre minha me chamou para vir 

pra Natal pra casa de uma conhecida dela. Aí eu pedi a meu pai. Ele disse: 

“Minha filha, na casa das primas não deu certo, imagine na casa de gente 

desconhecida. ”. Mas eu vim para a casa da amiga da minha comadre. 

Mas eu lembro como se fosse hoje. A dona da casa disse: “O pessoal quer 

fazer da casa da gente um hotel. ”. Aí eu fiquei de cabeça baixa assim 

pensando. Minha Nossa Senhora, o que é que eu faço? A casa dela era uma 

mansão, sabe? Ela disse: “Mulher, aqui dá para ficar não que já tem gente 

demais. ”. Aí eu disse: Eu volto pra casa, tem problema não. Mas aí conheci 

uma pessoa lá nas Quintas que me chamou para morar com ela. Uma pessoa 

bem humildezinha, tinha cinco filhos, morava numa vila, mas foi boa demais 

pra mim. Era só um compartimentozinho. Ela foi um amor de gente. Eu sei 

que eu passei oito meses aqui em Natal sem trabalhar até que arrumei um 

emprego.  Meu primeiro emprego foi num frigorífico de lagosta; o dono disse 

que ia fazer uma experiência de três dias comigo, mas trabalhei lá foi quatro 

anos; mas eu pensava: Tô ficando velha e num trabalho numa fábrica. Meu 

sonho era trabalhar numa fábrica. Batalhei, consegui trabalhar na fábrica, mas 

nem gostei; só trabalhei três meses. Fiz um curso de cabeleireira e fiquei 

trabalhando em casa. Minha casa era alugada, mas eu consegui comprar um 

terreno. 

Meu pai, quando conheceu o terreno aqui em Soledade ele achou que era 

muito deserto. Mas eu comecei a construir. Quando fui no interior, meu pai 

perguntou: “Terminou a casa?”. Eu disse: Não! Tá faltando as portas. Aí meu 

pai vendeu um bezerro e me deu o dinheiro das portas. Aí eu me mudei. Agora 

estou na minha casa e vieram todas as minhas irmãs para morar comigo. Hoje 

eu estou muito feliz! (Pequena, 63 anos, usuária do SUS) 

 

Aminadá 

 

Dona Aminadá chega antes de todos à Tenda do Conto; enquanto ajuda na arrumação 

dos objetos e na disposição das cadeiras, compartilha notícias dos moradores da localidade. 

Orgulha-se de ser professora. Na agenda que carrega em todos os encontros, aniversários dos 

participantes e outras datas comemorativas são sempre registradas junto às mensagens que 

escreve em casa para ler durante a Tenda. 
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A lamparina me traz muitas lembranças. Quando a avistei em cima da mesa, 

entre os outros objetos, pensei logo que ela é que me marca mais. Fui muito 

pobre (pega a lamparina). Meus pais não tiveram estudo. Eu estudava à luz de 

lamparina durante a noite. Na minha casa, ninguém sabia ler. Tinha um 

programa de rádio que alfabetizava e eu seguia o programa todo dia. Meu 

sonho era ser professora. Depois de muito tempo estudando, consegui ser 

professora de uma escolinha pequena, mas fui muito discriminada por ser 

negra. As pessoas não aceitavam que uma negra pudesse ler e escrever, 

imagine ensinar! Então era como se eu tivesse que ser mais preparada que os 

outros professores. Eu sentia essa necessidade de ser melhor e sabia que, para 

isso, eu tinha que estudar muito. Um dia eu fui dar aula e os alunos riram de 

mim porque meu rosto estava todo manchado de fumaça da lamparina. Eu 

sempre me perguntava o tempo todo por que a cor da pele importava tanto 

para as pessoas. Hoje é isso que eu tenho para contar. (Aminadá, 65 anos, 

usuária do SUS). 

 

Benedito 

 

Aos 88 anos, Seu Benedito chega sempre sorrindo, trazendo com ele uma mala repleta 

de objetos guardados. Dentre moedas antigas, jogos, páginas de jornais e roupinhas de quando 

o filho era bebê, o que mais encanta as pessoas são as fotografias em preto e branco de vários 

tamanhos, com e sem moldura, onde ele se exibe fardado ou de terno com a esposa no dia do 

casamento. 

 

Nessa mala eu trago tudo quanto é tranqueira. Esse bingo é de 1950. Trouxe 

também essa fotografia aqui, eu fardado de quando servi o serviço militar.  

Eu nasci em 1926. Minha mãe morreu de parto no meu nascimento. Minha 

mulher também morreu de parto. Vou contar uma historinha de namorada, 

pode ser? Tinha uma menina que era unha e carne comigo. Era namoradinha 

só. Não tinha essa história de dançar colado não. Com o passar do tempo, em 

1946 o governo do Paraná franqueou terreno para plantar sem pagar imposto. 

Aí nós nos separamos. Ela foi para o Paraná com a família dela. No dia 14 de 

novembro de 46 eu fiz alistamento militar para servir com 21 anos. Eu morava 

no interior de São Paulo. Eu pensava muito nela, nós éramos muito unidos. Eu 

fiquei quase um ano no quartel e em 48 eu dei baixa. Nunca mais vi ela, nem 

tive notícias dela. Quando eu vim nesse posto de Soledade, que vi a médica, 

quase que desmaio. Era purinha ela. Eu sei que eu casei com outra moça, mas 

ela morreu no parto; meu filho morreu também. Durou um ano só. Aí eu casei 

com a irmã dela. Isso foi em 52. Quando ela engravidou, tive muito medo dela 

morrer também. Fiquei com medo de produzir família. Mas vivo com ela até 

hoje, temos um filho só, vivemos juntos até hoje, graças a Deus! (Benedito, 

88 anos, usuário do SUS) 
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Maria 

 

Dona Maria é uma das frequentadoras mais assíduas e tem acompanhado a experiência 

desde o seu início, no ano de 2008. A ela pertenceu o ferro de passar à brasa que exibimos entre 

os outros objetos da mesa da Tenda. Suas narrativas se revestem de outras vozes e de canções 

do passado. Quando não temos espaço físico para realizar a Tenda, ela viabiliza, junto às 

pessoas da igreja local, o salão paroquial. Por sua desenvoltura e envolvimento com a 

experiência, em diversos momentos é ela quem faz a fala inicial, explicando aos novos 

participantes, a proposta da Tenda do Conto. 

 

É nesta cadeira onde eu sento e onde eu conto todas as minhas histórias. É 

uma casa onde contamos nossa história. Para mim, isso aqui é grandioso. 

Porque a gente vê muito idoso na solidão, nos fundos da casa, sozinhos. Às 

vezes, a casa é cheia de gente, mas passa um, passa outro e não dá nem um 

bom dia. Cada um de nós tem história para contar. Se a gente tá triste e não 

fala, se tá angustiado e não chora, o coração fica sozinho sentindo a dor. 

Aqui os idosos cantam, contam, é um despertar pra gente. Eu cresço aqui, me 

sinto à vontade, canto, leio uma poesia. Aqui tem um ferro de passar à brasa, 

retratos de Padre Cícero...esse ferro, minha mãe botava as brasas dentro. As 

panelas eram de barro. Logo de pequena, a gente já começava a trabalhar. No 

interior, a criança com dez anos já começa a tomar conta da casa. A gente 

botava a lenha no fogo, a temperatura do barro conserva. Por isso, muita gente 

se queimava com leite; porque você tira a panela do fogo e a comida continua 

fervendo.  

Minha mãe tinha um ferro desses; de pequena eu já trabalhava em casa. Botava 

a brasa, botava onde tinha vento, o vento entrava por aqui...dava duas passadas 

de roupa, voltava para a janela para esquentar. A roupa a gente passava com 

goma. Quase toda roupa era linho. A gente engomava toda a roupa e guardava 

toda a roupa em uma mala. Naquela época não tinha guarda-roupa não. Depois 

de muito tempo foi que apareceu camiseiro. Então esse ferro me traz muita 

recordação daquela época. Agora, aquilo era ruim? Não! O povo às vezes fala 

como se fosse uma coisa ruim. Não era! 

Tem uma música que eu adoro e planejei de cantar aqui hoje. Mas eu vou 

precisar de ajuda para lembrar a letra. Canta a canção “Serenata na 

Montanha”7 com a ajuda de alguns dos presentes que vão rememorando a 

letra. 

Eu dormi quando sonhei/no mesmo sonho escutei/uma voz dizendo 

vá/Enfrentar a verde mata/fazer uma serenata/nas montanhas do Pará/Eu 

entrei de mata adentro/quando cheguei bem no centro/afinei meu violão/Como 

estava em terra estranha/pedi licença à montanha/e cantei uma canção/Quando 

eu estava cantando/vi um índio vir chegando/e começou a me falar/Atenda o 

morubixaba/me acompanhe até a taba/que o pajé mandou chamar/Eu parei 

meu instrumento/e ali naquele momento/de viver perdi a fé/com o violão de 

lado/nesta hora eu fui levado/à presença do pajé/ O pajé falou comigo/dizendo 

assim: Meu amigo/cante aí uma canção/Eu cantei, ele alegrou-se/uma índia 

                                            
7 A canção é uma composição de Elizeu Ventania, falecido em 1997, importante compositor e violeiro 

do Rio Grande do Norte. 
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apaixonou-se/ofertou-me o coração/Eu mirei sua beleza/foi esta a maior 

surpresa/que no mundo eu pude ter/pois eu nunca vi tão bela/uma índia igual 

àquela/nunca mais eu hei de ver/Ali naquele momento/a pedi em casamento/e 

o pajé não fez questão/Casei com ela na mata/houve uma serenata/de viola e 

de canção/Quando a festa terminou/todo mundo retirou-se/e eu dali saí 

também/com a índia pela flora/porém nesta mesma hora/acordei não vi 

ninguém. (Maria, 75 anos, usuária do SUS) 

 

Iraci 

 

Dona Iraci é muito querida na localidade onde mora. Extrovertida, risonha e falante, 

atrai as pessoas ao seu entorno; a solidariedade nos seus atos é reconhecida pelos que com ela 

convivem. Chega à tenda sempre acompanhada de vizinhos e familiares. 

 

Eu nasci no ano de 1932; casei aos quinze anos. Todos os objetos aqui me 

trazem muitas lembranças. Como estamos perto do Dia das Mães, eu quero 

dizer a vocês que eu me sinto uma vencedora. Eu me casei aos quinze anos, 

aos dezesseis comecei a ter família, tive o primeiro, tive o segundo, tive o 

terceiro (conta nos dedos), tive o quarto, tive o quinto, achei bom, tive quinze! 

(risos) Aí então, sabe quantos filhos botaram na minha porta? Nove! Além dos 

meus quinze, cuidei de mais nove. Eu quero dizer a vocês que aqui tem uma 

filha minha também, eu quero dizer que eu tomei conta dessas crianças e hoje, 

graças a Deus, estão tudo vivo, só faleceu um. Eu me acho muito feliz. Tenho 

um problema na minha visão, já operei três vezes, mas tô com fé de ficar boa. 

Eu tenho cinquenta e três netos, tenho trinta e dois bisnetos, eu me acho uma 

heroína. Eu quero dizer também que eu vou completar oitenta anos, mas eu 

não sei o que acontece que eu não me acho idosa não. Por fora, pode ser, mas, 

por dentro, tem hora que eu me acho com quinze anos (risos). 

Eu quero falar pra vocês que estão se formando a médicos (dirige-se aos 

alunos presentes) que eu tive quinze filhos, catorze eu tive em casa. O último 

foi cesárea porque a vizinha incendiou-se, eu fui socorrer, aí, antes de socorrer, 

eu passei mal, me levaram pra maternidade e teve que ser cesárea. Mas os 

catorze foram tudo em casa, sem médico, tudo com parteira, o medicamento 

que dava, sabe o que era? Ela mascava a cebola, fumava, aí pegava aquele 

grude e passava na minha barriga. Aí, tome café! Café amargo era o remédio 

de antigamente. Aí era num instante. Ela foi uma que pesou quatro quilos 

(aponta para uma das filhas – uma senhora presente). Tive outro que pesou 

cinco quilos; aí depois fui obrigada a ir pra João Pessoa para fazer um períneo.  

No meio desses meninos, eu vou dizer uma coisa engraçada: meu esposo, que 

Deus o tenha, ele gostava muito de beber; aí, quando foi um dia eu disse a ele 

que não saísse, que eu estava sentindo dor de parto, mas ele disse que não, que 

eu estava inventando, que o menino era para janeiro e a gente estava em 

dezembro ainda. Assim ele foi beber. Ele era funcionário da rede ferroviária; 

ele era maquinista. Eu fechei a porta com ferrolho e a dor aumentou, foi 

aumentando, aí eu comecei a tomar café; café amargo com manteiga. 

Manteiga da terra. Aquilo ali foi anestesia. Aí eu pensava: será que vai ser 

hoje? Essa menina tinha cinco anos, a outra ia completar sete. O meu colchão 

era de capim. 

Pois bem, quando eu deitei, aí me deu uma dor tão grande, aí eu disse: Bem-

vindo seja aquele que vem em nome do Senhor. Aí com essas palavras eu nem 
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vi quando essa criança nasceu. Aí o cachorro latiu, o vizinho veio ver, mas a 

porta estava fechada e o ferrolho era lá no alto da porta. O vizinho gritou: 

“Iraci! ”. Eu respondi: Senhor! Aí ele perguntou: “O que foi que houve? ”. Aí 

eu respondi: O menino nasceu. E ele falou: cadê seu marido? Eu disse: foi 

beber! – “E ele não sabia que tu ia ter menino não? ”. Eu respondi: Eu disse, 

mas ele não acreditou...Aí eu sei que botaram uma corda no telhado para 

descer dentro de casa para abrir a porta para poder o povo entrar para me 

ajudar. Mas graças a Deus deu certo. Por isso eu digo a vocês: eu me acho 

uma heroína. (Iraci, 83 anos, usuária do SUS) 

 

Simão 

 

Seu Simão é um senhor de 74 anos que irradia simpatia. Conta que veio à tenda pela 

primeira vez, apenas para acompanhar o seu amigo e vizinho, Seu Olívio, um dos primeiros 

narradores da Tenda que apresentava dificuldades visuais e não conseguia andar sozinho. Aos 

poucos, Seu Simão foi se envolvendo com a experiência, tornando-se um frequentador assíduo 

e mostrando-se um exímio narrador. 

 

Eu sou lá do Alecrim, nasci no Alecrim, comecei a minha vida na feira do 

Alecrim, ajudando a família, pegando uma feirazinha no balaio, carregando 

na cabeça e ganhando uns tostõezinhos. Depois comecei a estudar no grupo 

escolar João Tibúrcio. Aí eu tive a felicidade da minha diretora do colégio 

fazer um São João; convidou todos os garotos para brincar um São João, que 

por sinal a gente nem conhecia, nem sabia como era. No entanto, ela me 

escolheu no meio de todos para ser o marcador da quadrilha. Isso foi em 

1960.E de lá pra cá eu nunca parei. 

Eu tenho 74 anos. Comecei a fazer a quadrilha lá no colégio e passei a fazer 

todos os anos em época de São João. Em resumo, eu fiz quadrilha durante dez 

anos. Depois eu passei a fazer lá em casa na Avenida Sete, lá no Alecrim, por 

minha conta mesmo. Esse aqui é um retrato com todos os meus amigos. E esse 

aqui era o nosso prefeito Djalma Maranhão. Aqui foi quando ele foi coroar a 

rainha. Mas eu gostava também de escola de samba antes de fazer São João. 

Fazia parte da Imperadores do Samba; brincava até o dia amanhecer. Era 

somente alegria. E quando eu passei a fazer quadrilha eu também participei de 

concursos. No meio de 29 quadrilhas, eu recebi a taça da melhor quadrilha lá 

na lagoa de Manuel Felipe. Estar no meio dos meus amigos é o maior prazer 

que eu sinto e espero continuar festejando até o dia que Deus me chamar. 

Enquanto ele não me chamar, eu estou aqui contando história. Eu guardo aqui 

também uma coisa preciosa. Um convite; esse aqui: o primeiro convite que eu 

recebi daqui da Tenda. (Simão, 74 anos, usuário do SUS) 

 

Raehana 

 

Raehana veio à Tenda para conhecer a experiência atendendo ao convite do médico 

Milton Cirne, seu preceptor de estágio. Sua história, marcada pela descrição do seu país de 

origem, da saudade dos seus e da perda da mãe, emocionou todos que a escutaram. Vez ou 
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outra, alguém relembra sua narrativa a ela se referindo como a história da menina de Cabo 

Verde. 

 

Eu sou de Cabo Verde, não sei se vocês sabem, é um país da África, cheguei 

aqui em Natal em 2007 para fazer faculdade de medicina, eu cresci lá em Cabo 

verde e nunca tinha saído para morar em nenhum lugar. Quando eu cheguei 

aqui, foi interessante que o pessoal não sabia daonde eu era, não conhecia 

direito, ficavam só perguntando: “Como é que é lá? Vocês têm computador?”. 

E eu dizia: Claro! Temos tudo lá! Igual aqui em termos de tecnologia. O 

pessoal sempre tem muita curiosidade porque pensa que na África as pessoas 

só passam fome, que não têm condições. No meu país, realmente, tem pessoas 

com dificuldades, mas tem também pessoas que têm trabalho, escola...No 

começo foi difícil me adaptar porque minha família sempre foi um grande 

apoio pra mim; principalmente minha mãe, meu pai, minha avó materna. Eu 

peguei essa caneca porque lá tinha uma caneca desse jeito, só que era 

maiorzinha, lá na casa da minha avó; a gente morava perto da minha avó 

materna e eu sempre ia para a casa dela; quando minha mãe saía para trabalhar 

me deixava lá. E a caneca eu usava para beber leite, água, tudo na caneca. 

Voltando um pouco, eu recebi apoio aqui, fiz amigos, mas eu devo muito à 

força da minha mãe. (A amiga se aproxima e senta no chão ao lado da cadeira 

enquanto ela pega a imagem de uma Santa sobre a mesa e prossegue.)  

Ano passado eu recebi um telefonema avisando sobre um acidente; foi aí que 

eu soube que perdi minha mãe, e foi um choque muito grande, porque eu 

falava tudo pra ela... Ela podia até não entender a matéria, mas eu falava tudo 

pra ela e ela ouvia com toda paciência, com todo carinho, e ela era uma pessoa 

que ajudava muito os outros... Eu fui ao enterro da minha mãe, passei uma 

semana e voltei. Eu penso que a vida é pra ser vivida, não importa o que 

aconteça, você não pode desistir, não pode parar, tem que continuar. Eu tenho 

dois irmãos e eu tenho que mostrar para eles que a gente tem que continuar; 

porque eles têm que continuar também. Eu rezo mais principalmente por meu 

pai; tenho medo que ele fique sozinho; mas agora minha avó está morando lá 

em casa com ele. Ela também é tudo pra mim. (Raehana, 24 anos, estudante) 

 

Luna 

 

Luna tem 49 anos e atua há 13 anos como Agente Comunitária de Saúde na Unidade de 

Saúde do Panatis. Sua história só foi conhecida por muitos da equipe e pelos usuários, através 

da Tenda do Conto. Comunicativa e dedicada, há um ano e meio, Luna coordena um grupo de 

Tai Chi Chuan (arte marcial chinesa) que reúne semanalmente usuários e profissionais da 

unidade. A narrativa a seguir se deu após o falecimento do seu pai. 

 

Eu vou contar um pouco da minha história. Meu pai era padeiro lá em Acari e 

ele sofreu um acidente na máquina e perdeu o movimento das mãos. Ele ficou 

encostado, uns quatro meses, pela perícia, só que depois cortaram os 

benefícios dele. Aí ele se viu numa casa de aluguel com sete filhos para dar 

de comer e sem dinheiro. Aí fomos morar num sítio na casa de um compadre 

dele.  Ele saía para caçar rolinha e a gente só comia quando ele chegava. De 
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manhã a gente comia o feijão e de tarde a gente tomava o caldo. E aí um dia 

ele não pôde ir caçar, não sei; parece que estava chovendo, daí não tinha nada 

para se comer, nada para botar no fogo. 

Lá fora tinha uma cangalha, ele ficou lá escorado olhando o tempo e minha 

mãe perguntando: “O que é que eu vou dar pros meninos hoje? ”. Aí ele viu 

uns pombos que o vizinho criava e disse: “Eu vou dar um jeito! ”. Aí pegou a 

espingarda, também foram três tiros, três pombos caíram. Aí correu, pegou os 

pombos, colocou numa bacia, e me sentou em cima. Aí o vizinho chegou na 

porta e disse: “O senhor matou meus pombos? ”.  Ele disse: “Não, matei não, 

eu estava atirando para testar a espingarda. ”. Aí, depois que ele saiu, ele 

pegou, sentou-se e começou a chorar. A gente perguntava: “Pai, tá chorando 

por quê? ”. Aí ele disse: “Porque eu dei um mau exemplo a vocês; jamais 

vocês façam isso: roubar pra comer; o que eu fiz foi um roubo; eu espero que 

vocês não sigam nunca esse meu exemplo. Eu podia ter dito a ela que matei 

por ver vocês com fome, mas eu menti, não tive coragem de dizer porque aí 

era humilhação demais...”. Até hoje eu me lembro disso. (Luna, 49 anos, 

trabalhadora do SUS) 

 

Siqueira 

 

Justiniano Siqueira, também conhecido por Mano, atuou como dentista na Unidade de 

Saúde do Panatis durante cinco anos. Diante da constatação da impossibilidade de ver a 

narrativa a seguir sendo por ele recontada, o ato de transcrevê-la evidencia as sensações trazidas 

pelas lembranças de gestos, voz e risos. Siqueira narrava como se estivesse diante de uma 

multidão. A intensidade das palavras atentas à descrição dos detalhes somadas à força de sua 

voz e ao seu modo vigoroso de narrar seguem nos envolvendo em risos, lágrimas, emoção. 

  

Na vida da gente sempre tem história. Agora que eu estou nessa situação de 

doença, eu conto história à minha mulher que eu ia morrer sem contar, sempre 

tem. Sempre vai ter história; como sempre quem já contou tem outra também. 

A história de um lembra ao outro outra história (pausa). 

Hoje eu quero fazer um resumo rapidamente do que aconteceu na minha vida. 

É importante. O convívio da minha família e como a gente conseguiu se 

formar com o temperamento de meu pai. Meu pai era um cara que o que ele 

tinha de gênio, vamos dizer assim, ele tinha também um lado imprevisível. 

Meu pai foi um homem que se equilibrou por causa da mulher que ele casou: 

minha mãe. Ela era calma, apaziguadora. A maneira como ele explodia o 

emocional dele, minha mãe não teve curso, nada, dizia assim: “Eu não sei 

como vocês não ficaram perturbados. ”. Ele era cuidadoso demais com tudo; 

fazia um escândalo, um drama dentro de casa; às vezes, menino chorava, 

depois ele se arrependia... Eu não sei como a gente conseguiu estudar. A gente 

não tinha direito nem de sair na rua; foi criado preso. Se um menino espirrasse 

de noite ele dava um grito para tomar o remédio na hora e ser repreendido: 

“Quem foi que pegou uma gripe?”.   

Então minha mãe viveu a fazer as coisas escondida pra gente ter um pouco de 

vida; deixar dar uma olhada no carnaval uma hora e o outro, outra hora. Você 

não pode nem imaginar; ele fazia drama, um homem inteligente, genial 

daquele... depois ele no outro dia se abraçava com a gente... Foi essa coisa 
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assim que eu não sei como a gente venceu... nossa vida parecia uma 

desorganização mas terminou dando mais ou menos certo. Meu irmão foi 

preso, torturado, tudo. Meu irmão defendia a revolução e meu pai discordava. 

Ele era aristocrata. A gente teve uma vida muito difícil mesmo, a ponto de 

meu irmão fugir, desaparecer com 16, 17 anos, eu fugi pra Marinha, pra 

fronteira, e meu outro irmão foi embora pra Minas Gerais. Minha mãe ficou 

morando com papai, vivendo com ele. A vida que a gente levou foi uma vida 

difícil; ela não tinha direito de ter um enfeite em casa. Ele deixava o crucifixo; 

ele materialista, mas deixava o crucifixo. A casa era um museu. Cheia de 

quadros. Tinha um colado no outro, tinha outro e outro e outro encostado com 

cabeça de leão, corpo humano, cobra, a casa todinha disso. Ele comprou uns 

quadros, pregou com cada prego desse tamanho (demonstra com os dedos o 

tamanho). No banheiro tinha escrito assim: propithecus diadema. Era um 

macaco preto assim. A gente ficava fazendo cocô e lendo aquilo (risos). O 

banheiro era todo em macaco. Só pra vocês terem uma ideia: quando a gente 

chegou na casa, ele não deixava dar descarga porque ele dizia que a descarga 

podia cair na cabeça da gente. Aí passou a usar a lata d’água; aí ele dizia: “É 

para usar pouca água, porque senão vai encher a fossa.”. A casa não dá pra 

você imaginar.  

Essa parte da minha vida foi uma parte muito sofrida mesmo, eu fiquei deísta 

talvez por isso, de tanto ele falar que Deus não existia. Eu via minha avó 

rezando quando eu ia dormir na casa de minha avó – mãe de minha mãe –, 

aquela coisa meiga, aí eu fiquei acreditando em Padre João Maria que mamãe 

era devota. Eu acho que ele queria um bem à gente, mas tinha algo que impedia 

ele de manifestar isso. Por sinal, da casa ele me escolheu pra ser o querido 

dele. Fui eleito porque nasci a fórceps. Aí eu ia morrendo, né? Naquele tempo 

puxava a ferro, diz papai que o médico não era bom. Então ele dizia: “Maninho 

venha cá...”.Mas quando ele tinha raiva ele dizia: “Vou estrangular, vou matar. 

(risos). 

Foi uma criação muito difícil. Meu irmão, menino, foragido, procurado pela 

polícia. Não era nada que o povo tá dizendo desse paraíso e achando ruim. Era 

assim: você estava aqui e chegava três, quatro carros do Exército, dois da 

Polícia Federal e virava a casa todinha sem arrumar nada; abria essa gaveta, 

botava no chão para ver o que tinha dentro. Depois que deixava a casa toda 

como se fosse uma mudança, ia embora, não dizia nem tchau. Presenciei 

roubando e rasgando os livros do meu pai só por causa da capa. Levavam até 

objetos. Isso era hoje, passava dois, três meses, vinha de novo. Eu vinha 

chegando da aula, estavam lá meu pai sentado, minha mãe aclamando e eles 

revirando tudo. 

Passávamos uma semana arrumando. Era um choque grande: os colegas da 

gente desapareceram, Manuel Bezerra e outros. Eu estudava no Atheneu e 

tinha amigo presidente do diretório, morreu, até hoje. Papai até incentivava 

algumas badernagens minhas; dava espingarda a mim sem eu ter idade, sabe? 

Da violência ele passava pra uma meiguice, sabe? Ele reunia a gente para 

conversar sobre as teorias da vida. Era bom demais. Aquilo me envolvia de 

um jeito! A finitude do universo...quando a gente tinha treze anos de 

idade...Com meu irmão ele perguntava sobre a parte política das coisas e 

comigo ele dizia assim: “Você é na parte sentimental que eu sei que você tem 

uma tendência as vezes religiosa, quero ver seus argumentos.”. Eu dizia assim: 

Olha, se o senhor tá tendo tanto trabalho para provar que Deus não existe, 

então eu tenho o mesmo trabalho para provar que existe. Eu não sei qual dos 

dois tá certo. O senhor passa a vida todinha estudando para provar que ele não 

existe e parece que não é fácil provar porque senão não precisava o senhor 

usar tanto livro. Ele dizia: “Você é burro; ele saía da linha.”. 
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Uma vez eu fiz um discurso na Academia de Letras...na revista da Academia 

tem vários tópicos. Ele nunca passou pra gente ser socialista nem nada; quem 

quisesse, pegasse um livro e lesse. Como ele nunca disse assim: “Meu filho, 

comece lendo Monteiro Lobato,”. Aquilo também me adoeceu. Porque eu 

abria a estante e fui ler aos oito anos a morte de Ivan Ilich, aí passei um mês 

impressionado. Era um livrinho que tinha três histórias. Aquilo ali me abalou; 

aquela coisa meio pelos cantos da parede, aquele homem doente...Eu sem 

querer fui pegar um livro uma vez, quase que eu solto; era o país do dragão; 

um livro sobre a China.  

Começava tudo colorido, todas as torturas chinesas. Retaliação: o cara 

arrancando os seios de uma condenada. Era uma coisa de você se assombrar 

(risos). Eu ficava apavorado. Ele pegou a gente uma vez e disse: “Hoje vocês 

vão ver o corpo humano.”. A gente era pequeno. Levou a gente pra faculdade 

e mandou tirar os cadáveres e deu a aula de osso e de partes moles. Foi difícil 

pra velha minha mãe. Ela não era gente desse mundo; minha mãe era uma 

santa. Escondia as coisas dele, tirava dinheiro escondido para comprar as 

coisas pra gente, porque ele achava que não era necessário, não tinha nada, 

não tinha nem um eletrodoméstico, nem um fogão a gás, porque ele dizia que 

mamãe não tinha condições de dominar um fogão a gás, que ia explodir a casa.  

Depois que ele ficou mais velho foi que os vizinhos convenceram e ele foi se 

civilizando. Comprou-se televisão e ele passou a ser o maior novelista do 

mundo. Meu pai era uma figura extraordinária! (Justiniano Siqueira, 

trabalhador do SUS) 

 

Francisca Freitas 

 

Francisca Freitas tem 59 anos; atua como técnica em enfermagem na Unidade de 

Soledade I há 13 anos. Acompanhou, em diversos momentos, a Tenda do Conto fora dos 

espaços das unidades de saúde, contribuindo significativamente para a divulgação da 

experiência entre os usuários e estudantes. Seu sotaque nortista e a simplicidade dos seus gestos 

acrescentam um quê de ternura à força que emana da sua narrativa.  Dotada de aparente 

quietude, seu modo de narrar prende a atenção de quem ouve, envolvendo os participantes entre 

inquietações e calmarias. 

 

Eu vou começar de quando era criança. A lamparina e o rádio são os que mais 

me marcam aqui. Minha mãe morreu logo cedo, quando eu tinha 11 meses. 

Eu ficava com meu pai e também na casa de um, na casa de outro. Eu fui 

crescendo, ficava na casa de conhecidos, aí numa das casas tinha um rádio 

desse aqui. Meu sonho era ligar e desligar o rádio. Eu torcia que alguém 

dissesse assim: “Ligue ali o rádio.”. Só para poder mexer. De noite, eu era 

muito medrosa. Meu pai apagava lamparina, aí eu pedia a papai para acender 

a lamparina. Meu pai dizia: “Minha filha, tem que economizar.”. Fui 

crescendo, meu pai pobre, mas quis investir pra gente estudar. Tinha a cartilha 

de ABC, seis anos eu já sabia a carta de ABC, que era a primeira coisa que 

ensinava. Botou-me internada em um colégio de freiras, mas eu chorava todo 

dia para ir embora, não queria ficar longe de casa. 
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Depois vim morar na casa de uma cunhada. Meu pai morava no interior e eu 

vim para a cidade, na época eu já tinha doze anos. Eu estudava, trabalhava, 

era uma vida muito sacrificada. Trabalhava, tomava conta da casa, só que eu 

era muito sonhadora, queria coisas melhores. Quando eu tinha dezessete anos 

meu pai faleceu. Ele era novo, tinha 69 anos, ele tinha construído uma casa na 

cidade com uma vendinha, ele era hipertenso, mas ninguém sabia não. Ele era 

muito cansado, tinha problema no coração. 

Aí fiquei na casa de um na casa de outro e com dezoito anos eu engravidei, 

tive meu primeiro filho, aí pronto, batalhei muito pela vida. Engravidei 

novamente do segundo filho. Eu pensava: Meu Deus, como é que eu vou criar 

dois filhos sem o apoio de ninguém? Meus irmãos, nenhum me ajudava, era 

tudo casado e tinha as famílias deles. Depois eu tive um marido que não me 

assumiu porque ele tinha preconceito por eu já ter dois filhos, mas aí eu 

engravidei de novo. Tinha um sonho muito grande de me casar e ter uma 

família. Três filhos já, era muito difícil de arranjar alguém, né? 

Aí Deus me mostrou uma pessoa para mim que é meu esposo hoje. Eu comecei 

a namorar com ele lá no Acre, engravidei da minha filha, só tenho uma filha 

mulher, e com dois meses nós estávamos juntos. Ele ficou desempregado, aí 

disse: “Eu vou embora para Natal depois mando buscar você. ”. Aí veio 

embora. E eu fiquei lá. Com dez dias ele telefonou e disse: “Venda tudo. ”. 

Ele não queria que eu ficasse lá por causa do outro, né? Mas aí deu dois meses 

e nada desse homem mandar me buscar. Aí meu sobrinho dizia: “Esse homem 

não vai mandar lhe buscar, não.”. Eu com quatro meninos nas costas, né? 

Nessa época eu fiz amizade e tinha o telefone da mãe dele. Aí eu comecei a 

ligar. Aí ela dizia: “Minha filha, pode ficar sossegada que ele vai mandar lhe 

buscar. ”. Aí no mesmo dia que eu liguei pra ela ele ligou dizendo: “Tô 

mandando as passagens amanhã. Agora tem um problema; não tem como 

trazer os quatro meninos. ” 

Você deixa dois meninos aí com sua família e traz só dois. Aí eu fiquei sem 

saber se eu ficava ou se eu vinha, mas depois que eu pensei muito, eu decidi: 

vou ter que ir. Aí minha sobrinha disse: “Não, tia, pode deixar que eu fico com 

os dois. Vá cuidar dos outros dois.”. Quando eu saí, minha filha, ele ficou 

chorando. Eu saí de madrugada pra eles não verem, mas eles viram. Mas eu 

tive que ser forte. Aí todo dia eu falava com eles, criei minha família, tinha 

parado de estudar, cheguei aqui em Natal, não conhecia ninguém, até arrumei 

um emprego no Supermercado Nordestão, mas não deu porque tinha que 

cuidar dos meninos. Aí ele passou no concurso do INSS, e eu fiquei estudando, 

fiz o concurso do estado, vivendo com meus cinco filhos; com um ano eu 

mandei buscar eles; hoje mora tudo pertinho de mim porque eu construí perto 

da minha casa; resumindo a história, uns casados, outros separados, hoje é 

tudo pertinho de mim. (Francisca Freitas, 59 anos, trabalhadora do SUS) 

 

Dona Inácia 

 

Dona Inácia chegou à Tenda do Conto acompanhada da filha. Caminhou devagar até a 

cadeira de balanço após escutar vários narradores daquele dia. Sua aparente fragilidade física 

em nada condiz com a intensidade de sua voz e o vigor de suas palavras. Quando Dona Inácia 

começou a narrar sua história ouvia-se, na roda, o comentário de um dos presentes: “como ela 

fala bonito!”, 
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Deus me deu a luz da mente e a luz do coração. A gente enxerga não só com 

a visão, mas também com o coração. Né verdade? Eu nasci na zona rural no 

Município de Carnaúba dos Dantas, no Seridó, nasci e me criei trabalhando 

na zona rural. Não tive nenhuma possibilidade de estudar. Meu pai era um 

homem muito sabido, muito inteligente, também não estudou, mas ele tinha 

um saber próprio. Ele era do século dezenove, nascido em 1888, naquela 

época não existia nada, era tudo modesto. Da maneira que ele se criou, criou 

a gente. Mas com muito amor, muita dignidade, trabalhando; trabalhando para 

viver mesmo! Ele até mostrava que queria que a gente fosse estudar, mas a 

minha mãe era muito apegada aos filhos e não queria que a gente saísse de lá. 

Então eu aprendi apenas o que meu pai me ensinou. Não tinha série; tinha os 

livros. 

Meu pai chegava e me ensinava com a cartilha de ABC e com os livros. Aí eu 

me casei leiga. Só sabia ler, escrever e contar. Sabia as quatro operações 

fundamentais da matemática. Eu sabia bastante. Meu pai ensinou a tabuada, 

mas ele não era professor; ele era proprietário de uma venda. Aí eu me casei 

com um homem feito que também não sabia muito. Criei minha família lá. 

Dezoito filhos homens eu tive. Carnaúba dos Dantas não era nem cidade. Aí 

eu não havia de criar meus filhos sem escola, aí eu comecei a ensinar meus 

filhos do mesmo jeito que eu aprendi. (A filha arruma a máscara de modo a 

encaixá-la melhor sobre o nariz, beija sua testa e ela agradece.) Aí um dia 

passou um rapaz amontado, parou e disse: “A senhora é professora?”. Eu 

respondi: Não, eu ensino somente a meus filhos e os vizinhos; tinha uns 

vizinhos analfabetos que eu ensino. 

Eu não tenho escolaridade e eu ensino o que eu sei. Aí ele disse: “A senhora 

quer ensinar numa escolinha?”. Aí eu perguntei: Como é que eu posso ensinar 

se não tenho escolaridade? Aí, mesmo assim, era muita gente precisando, aí 

eu aceitei. A gente aprende com o quê? Com a boa vontade e com os livros, 

né? Aí foi aparecendo um treinamentozinho, eu fui desenvolvendo, até que 

parei, porque meus pais estavam velhinhos aí fui cuidar dos meus pais. 

Apareceu uma escola lá perto, aí eu botei lá; era dezoito quilômetros de 

distância todo dia. Era uma escola muito carente. Essa aqui, Luciana, tinha 

doze anos. 

Quando cheguei lá encontrei ex-alunos. Aí eu fiz a inscrição para ensinar, pois 

acreditem: tirei em primeiro lugar de todas as professoras que fizeram o curso. 

Até as matemáticas que foram passadas no curso ninguém fez; só eu. Aí a 

mulher do prefeito disse: “Dona Inácia, a senhora que fez a melhor prova e 

vai ensinar aqui.”. Aí passei oito anos ensinando. Aí eu prestava uns exames 

em Caicó todo sábado e quase terminei o primeiro grau. Hoje minha saúde 

ficou afetada, faz trinta anos que eu moro aqui por causa da minha saúde. Já 

fiz 24 cirurgias. 

Vocês querem que eu cante uma música? Aviso que tenho 84 anos e não tenho 

muita resistência. Vou cantar uma música de quando eu tinha dez anos. Eu 

não esqueço as coisas que eu aprendo tão fácil não. Vou cantar pra vocês. É 

uma música sobre o amor; tem coisa mais linda que o amor? 

O amor é mais doce e mais lindo/Que uma primavera em flor/Os campos em 

maio sorrindo/Nós dois numa tarde ao sabor/Os anos passam ligeiro/Eu fico a 

recordar/As carícias e os beijos primeiros/Que fizeram sempre te amar/Amor, 

amor, amor/Tu ainda lembrarás/Aqueles dias de maio que eu não esqueço 

jamais/Oh, meu sonho/Amor, amor, amor! (Inácia, 84 anos, usuária do SUS) 
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Nos últimos versos, Dona Inácia retirara a máscara que lhe cobrira a face. Já não se 

importava de deixar à mostra as cicatrizes das sucessivas cirurgias sofridas em decorrência do 

câncer de pele que a acometia; queria mostrar-se como realmente era, envolvida pela própria 

voz e pelos aplausos dos participantes da Tenda do Conto. 

 

4.1.2 As marcas inscritas pelas narrativas 

 

Entre tantas sensações que as narrativas despertam, a surpresa, a emoção, o 

maravilhamento, o estranhamento. Semelhanças onde narradores se reconhecem, diferenças 

que acrescentam olhares sobre a vida. 

A Tenda do Conto possibilita aos participantes olhar para suas vidas; identificar nelas 

suas histórias; oportunidade de transmitir as próprias histórias em uma sociedade onde as 

experiências se perdem ou são banalizadas. Em um tempo em que as transformações se dão de 

modo veloz passando despercebidas, a narrativa flui como a criação de uma espécie de corrente 

onde a vida passa a não pertencer apenas a quem a viveu; o vivido, ao ser compartilhado, 

transmitido ao outro, dá consistência à vida e ganha o sentido de duração, de continuidade da 

existência.  

As verdadeiras narrativas chegam desacompanhadas de explicações, atingindo 

amplitudes que inexistem na informação. Enquanto que a informação só vive até o momento 

em que é nova, entregando-se ao momento “sem perda de tempo, a narrativa não se entrega e 

depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver” (BENJAMIN, 1985, p. 204). 

Nas narrativas, histórias de dor, de perdas, de abandono, de desencontros, mas também 

de alegrias, amores, superações, encontros, solidariedade e resistência.  

Bosi (2006) nos adverte que muitas de nossas lembranças são inspiradas por conversas 

que antes tivemos e à medida que o tempo passa elas vão compondo “uma história dentro da 

gente”; constituímos o individual tendo como esteio, um coletivo. Acrescenta: "O grupo é 

suporte da memória se nos identificamos com ele e fazemos nosso seu passado." (BOSI, 2006, 

p. 414). 

Guiados pela escuta e releitura das narrativas, seguimos despertando nossas próprias 

lembranças dos momentos em que elas ocorreram e observando as marcas que vão dividindo 

as histórias em períodos: a infância, a escola, o trabalho, o convívio familiar, casamento, 

nascimentos e mortes. 
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No cotidiano, a extraordinária prática criativa atravessa o ordinário e o presente 

driblando as adversidades impostas, a dor, a falta, a solidão, a perda. Vidas que se expõem; 

maneiras próprias de ver, de fazer, de sentir entrelaçando-se à arte de contar e desvelando os 

movimentos invisíveis. Movimentos de liberdade que, interligando-se às aparentes estranhezas, 

convocam à tessitura dos detalhes e das intimidades. Encadeamentos de momentos da infância, 

adolescência, juventude e velhice evocam cheiros, lugares, vozes e gestos e ordenam-se nas 

narrativas. Artes de fazer e artes de viver pulsando na arte de contar. 

“O caldinho de feijão para tomar de noite” descrito por Dona Leonor, os pombos 

“roubados” pelo pai de Luna quando não se tinha o que comer, assim como a panela de barro 

de Dona Maria conservando a temperatura da comida transportam-nos para o espaço privado 

das moradias onde são tecidas as artes de fazer. Fazem da Tenda do Conto espaço de 

permanente passagem. Passa-se da casa das primas de Dona Pequena ao terreno finalmente 

conquistado para a construção da casa. Da casa do pai de Francisca no sítio, para as casas que 

hoje abrigam seus filhos em torno da tão sonhada moradia. No espaço da Tenda, transitam as 

pessoas, objetos, palavras, sonhos, ideias. “Lugar de corpo, lugar de vida”, onde “as pessoas se 

estreitam, se abraçam e se separam” e “jardim fechado povoado de sonhos”, como declaram 

Certeau, Giard e Mayol (2003, p. 207) acerca dos espaços privados, “porque a vida também é 

mobilidade, impaciência por mudança, relação com o plural do outro”. 

As intimidades compartilhadas na cadeira do narrador estimulam-nos a pensar sobre a 

Tenda do Conto como uma prática que está sempre em trânsito não apenas por ser montada em 

vários lugares, mas, especialmente, por habitar o meio, transitar o “entre”; entre o público 

(espaço aberto gerado no âmbito institucional do SUS) e o privado (espaço de expressão das 

artes de fazer do cotidiano) tornando-se para alguns, algo que lembra uma sala de visitas da 

própria casa, ou seja, parece haver uma apropriação do lugar. Espaço público porque aberto, ao 

contrário dos espaços privados das casas onde “todo visitante é um intruso,” conforme Certeau, 

Giard e Mayol (1996, p. 203), e ao mesmo tempo privado, por ser considerado como “casa da 

gente”, conforme os narradores expressam.  

Nesse sentido, pensar na Tenda do Conto como um lugar próprio é sugerido pelas 

palavras de Dona Maria, Seu Simão e Dona Cleide: “É a casa da gente, nosso abrigo; uma casa 

onde contamos nossa história”, “é um lugar onde eu me sinto à vontade porque é meu também”; 

“aqui eu mostro quem eu sou e de onde vim”. Na cadeira “pública” da Tenda, um espaço onde 

a privacidade encontra lugar de expressão. 
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Cleide expressa um dos sentidos de estar na Tenda: “Aqui eu mostro quem eu sou e de 

onde vim”. Ao relembrar “a roupa feita com saco”, evoca também as vestes de D. Leonor: “a 

roupa não tinha modelo; era uma saiona larga até aqui”. Traz à roda lembranças de tempos idos 

e vividos por outras pessoas presentes. O trabalho na agricultura durante a infância, o levantar 

de D. Pequena antes do sol para ir ao roçado com o pai, o movimento do ferro à brasa nas 

lembranças de D. Maria: “Botava a brasa, botava onde tinha vento, o vento entrava por 

aqui...dava duas passadas de roupa, voltava para a janela para esquentar”. 

As narrativas fluem ora em desvios, ora em encontros. Como janelas onde sopram 

ventos que aquecem as lembranças, como brasas que ora se juntam, ora se espalham: da labuta 

diária de Francisca e do seu desejo de ter um rádio para “ligar e desligar”; da pequena Amanda 

com sua bonequinha de milho sonhando com uma “boneca de verdade”; de Seu Simão dizendo 

de onde veio e relembrando o seu trabalho na infância: “Eu sou lá do Alecrim, nasci no Alecrim, 

comecei a minha vida na feira do Alecrim, ajudando a família, pegando uma feirazinha no 

balaio, carregando na cabeça e ganhando uns tostõezinhos”. 

A família tem forte presença nas narrativas. A mãe dedicada descrita por Siqueira como 

uma “santa, calma, apaziguadora” que “viveu a fazer as coisas escondida pra gente ter um pouco 

de vida” ou a “amiga, confidente” descrita por Raehana, “apegada aos filhos” como a de 

Francisca ou, ainda, como a de D. Leonor: a que abandona, mas como “mãe é mãe” segue-se à 

sua procura. 

A figura paterna foi fundamental na formação de Francisca e se faz presente também na 

fala de Dona Inácia: “da maneira que ele se criou, criou a gente”; [...] Então eu aprendi apenas 

o que meu pai me ensinou. Não tinha série; tinha os livros. Meu pai chegava e me ensinava com 

a cartilha de ABC e com os livros”. Dona Inácia conquistou o ofício de professora tendo como 

esteio as lições do pai. 

Na narrativa de Siqueira, o pai também tem presença marcante e é descrito como alguém 

severo, rígido e intempestivo: “A gente não tinha direito nem de sair na rua; foi criado preso; 

[...] ele fazia drama, um homem inteligente, genial daquele”. No decorrer da narrativa, Siqueira 

avalia que o tempo fez do seu pai um homem mais terno e tolerante e encerra dizendo: “meu 

pai era uma figura extraordinária!” 

Nas lembranças de Luna, o pai surge em prantos quando se vê “numa casa de aluguel 

com sete filhos para dar de comer e sem dinheiro”, arrependido por matar os pombos do vizinho 

e por ter mentido diante dos filhos. 
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Dona Leonor considera seu verdadeiro pai aquele que mais tarde chegou a ser seu 

padrasto; que no primeiro encontro emprestou-lhe os sapatos, aliviando seus pés de criança do 

calor do asfalto e que veio a cuidar dela enquanto viveu. 

As figuras dos avós, irmãos, parentes e vizinhos também são lembradas. São eles que 

ajudam nas fases mais difíceis de adoecimento, acolhem na falta de moradia e quando se sofre 

as perdas dos pais. 

É possibilitado aos usuários e profissionais adentrar no contexto familiar, social e 

afetivo de cada um que os modos singulares de ver, de sentir, de enfrentar e de superar o 

adoecimento são descritos por muitos dos narradores. 

“Dona Cleide” ficou conhecida por todos da unidade do Panatis, depois de participar 

das Tendas do Conto. Sua alegria contagia. Junto aos outros narradores, prepara 

“performances” para se apresentar, canta, teatraliza a própria vida, reinventa-se.  

Ali na Tenda do Conto, Cleide distancia-se da “paciente portadora de câncer em 

tratamento quimioterápico”; fala da necessidade de ser vista, de ser reconhecida. 

D. Cleide e D. Inácia falam de vida ao relatarem sobre suas doenças; da importância de 

viver com intensidade cada momento valorizando o “estar viva” e superando o adoecimento; 

suspendem a lembrança da morte que o câncer muitas vezes evoca e aproximam as pessoas com 

seus cantos. Convocam em nós a lembrança poética de Mia Couto: “Cantar, dizem, é um 

afastamento da morte. A voz suspende o passo da morte e, em volta, tudo se torna pegada da 

vida” (COUTO, 2003). 

Aminadá e Max, cada um com seu modo singular, trazem nas narrativas histórias de 

preconceitos. Por ser uma professora negra, Aminadá se vê forçada a “estudar mais que os 

outros,” mostrar maior competência. Max conta sobre as internações nos hospitais psiquiátricos 

convocando-nos a pensar sobre saúde, doença, liberdade e loucura: “estamos todos presos numa 

camisa de força”. Adverte que sua voz é também a voz dos companheiros que têm “vontade de 

ter uma vida normal como as outras pessoas;” que têm “coragem e sonho”. 

“A gente enxerga não só com a visão, mas também com o coração.”. Dona Inácia nos 

fala que o olhar não se restringe aos olhos. Sugere que exercitemos outros olhares sobre o outro 

e sobre nós mesmos. Assim, despertando outros olhos, descritos por Dona Inácia como os 

“olhos do coração,” somos atravessados pelos narradores: transitamos entre as macas das salas 

de parto e o colchão de capim de D. Iraci; entre a descrença do pai de Siqueira e a fé e meiguice 

das avós; entre as cicatrizes na face de D. Inácia e os “campos de maio” que sorriem na sua 

canção; entre os filhos que ficaram sozinhos, os netos que agora se juntam e os que partiram. 
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A morte de entes queridos é frequentemente abordada causando comoção nos narradores 

e nos ouvintes. Fotografias, cartas e outros objetos de pessoas que partiram, homenagens aos 

que se foram e lembranças de momentos alegres compartilhados são constantes nas Tendas; são 

expressos os sentimentos de intensa saudade, perda e medo da perda. Podemos ver na história 

de Seu Benedito que, por ter perdido a mãe durante o seu próprio nascimento e a primeira 

esposa durante o parto do seu filho, sentiu medo de perder também sua atual esposa quando ela 

engravidou. 

Dona Pequena discorre com naturalidade, mas não sem tristeza, sobre a morte dos 

irmãos ainda pequenos, trazendo à tona o que ocorria, comumente, em meio às dificuldades de 

sobrevivência e de assistência enfrentadas pela família na zona rural onde vivia e o alto índice 

de mortalidade infantil na época: “minha mãe teve vinte filhos, mas só se criaram cinco”. Dona 

Leonor expressa seu sentimento de desamparo diante das perdas sofridas na infância: “fiquei 

sem pai, sem mãe. Me criei sem o carinho de ninguém”. 

Na história de Raehana, as marcas da dor pela perda da mãe e a busca de forças para 

continuar estudando, morando em outro país e apoiando os familiares: “eu tenho dois irmãos e 

eu tenho que mostrar para eles que a gente tem que continuar; porque eles têm que continuar 

também”. 

Algumas narrativas são permeadas de religiosidade. Dona Leonor conta que, ainda 

criança, interrogava a Deus sobre o que fazer diante da situação de abandono; Siqueira relata 

que, apesar da influência do pai para se tornar “deísta”, tornou-se devoto de Padre João Maria 

pela proximidade com a mãe e a avó: “via minha avó rezando quando eu ia dormir na casa de 

minha avó – mãe de minha mãe – aquela coisa meiga, aí eu fiquei acreditando em Padre João 

Maria, de quem mamãe era devota”. A presença de um Deus como poder, apoio, força e graça 

é constantemente evocado: “Eu nasci com o poder de Deus e me criei com o poder de Deus;” 

“vivemos juntos até hoje, graças a Deus;” “até o dia que Deus me chamar”; “graças a Deus, 

estão tudo vivo, só faleceu um”; “que Deus o tenha”. 

A roda de histórias possibilita a saída do isolamento. Para Dona Amanda, sentir-se 

sozinha é adoecer. Ela registra: “minha doença é a solidão”. As histórias contagiam. São 

proximidades humanas que salvam. Como sapatos que se empresta para proteger os pés 

desnudos que ardem ao calor do chão; como café amargo oferecido na hora da dor ou morada 

que abre as portas diante do abandono. São como lembranças das festas de São João de seu 

Simão inscrevendo suas marcas – gritos de alegria marcando quadrilhas entre os silenciosos 

dias de tostões contados. Chama de lamparina alumiando no escuro permitindo o soletrar das 
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letras no livro; frestas que se abrem dando passagem à vida em movimento de criação, recriação 

e reinvenção.  

Entre uma e outra narrativa, as pessoas aplaudem e uma nova canção é tocada enquanto 

alguns participantes movem-se, espontaneamente, do seu lugar em direção ao narrador e o 

abraçam num gesto de acolhimento e em agradecimento pela história narrada. 

No final, todos os participantes se colocam de pé ao redor da mesa e da cadeira onde 

sentaram os narradores e, de mãos dadas, fazem a palavra circular para avaliação da vivência. 

É solicitado que cada um expresse, em poucas palavras, o sentido que teve para si a experiência. 

As palavras mais frequentemente pronunciadas são: encantamento, solidariedade, encontro, 

compartilhamento, respeito, alegria, humanização, troca de experiências, saudades, lembranças 

e aprendizado. Alguns sugerem uma oração para alguém da comunidade que está enfermo, ou 

para alguém que faleceu ou para uma mulher que vai parir. Às vezes, nessa ocasião, pessoas 

que não sentaram na cadeira do narrador sentem-se encorajadas para contarem algo de si e a 

fala e a escuta de mais uma narrativa se dá com todos de pé. Outros sugerem mais uma canção 

ou declamam poemas e assim se encerra a roda. 

As narrativas operam como lampejos que retiram do lugar; como forças que deslocam 

e desbloqueiam a criação. Meios de reafirmar a vida e transformar o cenário revertendo 

precariedade, violência e dor, em interação, solidariedade e alegria. Olhares sobre o outro e 

sobre nós mesmos desvelando o que há de nós no outro e o outro que há em nós; sustos-

surpresas no encontro com os diferentes e múltiplos que nos habitam. Brechas, aberturas para 

que feixes de luz entrem nos espaços estreitos. No encontro, passagem para o outro que nos 

afeta e nos atravessa. 

As narrativas dos indivíduos, suas histórias singulares, pertencem a cada narrador, 

embora tornem possível entrever que aspectos importantes das sociedades são por elas 

desvelados. A dimensão relacional do cuidado inscreve-se como marca fundante da experiência 

da Tenda do Conto. Olhares, gestos, escuta, toques, palavras. Criação, produção colaborativa; 

circulação de valores que fogem à lógica utilitarista e economicista, remetendo-nos ao sistema 

do dom. 

Gestos de doação geram a “obrigatoriedade” da retribuição; o compartilhamento de 

narrativas de vida, os objetos trazidos para a composição da mesa da Tenda do Conto estimulam 

interações fundadas na troca de bens simbólicos e/ou materiais; inter-relações motivadas pela 

circulação da “coisa dada” produzindo simultaneamente individualidade e comunidade. 
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Na obra “Ensaio sobre a Dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas”, Mauss 

(2003) defende o paradigma da dádiva ou do dom como um sistema traduzido na tríplice 

obrigação dar-receber-retribuir, demonstrando que as regras sociais não podem ser restritas às 

dimensões do mercado ou do Estado.  Ao definir a sociedade como fato social total, argumenta 

que a vida social é um sistema de prestações e contra-prestações que envolve todos os membros 

em uma relativa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é considerada relativa por compreender-

se que ocorre uma certa liberdade para transitar nesse sistema, ou seja, a reciprocidade pode ou 

não ocorrer. Nesse sentido, reafirma Caillé (2006, p. 30) a partir de Caillé e Godbout: 

“Qualifiquemos de dom toda prestação de serviço efetuado, sem garantia de retorno, visando 

criar, alimentar ou recriar o elo social entre as pessoas”. O autor, ao refletir sobre a capacidade 

do dom de criar relações sociais, enfatiza que o dom carrega em si o valor de elo. O dom é, 

portanto, segundo Caillé (2006, p. 55), “ao mesmo tempo troca, sem se reduzir a esta, ao mesmo 

tempo condicional e incondicional, interessado e desinteressado”. 

Martins (2006, p. 99) nos lembra que a compreensão da dádiva “permite romper com o 

modelo dicotômico típico da modernidade, pelo qual a sociedade seria fruto ou de uma ação 

planificadora do Estado ou do movimento fluente do Mercado”. Nessa perspectiva, o autor 

analisa que o aspecto fundante da devolução do bem recebido é a assimetria, ou seja, o bem 

devolvido não é equivalente ao bem recebido. 

Em pesquisa realizada nas Unidades de Saúde da Família do município de Natal/RN, 

Vilar (2009) identifica a presença do sistema de reciprocidade nas experiências estudadas 

observando o fortalecimento dos laços e vínculos entre os agentes participantes e, tendo como 

referência a dádiva, demonstra que a circulação do dom opera no acolhimento dos serviços de 

saúde, modificando positivamente as relações entre trabalhadores e usuários. A autora observa 

que a prestação de cuidado é uma forma de dádiva. 

Discorrer sobre a temática do “dom”, segundo Martins (2011), requer repensar a vida 

social no contexto de crise civilizacional, onde o ser humano tem como foco o acúmulo de bens. 

O autor apresenta importantes elementos ao abordar o dom como percepção relacionando-o ao 

sistema sensorial: o dom dos olhos, o dom do toque, o dom da escuta e o dom da palavra. O 

dom dos olhos como “um espaço onde a alma atravessa o corpo”. A escuta como “estética 

afetiva sentimental” que convida o ser humano a experimentar-se “como espelho e também 

como reflexo”. Ao escutar o outro, escutamos a nós mesmos e também algo que nos acrescenta, 

ou seja, “algo que vai além de mim”. As mãos são uma “abertura para o mundo e para a vida 

permitindo a consciência de que o corpo fala”. O autor ressalta a importância das palavras como 
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“signos carregados de sentimentos que liberam no ser humano a consciência do lavrar” e 

permitem a reflexão sobre a capacidade de “elaborar, fertilizar a vida e gerar o vínculo”, 

permitindo o compartilhamento. A circulação da palavra possibilita a abertura para uma relação 

interpessoal. Sobre o agradecimento, o autor enfatiza a inter-relação “graça e gratidão”, onde 

há a espontaneidade para se dirigir ao outro para agradecer e o reconhecimento da obrigação de 

retribuir. Nesse sentido, reafirma: “quanto mais espontânea a doação, mais obrigações ela gera” 

(MARTINS, 2011). 

A abordagem da dádiva relacionada ao sistema sensorial a partir do vídeo “O Dom como 

Percepção” (MARTINS, 2011) remete-nos a diversos momentos da Tenda do Conto. 

O silêncio, a palavra, a escuta, o toque, o corpo que fala. Na mão que se estende, na cabeça que 

se move, nos olhos que se fecham, no encostar-se à cadeira para impulsioná-la a embalar-se 

enquanto se convoca as palavras, nos abraços e nos aplausos, observa-se que o corpo, implicado 

no contar e no escutar, envolve-se de modo a ocupar-se em expressar a força daquilo que é 

dado. 

Na palavra, nos gestos e nos objetos que circulam, narradores, ouvintes e equipe 

integrante da Tenda do Conto se encontram enredados no sistema da dádiva. O dom é afirmado 

por meio dos vínculos que vão sendo tecidos entre espontaneidades e obrigações. 

O sistema de reciprocidade é muito presente nas narrativas. Na história de Dona Iraci, as lições 

do pai são repassadas aos irmãos e vizinhos e posteriormente retribuídas pela comunidade ao 

reconhecê-la como professora. Na narrativa de Dona Leonor, o cuidado recebido é retribuído 

com gratidão e reconhecimento; o padrasto é reconhecido como verdadeiro pai. Dona Pequena 

retribui a moradia recebida abrigando os irmãos na morada construída com a ajuda do pai. 

Raehana reconhece a importância do apoio recebido dos colegas no momento de perda da mãe. 

Seu Simão guarda consigo e mostra a todos o primeiro convite recebido para participar 

da Tenda do Conto, legitimando-o como um bem valioso na sua vida. O valor do convite não 

reside no bem material, mas naquilo que ele representa: a lembrança afetiva de um chamado 

para a tessitura de novas relações em um espaço de trocas. Dona Maria expressa com 

espontaneidade que estar ali é estar em casa, reconhecendo a relação de confiança e os vínculos 

estabelecidos. Reconhecimento que pode ser observado mais adiante também nas falas da 

equipe que monta a Tenda. 

Ao encerrarem suas narrativas, os narradores agradecem a escuta e recebem os aplausos; 

graça e gratidão circulam simultaneamente. Narradores e ouvintes doam e recebem algo de si 

(e em si) e se sentem movidos à retribuição. 
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Nesse sentido, Ricouer (2004 apud CORÁ; NASCIMENTO, 2011), apontam para um 

deslocamento da ideia do dom como força mágica para ela mesma como reconhecimento tácito. 

Se o doador se dá ele próprio ao oferecer algo, o reconhecimento mútuo é simbólico: o “dom” 

simboliza o doador e aquele ao qual se destina.  

Vivenciamos, na experiência da Tenda do Conto, momentos diversos de doação de bens 

materiais e simbólicos. Constantemente, objetos são doados pelos narradores e passam a fazer 

parte do conjunto de objetos que são transportados na mala para outras Tendas em outros 

lugares, o que nos leva a pensar que esses gestos se constituem em modos de retribuir o espaço 

oferecido para a fala e escuta. Cada narrador leva algo em si e traz um pouco de si por meio de 

gestos, histórias e objetos numa circularidade do dar-receber-retribuir. Experiência de 

reciprocidade e de reconhecimento. Alegria de reconhecer-se, reconhecer o outro e ser 

reconhecido amparada na constatação de que todos têm um comum: uma história singular. 

 

4.2 A experiência contada por quem a viveu 

 

Com o objetivo de captar os sentidos da experiência entre os que “viajam com as malas 

e as histórias”, a Tenda do Conto foi montada para que cada integrante da equipe que 

acompanha os percursos sentasse na “cadeira do narrador” e descrevesse livremente os sentidos 

da experiência vivida, as narrativas mais marcantes, as dificuldades enfrentadas e 

potencialidades identificadas nos percursos. 

A ideia de montar a Tenda para a escuta da equipe foi inspirada em relato de experiência 

apresentado no III Congresso Brasileiro de Saúde Mental, realizado em Fortaleza – CE, no 

período de 07 a 09 de junho de 2012, tendo como tema “Aperreios e doidices: saúde mental 

como diversidade, subjetividade e luta política”. O trabalho de autoria de Rebeca da Rocha 

Siqueira Nepomuceno, Nathália Nunes Araújo e Antônio Vladimir Félix da Silva, intitulado 

“Tenda do Conto enquanto método de pesquisa-intervenção no campo da saúde mental: relato 

de experiência em assentamento rural”, apresentava a Tenda do Conto sendo utilizada como 

método de pesquisa-intervenção em um assentamento no Rio Grande do Norte, com o objetivo 

de compreender o uso de medicamentos psicotrópicos por mulheres assentadas. Os autores 

justificam o uso do método pelo seu caráter interventivo e, ao mesmo tempo, por produzir 

conteúdos importantes para a complementação da pesquisa, considerando a Tenda do Conto 

como um importante dispositivo de coleta de dados e de pesquisa-intervenção sob a perspectiva 
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da humanização e do cuidado em saúde mental (NEPOMUCENO; ARAÚJO; FÉLIX-SILVA, 

2012). 

Aqui, a equipe da Tenda do Conto monta a Tenda para si mesma. Nenhum objeto foi 

acrescentado. A ideia é relembrar as histórias contadas e os sentidos que pulsam das lembranças 

mais marcantes das experiências vivenciadas. 

Participaram da Tenda os profissionais de saúde que têm acompanhado a experiência 

nas unidades de saúde do Panatis e Soledade I, em outras unidades de saúde, universidades e 

eventos realizados no Município de Natal/RN e em outros municípios. As narrativas foram 

gravadas em vídeo e posteriormente transcritas. A seguir, as vozes de integrantes da equipe da 

Tenda do Conto: dois dentistas, uma enfermeira e quatro agentes comunitários de saúde. 

 

Josefa 

 

As histórias mais marcantes pra mim foram a de Luna e também a de Dona 

Cleide. A de Luna pelo jeito dela contar. E a de Dona Cleide pelo jeito de 

encarar a doença, a força que ela tem de cuidar do pai quando está ela mesma 

precisando de cuidado; a vontade de viver. 

Ao sentar na cadeira, me emociono muito. Cada história lembra um pouco da 

vida da gente; é um encontro com o outro. Eu me sinto à vontade, acolhida 

nessa cadeira.  Acho que a gente deveria visitar mais pessoas, pessoas que não 

saem de casa, levar a tenda até elas; a gente melhora enquanto pessoa, até em 

termos da nossa própria saúde quando em contato com os outros. A tenda 

influencia no trabalho porque, quando você fala, divide a dor e às vezes até 

esquece; eu acho que ela tem um valor terapêutico muito grande. Quando 

escuto uma pessoa aqui, jamais vou vê-la do mesmo jeito que via antes. Tem 

gente que eu fazia visita domiciliar há tanto tempo e não imaginava que tinha 

as histórias que tem. As histórias que eu acho que mais se repetem são de 

família e de solidão. As maiores dificuldades que eu encontro é do 

envolvimento de maior número de profissionais; talvez a própria unidade não 

proporcione isso e a própria instituição que não oferece apoio. Todas as 

Tendas têm um diferencial; pra mim, cada Tenda é única. Eu espero que a 

Tenda continue, que a gente consiga arrumar as malas e ganhar o mundo, 

porque tem muita gente precisando falar. 

Eu costumo chamar as pessoas para participar dizendo que cada um tem seu 

potencial, cada um é importante. A primeira vez que eu abri uma Tenda8, eu 

me senti numa saia justa. Eu fiquei nervosa, pensando o que é que eu ia dizer. 

Eu não tinha nem noção de como abrir, mas depois eu vi que eu passei a 

mensagem. A gente tem que ter cuidado, eu gosto de me sentir segura, não 

quero passar uma mensagem errada. (Josefa Barros, Agente Comunitária de 

Saúde) 

                                            
8 A expressão “abrir a Tenda” refere-se à fala inicial de abertura que ocorre em cada tenda na qual se 

explicita a proposta contando a história da Tenda. Atualmente, essa fala de “abertura”, anteriormente 

realizada apenas por um dos trabalhadores integrantes do grupo, é feita também pelos usuários que 

participam mais frequentemente. 
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Lucinalva 

 

A tenda que mais me marcou foi uma realizada no Centro de Treinamento 

Ponta Negra, onde foi contada a história de uma mulher cujo pai foi embora 

para o Rio e a madrasta dela a obrigava a mendigar.  Quando ela acabou de 

contar a história, um amigo dela do trabalho disse que trabalhava há tanto 

tempo com ela e não conhecia essa história. A Tenda oferece essa 

oportunidade de conhecer melhor as pessoas, saber um pouco mais sobre elas 

e a gente percebe que isso melhora muito as relações. Uma história que me 

marcou muito também foi a de Dona Leonor. Fico impressionada com a 

lucidez dela, o jeito dela de contar sobre a infância, o modo como ela enfrentou 

tantas dificuldades e hoje ser uma pessoa cheia de alegria. 

Dificuldade maior é que eu sinto que a gente não consegue que as pessoas da 

Unidade, os servidores, participem mais, articulando, mobilizando, aderindo. 

Tem gente lá que eu não vou convidar mais porque dizem: “Pra que isso?”. 

Não valorizam e aí contaminam os outros. Daí os outros ficam 

desestimulados. Tem pessoas que colocam uma barreira. A tenda me 

transforma todos os dias. Como eu mudei no modo de falar, na linguagem, se 

comportar, entender, ver o outro; a minha maneira de ser enquanto pessoa e 

enquanto trabalhadora mudou demais. 

Os temas que mais se repetem são infância, superações e perdas. Muita gente 

vinda do interior, do sertão, e aí, quando vê os objetos, a lamparina, o ferro de 

passar, a boneca de pano... parece que as pessoas conversavam mais, será?  

Eu me chateio na Tenda quando alguém arruma a mala de qualquer jeito. Eu 

pergunto: Quem arrumou essa mala, que deixou as coisas desse jeito, vendo a 

hora quebrar as louças? Uma vez o lava-pés estava jogado, nem enrolado no 

paninho. Fico triste quando algum objeto se perde ou se quebra. Também me 

chateio quando a gente convida um colega e ele nem dá valor. Eu sou 

apaixonada pela Tenda. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas que vem 

pela primeira vez na Tenda chegam com tanta necessidade de falar, que se 

demoram na história. Depois, elas vão compreendendo que os outros também 

vão sentar, aí é como se tomassem gosto pelas histórias do outro e pela escuta. 

Acho que é por isso que o silêncio é tão intenso, né? Porque aqui se fala coisas 

da vida, coisas que todo mundo entende e se interessa. (Lucinalva Rodrigues, 

Agente Comunitária de Saúde) 
 

Luna Mar 

 

Eu me identifiquei muito com a história de Dona Amanda que ela conta que 

não tinha boneca aí o pai disse: “Eu vou pra feira e vou trazer sua boneca.”. 

Aí, quando ganhou, a boneca veio com as pernas erradas. Eram as duas pernas 

iguais, do mesmo jeito, duas pernas direitas; a boneca ficava como se fosse 

aleijada. Eu me lembro muito da Tenda lá no Hospital Colônia João Machado 

porque todos eles falavam os nomes das famílias, como se a importância deles 

fosse os nomes que carregavam; muitos deles haviam sido abandonados por 

elas. Eu comecei a pensar como é importante a família como referência. A 

história de Max também me marcou muito, porque ele vê a doença mental de 

um modo diferente e faz a gente ver também diferente. Ele é um poeta; é forte, 

uma pessoa de luta. Eu não sei falar bonito, mas eu sei falar do meu jeito e as 

pessoas me entendem. Eu me sinto tão valorizada depois dessa experiência da 

Tenda! Eu cresci, tenho orgulho de ser Agente Comunitária de Saúde. Outro 
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dia a gente foi pra uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde, chegou lá 

e todos se apresentando: eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, aí chegou minha 

vez eu disse: Eu sou Agente de Saúde. Aí perguntaram se Agente de Saúde 

poderia ir e eu respondi: Um Agente de Saúde não pode participar de um 

fórum de humanização? Eu me sinto grande, me sinto capaz. Eu sou ACS há 

vinte anos e aprendo muita coisa todos os dias. Eu aprendi que tenho muito a 

dizer, muito a contribuir. A gente ganha potência na comunidade, tem orgulho 

de dizer que é do Panatis, que aqui tem a Tenda do Conto. A dificuldade que 

eu vejo é na participação das técnicas de enfermagem, porque é muito difícil 

sair dos serviços para participar, mas eu sei que elas têm vontade de participar. 

(Luna Mar Morais, Agente Comunitária de Saúde) 

 

Marta 

 

Uma Tenda que me marcou foi quando uma pessoa falou sobre preconceito. 

Ela era negra e não era aceita pela própria avó. Depois dessa história, nessa 

Tenda, outras pessoas se sentiram encorajadas para contar... sobre obesidade, 

homossexualismo... Também me marcam muito as histórias de Seu Simão, 

Seu Benedito, Aminadá, Dona Pequena... eles trazem objetos bem antigos e aí 

é como se a gente se reportasse ao passado.  Uma dificuldade que eu vejo é 

que a Secretaria Municipal de Saúde não apoia. Eu vi em outros municípios 

em que levamos a Tenda que as gestões contribuem e incentivam, mas aqui 

não vejo assim. Às vezes eu vou ajudar a montar a Tenda. Mas subir para 

montar, subir no banco, eu tenho dificuldade; não tenho essas 

habilidades...outra coisa que acho que cansa a gente é conseguir cadeira de 

balanço emprestada, devolver depois e carregar a mala pesada para dentro do 

carro, depois descer com a mala, subir de novo... A Tenda influência de modo 

muito positivo no processo de trabalho. Acho que a gente promove saúde de 

maneira diferente; quando eu cheguei no Panatis, a Tenda já existia. Nós, 

dentistas, temos a mania de ver só a boca do paciente; tem outras dores além 

das dores do dente...eu vi isso depois que eu conheci a Tenda...outras dores 

muito doídas... hoje eu acho que levo a Tenda para o consultório. Escuto as 

pessoas. Gostaria que tivéssemos mais apoio da SMS. Quando os 

trabalhadores de saúde contam suas histórias, as relações entre eles melhoram; 

melhora o trabalho em equipe. Uma dificuldade que vejo é que os funcionários 

estão muito desestimulados; a gente apostou muito nessa gestão, o secretário 

tem muito boa vontade, mas tá tudo tão difícil que às vezes nossa vontade é 

de se isolar, ficar somente dentro do consultório. (Marta Farias, dentista) 

 

Evanilde 

 

A gente tem perdido muitos registros de histórias da Tenda; pra mim, a Tenda 

é pura emoção.  O que mais me marcam são as histórias de morte, de perdas. 

Achei linda a história de amor daquela senhora que levou as cartas do marido, 

os cartões de quando namoravam. A história da menina de Cabo Verde, o 

enfrentamento da perda da mãe, ela estando longe da família, aqui no Brasil, 

me afetou muito. Eu sempre me emociono muito em todas as narrativas. 

Quando eu era criança minha mãe achava que eu tinha problemas porque eu 

chorava por tudo; levou-me ao médico e tomei diazepam por muito tempo; 

ainda bem que eu descobri com o tempo que eu não era anormal; eu só me 
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envolvo muito nas histórias. Mas é só isso: eu me sensibilizo, choro muito, 

mas não carrego essas dores não. (Evanilde Dantas, Agente Comunitária de 

Saúde) 

 

Lourdes 

 

Cada Tenda é única. Teve uma Tenda em Macaíba feita pelos alunos de 

medicina que participaram daquelas rodas com a gente e foi uma Tenda que a 

gente era expectadora. Uma profissional de saúde falou sobre uma história de 

adoção. Eu chorei a Tenda inteira, até porque me identifiquei; como eu tenho 

uma filha adotiva, me identifiquei com a história. Uma criança de nove anos 

de idade ia todos os dias pra unidade sozinha. Daí ela começou a se interessar 

pela criança; ela já tinha dois filhos grandes. Ela descobriu que os pais da 

menina já tinham morrido e ela morava com uma tia. A tia era alcóolatra. Aí 

ela denunciou ao Conselho Tutelar e foi pior, porque tomaram a menina. Ela 

não conseguia mais dormir, foi ao abrigo várias vezes e ficou pensando em 

adotar. A menina ficou um ano no abrigo e ela falou com os filhos e o marido 

e ficou lutando para adotá-la. Ela levou a roupinha para a Tenda – a roupa 

verde e amarela da seleção brasileira que era a roupa que a menininha usava 

quando ela, finalmente, conseguiu a guarda da menina. Ela fala que no rádio 

passava a música o que é o que é de Gonzaguinha...que ela nunca esqueceu e 

sempre se emociona ao ouvir essa música. Outra história que me marcou 

muito foi a de uma usuária lá de Soledade I. Ela contou que tinha um irmão 

gêmeo. Aos três anos, brincando de correr com o irmão, bateu no cabo de uma 

panela de leite que fervia em cima do fogão e aí o leite derramou-se sobre o 

irmão, causando queimadura intensa que depois levou à morte do irmão... Ela 

se sentiu rejeitada pelo pai a vida toda por conta disso, como se ela fosse 

culpada pelo que tinha acontecido. Depois de muitos anos, o pai adoeceu e foi 

assim que eles se reaproximaram porque foi ela quem cuidou dele. Essa 

história me marcou demais, porque todos os presentes choraram e pairou 

aquele silêncio que acontece quando uma história nos marca muito... Quando 

a gente começou a montar as Tendas, eu me angustiava muito com os silêncios 

e quando as pessoas choravam contando as histórias. Mas depois que a gente 

começou a conversar na equipe sobre essas situações nas rodas de conversa, a 

apoiar uns aos outros, a ler textos e discutir, eu me sinto mais segura. Sinto 

que construímos uma grupalidade. Hoje, é claro que eu me sensibilizo, me 

emociono, mas sei que é importante, para quem está sofrendo, expressar a dor. 

Sei que o importante é acolher, escutar, levar um copo d’água, um lencinho 

de papel e abraçar no final de cada história... Isso simbolicamente passa a 

mensagem que a gente quer passar, que é de mostrar que ela não está só, que 

a gente está ali e se importa com a dor dela. A maior dificuldade que eu sinto 

é o não reconhecimento da Secretaria Municipal de Saúde. Pra onde a gente 

foi, todos os eventos, foi com recursos próprios. Uma vez apenas eu consegui 

a passagem com a SMS. Tudo isso que está se discutindo no curso da Política 

Nacional de Humanização, nós já pensamos em fazer na Unidade.  Acho que 

nosso trabalho poderia ser mais aproveitado pela gestão, mas está sendo 

desperdiçado. A gente é que vai fazendo, remando contra a maré. A Tenda 

traz a questão da valorização do trabalhador e do usuário; a gente muda o olhar 

sobre as pessoas depois que conhece um pouco da história dela. Acho 

desgastante montar a tenda quando a gente não consegue envolvimento das 

equipes. Aí o que me dá forças é lembrar o quanto já construímos. E foi um 

processo lento, trabalho de formiguinha, no dia a dia. Nós construímos redes 
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de apoio. Os Agentes Comunitários foram aderindo à proposta, se 

empolgando, escutando, reconhecendo as histórias durante as visitas 

domiciliares e dizendo: que história bonita pra ser levada pra Tenda! As 

técnicas de enfermagem, os médicos que estão chegando, todos querem 

participar da tenda, mas o serviço não pode parar no dia da Tenda, né? Lá em 

Soledade I a gente sofre pela questão da falta de espaço para reunir as pessoas, 

mas eu sinto que a direção da unidade já reconhece e valoriza o trabalho com 

a tenda. As histórias que a gente mais escuta na Tenda são de perdas, morte, 

infância, precariedades das condições de vida, superação e tem também as 

histórias de amor. 

Acho que existe agora a equipe da Tenda não mais de duas unidades; acho que 

ela tem crescido de um jeito que a gente nunca imaginou que fosse crescer. 

É como se os usuários e os profissionais se despissem espontaneamente... E a 

questão da aproximação entre os profissionais também é incrível. Tem uma 

médica que chegou na unidade recentemente que tinha uma relação distante 

com a gente. Ela não é da minha equipe, mas estava tentando se aproximar. 

Antes de participar da Tenda eu a via de outra maneira. Vi na Tenda como ela 

é uma pessoa sensível. Ali, ela não era mais apenas a médica. Ela contou que 

está na Estratégia Saúde da Família porque ela quer um fazer saúde diferente. 

Ela disse que quando a avó dela adoeceu, ela se afastou do curso de medicina 

durante um semestre para cuidar dela. A avó tinha Alzheimer, teve outras 

complicações e ela ficou durante seis meses com a avó. Contou que sabia que 

não podia fazer muito, mas queria que a avó não se sentisse sozinha. Comecei 

a vê-la como uma pessoa muito sensível e a gente se aproximou fazendo os 

grupos de gestante. Ela quer participar de todos os grupos e de todas as 

Tendas, e eu vi como posso construir muita coisa junto com ela. A equipe de 

enfermagem, os Agentes de Saúde ganham a sensibilidade da escuta; constrói-

se outra forma de acolher, com sensibilidade, as discussões sobre o 

acolhimento na unidade são muito mais ricas. Tem um Agente de Saúde, o 

Messias, que mudou consideravelmente. Ele tem um olhar diferente. Mudou 

a forma de abordagem, a forma de cuidar, e isso vai contagiando os outros 

quando ele diz muito assim: “Eu não quero fazer só agendamento de consultas, 

eu quero que a pessoa se sinta acolhida.”. Eu vejo Lucinalva, Messias, Josefa, 

esses agentes que participam da Tenda do Conto, quando falam, fazem a 

diferença onde chegam em todas as reuniões que participam...Você vê que não 

é um discurso pronto; eles falam o que sentem e sentem de uma forma muito 

especial porque escutam. Eles ganham uma riqueza, uma sensibilidade para a 

questão social... Os usuários constroem vínculo com a gente, a gente sente que 

eles se aproximam, parece que as barreiras vão sendo quebradas, não veem a 

gente só como profissional. Eles até procuram entender mais a gente.  De 2007 

pra 2014, eu acho que a gente vem construindo algo de uma grandeza...E acho 

que nossas leituras não só dos textos, mas do mundo, da saúde...Lembram 

como eu era tímida, tinha receio de falar? Eu superei tanta coisa! Hoje eu falo 

em público sem receio, sem medo de julgamento, fico muito à vontade para 

falar sobre a Tenda em qualquer lugar. Claro, eu vejo e revejo os vídeos da 

Tenda, leio e releio textos e cada encontro na Tenda parece que empurra a 

gente pra estudar, pra procurar saber mais...Cada vez que a gente vai fazer 

uma oficina, cada vez que a gente conversa e se reúne, eu cresço muito 

enquanto pessoa e enquanto profissional...Eu acho que a gente tem que 

acrescentar objetos na Tenda que sejam mais voltados para a juventude 

também. Na última Tenda que a gente fez pra os estudantes de saúde e 

cidadania da UFRN, foi engraçado...tinha objetos que eles não conheciam...e 

eles trouxeram coisas que não estão na Tenda...celular, bicho de pelúcia 

(risos). Eu achei bacana o que a professora falou: a gente tem que pensar em 



97 

 

 
 

aplicar a metodologia da Tenda na chegada dos alunos à disciplina e no último 

dia de aula. (Lourdes Freitas, enfermeira) 

 

Siqueira 

 

Em muitos lugares poderia estar acontecendo a Tenda. Eu sinto como se 

estivéssemos formando uma família grande... Eu tenho uma ânsia de passar as 

coisas para o povo; eu me sinto como se estivesse num minicomício falando 

para uma multidão; como se ali fosse ser multiplicado. Deveria ter mais 

encontros pelo Brasil afora como esses. A dificuldade maior é a mobilização; 

se a gente tivesse a capacidade dessas redes sociais... Acho que ainda 

atingimos poucas pessoas, contatos poucos; quando o trabalho de articulação 

é bem feito vem muita gente, mas mesmo quando é pequeno vale à pena. Toda 

vida é sucesso, seja o número que for; quem participa sai se sentindo bem. 

Precisa ser bem documentada porque ela é um arquivo histórico. O bom é o 

jeito que as pessoas falam; um jeito que se deixou de falar; dizem coisas que 

só eles sabem falar. A gente não pode deixar de gravar; mostrar uma história; 

tem que ser arquivado. Dizem de um jeito que nem um senador nem um 

deputado nunca conseguirão falar. Mostra a fuga do povo do sertão pra capital. 

É literatura: não tem diferença de Euclides da Cunha, Jorge Amado. 

Uma história que me marcou foi a de uma pessoa que viu o filho morrendo 

afogado... ficou marcada em mim... Tem muitas histórias que nos marcam. A 

história de Dona Iraci e a de Dona Maria mostram uma força da mulher 

sertaneja; mostram solidariedade e sabedoria. Eu acho que a força que vem 

dessas histórias é tão grande que é uma coisa que vem da alma. Eu fico 

impressionado com a capacidade de Dona Maria, o jeito dela de falar; acho 

muito bacana quando ela abre a Tenda explicando aos outros como é que 

funciona. 

 Conta-se sobre perdas, superações, morte. A questão religiosa, aliás, a fé, é o 

Brasil. E aqui, na Tenda é o Brasil resumido em miniatura... lembra daquela 

última que o cara contou? Ele disse: Eu sou alcóolatra. Eu fundei uma 

associação em Olinda porque perdi meu dinheiro, minha mulher, minha casa, 

tudo que eu tinha. Ninguém me aceitou mais e fundei a Associação de 

Alcóolicos Anônimos pra não ficar louco; chamei todo mundo de Olinda, 

mobilizei todo mundo. A única pessoa que foi, o único homem de Olinda (ele 

sem saber quem eu era): Dr. Edgar Homem de Siqueira, o juiz. Ele disse: ‘Eu 

venho na inauguração e venho em qualquer reuniãozinha que você fizer pra 

dar força.’.” Aí, quando ele terminou de contar eu disse que o juiz que ele 

falou é meu tio (risos). Ele me deu um abraço...Faz parte dos seres humanos 

as histórias. Existem em todo canto. Veja só: a Tenda pega longe; onde a gente 

nem imagina... A Tenda é literatura, é poesia. Precisa ser documentada, 

guardada a memória dela. A forma de juntar e colocar os objetos quanto mais, 

melhor, desde que a gente não fique carregado feito mula carregando 

peso…Tem uma panela de ferro que minha esposa queria dar, eu disse não, 

num dê não... como é que vão carregar? Aquela forma de ligar o passado que 

tem dentro da gente; como o rádio, aquela coisa antiga... E aquilo ser fogo que 

acende a chama pra você falar; por menor que seja: uma bolinha de crochê, 

um negócio enfiado na agulha, você vai lá e costura. É uma ideia 

importantíssima e ela não é mais filha da gente não. A tendência é sair, se 

expandir porque é bom que se conte todos os casos do Oiapoque ao Chuí, que 

o povo se abra para a cidadania.  Eu vou dizer: só da pessoa contar, ela tá 

demonstrando saúde. Vai ali porque ela está se sentindo dentro dela em 
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condições de falar; é espontâneo. Por exemplo, eu estou me sentindo bem 

porque estou vendo vocês aqui, aí eu vou e falo; aqui as pessoas se sentem 

bem e falam. Elas têm forças de dizer coisas que não diriam em outro lugar. 

Muita gente diz: “Eu me curo aqui”. Já o outro que conta tudo, não diz, não 

precisa dizer, mas se sente saudável. A gente vê que as pessoas se levantam 

da cadeira felizes, sendo aplaudidas; isso é uma manifestação de saúde. 

(Justiniano Siqueira, dentista) 

 

4.2.1 A escuta no trabalho em saúde: produção de afetos, potência de vida 

 

Montando e desmontando a Tenda do Conto cento e trinta e duas vezes (até o momento), 

a equipe transborda histórias. Nas vozes da equipe, evidencia-se a paixão pela Tenda do Conto, 

o apego e o respeito aos objetos, a preocupação em protegê-los envolvendo-os com “paninhos”, 

a tristeza quando algo se quebra ou se perde. Na cadeira da Tenda, sentem-se “à vontade” e 

“acolhidos” pelo cenário e pelos participantes que “têm forças de dizer coisas que não diriam 

em outro lugar”. 

O grupo que acompanha a prática desde o ano de 2007, ao relembrar as narrativas mais 

marcantes, manifesta o desejo de tê-las “documentadas”, gravadas em “arquivos” para que não 

se percam. Ao falarem do quanto são tocados pela experiência da escuta das narrativas, os 

integrantes do grupo expressam emoção. 

Podemos observar que nessa emoção descrita há um movimento de afirmação e 

aceitação do outro; uma conduta de respeito que legitima esse outro no sentido descrito por 

Maturana (2002) acerca da emoção fundamental que constitui o social, que é a aceitação mútua 

na convivência. 

 

Sem a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. Em outras 

palavras, só são sociais as relações que se fundam na aceitação do outro como 

um legítimo outro na convivência, e que tal aceitação é o que constitui uma 

conduta de respeito (MATURANA, 2002, p. 24). 

 

Relações humanas não pautadas na aceitação do outro não são consideradas pelo autor 

relações sociais. As relações hierárquicas de trabalho, por exemplo, ao exigirem uma 

obediência, trazem implícitas uma negação mútua. A obediência, numa relação de 

supervalorização do outro e inferiorização de si, constitui-se em uma negação de si mesmo e 

impossibilita o encontro com o outro, como legítimo outro. 

A aceitação está no domínio das ações; não é um sentimento, mas um modo de atuar 

que se dá em um espaço de interações sociais onde não há exigências de que o outro seja 

diferente. Relações baseadas na negação, na exclusão, na obediência e/ou no preconceito negam 



99 

 

 
 

a condição biológica básica de seres dependentes do amor e fazem adoecer (MATURANA, 

2002, p. 8). 

As falas demonstram ainda que há um reconhecimento da importância das narrativas 

para o trabalho em saúde: “quando a gente fala divide a dor”, “aquela forma de ligar o passado 

que tem dentro da gente ”, “a Tenda tem um valor terapêutico”, “contar demonstra saúde”, “as 

pessoas se levantam felizes e isso é manifestação de saúde”, “a gente muda o olhar sobre as 

pessoas depois que conhece as histórias delas”. 

A equipe fala de uma identificação e um reconhecimento de si nas histórias do outro, 

apontando que tal identificação impulsiona a circularidade das histórias, contribuindo, de modo 

especial, para a abordagem de questões que não são comumente discutidas nos serviços de 

saúde. Na fala de Marta podemos observar que, em uma das tendas, uma narrativa sobre 

preconceitos sofridos encorajou outros participantes a narrarem sobre o tema, desencadeando 

várias outras narrativas. 

Além de uma identificação das próprias histórias com as histórias narradas, a admiração 

pelo modo como os narradores se expressam é evidente, a exemplo das falas de Lucinalva, Luna 

e Siqueira: “o jeito dela de contar sobre a infância, o modo como ela enfrentou tantas 

dificuldades e hoje ser uma pessoa cheia de alegria”; “ele vê a doença mental de um modo 

diferente e faz a gente ver também diferente; “Eu fico impressionado com a capacidade de Dona 

Maria”. 

O silêncio prolongado que paira sobre os participantes depois de uma história que 

expressa sofrimento intenso provoca tensão nos integrantes e é, comumente, posto na roda de 

discussões da equipe desde o início da experiência. A angústia ou a dor diante da dor do outro 

descritas por Lourdes e Evanilde são evidentes: “Quando a gente começou a montar as tendas, 

eu me angustiava muito com os silêncios e quando as pessoas choravam contando as histórias”; 

“eu me sensibilizo, choro muito, mas não carrego essas dores não”. Diante da dor do outro, o 

contato com nossas próprias fragilidades. A pergunta sobre como agir nesses momentos 

frequentemente vem à tona. Perguntamo-nos: Há algo a ser feito? Por que aliviar a tensão? 

Lourdinha expõe o que foi apreendido nesse percurso enfatizando a importância de acolher o 

outro mostrando que nos sensibilizamos com sua dor; compreendendo que a Tenda do Conto 

possibilita que essa dor, assim como o prazer e a alegria, tenha lugar de expressão e encontre 

reconhecimento, que o sofrimento pode tornar-se insuportável quando não compartilhado; que 

a analgesia, a negação dos sentimentos e das emoções geram maior sofrimento. 
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Recorremos ao poeta Couto (2012) na perspectiva de que é preciso que tenhamos mais 

do nosso ser: 

 

Chorar é um abrir do peito. O pranto é o consumar de duas viagens: da lágrima 

para a luz e do homem para uma maior humanidade [...] A solução do mundo 

é termos mais do nosso ser. E a lágrima nos lembra: nós, mais que tudo, não 

somos água? (COUTO, 2012, p. 110). 

 

Observa-se, ainda, nas falas dos que contam sobre a experiência que há uma demarcação 

do “antes e depois” da Tenda, denotando micro transformações no processo no âmbito pessoal 

e profissional: “mudei no modo de falar, de me comportar”, “a gente melhora enquanto pessoa”, 

“a Tenda me transformou”, “me sinto valorizada, me sinto grande, me sinto capaz”. 

Na escuta do outro, os valores que atribuímos, o sensibilizar-se e o desacelerar-se diante 

do cotidiano do trabalho e da vida, os sentidos que criamos e as possibilidades de inventarmos 

outros viveres. Entre a “Tenda” (mala, objetos, músicas) e as “tendas” que se erguem dentro de 

nós para abrigarmos o outro, a sua história e as nossas próprias histórias, as transformações 

ocorridas nessas expedições, a disposição para os encontros e a intensidade com a qual a 

“Tenda” transita compondo dentro/fora de nós. 

Na interação com o outro e com o coletivo, as relações de afeto – o trabalho afetivo em 

seu potencial de produzir subjetividades e redes sociais proporcionando olhar a saúde como 

campo de sociabilidade e vida. 

Imersos nas vozes e imagens das vidas que compõem a Tenda, nas vidas que nela se 

reinventam, nos processos de criação, construção e desconstrução de saberes, na composição 

dos laços relacionais tecidos entre os que fazem e vivenciam a experiência desse modo de 

cuidar, percorremos as dimensões não palpáveis e não quantificáveis do trabalho. Nesse 

sentido, somos convocados a pensar a Tenda como produtora de bens imateriais. 

Cooperação, desejos e afetos seguem perseguindo as aberturas para as invenções; 

sensibilidade, pensamento, imaginação, escuta, comunicação, relações – componentes 

intangíveis são acionados remetendo-nos ao âmbito do Trabalho Imaterial. 

Para Lazaratto e Negri (2001), no novo modelo produtivo, a relação não é mais de 

simples subordinação ao capital, mas de autonomia com relação à exploração; o trabalho 

imaterial se manifesta na forma de reprodução da subjetividade envolvendo todo o ciclo 

produção-reprodução-consumo. Segundo os autores, considerando o poder como a capacidade 

dos sujeitos de serem livres e independentes, os conceitos de trabalho imaterial e de 
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“intelectualidade de massa”, além de uma nova qualidade do trabalho e do prazer, definem 

novas relações de poder, novos processos de subjetivação. 

A “relação para si” abordada por Foucault como dimensão distinta das relações de poder 

e de saber é considerada pelos autores como indicativa da constituição de “intelectualidade de 

massa”: 

 

'Intelectualidade de massa' que se constitui independentemente, isto é, como 

processo de subjetivação autônoma que não tem necessidade de passar pela 

organização do trabalho para impor sua força; é somente sobre a base da sua 

autonomia que ela estabelece a sua relação com o capital (LAZARATTO; 

NEGRI, 2001, p. 23). 

 

No contexto do trabalho imaterial, Lazaratto e Negri (2001) afirmam a potencialidade 

absoluta da subjetividade:  

 

Não é mais necessária a intervenção determinante do empreendedor 

capitalista. Este último torna-se sempre mais externo ao processo de produção 

da subjetividade. O processo de produção da subjetividade, isto é, o processo 

de produção tout court se constitui 'fora' da relação de capital, no cerne dos 

processos constitutivos da intelectualidade de massa, isto é, na subjetivação 

do trabalho (LAZARATTO; NEGRI, 2001, p. 35). 

 

Vitalidade, potência e novos modos de (co)operar ressignificando o trabalho em saúde, 

desvelam-se nas vozes dos trabalhadores que atuam na experiência da Tenda do Conto. O 

convívio, o fazer junto e o pensar coletivamente sobre as práticas impulsionam a tessitura de 

uma rede onde pulsam os afetos, os desejos, novos sentidos e vontade de criação. 

Encontramos em Hardt (2003) a abordagem sobre o trabalho afetivo – uma das 

dimensões do trabalho imaterial. Para o autor, o trabalho imaterial envolve, essencialmente, três 

dimensões: a cognição (conhecimento), a comunicação (informação) e o afeto (cuidado). O 

autor analisa que, se, por um lado, o trabalho afetivo foi incorporado do ponto de vista do capital 

como uma das mais importantes formas de produção, por outro, faz-se necessário observar que 

“seu potencial de subversão e de constituição autônoma torna-se ainda maior” (HARDT, 2003, 

p. 145). 

 
O trabalho afetivo representa em si e diretamente, a constituição de 

comunidades e subjetividades coletivas. Portanto, o circuito da produção de 

afeto e de valores aparece, sob vários aspectos, como um circuito autônomo 

de constituição de subjetividade, alternativo ao processo de valorização 

capitalista (HARDT, 2003, p. 144). 
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E acrescenta: 

 

As prestações de cuidados estão, com certeza, completamente imersas no 

corporal e no somático, mas os afetos que elas produzem são, não obstantes, 

imateriais. O que o trabalho afetivo produz são redes sociais, formas de 

comunidade, biopoder (HARDT, 2003, p. 152). 
 

Para Hardt (2003, p.155), “biopoder é o poder de criação da vida. O que se cria nas redes 

de produção de afetos é uma forma de vida”. Neste sentido, à abordagem de Hardt somamos a 

de Teixeira (2004) no campo da saúde, onde o autor evidencia as redes de trabalho afetivo, 

especialmente, como redes de conversações: 

 

Correspondem, efetivamente, a determinados “estados do corpo”, àquilo que 

Maturana chamaria de seus “emocionares”, ou seja, a determinadas emoções 

e afetos. Trata-se, enfim, de um dos modos pelos quais se pode evidenciar a 

incidência eminentemente afetiva do trabalho em saúde e o quanto essa sua 

produção “intangível” está fortemente condicionada por suas técnicas de 

conversa. As redes de trabalho em saúde – essas extensíssimas redes de 

conversações – passam, assim, a ser pensadas como redes de trabalho afetivo, 

no sentido de que o essencial nelas é, de fato, a criação e a manipulação dos 

afetos (TEIXEIRA, 2004, online). 

 

Em “Vida Capital”, Pelbart retoma essa discussão conceitual lembrando que a noção de 

biopoder introduzida por Foucault mapeia um regime que tomava por objeto a vida, ou seja, a 

vida já não era o que o poder reprimia, mas aquilo que ele geria. O “fazer viver” característico 

do biopoder se reveste da disciplina que tenta reger a multiplicidade dos indivíduos (homem-

corpo) sujeitos à vigilância e da biopolítica dirigida à multiplicidade do homem como massa 

global (homem-espécie) afetada por processos da vida como adoecimento, produção, morte. O 

termo biopolítica, segundo o autor, designando uma das modalidades de poder e de governo 

sobre as populações assume no contexto do capitalismo contemporâneo, a partir de autores 

como Negri e Lazaratto, o sentido de vitalidade e potência. 

A vida aqui se desloca do sentido predominantemente biológico e se redefine com 

intensidade para além da divisão corpo e mente, individual/coletivo, incluindo cooperação, 

desejo, inteligência, afeto. Vida como poder de afetar e ser afetado. “Daí a inversão, em parte 

inspirada em Deleuze, do sentido do termo forjado por Foucault: “a biopolítica não mais como 

o poder sobre a vida, mas como a potência da vida” (PELBART, 2009, p. 25). Segundo o autor, 

essa potência da vida equivale à biopotência da multidão – misto de inteligência coletiva, 
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capacidade de invenção, de novas formas de cooperação, de novos desejos e novas crenças; 

corpo coletivo reconfigurado nas últimas décadas pela economia imaterial. 

No âmbito do nosso estudo, é possível pensar na vida que se desloca; na perspectiva da 

potência da vida. Nas vozes do coletivo, observamos que a escuta provoca desvios do foco das 

dualidades corpo/mente, individual/coletivo. 

Observa-se a inversão de movimentos: opera-se com o “levar a prática da Tenda para o 

consultório”, para as visitas domiciliares, para as salas de espera, etc, e não as práticas 

segmentarizadas do consultório para os espaços coletivos como, em geral, ocorre, o que nos 

remete a pensar em uma desconstrução de modos anteriores de cuidar. As formas usuais de 

contato dos profissionais e usuários denotam um movimento em direção à horizontalidade das 

relações que é raro dentro dos consultórios e dos serviços de saúde em geral. A experiência 

coletiva da escuta proporciona certa vitalidade em profissionais que muitas vezes estão 

desmotivados pelas precariedades, demandas cada vez mais volumosas e práticas cada vez mais 

fragmentadas no cotidiano do trabalho. 

Apontando para o forte apelo às redes de colaboração existentes no âmbito do trabalho 

imaterial, Costa (2008) traz uma reflexão sobre a inteligência coletiva como elemento de 

resistência aos processos de alienação do capitalismo cognitivo, onde toda atividade que produz 

conhecimento e informação é convertida em valor econômico. 

Nesse sentido, o autor alerta que diversos elementos de captura e alienação implícitos 

nas novas formas de trabalho convocam os indivíduos ao extremo: na capacidade de pensar, 

criar, imaginar, comunicar, sentir, “escavando na subjetividade e extraindo os recursos 

psíquicos”.  Ao nosso sistema econômico, não sendo suficiente a extração de recursos naturais 

e a extração da força mecânica dos homens, o necessário, agora, é o que há em nós, afirma o 

autor. Extrai-se criatividade, imaginação, afetividade. Contudo, se o corpo é finito, o trabalho 

de exploração da subjetividade parece ser ilimitado. Ao contrário da presença autômata do 

corpo do operário do séc. XIX até meados do século XX, o corpo do trabalhador do imaterial 

está ali com sua potência implicada. Como não temos limites palpáveis para o uso que fazemos 

de nós mesmos (pressupõe-se que sempre é possível cuidar melhor, ser mais generoso, mais 

atencioso, etc), passa-se do uso de si ao abuso de si, ou seja, excede-se o “limiar de sustentação 

subjetiva”, ocasionando um processo de esgarçamento, uma “precipitação” (COSTA, 2008, p. 

65). 

No campo da saúde, por exemplo, onde o trabalho se dá prioritariamente nas relações, 

a implicação das subjetividades, além de necessária, está sujeita a ordens de composição com 
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o outro que podem fortalecê-las ou mesmo provocar reações e precipitações – o abuso de si. O 

trabalho afetivo envolve, segundo o autor, tanto esse lugar de precipitação quanto a 

oportunidade de emergência da inteligência coletiva: uma rede de sustentação subjetiva; 

interdependência como estratégia que busca dar limites às atividades afetivas operando como 

resistência ao “imperativo da colaboração”. (COSTA, 2008). 

A experiência da escuta e da socialização dos afetos na Tenda do Conto tem 

demonstrado que, para estar continuamente diante da dor do outro sem ultrapassar o limiar de 

sustentação do qual fala o autor, ou seja, sem o abuso de si, é necessária uma sinergia coletiva; 

a consciência de uma interdependência; a percepção de que o coletivo opera de modo a 

possibilitar a emergência de modos singulares de existência. 

Nas vozes do coletivo, desvela-se o processo de construção de si a partir da interação 

com o outro. O receio de falar em público, a dor diante da dor do outro, as dificuldades de 

montagem da Tenda, de espaço físico viável para sua operacionalização e outras limitações que 

serão descritas adiante são minimizadas pela presença do outro no processo de construção de 

grupalidade, onde os vínculos são continuamente fortalecidos engendrados entre os diversos 

modos de ver, fazer, sentir, envolver-se e narrar essa história. 

Os relatos dos que acompanham a Tenda do Conto lembram o conto de Eduardo 

Galeano (1991) em “El libro de los Abrazos” e recontado em algumas entrevistas pelo autor. 

Ele conta que um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus 

e, ao retornar, disse ter contemplado a vida humana lá do alto. “Somos um mar de pequenos 

fogos”, afirmou. O mundo é um mar de pequenos fogos. Cada pessoa brilha com luz própria 

entre todas as outras. Não existem dois fogos iguais. Existem fogos grandes, pequenos e de 

todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente que enche o ar de 

faíscas. Alguns fogos não alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a vida com tamanha 

vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar e quem chega perto se incendeia.  

A experiência proporciona encontros que possibilitam o aflorar das sensibilidades e 

impedem o sufocar da concretude cotidiana: 

 

Quando somos sensíveis, quando nossos poros não estão tapados pelas 

implacáveis camadas, a proximidade da presença humana nos sacode, nos 

anima, entendemos que é o outro que sempre nos salva. E se chegamos à idade 

que temos é porque outros foram salvando nossa vida, incessantemente. Com 

a idade que tenho hoje, posso dizer, dolorosamente, que toda vez que 

perdemos um encontro humano uma coisa se atrofiou em nós, ou se quebrou 

(SABATO, 2008, p. 19). 
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5 CAPÍTULO III: ARTES DE INVENTAR  

 

5.1 O cotidiano da Atenção Básica e a Política Nacional de Humanização 

 

Apontaremos a seguir, possibilidades de pensarmos a experiência da Tenda do Conto 

na Atenção Básica em seu caráter micropolítico e inventivo no sentido de criação/composição 

pelas linhas de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 1998), como linhas que se atravessam no campo 

do instituído e pontuaremos algumas pistas que nos indicam a relação da experiência com a 

Política Nacional de Humanização por meio do diálogo entre autores e trabalhadores da 

Atenção Básica e da PNH. 

Iniciaremos com a narrativa de Patrícia Silva, nutricionista, ocorrida durante a Tenda do 

Conto no Seminário Nacional de Humanização em Brasília, em 2009: 

 

Eu acompanhava uma paciente na Unidade, que era diabética e estava sempre 

com as dosagens alteradas. Eu sempre orientava: a senhora precisa caminhar. 

Precisa caminhar em volta da casa. Ela nunca dizia nada; respondia às minhas 

questões, mas não interagia comigo. De repente, a senhora sumiu do 

ambulatório, ela não veio mais, eu perdi a paciência, me sentia uma inútil. 

Passados 4 meses, eu me engajei num projeto terapêutico de atendimento 

domiciliar aos pacientes que não podiam mais vir ao ambulatório e essa 

senhora estava na lista. Ela tinha amputado a perna agora e não podia mais vir 

até o ambulatório. E quando eu cheguei à casa dela, me veio a última conversa 

que a gente teve, que foi essa minha prescrição de que ela deveria caminhar 

em volta da casa. Só que ela morava num barranco; ela não podia caminhar. 

Então isso foi a lição da minha vida porque eu saí dessa posição, finalmente, 

de prescritora, de achar que eu sei o que o outro precisa e de, realmente, ouvir. 

Eu achava que ouvia essa pessoa, que dava abertura pra ela, mas só que eu não 

conseguia estabelecer um canal de comunicação com ela. A partir daí eu 

comecei a pensar assim: não; eu tenho que ouvir muito mais do que falar. Essa 

pessoa tem que me ensinar muito mais da doença dela do que eu prescrever 

algum tratamento. E foi assim que a Dona Nair mudou completamente a 

minha vida (Patrícia Silva, Nutricionista, 13 de agosto de 2009, Tenda do 

Conto Seminário Nacional de Humanização, Brasília). 

 

Patrícia nos conduz à ideia de que, ao proferirmos um discurso que padroniza condutas 

e prescrições, reproduzimos uma condição de tutela sobre o outro que o enfraquece, 

promovendo mais adoecimento ao impor um silenciamento e uma postura passiva que amputam 

nesse outro a sua condição social, afetiva, suas singularidades, seu modo de ver e de viver a 

vida. 

A narrativa da nutricionista nos leva a interrogar: Que cuidado é esse que estamos 

produzindo? Quais efeitos produz no outro esse nosso olhar instrumentalizado apenas pela 
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ciência médica que o restringe a um corpo biológico ou a um corpo doente? Não estaríamos 

nós, profissionais de saúde, amputados dos olhos, acometidos de uma certa cegueira e 

condenando-nos também a caminhar sobre barrancos e abismos? 

Ela nos responde: “eu tenho que ouvir muito mais do que falar. Essa pessoa tem que me 

ensinar muito mais da doença dela do que eu prescrever algum tratamento”. O discurso de 

Patrícia se faz passagem; Dona Nair se fez ponte. E é nesse microespaço, nesse plano molecular 

onde são tecidas as relações, nessa nova fagulha lançada ao olhar, que um horizonte de novas 

perspectivas sobre limites e possibilidades se abre. 

Os movimentos produzidos pela experiência da Tenda do Conto impulsionam a pensar 

sobre as práticas inventivas nas unidades básicas de saúde, como práticas que contestam 

práticas instituídas no interior do sistema e se dão no plano molecular; como invenções 

obscurecidas pelo espaço molar estruturado a partir de normas e protocolos, nos quais se guiam 

as práticas hegemônicas e condicionam as pessoas a modos prescritivos de viver. 

Sob uma perspectiva micropolítica, tentamos captar o campo dos possíveis ao penetrar 

no cotidiano da saúde com especial atenção ao “menor”, que aqui não designa o inferior.  

Deleuze e Guattari (1996) inspiram a busca a lugares que permitem ao olhar alcançar os 

fragmentos, os pontos singulares que se movem, os fluxos de onde pode emergir o novo; onde 

processos de transformação mínimos, muitas vezes imperceptíveis no cotidiano do fazer saúde, 

podem constituir (ou não) o início de uma mutação maior.  

Na obra “Mil Platôs” (v. 3), os autores discorrem sobre o conceito de micropolítica. 

Toda política é macropolítica e micropolítica assim como toda sociedade ou todo indivíduo são 

atravessados por duas segmentaridades que coexistem: a molar e a molecular. Afirmam: 

 

A grande política nunca pode manipular seus conjuntos molares sem passar 

por essas micro-injeções, essas infiltrações que a favorecem ou que lhe criam 

obstáculo; e mesmo, quanto maiores os conjuntos, mais se produz uma 

molecularização das instâncias que eles põem em jogo (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996, p. 71). 

 

Transpondo a afirmação para o campo da saúde, é possível pensar que as práticas 

médicas institucionalizadas se situam essencialmente na posição molarizada, mas tal condição 

não impede a insurgência de fissuras no próprio campo onde novos modos de produzir a vida 

atravessem os modos capitalísticos de medicalização individual e coletiva, a partir da 

insurgência de novas práticas e de novos modos de compreensão sobre a produção de saúde.   
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O processo de trabalho em saúde em sua micropolítica compõe um cenário de disputa 

de diferentes forças instituintes, onde os atores fazem alianças e se confrontam e onde emergem 

as possibilidades de invenções de práticas de cuidado que favoreçam aberturas para outras 

direções. 

Compreendendo que se faz necessário pensar nos encontros, na ressignificação das 

práticas no campo da saúde, a experiência da Tenda do Conto (e experimentações similares) 

são aqui consideradas como práticas inventivas que se dão no plano molecular (obscurecidas 

pelo modelo maior) – na cotidianidade do fazer da Atenção Básica onde se dão as tensões, a 

busca pelo cuidado e o contato com a vida que se apresenta nas mais diversas formas de 

sintomas, doenças, sofrimento.  

No depoimento a seguir, nas palavras de uma das trabalhadoras em 2008, período em 

que ocorreram as primeiras Tendas, visualiza-se uma abertura para o movimento de 

deslocamento do lugar de Agente Comunitário de Saúde centrado nos procedimentos 

protocolares onde o foco da atenção é restrito às condições em que as pessoas se apresentam 

(hipertensas, diabéticas, idosas, acamadas, gestantes, etc), regidas pelo Sistema de Informação 

de Atenção Básica, que, de certo modo, direcionam a rotina das visitas domiciliares: 

 

Eu achava que fazia meu trabalho bem feito. Visitava as famílias, gestantes, 

preenchia as fichas de hipertensos e diabéticos, olhava o cartão das crianças. 

Depois que eu ouvi a história de uma das pacientes que eu acompanhava na 

Tenda do Conto foi como se eu tivesse aberto meus olhos. Eu percebi que meu 

trabalho era insuficiente; as pessoas não estavam sendo vistas como pessoas; 

eu não sabia as perdas que elas tinham sofrido nem as dificuldades que 

enfrentavam. Hoje, cada um que eu visito, eu penso na história de vida que ele 

carrega (L.R. Agente Comunitária de Saúde). 

 

A Agente Comunitária de Saúde que participa da experiência denota um novo olhar 

sobre suas práticas provocado pelo contato com as histórias daqueles que, para ela, eram vistos 

sob a “lente epidemiológica” dos riscos. A prestação de serviços voltada para o aspecto 

somático, para o que no corpo se apresenta e para o cumprimento das normas programáticas 

acena para um adentramento em novos territórios. Nesse sentido, a capacidade de afetar e ser 

afetado nas relações, aumentando ou diminuindo a potência de agir, compondo ou decompondo 

potências, possibilita manter e/ou reproduzir modos de fazer que reduzem o outro ao trabalho 

prescrito ou delinear novos modos singulares de cuidar. 

A partir dos estudos de Foucault (1979), torna-se possível pensar nos micropoderes 

existentes no interior das práticas de saúde; na existência de focos de instabilidade onde 
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reagrupamentos e acumulações se afrontam, mas onde são produzidas também as inversões 

pelas linhas de fuga. 

Deleuze e Guattari (1996, p. 97) acrescentam que cada centro de poder é igualmente 

molecular, difuso, disperso e incessantemente deslocado, “agindo por segmentações finas, 

operando no detalhe e no detalhe do detalhe”. 

As linhas de fuga, conforme Deleuze e Parnet (1998), estão relacionadas à 

desterritorialização e à produção de algo real: 

 

Fugir não é renunciar às ações, nada mais ativo que uma fuga. É o contrário 

do imaginário. É também fazer fugir, não necessariamente os outros, mas fazer 

alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar [...] O grande erro, o único erro, 

seria acreditar que uma linha de fuga consiste em fugir da vida; a fuga para o 

imaginário ou para a arte. Fugir, porém, ao contrário, é produzir algo real, criar 

vida, encontrar uma arma (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 30). 

 

Deleuze e Guattari (1992 apud PAULON; ROMAGNOLI, 2010, p. 96) afirmam que o 

deslocamento entre territorializar, desterritorializar e reterritorializar não se constitui em uma 

“lógica contraditória”, mas em “modos contínuos de se estabelecer.” Nesse sentido, “a 

desterritorialização absoluta não existe sem reterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 

1992, p. 131); essa reterritorialização sugere a emergência do novo e não se refere, 

necessariamente, a uma mobilidade geográfica, mas, essencialmente, a novos modos de 

subjetivação que possibilitam novos modos de perceber, sentir, conhecer, pensar e fazer. 

Merhy (2002) analisa essa capacidade do trabalho de abrir fissuras entre forças 

instituintes que permitem sair em busca de linhas de fuga, denominando-o trabalho vivo em 

ato:  

 

[...] Atuar nesses processos de trabalho vivo dependentes permite sair em 

busca de construção de distintas linhas de fuga [...] Os que apostam na 

possibilidade de se constituir tecnologias da ação do trabalho vivo em ato e 

mesmo da gestão desse trabalho, abrindo fissuras e possíveis linhas de fuga 

nas ações produtivas instituídas, como a atenção gerenciada, têm conseguido 

realizar intervenções que focalizam o sentido da “captura” sofrido pelo 

trabalho vivo, abrindo-o para novas direcionalidades (MERHY, 2002, p. 63). 

 

Nos territórios (aqui referidos como aqueles constituídos nas relações), há algo na 

dimensão do sensível que, quando vivenciado em comum, no coengendramento de mundos 

pode impulsionar nossa potência rompendo a rotinização das ações e abrindo passagens para a 

dimensão da criação. Na dimensão micropolítica, atores em relação vão constituindo nesses 
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territórios a abertura para os campos dos possíveis; no fazer cotidiano da atenção à saúde, “uma 

produção política da atenção, a produção política dos seres, não apenas o registro de 

assistências” (CECCIM; MERHY, 2009, p. 533). 

Concordamos com Merhy (2014) que é preciso reconhecer que existem coletivos de 

trabalhadores que constroem diferentes modos de fazer estabelecendo entre eles, mesmo contra 

as regras, experiências ousadas – não apenas “inovadoras” ou “exitosas” como têm sido 

comumente denominadas – em defesa da vida do outro, produzindo mudanças no processo de 

trabalho em saúde, confrontando-se com a produção da serialidade imposta nos protocolos 

instituídos. 

Poderíamos pensar essas experiências como as que “protestam”; como invenções de 

estratégias para a constituição de novos territórios e buscas de vias de saída do “amortecimento” 

e da “anestesia”. 

Nesse sentido, pensar a noção de micropolítica trazida por Guattari e Rolnik (2010) 

como produção de subjetividades a partir das relações de poder e onde são fabricados os 

territórios existenciais no cotidiano mostra-se fundamental para se pensar essas experiências no 

campo da produção de cuidado na Atenção Básica. Esses processos nos quais se situa a 

problemática da micropolítica incidem nos pontos de singularidade envolvendo dimensões do 

desejo e “constituem matéria-prima de toda e qualquer produção” (GUATTARI; ROLNIK, 

2010, p. 36). 

Sobre o processo de singularização, Guattari e Rolnik (2010, p. 55) enfatizam ainda sua 

característica automodeladora, ou seja, a capacidade de construir referências práticas e teóricas 

próprias possibilitando criação e autonomia; algo que frustre os “mecanismos de interiorização 

de valores capitalísticos” e suas tentativas de nivelar as subjetividades. Os pontos de 

singularidade constituem, portanto, as raízes produtivas da subjetividade em sua pluralidade.   

Ao ser indagado se a vida pode ser inventada quando todas as imagens são produzidas de 

antemão, Guattari (2010) responde afirmativamente, citando o exemplo dos químicos que 

trabalham com o mesmo material todos os dias e o do pintor que compra as tintas sempre na 

mesma loja. Afirma: “o que interessa é o que vai fazer com elas” (GUATARI; ROLKIK, 2010, 

p. 63). Importa livrar-se da serialidade; do retorno sempre ao mesmo ponto. 

No campo da saúde, de acordo com Franco e Merhy (2007), a produção do cuidado 

opera nos processos de subjetivação mobilizando dois núcleos: 

 

Um primeiro que diz respeito à produção de subjetividades presente nesse 

contexto, a semiotização dos fluxos, que os deixa carregados de significados. 



110 

 

 
 

Um segundo, os afetos entre os sujeitos, ou seja, estes ao produzirem o mundo 

do cuidado em saúde, produzem a si mesmos e se afetam mutuamente, o que 

vai lhes imprimindo uma certa identidade subjetiva, na alteridade (MERHY, 

2007, p. 5-6). 

 

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Humanização, ao surgir para o grupo que atua 

na experiência da Tenda do Conto através da Rede HumanizaSUS, em 2008, exerceu forte 

influência no fazer no âmbito da micropolítica da Atenção Básica. Enfrentar e lidar com 

relações de poder, trabalho e afeto por meio da construção coletiva surgia como proposta dessa 

política pública, no momento em que tentávamos unir forças para pensarmos a nova prática que 

emergia no nosso cotidiano de produção do cuidado. 

O tema da Humanização se anunciou, ainda que de modo incipiente, em 2000, na 

ocasião da 11ª Conferência Nacional de Saúde que tinha como título “Acesso, qualidade e 

humanização na atenção à saúde com controle social", sinalizando a necessidade de princípios 

metodológicos que tornassem realidade os princípios e diretrizes prescritos na base jurídico-

legal do SUS. 

 

De 2000 a 2002, o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar 

(PNHAH) iniciou ações em hospitais com o intuito de criar comitês de 

humanização voltados para a melhoria na qualidade da atenção ao usuário e, 

mais tarde, ao trabalhador. Tais iniciativas encontravam um cenário ambíguo 

em que a humanização era reivindicada pelos usuários e alguns trabalhadores 

e, no mínimo, secundarizada (quando não banalizada) pela maioria dos 

gestores e dos profissionais. Os discursos apontavam para a urgência de se 

encontrar outras respostas à crise da saúde, identificada por muitos como 

falência do modelo SUS. A fala era de esgotamento. De fato, cada posição 

neste debate se sustenta com as suas razões. Por um lado, os usuários por 

reivindicarem o que é de direito: atenção com acolhimento e de modo 

resolutivo; os profissionais, por lutarem por melhores condições de trabalho. 

Por outro lado, os críticos às propostas humanizantes no campo da saúde 

denunciavam que as iniciativas em curso se reduziam, grande parte das vezes, 

a alterações que não chegavam efetivamente a colocar em questão os modelos 

de atenção e de gestão instituídos (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 389). 

 

Retomando a discussão com a questão “Humanização: um novo modismo?”, Benevides 

e Passos (2005, p. 390) destacam que um dos grandes desafios que se apresenta para a 

humanização na saúde é o desafio conceitual. Lembrando que se faz necessário redefinir o 

conceito, “forçar seus limites resistindo ao instituído,” referem-se ao “conceito-sintoma” como 

a noção de paralisia e reprodução de um sentido já dado, apontando para uma possível perda 

do movimento pelas mudanças das práticas de saúde do qual adveio – o movimento pelo 

processo de criação do SUS nas décadas de 70 e 80, apresentando-se, assim, de forma 
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fragmentada e segmentarizada, por áreas e níveis de atenção. Por outro lado, lembram que 

colocar em análise esse conceito-sintoma é também identificar o que aí se paralisa: “permitir a 

retomada de um processo pelo qual se faz a crítica ao que se instituiu nas práticas de saúde 

como o “bom humano”, figura ideal que regularia as experiências concretas”. Propõem, 

portanto, pensar o humano em sua existência concreta: 

 

[...] redefinindo o conceito de humanização como estratégia de interferência 

nas práticas levando em conta que sujeitos sociais, atores concretos e 

engajados em práticas locais, quando mobilizados, são capazes de, 

coletivamente, transformar realidades transformando-se a si próprios neste 

mesmo processo. Trata-se, então, de investir, a partir desta concepção de 

humano, na produção de outras formas de interação entre os sujeitos que 

constituem os sistemas de saúde, deles usufruem e neles se transformam, 

acolhendo tais atores e fomentando seu protagonismo (BENEVIDES; 

PASSOS, 2005, p. 391). 

 

A PNH, criada em 2003, é uma política do SUS – Sistema Único de Saúde – que tem 

como princípios a inseparabilidade entre gestão e atenção, a transversalidade e o protagonismo 

dos sujeitos. É uma oferta para o enfrentamento dos problemas do SUS para a construção de 

soluções coletivas. Não se trata, portanto, de humanizar o humano, mas de enfrentar e lidar com 

relações de poder, trabalho e afeto. Para isso, adota como método a tríplice inclusão de gestores, 

trabalhadores e usuários visando à afirmação de valores como a equidade, a solidariedade e a 

justiça social. Uma "política" que opera por meio de dispositivos que disparam movimentos no 

plano das políticas públicas e possa gerar mudanças nos modelos de atenção e gestão existentes 

fundados na racionalidade biomédica – fragmentados, hierarquizados, centrados na doença e 

no atendimento hospitalar (SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009). 

Dentre os princípios norteadores da Política Nacional de Humanização presentes no 

documento base para gestores e trabalhadores do SUS (BRASIL, 2010), poderemos visualizar, 

adiante, que a experiência da Tenda do Conto integra-se a eles como prática que valoriza essa 

dimensão subjetiva e social, fortalece o trabalho em equipe fomentando a grupalidade, constrói 

redes solidárias comprometidas com a autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos 

implicados na rede do SUS e amplia os espaços de escuta e de valorização dos profissionais, 

estimulando, ainda, a educação permanente no âmbito da Atenção Básica e de instituições 

formadoras.  

Em publicação da Rede HumanizaSUS, Sardenberg (2014), psicóloga e editora da RHS, 

discorre sobre essa correlação Tenda do Conto e Política Nacional de Humanização 

referenciando elementos que lhes são comuns, como a tríplice inclusão (gestores, trabalhadores 
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e usuários), o diálogo entre saberes, a ampliação da clínica, a abertura para pensar o projeto 

terapêutico singular, o exercício da liberdade/ autonomização e o protagonismo dos sujeitos. 

Vejamos:  

 

A PNH é uma política diferente das outras pois não tem portarias, leis ou 

protocolos instituídos da mesma forma como as outras políticas de saúde. Ela 

busca interferir nos modos de produzir saúde tensionando o plano concreto 

das ações, as práticas cotidianas. Ela vai acontecer exatamente no chão dos 

equipamentos de saúde, ou seja, na relação entre gestores, trabalhadores e 

usuários. Seus princípios, diretrizes e dispositivos se criaram e se 

reconfiguram aí. Suas estratégias para lidar com as questões nascem nessa 

relação. E buscam lidar com relações de poder, trabalho e afeto. E de que 

forma? A Tenda nos ajuda a pensar esta forma: ela coloca em cena os saberes 

do cuidado de si e dos outros que se misturam aos saberes técnicos e 

científicos para compor o próprio campo do cuidado em questão. O que é isso? 

É dizer que as pessoas têm um saber tão importante quanto o do profissional 

de saúde e que é preciso dar voz a outros modos de pensar que estão fora dos 

protocolos tradicionais. 

Ali vai se construindo uma outra realidade que amplia imensamente a clínica. 

Essa é, em poucas palavras, a diretriz da clínica ampliada. E isso não é pouco 

se considerarmos os tempos que vivemos hoje. E como a tenda faz? Colocar 

em cena a história oral, sob a forma de narrativas de vida, é trazer à tona um 

outro mundo que fica enclausurado sob os protocolos de saúde. É fazer 

desvios estratégicos que deixam passar a vida, soltar uma dobra do tempo que 

nos liberta para outros devires. Nela se dá uma espécie de reencantamento do 

viver. É exatamente o que nos falta hoje: linhas de fuga criativas como essa. 

Estamos vivendo tempos sinistros, onde a individualidade impera. E onde 

somos levados a sofrer solitariamente, numa espécie de exílio interior, que nos 

separa do outro. Ou nos entregamos a todo tipo de medicalização, pois temos 

hoje à nossa disposição todo tipo de remédio para todo tipo de sofrimento. O 

que não deixa de ser um exílio também, pois passamos a acreditar que o que 

nos trata são apenas os medicamentos. Perdemos um pouco a dimensão do 

protagonismo na busca dos caminhos para a cura ou o bem viver. Quando a 

única regra da tenda é a escuta e o silêncio, resgatamos uma dimensão perdida 

do respeito à fala e a liberdade de se colocar sem que outro discurso, 

supostamente mais "qualificado", venha a se interpor ao nosso. Os que ouvem 

se identificam com as histórias e vivenciam as suas próprias neste mesmo 

espaço-tempo da tenda. A troca se dá pelo contágio com a história do outro. E 

vemos que não estamos sós, ao contrário, há muito de comum ou de 

comunidade em vidas que ali se cruzam. Esse modo-contágio é uma das 

estratégias da política, buscando a composição no lugar da exclusão ou 

imposição de algo de fora do plano de construção dos modos de cuidado. A 

tenda produz a inclusão da singularidade, nome complicado para muitos, mas 

que é muito simples e potente nas práticas. É saber que é preciso trazer as 

diferenças entre as pessoas pro centro da cena, pois aí reside a força e a 

possibilidade dos tratamentos efetivos. É aí onde cuidadores e cuidados se 

acoplam, produzem juntos as saídas pros impasses. Aqui podemos incluir o 

projeto terapêutico singular, que é mais um dos dispositivos da PNH e que se 

constrói nessa parceria entre cuidadores e cuidados. Isto é humanizar as 

diferenças e não negá-las ou transformá-las em sintomas. A experimentação 

estética feita por intermédio da tenda é também um grande dispositivo para 

essa postura ética e política de cuidado ampliado – exercício de liberdade e 
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autoria/protagonização a partir de ações que alcancem a integralidade de 

indivíduos e populações. Outro dispositivo que pode ser incrementado pela 

tenda é a educação permanente. A sensibilização das equipes de saúde na 

relação com os usuários, quando participam junto com eles do processo 

produzido pela experiência Tenda. Vale lembrar de mais um dispositivo que 

é a criação e efetivação de Projetos de Articulação de Talentos nos Serviços, 

por meio da ativação de práticas pela via da arte e cultura (SARDENBERG, 

2014, online). 

 

A seguir, o relato de Milton Cirne, médico que atuou na Unidade de Soledade I/Natal-

RN e participa da experiência, inclusive, replicando-a na Unidade de saúde de Brasília Teimosa 

do mesmo município, durante uma Tenda do Conto realizada em 2013, que dialoga com o texto 

de Sardenberg ao trazer sua própria vivência e contribuindo com a discussão que trazemos no 

que se refere ao seu potencial na educação permanente como experimentação que se contrapõe 

às práticas tradicionais de medicalização: 

 

Quando eu fui trabalhar em Soledade I e soube que a Tenda do Conto lá estava 

também, eu fiquei muito alegre porque eu tinha muita vontade de conhecer 

esse trabalho da Tenda do Conto que é feito junto aos pacientes. Então, eu me 

incorporei bem a esse trabalho, no dia a dia, nas consultas, chamava as pessoas 

a quem eu atendia pra participar da Tenda do Conto, pra ela contar sua história 

na Tenda do Conto, para uma espécie mesmo de terapia. A gente tem registro 

de pessoas que melhoraram muito o seu dia-a-dia, o enfrentamento dos 

problemas, participando da Tenda do Conto. Eu recebia doutorandos a partir 

do quinto ano de medicina, eles ficavam cerca de sete semanas lá em Soledade 

I e chegam com aquela ânsia de consulta, de receita, de medicamento, de 

solicitar exames, e eu começava a falar: olha, aqui tem uma experiência 

diferente que mostra que não é só com medicamento que a gente trata. Eu 

sempre fazia questão de que todos eles participassem da Tenda do Conto. De 

observar como é que é uma prática diferente de se fazer saúde. A gente teve 

até algumas surpresas de alguns estudantes que sentaram nessa cadeira e 

começaram a pensar diferente com relação à Atenção Básica, ao trabalho na 

Unidade Básica de Saúde, ao trabalho com a comunidade pobre, com a 

população muito carente e necessitada de um olhar, e a Tenda do Conto e 

outras experiências que existem que se contrapõem às práticas médicas 

tradicionais são fios de esperança para a gente acreditar no SUS (Milton Cirne, 

médico, em Tenda do Conto realizada com os novos médicos do Programa 

Mais Médicos em 23 set. 2013). 

 

Ao possibilitar a abertura para o exercício da escuta sensível, a Tenda se mostra como 

experimentação ética: no reconhecimento do outro como legítimo, favorecendo o acolhimento 

do seu modo de ver, sentir e andar a vida. Ao pensar as relações do cotidiano constantemente 

trazidas para a roda de histórias e possibilitar nos encontros, modos de cuidar que contribuem 

para a dignificação do viver, emerge como experimentação estética. Ao abrir espaços para um 

movimento onde cuidados e cuidadores pensam o coletivo e a si mesmos; onde o cuidado de si 
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e do outro é repensado possibilitando vias que escapam aos protocolos automatizados e 

produzindo implicação, compromisso coletivo e protagonismos, denota seu potencial como 

experimentação política. 

Na intencionalidade de seguirmos pensando as relações entre a PNH e a Tenda do 

Conto, convidamos Sheylla Moura Rodrigues, consultora da referida Política no Estado do Rio 

Grande do Norte para uma conversa, onde solicitamos que a mesma discorresse livremente 

sobre essas relações considerando sua importante participação em diversas Tendas e o 

acompanhamento dos percursos da experiência desde a sua criação, inclusive apoiando os 

processos de trabalho da equipe nas unidades de Soledade I e  Panatis, onde a Tenda foi gestada. 

Assim, como nos depoimentos anteriores, Rodrigues ressaltou a participação do usuário, o 

acolhimento, a autonomia dos sujeitos e o espaço para a cogestão como importantes elementos 

que caracterizam a experiência.  

Da conversa gravada em áudio e transcrita integralmente (ANEXO A), extraímos 

algumas das importantes temáticas que expressam os sentidos diante da experiência vivida:  

A participação do usuário: 

 

A Tenda do Conto está completamente de acordo com um princípio 

fundamental da PNH que é a inclusão, a participação. A inclusão desse usuário 

para que ele possa externar o seu desejo, incluir seu ponto de vista, sua 

maneira de ver o mundo. Abre essa possibilidade forte para os usuários 

quando ela arma esse espaço, organiza esse espaço numa pracinha...ela sai do 

canto; ela é móvel, não espera que o usuário venha. [...] Essa base da 

participação já diz tudo dessa relação maior da Tenda do Conto com a PNH, 

com seus princípios que é a diretriz da participação, da democracia. [...] O 

reconhecimento do outro, a afirmação desse outro, legítimo outro na 

existência, quer dizer, é um outro que não sou eu; é um outro outro com outras 

possibilidades, outras características e formas de viver. Aí se posiciona muito 

fortemente, a ética que a gente tem que ter; esse respeito que a gente tanto fala. 

 

O não julgamento: 

 

Eu acho importante colocar também sobre essa coisa do julgamento; essa 

questão é importante porque nós, quando encontramos outra pessoa, estamos 

julgando o outro, classificando, a gente quer normatizar o outro; cada um tem 

sua história, sua maneira de ver a vida, tem seus posicionamentos, mas a gente 

fica julgando, enquadrando as pessoas a partir das nossas verdades [...] esse 

movimento de abertura que a PNH propõe nas rodas, na metodologia, que as 

pessoas falem, participem, se posicionem, que criem novas regras, que seja 

conveniente para aquele momento, para aquela grupalidade, para aquele 

momento histórico da instituição, com aqueles atores lá, é muito importante. 

São essas mudanças a partir desses questionamentos que podem surgir num 

contexto. 
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A cogestão: 

 

Eu fiquei pensando numa fala de uma mulher na Tenda da dor e do sentimento 

dela profundos quando ela ia fazer a quimioterapia. Naquele momento, nós, 

trabalhadores do SUS que estamos juntos construindo aquele espaço ali, se 

tivermos uma escuta atenta e qualificada, a gente modifica. É um auxiliar da 

gestão. A gente pode modificar processos de trabalho a partir da escuta da 

Tenda se a gente tiver uma escuta qualificada pra os depoimentos; essa 

mulher, por exemplo, ela fala da solidão dela; ela não queria ver ninguém. Eu 

fiquei pensando quantas pessoas optam pela solidão nessa situação. Será que 

esse é um problema só dela? Mas essa opção não seria porque nós não 

oferecemos o cuidado devido para alguém que está sofrendo? Esse é um 

problema nosso do SUS[...] Ela nos deu uma dica ali na Tenda do Conto. 

Então é um instrumento também que pode ser um forte auxiliar da gestão. 

 

A autonomia dos sujeitos: 

 

Eu acredito que a Tenda, quando ela não censura, não normatiza, quando ela 

diz para aquela mulher: “você pode; estamos juntos, não tem nada errado não, 

cada um tem seus problemas”, ela vai propiciando espaço para que as pessoas 

ganhem forças em si mesmas. Para que elas ganhem potência para enfrentar 

as dificuldades da existência. [...]  Então, essa coisa da força subjetiva, da força 

que podemos adquirir a partir de uma conversa como essa, de uma contação 

de histórias, é muito bom. 

 

A Tenda/movimento: 

 

A ideia da Tenda em movimento é porque é importante essa ideia, uma 

percepção de que não é um espaço estático, parado, ou que alguém ali 

organizou, armou a indumentária e ali formalmente a pessoa vai falar, não é 

isso a Tenda. Ela se movimenta desde a hora que as pessoas chegam, as 

pessoas vão armando, vão se organizando, já se movimentaram em casa para 

trazer um objeto. Quando a pessoa sabe que pode levar um objeto pra Tenda, 

ela já está organizando a Tenda, já está participando da Tenda. Ela quem 

constrói a Tenda desde a hora que ela tomou a decisão de participar porque 

ela já está pensando, ela tem que levar um objeto, ela está pensando também 

na história que vai contar, no que ela vai partilhar, é um movimento que 

acontece para que esse encontro se dê. Então, ela se movimenta, ela sai do 

lugar para outros lugares, não tem nada fixo nela. 

 

O acolhimento: 

 

Com relação à diretriz do acolhimento, ela tem um forte elo com essa diretriz. 

Porque o grupo todo constrói esse espaço e todos acolhem todos e de uma 

forma extremamente respeitosa, porque as pessoas que chegam vão partilhar 

uma ideia, um pensamento, uma dor, uma alegria, um pedaço/retalho da sua 

vida e, ao sentar ali, partilhar, todas as pessoas estão ali abertas, olhando, 
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escutando, uma escuta profunda [...] Eu já participei de várias Tendas e vejo 

o silêncio que fala; um silêncio respeitoso, um silêncio para escutar alguém 

que a gente nunca viu na vida. E é essa a magia da Tenda também. Você 

apenas encontrar o humano, o ser humano, a humanidade que existe em cada 

um e partilhar nossas histórias[...] Numa humanidade, numa partilha profunda 

de seres humanos que têm solidariedade para com os outros. [...] Depois que 

a pessoa fala, conta a sua história, a gente vai se encontrando com a história 

do outro, vai relembrando sua própria história, vai sendo terapêutico para 

quem falou, mas também vai sendo terapêutico para quem está escutando, que 

está fazendo também links com a sua própria existência e, quem sabe, fazendo 

deslocamentos importantes apenas ao ouvir aquele outro. Depois, quando 

termina, ninguém vai botar em debate a vida do outro, bisbilhotar nada, apenas 

vai dar um abraço, vai dizer: “Que bom!” Nesse abraço, dizendo: “Você existe 

para mim; você é importante para nós todos.”. Então é isso que a Tenda faz. 

O acolhimento é exatamente isso. A Tenda do Conto, no sentido mais amplo 

do acolhimento, ela abre um espaço; ela faz com que o usuário, o trabalhador, 

a população chegue junto do SUS, do Sistema Único de Saúde, e chegue junto 

de uma forma respeitosa. 

 

Os limites: 

 

Eu acho que a gente tem que ver também quais são os limites. Não esperar da 

Tenda o que ela não pode dar. A Tenda não é um milagre; ela tem os seus 

limites, ela tem um pouco dos objetivos de acolher, de trazer os seres humanos 

numa atitude respeitosa, é um espaço importantíssimo. Mas que a gente não 

queira da Tenda o que ela não pode dar ou responder. Ela é um espaço potente 

de encontro que vai até aqui, mas, esse até aqui, ele é muito amplo. Ela pode 

até ser um instrumento importante da modificação dos processos de trabalho 

do SUS (Sheylla Moura Rodrigues, áudio, 21 nov. 2014). 
 

As falas põem em análise o vivido, estabelecendo um diálogo entre Tenda do Conto e a 

Política Nacional de Humanização em seus princípios e diretrizes. A experiência se faz viva e 

significativa, segundo Rodrigues (2014), ao abrir-se para a inclusão das diversas vozes de 

usuários e trabalhadores do SUS, consolidando-se como um espaço de trocas onde as pessoas 

podem se apoiar mutuamente formando redes de apoio solidárias. A Tenda se faz 

Tenda/movimento e constitui-se em ato na relação, sem decodificar e sem julgar, ao convocar 

os sujeitos à escuta ativa e desviando-se da dinâmica queixa-conduta numa perspectiva de 

produção de autonomia. A circularidade da palavra permite a circularidade dos sentidos, 

produzindo efeitos de deslocamento de poderes que apontam possibilidades de alterações das 

práticas de gestão do trabalho. Para a PNH, alterações dos modos de gerir se dão por meio de 

experimentações. O SUS requer participação e convoca a assumir o lugar dos sujeitos que não 

apenas seguem e instituem normas, mas também que controlam suas execuções, seja nos 

conselhos ou em outros espaços coletivos; espaços onde diferentes categorias profissionais, 

junto aos usuários, produzam interações e possibilitem reposicionamentos entre saberes e 
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práticas: alterando processos de trabalho para alterar modos de cuidar. Nesse sentido, enfatiza 

que as mudanças nas instâncias de gestão do SUS precisam se dar não somente numa 

perspectiva macro, mas também na dimensão micropolítica, onde são possíveis as alterações da 

posição subjetiva daqueles que fazem acontecer o SUS no cotidiano; nas suas práticas 

concretas.  Adverte-nos ainda a pensar sobre os limites da experimentação. A Tenda do Conto 

não oferece respostas ou soluções e apenas tenta apontar saídas de um lugar, mobilizações; 

acrescentar à clínica, muitas vezes generalizada e focalizada no biológico, as singularidades 

que potencializam o cuidado. 

 

5.2 Rede HumanizaSUS: ecos da Tenda 

 

A Rede HumanizaSUS é uma rede social colaborativa que nasceu como dispositivo de 

uma política pública: a Política Nacional de Humanização – PNH. A RHS vem se consolidando 

como uma ágora eletrônica aberta à participação onde qualquer usuário pode se cadastrar, 

reunindo, assim, trabalhadores, gestores, usuários e militantes do SUS. Diferencia-se de outras 

redes pelo modo acolhedor de incluir todos e qualquer um, ao permitir “o encontro, a troca, a 

afetação recíproca, o afeto, o conhecimento, o aprendizado, a expressão livre, a escuta sensível, 

a polifonia, a arte da composição, o acolhimento, a multiplicidade de visões” (REDE 

HUMANIZASUS, 2013, online). 

O compartilhamento de vivências, angústias, diferentes visões e desafios apresentam-se 

na RHS abrindo espaços para a invenção de novos modos de se relacionar e de experimentar 

um matriciamento singular no SUS que vem sendo construído cotidianamente por seus 

usuários. 

Criada em 2008, a Rede HumanizaSUS possui 30.000 participantes cadastrados de todo 

o país. Observa-se que a RHS transita entre o instituinte e o instituído fazendo-se mutante por 

meio de seus visitantes, crescendo e acrescentando, ampliando-se, modificando-se, mas 

mantendo-se como lugar acolhedor, lugar de bons encontros onde as experiências são 

compartilhadas, discutidas, reproduzidas e reinventadas. 

Na Rede HumanizaSUS, experimentações são expostas e consideradas na própria rede 

como “projetos” que apresentam potencial de construção de modos de cuidar, pautados em 

relações intercessoras que operam nos processos de subjetivação, na relação paciente-

profissional da saúde, relação saúde/doença, cuidados de si e do outro.  
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Estudos de Weber (2012), Menezes (2013) e Williamson (2014) verificam as diversas 

produções que se dão a partir das conexões entre trabalhadores e usuários do SUS participantes 

da Rede, apontando a potência coletiva desse espaço singular que reúne, a cada dia, um número 

maior de pessoas dos mais diversos lugares em torno da defesa do SUS e da vida. 

Abordada aqui em diversos momentos, a RHS compõe espaço relevante nessa pesquisa. 

Através da referida rede colaborativa foi possível a composição de grande parte do acervo das 

experiências às quais se referem este estudo. Na rede virtual diversas contribuições foram 

registradas por meio de discussões abertas, acessadas por usuários de diferentes localidades do 

país, sendo possível afirmar que a experiência da Tenda do Conto tem sido construída, 

reconstruída, pensada e reinventada com os usuários da rede colaborativa. 

Buscando na rede HumanizaSUS pela tag “Tenda do Conto”, é possível visualizar 49 

publicações (dentre elas, 20 são de pessoas que não compunham a equipe que deu origem à 

prática) que registram partes significativas de sua história de sete anos de existência. No 

mecanismo de busca da mesma rede, constata-se que a experiência foi citada em 176 posts e/ou 

comentários que abordam também outras temáticas e experiências que se propagaram em outros 

locais. 

Arquivos iniciais desta pesquisa foram, portanto, produzidos a partir da ferramenta de 

busca da própria rede e da tag Tenda do Conto, incluída entre outros termos da “nuvem de tags” 

do site. Nos posts publicados constam relatos da experiência, a partir do ano de 2008, e 

evidenciam-se comentários dos usuários da RHS de várias partes do Brasil que são 

trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde. É importante registrar que a experiência 

da Tenda do Conto, iniciada em setembro de 2007, tinha aproximadamente um ano de 

existência quando da publicação do primeiro post na referida rede colaborativa-RHS. 

Ao percorrer cada post, cada comentário e cada imagem, as lembranças dos contextos 

em que foram publicados afetaram-nos de tal modo que possibilitaram imaginar a própria RHS, 

em suas diversas vozes, singulares e coletivas, na “cadeira do narrador” para contar a história 

da Tenda do Conto. A RHS se faz, portanto, a narradora dessa história. 

Deixando-se conduzir pelo fluxo de ideias e sensações provocadas pelas imagens e 

palavras que cuidam em rememorar lugares e ocasiões em que foram escritas, envolve-se em 

um tempo brincante e cirandeiro; as vozes ressurgem como em um redemoinho; como um 

emaranhado de redes de afetos que se atravessam no cotidiano do trabalho em saúde. 
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5.2.1 Além fronteiras: ressonâncias da tenda 

 

Seu doutô, me dê licença pra minha história contar. Assim chegou a Tenda do Conto à 

RHS. Na ocasião, não carregava sua mala. Os poucos objetos eram guardados em uma caixa e 

cabiam na pequena mesa do consultório. No primeiro post, publicado em 14/09/2008, visualiza-

se a Tenda do Conto em seu primeiro ano com os primeiros narradores no velho galpão do 

Panatis. A prática acontecia nas Unidades de saúde de Panatis e Soledade I e atendia a alguns 

poucos convites de outras unidades de saúde. 

 

Profissionais de saúde e usuários começam a arrumar a “tenda”, que é, na 

verdade, a simulação de uma sala de estar à moda antiga montada no galpão 

da unidade de saúde. Uma mesa exibe fotografias antigas, poemas, cartas, 

caixas de madeira, vasos, livros e muitos outros objetos trazidos pelos 

usuários. Uma colcha de retalhos confeccionada pelos agentes comunitários 

de saúde conta fragmentos de suas histórias; os discos de vinil decoram as 

paredes da sala e no centro deles estão registradas algumas frases ditas – 

pérolas delicadamente colhidas nos encontros anteriores. As cadeiras são 

postas em roda, mas uma delas, à frente da mesa, seduz mais intensamente os 

convidados: uma cadeira de balanço cuidadosamente coberta por uma manta 

que aquecerá os contadores de histórias daquele dia[...] Entre abraços e 

aplausos nos despedimos ao som do violão, conscientes de que outra história 

está apenas começando. [...] As equipes da Unidade de Saúde do Panatis e de 

Soledade I, região Norte de Natal, iniciaram este trabalho nas reuniões com os 

idosos, mas diante da presença de pessoas mais jovens, a tenda transformou-

se em espaço aberto para todos e agora é itinerante, passando por outras 

unidades pertencentes a outros distritos. Estamos tecendo redes de apoio e 

solidariedade; fortes nós que entrelaçam vidas, reduzem distâncias e 

aprofundam vínculos; aprendizado constante com pessoas que reinventam a 

vida saindo do anonimato e tornando-se protagonistas a nos seduzirem com 

palavras, olhares e gestos. [...] Afinal, como fazer uma tenda do conto? É 

simples. Com uma grande caixa repleta de objetos velhos, uma cadeira de 

balanço, uma equipe que acredite na construção coletiva e esteja disposta a 

“co-mover-se” exercitando a arte de ouvir (GADELHA, 2008, online). 
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Figura 8 – Agentes de Saúde montando a Tenda do Conto em 2008 

Fonte: Arquivo da autora, 2008. 

 

Dentre os comentários acolhedores recebidos no primeiro post, as palavras de Ruiz 

(2008) apontavam para a potência da invenção Tenda do Conto no que se refere à valorização 

do “senso comum”, da “experiência viva” e de um porvir: 

 

Que experiência linda! Quanto da beleza e conhecimento do senso comum se 

perde por este Brasil afora! O velho Gramsci nos alertava que o senso comum 

tem o seu núcleo de bom senso. Basta que a gente preste um pouquinho de 

atenção pra perceber o quanto se aprende em PSF, o quanto de saber ancestral 

pode virar remédio com patente americana, o quanto a experiência viva produz 

saúde e alegria, o quanto podemos e devemos produzir espaços de expressão 

de quem teve quase sempre a voz tolhida! Parabéns por trazer algo tão lindo 

para esta rede.[...] Que o seu chamamento nos incentive a fazer mais e mais 

tendas. (RUIZ, 2008, online) 

 

Em 2009, a reforma no velho galpão da Unidade desafiava a equipe a buscar outro 

espaço para a realização da atividade. Assim, os agentes de saúde sugeriram a utilização da área 

de lazer da comunidade, um espaço aberto cercado de verde e muitas flores, o que proporcionou 

visibilidade e divulgação na mídia local. O post da RHS “Muitas histórias pra contar” traz a 

reportagem do caderno CIDADES do Diários associados, uma foto e a história de Seu Olívio, 

um dos primeiros narradores: 

 

Histórias de vida e superação: Projeto Tenda do Conto estimula memória e 

socialização de pacientes de postos de saúde na Zona Norte de Natal a 

conversa acontece toda primeira quinta-feira do mês, no pátio do posto de 



121 

 

 
 

saúde do conjunto Panatis. Por conta da reforma na unidade, a contação de 

histórias vem sendo realizada no espaço verde da área de lazer do bairro. O 

cenário montado pela turma tem uma cadeira de balanço e vários objetos 

antigos de família trazidos pelos próprios pacientes. Quem senta na cadeira, 

conta a história do objeto que trouxe e a importância que tem na vida de cada 

um. "Depois que começamos o projeto, a própria relação do funcionário com 

o paciente melhorou. Quando nos vemos no posto de saúde, perguntamos 

sobre a família, sobre os filhos, se aquele neto nasceu", disse a enfermeira. [...] 

"Eles pesquisam objetos antigos e isso mexe com toda a família. Teve um 

senhor que trouxe um dia o anel que deu à esposa, já falecida". Por conta da 

reforma na unidade, a contação de histórias vem sendo realizada no espaço 

verde da área de lazer do bairro. (DUARTE, 2009, online) 

 

No ano seguinte, a Tenda do Conto foi convidada para participar do II Seminário 

Nacional de Humanização em Brasília. Lá, a equipe habituada a montar a Tenda nas pequenas 

salas das Unidades de Saúde e na área de lazer, teve oportunidade de reinventar outros modos 

de fazê-la acontecer. Sem a cadeira de balanço e sem as cadeiras em volta, os ouvintes se 

acomodavam no chão em torno da cadeira do narrador – uma poltrona coberta por uma manta. 

A colcha de fuxico foi dependurada com fitas adesivas no pequeno stand e os objetos foram 

postos sobre a toalha que recobria a mesa improvisada por alguns pufes. No final do evento, a 

Tenda do Conto recebeu menção honrosa e foi evidenciada como um “espaço de aconchego e 

trocas afetivas” e de “cuidado aos cuidadores”: 

 

Trago aqui algumas Imagens que retratam um pouco do que foi a Tenda do 

Conto, enquanto espaço de aconchego e trocas afetivas não só para os 

Usuários do Panatís e Soledade na Grande Natal; mas também entre os 

trabalhadores do SUS no II SEMINÁRIO NACIONAL, transformando-se em 

um lugar de referência, de encontros calorosos, conversas emocionadas, 

descobertas de histórias lindas de nossos colegas do dia a dia !!! 

Aproximações, novos amigos. Um espaço acolhedor que representou também, 

um verdadeiro Cuidado aos cuidadores, que na Tenda entravam e contavam 

sobre sua experiência pessoal e profissional, geralmente integradas [...] 

(MONTEIRO, 2009a, online) 
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Figura 9 – Tenda do Conto no Seminário Nacional de Humanização 

 
Fonte: Arquivo da autora. Brasília, 2009. 

 

5.2.2 Contar, lembrar, sentir: o poder das palavras e do afeto em saúde 

 

A cada post publicado na RHS, novos relatos e comentários convidam à recriação por 

meio dos interlocutores que ressignificam a experiência e dela se tornam narradores, seja por 

meio virtual, a exemplo dos comentários no post comemorativo dos cinco anos da Tenda do 

Conto, onde um vídeo exibe trechos dos percursos, narrativas e canções, seja por meio 

presencial, como é possível observar nos relatos de Nicolau (2012), Raman (2012), sobre a 

vivência da Tenda em Manaus, e nos comentários de Monteiro (2009a, 2009b) e Silva (2009): 

 

Nessa tenda a gente entra em outro tempo, o tempo do sonho, o tempo lúdico, 

o tempo das reminiscências, o tempo em que as pessoas são pessoas irmanadas 

em ouvintes e contadores tecendo o fio da vida. O que comove nisso tudo é a 

simplicidade da ideia e a estética desses objetos cheios de valores de uso, que 

alguém os chamaria de cacarecos, mas que recontam nossas vidas. E o moço 

do começo cantou a música do meu nome, da estrela do mar (a grafia em latim 

é stella maris) e isso me emocionou muito. (NICOLAU, 2012, online) 

 
[...] ela não estava pensando em falar, mas quando abriram a mala da Tenda 

do Conto, ela se deparou com um monte de objetos que fazem parte da sua 

história. O candeeiro que servia para iluminar as noites depois das 10 horas 

quando tudo ficava escuro, o cântaro cheio de água (não podia esquecer o 

guardanapo em cima), o rádio e as músicas de Nelson Gonçalves, o monóculo, 

as bonecas de pano, o terço e a bucha para limpar o pé antes de deitar.[...] 

Alguém disse: vou trazer uma foto de casamento, eu vou trazer uma poesia, 

eu vou trazer uma aliança, eu uma música, teve até alguém que disse que traria 

uma bicicleta, mas a verdade é que ninguém sabia exatamente o que nos 
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esperava. Ninguém imaginava quantas emoções uma cadeira de balanço e 

alguns objetos, que poderiam estar até guardados ou esquecidos, trariam para 

nós. (RAMAN, 2012, online) 

 

Esta prática de montar um cenário com objetos antigos pertencentes às várias 

famílias é de uma riqueza psicológica e antropológica infinitas !!![...]dá para 

vislumbrar o quanto de afetividade, sentimentos e resgates da singularidade 

das histórias de vida são energizados!!! E depois compartilhar nas ambiências 

vitais do comunitário, ou seja, do singular ao coletivo, é muito rico e benéfico 

para todos. (MONTEIRO, 2009b, online) 

 

Não posso deixar de dizer que as louças da foto são iguais as do enxoval do 

casamento de meus pais, há mais de 30 anos... me trouxe boas lembranças: 

nada como te contar um conto! (SILVA, 2009, online) 

 

Histórias da Tenda do Conto inspiram outras histórias que, na RHS se expandem. 

Histórias de encontros entre trabalhadores e usuários são registradas nas palavras escritas – as 

narrativas orais se transformam em narrativas escritas que ganham ouvintes/leitores de lugares 

diversos. 

 

Cada história contada aqui nos remete à lembrança de outras histórias 

contadas por alguns dos nossos usuários no HILP, como a do Sr. Antônio. Um 

idoso de quase 80 anos, que buscava um atendimento para o neto, e de repente, 

na sala do Serviço Social, começou a contar a sua história de vida e a cantar 

alguns ‘repentes’. Era um repentista nato, mas faltava quem lhe desse atenção. 

Foi um momento muito lindo vivenciado por todos nós. (SOUSA, 2012a, 

online) 

 

A história da almofada sobre a cadeira da Tenda do Conto, tecida por uma usuária do 

SUS do RS, transporta narrativas para a RHS e é recontada no RN e nos diversos lugares 

percorridos pela Tenda; atravessa outras “estradas da vida”: 

 

Dona Ilma, hoje com seus 85 anos, viveu mais de 60 anos com o  "Sr. Er", 

falecido há uns dois anos e meio. Ela, uma Estradeira que nunca viajou com o 

Grupo, não perdia um encontro! Dizia sempre, ‘Eu não vou porque o meu véio 

tá sempre doente e nós dois tomamos uma caixa de remédios’. Ensaiamos 

algumas vezes essa saída, como faríamos... Ela chegava com as perninhas 

curtas, apressada, dia antes dizendo que ‘ah, não vai dar, deixamos para a 

próxima... é muito remédio, cada um tem uma hora, o Er não está bem’... E o 

Sr. Er faleceu, ela faltou a primeira e a segunda vez. Um encontro entre 

consulta ela me disse que não viria mais ‘nas reuniões’, porque a tristeza 

batera e a fraqueza agora era grande. A filha cuidaria dos remédios dela, já 

que a cabeça nem ajudava mais. ‘Saudades dele’, e choramos abraçadas, 

porque eu também sentia. O Sr. Er vinha no ambulatório duas ou três vezes 

por semana. Era um senhor sempre bem arrumado, com muita dificuldade para 

ouvir, contava suas histórias enquanto verificava a pressão. Eu gostava de rir 

com ele. Saudades... A D. Ilma fez duas almofadas, uma guardei aqui, a outra, 
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cruzou o país levando suas histórias para a Tenda do Conto... Fizemos 

Cantinhos de Contos (fica aqui nossa homenagem de carinho na comemoração 

desses cinco anos! do jeito gaúcho, contando das lidas no campo, dos "causos 

de almas desencarnadas" que assoviavam nas coxilhas, das cabeças de porco 

assadas, das lendas da noiva de branco que esperava o gaúcho na porteira e o 

curupira quem era? Chorei de medo, mesmo sabendo que eram causos. Que 

enfermeira que nada, ali só era a gente. Passávamos nossas tardes de encontros 

conversando... inspirações da Tenda do Conto levou o grupo para as estradas 

da vida. E o que pode valer mais do que esses encontros?? Só eu sei o quanto 

sinto falta. Eles seguem! Os encontros continuam! Eu os visito quando 

consigo, morando e trabalhando em outra cidade. (MARTINS, 2012, online) 

 

A experiência “cantinho dos contos” que acontecia no interior do Rio Grande do Sul foi 

criada a partir da publicização da Tenda do Conto na rede. Lá, enquanto tecem bordados e 

costuram peças artesanais, os usuários compartilham “causos”. O vínculo construído despertou 

no grupo a ideia de programar viagens pela região. Desse modo, constituiu-se um novo grupo: 

“os estradeiros”. 

Dentre os comentários e posts da RHS, as palavras que mais se repetem expressando os 

sentidos dos que conhecem a experiência: encantamento, reencantamento, produção de 

sentidos, encontro.  

 

No meu primeiro dia de estágio, na USF do Panatis... eis que surge o 

encantamento: Tenda do Conto! [...]. Me encantou ver a tenda ser construída, 

ser montada! Me encantou ver o empenho de cada um ao cobrir a mesa, ao 

colocar os panos na parede, ao retirar os objetos da mala e com isso, 

apresentando e (re)contruindo histórias e momentos. Me encantou ver o 

sorriso e o olhar brilhante das pessoas que ali chegavam, em uma manhã 

chuvosa, que para muitos seria motivo para se recolher em casa. Me encantou 

a alegria no coração de cada um! Ao ouvir as histórias sendo narradas, os 

versos sendo declamados e as músicas cantadas...via também a minha história, 

a dos meus pais e avós. (CONCEBIDA, 2009, online) 
 

Re-encantamento... é isto que seu texto produz em mim: uma vontade de 

compartilhar mais e mais histórias, experiências que vem sendo construídas 

coletivamente em tantos cantos, que nos fazem mais que resistir, nos 

impulsionam, nos fazem vibrar, apostar neste SUS, nas possibilidades de tecer 

redes de solidariedade. As pessoas precisam de espaços de conversação, nós, 

pessoas, precisamos de espaços de conversação, seja nas tendas/rodas/terapias 

comunitárias, nos atendimentos individuais, nas casas[...] (MARTINS, 2008, 

online) 
 

Mesmo vivendo momentos difíceis, somos encantados e esperançados pelos 

contos da Tenda.... Lendo, comecei a imaginá-la, visualizar as pessoas 

falando, cantando, rimando, fazendo poesia, fazendo arte.... Fui transportada 

para a Tenda, revivi momentos de prazer, de alegria e de inquietação. São os 

contos que se presentificam, se personalizam, produzem sentidos e se tornam 

únicos. Falam da vida [...] (VALENÇA, 2010, online) 
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Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar palavras para definir o que sente 

e pensa, principalmente diante das manifestações mais belas do ser humano. 

Depois de muito refletir, creio que encontrei a palavra [...] 

ENCANTAMENTO. Estar ali, poder falar um pouco de mim, poder sentir a 

vida das pessoas que passam por lá a partir daqueles objetos[...] (RUIZ, 2009, 

online) 

 

[...] A Tenda do Conto é uma grande oportunidade de encontro, de partilha da 

existência, de compreender o hoje, de buscar novas possibilidades no viver. 

Você sabe da importância de tecer esses fios, contar e recontar nossas 

histórias, de nos conectarmos com a comunidade, de partilhar a alegria de 

estarmos vivos, juntos, trocando idéias, saberes, desejos. A tenda também 

pode dar sentido aos fatos que não compreendemos ou ajudar a nos livrarmos 

de “coisas” que nos impedem de seguir adiante. Pode ajudar a compreender 

os elos que parecem partidos, sem sentidos. (RODRIGUES, 2008, online) 

 

Quanta vida pulsante nessas histórias contadas! Histórias que relatam 

fragrantes de cotidiano de vida que “aqui e acolá” se identificam com a nossa 

história. [...] O que não faz a potência de um coletivo motivado, escutado, 

acolhido, afetado! E esta função a Tenda do Conto assume com competência, 

favorecendo o fortalecimento das relações intersubjetivas, o encontro do 

indivíduo com a sua história, consigo mesmo. (SOUSA, 2012b, online) 

 

Escutar e viajar nas asas da imaginação, nas imagens e cenas que os objetos e 

a tenda nos levam.... Que linda e aconchegante idéia, que delícia de abraços e 

acolhida.... Um lar sem paredes, um coração sem morada, que pulsa onde está 

o afeto, a lembrança, o agora, o vivido. Obrigada por este momento de 

encontro vivo. (GOMES, 2009, online) 

 

Objetos afetivos, música, narradores, ouvintes atentos, compartilhamento de histórias 

de vida. Algo que se assemelha a uma ágora viajante; composição que se faz perpassada por 

ética, estética e política. Reencantamento que se dá no concreto da experiência ampliando 

possibilidades de transformação de si e da realidade a partir do encontro de existências. Fala-se 

em “reencantamento”, produção de sujeitos e coletivos, ampliação do olhar – ver a clínica sob 

uma nova lente, um novo zoom que faz enxergar que outros modos mais humanos de se 

relacionar e de fazer saúde são possíveis. 

Os depoimentos apontam para uma memória produtora de continuidades de movimentos 

presentes nas narrativas sugerindo possibilidades de construção de novos sentidos que escapam 

às normas controladoras: “encontro vivo”, “potência de um coletivo”, “contos que se 

presentificam e produzem sentidos”, “oportunidades de buscar novas possibilidades no viver”. 

No campo de disputas de planos de cuidado que se travam micropoliticamente, o trabalhador 

de saúde operando no “trabalho vivo em ato”, no encontro com o outro, onde novos sentidos 

são criados ou ressignificados, pode sentir efeitos de desmonte de mundos anteriores ao 
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experimentar linhas de fugas que possibilitam transgredir o instituído e inventar modos outros 

de cuidar. 

A discussão da experiência na dimensão de interface onde se dá o encontro profissional-

usuário é aqui focalizada. No campo marcado por afetos, conflitos, disputas, atravessado por 

relações de poder, usuários e profissionais de saúde se movem entre protocolos, regras, normas. 

Nesse estado de coisas, relações duras delimitam, em princípio, o campo do possível. O espaço 

do encontro– que pode ser nominado como um espaço de cuidado – é atravessado pelo estatuto 

das profissões de saúde. Ousar quebrar protocolos no SUS é ir de encontro às normas 

instituídas, transgredir o modo de lidar com as demandas. No encontro, a margem de liberdade, 

de possibilidade de escapar do instituído. 

Novos poderes e novos saberes. Os processos de subjetivação não se referem à vida 

privada, mas designando os modos pelos quais indivíduos e comunidades se constituem como 

sujeitos (DELEUZE, 1991). São processos que se dão em um plano coletivo, relacional; um 

plano de criação, de agenciamento. Agenciar, no sentido dado por Deleuze e Parnet (1998) é 

estar no meio, sobre a linha de encontro, do engendramento. 

 

A unidade real mínima não é a palavra, nem a ideia ou o conceito, nem o 

significante, mas o agenciamento. É sempre um agenciamento que produz os 

enunciados. Os enunciados não têm por causa um sujeito que agiria como 

sujeito da enunciação, tampouco não se referem a sujeitos como sujeitos de 

enunciado. O enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, 

que põe em jogo, em nós e fora de nós, populações, multiplicidades, 

territórios, devires, afetos, acontecimentos (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

65). 

 

Sobre os corpos coletivos: 

 

O que queremos dizer, na verdade, é que os corpos coletivos sempre têm 

franjas ou minorias que reconstituem equivalentes de máquina de guerra, sob 

formas por vezes muito inesperadas, em agenciamentos determinados tais 

como construir pontes, construir catedrais, ou então emitir juízos, ou compor 

música, instaurar uma ciência, uma técnica (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, 

p. 32). 

 

Observamos que a vivência de emoções, ou seja, de sensibilidades comuns, renova nos 

participantes a vontade de persistir nas ações coletivas. E essa vontade não nasce de algo 

idealizado e fora do espaço real, mas do concretamente vivido, tocado, cantado, escutado a 

partir de “coisas simples” que estão postas no cotidiano e são muitas vezes desapercebidas.  
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Toda vez que se utiliza como um dispositivo de circularidade, a Tenda do 

Conto produz condições para a alteridade em cada espaço, haja vista que os 

processos de subjetivação que se configuram na dinâmica dos participantes 

apontam para produções de diferença (FÉLIX-SILVA et al., 2014, p. 42). 

 

A Tenda do Conto passou a ser convidada para participar de eventos locais, regionais e 

nacionais. Em cada viagem, objetos afetivos são acrescentados e a mala constantemente trocada 

por um modelo maior. Em Manaus, uma mochila doada por um Agente de Saúde, a réplica de 

um ferro de passar antigo em louça, um caderno de educação popular, uma tela bordada pelas 

mãos de alguém que se foi; em Brasília, junto aos curadores da IV Mostra Nacional de Atenção 

Básica, um smile que ampara seu sorriso nos objetos antigos, um cone de papel onde se vê 

estrelas, um origami/pássaro que se lança em novos voos. Nas palavras de Pedroza (2012), “Um 

território mais amplo se descortina neste cenário. Muitos afetos, muitos motivos para continuar 

acreditando no poder da narrativa enquanto lógica do sentido que arrebata o corpo e as 

sensibilidades”. 

Nas unidades de saúde de Natal, nos eventos em outros estados e no Rio Grande do 

Norte, a Tenda se fez “Tenda do encanto (Conto) reencantando histórias e vidas” (ALVES, 

2013), Tenda que encanta na Mostra de Humanização do RN (MATTHES, 2009), acolhimento 

aos novos médicos do programa Mais Médicos (FERNANDES, 2013). 

No “encontro cheio de emoção em Cidade Nova”, Cavalcanti (2013) afirma: “como são 

preciosas as pessoas quando se aproximam com ternura das suas mais duras vivências!”. 

Essa proximidade convida à leitura de Restrepo (2001) sobre o direito à ternura: inscrever a 

ternura na trama do gosto e da sensibilidade reconhecendo a dimensão fundante do afetivo 

tantas vezes relegado à vida privada; buscar articulação entre público e privado, macro e 

micropolítica na tentativa de gerar novas perspectivas que possibilitem entender a violência ou 

a democracia, a partir da problematização das rotinas diárias. 

No campo da saúde, o chamado à ternura é um convite à recuperação da sensibilidade e 

ao abandono da arrogância. Um convite ao reconhecimento da dimensão afetiva do 

adoecimento, da força que brota do compartilhamento, da necessidade do fomento às 

diferenças, da desburocratização do conhecimento e do abandono das tentativas de 

homogeneização. 

Falando de ternura, a Tenda segue sua história surpreendendo em seus percursos e 

desvios. Na reportagem do caderno HumanizaSUS “E a escuta mudou o olhar” (ARAGÃO, 

2010), erguendo-se em defesa do SUS no Fórum Popular de Saúde Mental (GADELHA, 2010), 
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sendo reconhecida como intercessora de produção de vida: “interceptando um outro mundo que 

fica enclausurado sob os protocolos de saúde” (SARDENBERG, 2013). 

Incontáveis encontros na Tenda do Conto. Dentre eles, encontros entre Sardenberg e 

Deleuze. A criação se dá com os intercessores sem os quais não há obra; “o essencial são os 

intercessores”, afirma Deleuze (2007, p. 156).  

Em comentário no mesmo post, a conversa segue com Pedroza (2013) trazendo a 

preocupação com o enclausuramento e a institucionalização da prática: 

 

A Tenda do Conto é mais do que um ‘dispositivo’. Pensá-la enquanto um 

Intercessor possibilita a abertura para várias 'leituras' de sua história, de seus 

efeitos, de suas trajetórias por diversos cenários. Creio que essa riqueza de 

pensar a Tenda enquanto intercessor é uma precaução importante, no sentido 

de não enclausurar a experiência criativa/inventiva em protocolos formatados, 

que muitas vezes podem ser usados para reeditar a ‘mesmidade’ da 

institucionalização das práticas (PEDROZA, 2013, online). 

 

A partir de Deleuze, utilizando o termo intercessores para designar o espaço de relação 

produzido no encontro de sujeitos, ou seja, nas suas intercessões, Merhy (1997) discorre sobre 

a existência desse processo singular na saúde:  

 

Quando um trabalhador de saúde encontra-se com um usuário, no interior de 

um processo de trabalho, estabelece-se entre eles um espaço intercessor, no 

qual ocorre uma relação intercessora, que sempre existirá nos seus encontros, 

mas só nos seus encontros, e em ato (MERHY, 1997, p. 132). 

 

O autor acrescenta que a relação entre dois trabalhadores inseridos em um mesmo 

processo de trabalho também pode ser intercessora, apontando para a importância dos modos 

com os quais essa intercessão opera nas relações, como os diversos atores afetam e são afetados 

no plano do entre e inter-relacional e como construtores de um coletivo. 

Os corpos se definem pelos afetos dos quais são capazes, afirma Deleuze (2002) a partir 

de Espinoza. O corpo não é definido por sua forma ou funções, nem como substância ou sujeito, 

mas por modo. O modo refere-se à composição de velocidades e lentidões no corpo (e no 

pensamento) e ao poder de afetar e ser afetado (capacidade de afetos).  A ética de Espinosa 

pode ser considerada como um estudo dessas relações e poderes que definem os corpos, 

selecionando no mundo ou na natureza o que caracteriza e a que corresponde cada coisa; o que 

a move ou é por ela movido. A consciência recolhe efeitos, mas ignora as causas: “A ordem das 

causas é uma ordem de composição e decomposição de relações que afeta infinitamente a 
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natureza” (DELEUZE, 2002, p. 25); como seres conscientes, recolhemos dessas relações 

apenas os seus efeitos, ou seja, o que acontece ao nosso corpo. 

O grau de potência de cada indivíduo corresponde ao poder de ser afetado que apresenta-

se como potência para agir na medida em que é preenchido por afecções: quando encontramos 

um corpo que nos convém e que se compõe conosco, a potência desse outro adiciona-se 

ampliando nossa própria potência. De modo inverso, aquilo que não nos convém pode nos 

decompor e reduzir nossa potência de agir. Daí a ideia de bons e maus encontros trazida por 

Deleuze a partir de Espinosa: nos bons encontros, aqueles nos quais as potências dos dois corpos 

se combinam ou se compõem, esta potência é elevada. Nos maus encontros, a potência de agir 

do corpo, direcionada para anular ou minorar o efeito destrutivo (ou nocivo) do outro corpo, é 

diminuída. 

A diferença entre afetos e afecções é fundamental para pensar a teoria dos afetos 

presente na filosofia de Espinosa. Machado (2010, p. 77), a partir de Deleuze, reafirma que 

enquanto que a ideia de afecção indica um estado, o afeto diz respeito à variação de dois estados:  

 

Se uma afecção é um estado – o estado de um corpo enquanto ele sofre a ação 

de outro corpo – o afeto ou sentimento não é propriamente um estado, mas a 

passagem, o movimento, a transição, a variação de um estado a outro. O afeto 

é a variação contínua da potência de agir de alguém, determinada pelas ideias 

que ele tem (MACHADO, 2010, p. 77). 

 

O aumento das potências fortalece o conatus. A ideia de conatus como o esforço de cada 

coisa perseverar em ser, uma tendência presente em todo ser de perseverar na existência 

(destruindo o que não convém e conservando o que lhe é útil), é o que faz agir diferentemente 

conforme a coisa encontrada (DELEUZE, 2002). 

Os corpos se afetam uns aos outros à medida que cada relação que os constitui forma 

uma potência, um poder de ser afetado. Os encontros podem, portanto, aumentar a potência de 

agir. Dessa potência dos afetos podem emergir práticas que trazem sentido ao trabalhador, bem 

como ao usuário que deixa de ser um objeto passivo de intervenção e passa a ser um produtor 

de conhecimentos da saúde, da doença, da vida e morte, de cuidados de si e do outro. 

 

Os afetos são devires: ora eles nos enfraquecem, quando diminuem nossa 

potência de agir e decompõem nossas relações (tristeza), ora nos tornam mais 

fortes, quando aumentam nossa potência e nos fazem entrar em um indivíduo 

mais vasto ou superior (alegria) (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 49). 
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Os encontros convocam a pensar no trabalho em saúde como produção de vida; como 

um entrelaçar de corpos onde se faz possível criar caminhos com novas margens de liberdade. 

Na interferência do outro, a todo o momento, possibilidades de modificar-se a si mesmo e ao 

outro. Entre tantos encontros, as possibilidades de desconstruir condutas e pensamentos tidos 

como dados; de vivenciar “em ato”, pelo aumento da potência de agir, outras tecnologias de 

cuidado que não fazem parte do arsenal de técnicas apreendidas; seja na canção que emerge 

durante a limpeza de uma ferida, no repente cantado na sala de espera, na história 

contada/escutada no hospital, nas viagens dos estradeiros, no sorriso da “menina do cartaz”9 

fixado no consultório. 

Nos percursos da Tenda do Conto, diversas vezes surpreendemo-nos com contatos de 

pessoas por e-mail, telefone e por meio de outras redes, que, afetadas pelas publicações na RHS, 

procuram saber mais sobre a experiência e experimentá-la em seus locais de atuação, fazendo-

nos pensar sobre o poder das palavras, das narrativas e do afeto no trabalho em saúde. Em 

muitos desses momentos, a equipe da Tenda, vivenciando dificuldades de ausentar-se da 

unidade de saúde, em meio às inúmeras demandas locais, divide-se para atender aos convites 

que, somados às histórias contadas, seguem como bons encontros que nos animam, aumentando 

nossa implicação e nossa potência de agir; nossa capacidade de “perseverar em ser”. 

 

5.2.3 A educação pela sensibilidade 

 

Além da participação na IV Mostra Nacional de Atenção Básica, em eventos de 

Educação Popular, fóruns e congressos de saúde mental, Mostra de Atenção Básica em 

Florianópolis, a Tenda do Conto, reconhecida como importante ferramenta nos espaços de 

formação, despertou interesse de pesquisadores e estudantes de Psicologia, medicina, 

enfermagem e saúde coletiva.  

Vilar (2009), em seu estudo “A Política de Humanização e a Estratégia Saúde da 

Família: Visões e Vivências”, recorre a Jorge Luís Borges para expressar o sentido da 

experiência da Tenda: “não creio que um dia os homens se cansarão de contar ou ouvir 

                                            
9 A menina do cartaz refere-se a uma história contada por uma médica na Tenda do Conto e registrada 

na RHS sobre um idoso do interior do RN que “passou mal e chamou a ambulância” para transportá-lo 

ao Hospital da cidade vizinha. Lá chegando, a médica, não detectando nenhum sinal orgânico que 

justificasse o mal-estar, percebeu, pelo olhar emocionado do idoso fixado na imagem de uma menina 

exibida no cartaz de vacinação, que o mesmo havia se separado recentemente da neta. Relato disponível 

em: <http://www.redehumanizasus.net/60605-a-menina-do-cartaz>. 
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histórias”. Histórias vividas são, a todo tempo, transformadas em narrativas; acontecimentos, 

transformados em histórias. 

Considerando inovação toda prática que busca superar a medicalização e se propõe a 

produzir novas formas de fazer saúde comprometidas com a defesa da vida e ampliação da 

autonomia dos sujeitos individuais e coletivos, Menezes (2013) buscou na RHS “o que dá certo 

no SUS que dá certo” e contou “Histórias de inovação na produção da saúde na Atenção 

Básica.” A autora conta como levou a Tenda do Conto para a sua defesa de mestrado. 

 

No dia 1 de julho aconteceu a minha defesa do mestrado. Nos dias anteriores 

à defesa, nervosa, com medo de não lembrar tudo aquilo que havia construído 

ou da banca perguntar justamente aquilo que não havia estudado, pensei: Vou 

criar a minha Tenda do Conto! Assim fiz! Levei uma colcha de fuxico que fiz 

aos 10 anos com uma prima-irmã-comadre e minha mãe, um cesto com muitas 

fitas do Senhor do Bonfim, minha guia de Oxum, cocadas, paçocas, goiabadas, 

uma foto da minha filha (que pela energia dos seus 2 anos e 10 meses de idade 

não pode acompanhar o momento), o computador, duas caixas de som e 

Gilberto Gil cantando refazenda. Criei um espaço que me fez sentir em casa e 

transformei a apresentação numa contação de história. Na contação da minha 

história de construção coletiva com este grupo da minha dissertação 

(MENEZES, 2013). 

 

Figura 10 – Tenda do Conto montada em defesa de dissertação. 

 
Fonte: Rede HumanizaSUS, 2013. Foto: Érica Menezes 

 
É tanta água 

Que de tanta água 

Resta muita água 

pra passar daqui acolá... 

Seria bom que a vida 

tivesse a distância 

Do amazonas 
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Uma margem pra nascer 

outra margem pra morrer 

entre as duas 

tantas paragens 

ilhotas de felicidade 

com a vida a marulhar 

correndo preguiçosa 

noutras horas 

vagalhando pororocas 

me conta um conto 

me deixa contar 

é tanta água... 

é tanta água... 

É tanta vida pra rolar! 

(ERASMO RUIZ) 

 

Seguem os contos e os narradores enamorados da vida. Como água a rolar sob a 

embarcação RHS; sob as rabetas das equipes de saúde no Amazonas, os contos fazem paragens 

e seguem, como no poema de Ruiz, dedicado à Tenda do Conto. Percorrendo os arquivos, 

segue-se pensando, buscando, surpreendendo-se nas passagens para vias diversas; 

aproximações com o vivido seguem operando mudanças e exigindo novos delineamentos. 

Em Manaus, no curso de qualificação em Educação Popular em Saúde ocorrido no 

período de 14 a 17 de agosto de 2012, a Tenda do Conto foi recriada junto aos educadores 

populares. O contato inicial se deu por meio de uma educadora popular de Fortaleza – CE, 

integrante da Política Nacional de Educação Popular que vivenciou a experiência no Seminário 

Nacional de Humanização realizado em Brasília em 2009, e recomendou à equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde de Manaus interessada em discutir ações de Educação Popular em Saúde 

na capital, junto aos educadores populares. 

O grupo da Tenda do Conto reuniu-se durante vários dias na unidade de saúde em Natal 

para pensar em como compartilhar a experiência. Considerava-se que a Tenda não se 

“encaixava” em oficinas ou minicursos. Inspirar processos de criação e construção de novas 

“Tendas”, de modo que as singularidades regionais e as experiências dos atores envolvidos 

fossem potencializadas e potencializassem o próprio grupo da Tenda era o ponto mais discutido. 

Ser inspiração e inspirar-se; possibilitar o fluir das experiências inspiradoras. Ser, a um só 

tempo, fonte e sede. 

A experiência da Tenda no referido curso foi registrada por uma das educadoras e 

publicada em post na RHS. Seguem alguns trechos: 

 

[...] na verdade, ninguém está preparado para expor sua vida, sua história, sua 

intimidade, suas emoções, mas por algum motivo, abrimos o nosso coração e 
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passamos por uma experiência libertadora que nos leva a pensar em novas 

metodologias de inclusão para serem trabalhadas nos serviços de saúde 

estimulando a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, sujeitos de sua 

própria história. 

[...] teve a história do nome da Rita, que foi dado em homenagem a Santa Rita 

de Cássia por ter dado tudo certo no parto de sua mãe que tinha levado uma 

queda. 

[...] A Denise contou a história do seu amigo Nelson e de como ele a ajudou a 

superar a dor de um amor perdido. Cobrindo uma matéria jornalística na linha 

vermelha no Rio de Janeiro, Nelson vira pra ela e diz: “menina, você tem o 

sorriso mais bonito desse viaduto”. Esse sorriso virou um quadro com uma 

linda foto, que ela compartilha hoje conosco; 

A Paula nos trouxe a emoção ao falar do filho autista. A dor dela não é pelo 

autismo, mas pelo preconceito que enfrenta. Coloca-nos para pensar sobre o 

discurso de inclusão social, mas que nem sempre é a nossa prática. Teve portas 

de várias escolas fechadas na sua cara, mas conseguiu, com muita luta, inseri-

lo na educação formal; 

A Beth Bezerra órfã de mãe aos 3 anos, família do seringal, vieram para 

Manaus e ela acabou sendo adotada pela D. Maria José. Mãe zelosa, 

batalhadora, carinhosa, atenciosa, não deixava a Beth brincar na rua. Colocava 

um banquinho para que a Beth pudesse olhar a rua e as árvores cheias de 

passarinhos que adorava. Beth chamava os passarinhos porque queria muito 

ter um. Beth, como é que a sua mãe cantava mesmo? “Sabiá lá na gaiola fez 

um buraquinho, voou, voou, voou... e a menina que gostava tanto do bichinho, 

chorou, chorou, chorou...”. 

[...]A Beth Modernel trouxe para nós uma foto tirada logo depois do seu parto 

onde nasceu a Beatriz. Demorou pra sentir que seria a hora de engravidar, o 

que aconteceu em 2006, mas não deu certo, foi uma dor muito grande e, a 

partir daí quis muito ser mãe. Desejava, pedia a Deus e de tanto querer, um 

belo dia na Bahia, ao comer uma moqueca, passou mal. Chegando a Manaus 

fez alguns exames e adivinhem? Estava grávida. [...] quem acabou tirando a 

foto foi o auxiliar do médico. Dessa foto nasceu uma canção para a Beatriz.  

A Simone nasceu em casa com a ajuda de uma parteira e essa raiz com o 

interior permeia sua vida até hoje. O marido gosta de praia e ela gosta de mato, 

difícil né! Foi convidada para ir para a Universidade trabalhar com plantas 

medicinais e foi, levada pela vontade de mostrar seus conhecimentos para 

outras pessoas. Surge o Movimento Popular de Saúde em 86.  

[...] A Amaríades fala de um “amor de paixão”. Amaríades vem do verbo 

amar. O pai queria que ela fosse médica e a mãe, Assistente Social. Viveu em 

um tempo muito politizado. Se fizesse medicina, não conseguiria transformar 

a vida do ser humano, não conseguiria empoderá-lo. Fez vestibular para 

Serviço Social. O pai entendeu. Viu Paulo Freire vivo, viveu uma época de 

reivindicações e conquistas, o ser humano não como um coitado, mas como 

protagonista.  

[...] E a Tenda do Conto é assim: Histórias de vida, histórias vividas, histórias 

sentidas, histórias pra todos, histórias pra um, histórias pra qualquer um. 

Histórias alegres, histórias tristes, histórias de hoje, de ontem e de amanhã. 

Histórias de vida, histórias de morte, histórias de sim e histórias de não. A 

minha história se mistura com a sua história e se transforma numa história que 

é de todos nós (RAMAN, 2012, online). 
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Figura 11 – Tenda do Conto no Encontro de Educação Popular em Manaus 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 

 

Histórias de nascimento, enfrentamento do preconceito, religiosidade, perdas, lutas, 

superações. Histórias que se encontram como rios de diferentes velocidades, temperaturas ou 

densidades. Como as águas do Solimões e Rio Negro. 

Em Manaus, os educadores populares seguem reproduzindo a Tenda do Conto como 

Tapiri do Conto, como é possível conferir a seguir em dois relatos publicados na rede 

HumanizaSUS. No primeiro relato, a Tenda/Tapiri aconteceu à beira do rio, junto à comunidade 

e, no segundo, durante uma oficina com educadores populares. 

O Tapiri do Conto (posteriormente desdobrado em Maloca do Conto que será descrita 

mais adiante) é uma variação da Tenda do Conto, que adota a singularidade da região, 

significando abrigo improvisado, choupana que abriga provisoriamente seringueiros e 

lavradores. 

 

A vivência da Tenda do Conto no Curso de Qualificação em Educação Popular 

em Saúde mexeu com corações e vem transformando as práticas educativas 

nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. 

Tendinhas, tendonas, sua variação regional, o “Tapiri do Conto”, tem 

aproximado trabalhadores e comunidades, em espaços de diálogo fraterno 

onde escutar e acolher são as palavras-chave. A equipe da UBSF Dr. Platão 

Araújo, do Puraquequara, conduzidos pela Diretora Francicléia Azevedo, que 

desenvolve rotineiramente ações junto à comunidade, reuniu seu grupo de 

idosos no Sítio da Dona Gil, à beira-rio, e experimentaram um dia maravilhoso 
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em que, equipe de saúde e idosos estiveram, juntos, partilhando suas 

histórias, promovendo saúde (AMORIM, 2012, online). 

 

Estamos aqui, multiplicando a Tenda/Tapiri, encantando com esta 

metodologia simples, que extrai tantas complexidades, tantas subjetividades 

das almas humanas. [...]Texto de uma cartinha que recebemos ao final da 

oficina: ‘A oficina foi libertadora. Colocar para fora o que sentimos é, muitas 

vezes, um desafio em meio a tudo que nos oprime. Que bom ser escutada!  

Que bom ser acolhida! Que bom ter estado aqui’ (AMORIM, 2013, online). 

 

Figura 12 –Tenda do Conto em Manaus

 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 

 

A Tenda do Conto emerge na formação como “a agulha do tricô ou os pregos do tear, 

permitindo a junção da cultura popular com a arte de escutar” (DANTAS, 2012). Desse modo, 

Doutorandos de medicina da UFRN, após participarem de duas rodas de discussão na Unidade 

de Saúde do Panatis e vivenciarem a prática, “transportaram e adaptaram” a Tenda do Conto 

para a Unidade de Saúde Eloy de Souza, do Município de Macaíba no RN. Com a proposta de 

“desconstruir conceitos, agregar e fortalecer vínculos” utilizaram o espaço externo da Unidade, 

à sombra de uma mangueira: “decorado como uma sala de estar à moda antiga, acrescido de 

uma cadeira de balanço, construiu-se um ambiente aconchegante e acolhedor”. Retalhos, 

pincéis, tintas, linhas e agulhas compunham, sob o som das canções sugeridas pelos usuários, 

uma colcha de retalhos com escritas de cada um acrescendo-se ao cenário e constituindo 

elementos disparadores das histórias que foram contadas no dia seguinte. 

 

Todos os participantes, sem exceção, voluntariamente sentaram-se na cadeira 

e contaram suas histórias. Pudemos vivenciar algumas experiências que 
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certamente nos engrandeceram e tornaram a formação acadêmica mais 

humanizada (DANTAS, 2012, online). 

 

Figura 13 – Tenda do Conto em Macaíba/RN 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2012. 

 

No ano seguinte, no período de 22 a 25 de março, a Tenda do Conto participou do VII 

Encontro Estadual da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em 

Saúde ANEPS/Sergipe e IV encontro de Práticas Integrativas e Complementares em Aracaju, 

a convite de uma educadora popular sergipana que havia participado da experiência da oficina 

no evento de Manaus. Na ocasião, a Tenda juntou-se a outras oficinas e experiências de práticas 

integrativas e complementares no SUS.  

Cantadores, poetas, parteiras, trabalhadores de saúde e gestores, todos educadores 

populares, participaram da roda de histórias. 

 

Figura 14 – Tenda do Conto - Oficina em Aracaju/SE 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2013. 
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Dois meses depois, ocorreu a primeira Tenda do Conto como um “espaço de vivência e 

escuta”. Iniciativa de dois educadores populares em uma Unidade de Saúde da Família de 

Aracaju – SE, com a participação de trinta e quatro usuários.  

 

Figura 15 – Tenda do Conto em Aracaju/SE

 

Fonte: Arquivo da autora, 2013. 

 

No Município de Campo de Brito, interior de Sergipe, a Tenda do Conto foi selecionada 

como experiência exitosa e convidada a participar de evento do Colegiado Nacional de 

Coordenadores de Saúde da Pessoa Idosa, em Brasília. A experiência da ESF de 

Gameleira/Sergipe foi relatada pela enfermeira Fernanda Melo na RHS: 

 

Fiz o relato desta experiência maravilhosa no Mapeamento Preliminar de 

Experiências Estaduais e Municipais no Campo do Envelhecimento no 

FORMSUS. No universo de 107 relatos foram selecionadas 12 experiências 

exitosas, e a Tenda do Conto está inserida entre os escolhidos. Os critérios 

adotados para seleção: 1. Alinhamento com princípios e diretrizes do SUS, 

com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e as diretrizes para 

organização da Rede de Atenção à Saúde, 2. Caráter inovador, 3. 

Reprodutibilidade em outras realidades, 4. Relevância dos resultados. A 

Equipe da Estratégia da Saúde da Família da Gameleira foi convidada para 

apresentar a experiência no VIII COLEGIADO NACIONAL DE 

COORDENADORES DE SAÚDE PESSOA IDOSA, no dia 26 de novembro 

de 2013, em Brasília/DF (MELO, 2013, online). 

 

Posteriormente, no ano de 2014, o convite para participar da II oficina de curadoria da 

IV Mostra Nacional de Atenção Básica/Saúde da Família nos chegou como na canção “Anima” 
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de Milton Nascimento: uma oportunidade de "recriar cada momento já vivido” e “atravessar 

fronteiras”. O desafio de levar a Tenda do Conto para a II oficina dos 150 curadores do maior 

evento de Atenção Básica do Brasil, possibilitou, além da disseminação da experiência, de 

experimentá-la de um modo inusitado (fazendo-a acontecer simultaneamente com quatro 

grupos), inspirar os envolvidos na organização do evento e fortalecer o nosso pensar acerca da 

Tenda do Conto, como ferramenta metodológica nos espaços de formação. Podemos conferir 

na publicação do Departamento de Atenção Básica na RHS como a Tenda do Conto 

potencializou os curadores ao oportunizar suas narrativas sobre o processo de curadoria das 

experiências: 

 

Por isso, contamos com a presença dos protagonistas da tenda para criar uma 

tenda de histórias dos curadores da Atenção Básica que trouxeram objetos que 

simbolizassem sua experiência de curadoria ou remetesse a histórias curadas 

por eles e vividas por outros atores da atenção primária. A tenda do conto foi 

um sucesso, uma explosão de sentimentos inspirando as demais atividades da 

Oficina, que contou com a apresentação do mural de expectativas e avaliação 

dos curadores, com grupos de trabalho para avaliar e qualificar o processo de 

curadoria entre as duplas e equipes de curadores, e também para pensar a 

participação dos curadores na IV Mostra. Para isso, nada melhor do que 

valorizar a própria narrativa dos curadores sobre a experiência de curar. Não 

conhecemos nenhum outro modo mais intenso de unir narrativa e Atenção 

Básica do que a experiência da Tenda do Conto. Um projeto desenvolvido por 

Jacqueline Abrantes que nasceu no território do Panatis e vem cada vez mais 

ganhando novas histórias Brasil a fora. Por isso, contamos com a presença dos 

protagonistas da tenda para criar uma tenda de histórias dos curadores da 

Atenção Básica que trouxeram objetos que simbolizassem sua experiência de 

curadoria ou remetesse a histórias curadas por eles e vividas por outros atores 

da atenção primária. A tenda do conto foi um sucesso, uma explosão de 

sentimentos inspirando as demais atividades da Oficina, que contou com a 

apresentação do mural de expectativas e avaliação dos curadores, com grupos 

de trabalho para avaliar e qualificar o processo de curadoria entre as duplas e 

equipes de curadores, e também para pensar a participação dos curadores na 

IV Mostra (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2013, online). 
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Figura 16 – Tenda do Conto na Oficina de curadores da IV Mostra de Atenção Básica 

 
Fonte: Comunidade de práticas, 2013. 

 

Entre os objetos antigos da Tenda do Conto eram postos os novos objetos, que 

acompanharam o percurso dos participantes no processo de curadoria. Em meio às bonecas de 

pano, velas, rosário e lampião, agendas que marcavam os encontros entre os grupos, blocos de 

notas onde eram registradas as impressões sobre as oficinas, relógio despertador, bichos de 

pelúcia e travesseiros que acompanhavam os curadores nas viagens à Brasília, versos escritos 

inspirados pelo silêncio vivido, chapéus, pulseira tecida com sementes, câmara fotográfica, 

origami/pássaro lembrando-nos dos novos voos. Objetos afetivos narravam novas histórias, 

engendrando-se às nossas. 

Convocando as histórias sobre o fazer na Atenção Básica, a IV Mostra Nacional de 

Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família aconteceu no período de 12 a 15 de março 

de 2014, em Brasília, reunindo mais de 6.300 gestores e trabalhadores da Atenção Básica, em 

cirandas de experiências, dedos de prosa e pontos de encontro. Em todos os cantos do encontro, 

a questão mobilizadora era: “como você conta o que você faz?”. 

A participação na II Oficina de Curadores levou à construção de um minicurso sobre a 

Tenda do Conto na IV Mostra, onde, a partir da vivência em ato da experimentação, 

apresentávamos como proposta “pôr em análise o cuidado em sua dimensão relacional 

buscando produzir conexões entre a escuta de narrativas/relatos de vida e o trabalho em saúde”. 

No dia 14 de março, a equipe da Tenda do Conto reuniu, durante o minicurso, 48 profissionais 

de saúde que atuavam na Atenção Básica: fonoaudióloga, arte-educadora, psicólogas, agentes 
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comunitárias de saúde, técnicas de enfermagem, dentistas, enfermeiras e gestores de vários 

lugares do país: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, 

Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Norte. Algumas 

impressões do encontro foram registradas na rede HumanizaSUS: 

 

Os objetos foram ressignificados pelas histórias. Narrativas que foram e 

retornaram mais vivas. Escuta do outro: aquele que é também o que “sou e o 

que vai além de mim”. Histórias do CAPS, lembranças de alguém que se foi, 

de como era e do que se é, poemas, vozes emocionadas: ‘aqui tem a vida de 

muita gente’; ‘vim para entender e percebi que a Tenda do Conto é para 

sentir’; ‘a música me trouxe para dentro’;‘estou me sentindo acolhida no 

colo’; ‘vou levar a Tenda do Conto comigo’ (GADELHA, 2014, online). 

 

O conhecimento visto como interconhecimento, reconhecimento e autoconhecimento, 

conforme afirma Santos (1988), nos conduz a pensar a participação da Tenda do Conto nas 

oficinas, mostras e eventos de formação em seu potencial de gerar reflexão e acerca da 

necessidade de uma educação pela sensibilidade. Nas narrativas sobre o fazer, aquilo que nos 

passa, que nos toca, que nos acontece. O saber da experiência compartilhado, o aflorar das 

emoções, a expressão dos desejos, da afetividade, do respeito ao outro. Histórias, às vezes 

tristes, revertendo-se em força construtora; aprender a olhar o mundo da saúde contado por 

quem o faz pode trazer lições que nos tocam com intensidade, por uma vida inteira; provocando 

abalos que “sacodem a estrutura acadêmica” por narrativas acompanhadas de ternura, tornam 

possível “acariciar com a palavra sem que a solidez argumental sofra detrimento por fazer-se 

acompanhar da vitalidade emotiva” (RESTREPO, 2001, p. 17). 

Figura 17 – Minicurso Tenda do Conto na IV Mostra de Atenção Básica 

 
Fonte: Comunidade de práticas, 2014. 

 



141 

 

 
 

Outro momento significativo e inspirador vivido pela equipe da Tenda do Conto na IV 

Mostra nacional de Atenção Básica, também registrado na Rede HumanizaSUS, foi a 

participação no cine clube do evento durante a exibição do filme Edifício Master, uma 

homenagem ao cineasta Eduardo Coutinho falecido no Rio de Janeiro em 2014. As questões 

presentes no cotidiano da saúde: “O que é o outro”, “o que é o vínculo” e “o que é um encontro” 

norteavam o debate com a participação de Luiz Fuganti (Escola Nômade de Filosofia) no “Dedo 

de prosa”, após a exibição do filme na tarde do dia 13/03/2014. 

No documentário, equipes de filmagem adentram o edifício de 12 andares, de 23 

apartamentos por andar. Coutinho ocupa-se em mostrar pessoas comuns, em livres narrativas 

do cotidiano, permitindo-nos tecer conexões com a experiência da Tenda do Conto. Sem 

julgamento do que é dito e sem buscar explicações para o que foi narrado, o cineasta nos coloca 

diante das singularidades de 37 narradores que contam fragmentos íntimos de suas vidas. Na 

escuta, o outro legitima-se e é reconhecido em sua existência; os moradores do prédio, diante 

das câmeras e sob o olhar de Eduardo Coutinho, cantam, leem poemas, narram suas histórias e 

seus conflitos, riem e/ou choram, mostrando-nos, como são tecidas suas formas de lidar, 

enfrentar, posicionar-se e inventar-se na vida. 

“Ao falarmos, estamos criando um mundo.” Durante o debate, a fala de Fuganti nos 

alertava para a dificuldade que temos não apenas de escutar e olhar o outro como um mundo de 

multiplicidades, mas da escuta e da apreensão de si; de conquistar um olhar “entre” que é, a um 

só tempo, o outro e a si; um olhar que não é espelhamento, mas ressonância. Olhar que não é 

do outro nem meu, mas um olhar que está entre um e outro.  

 

5.3 Modos de fazer a tenda 

 
Cadeira, colcha de retalhos, almofada de fuxico, mesa forrada com tecido de 

chita, todos em roda, curiosos. Como vai ser isso, meninas? Eles perguntavam 

e pedíamos para aguardar. Objetos dispostos à mesa. Alguém quer começar? 

E logo uma delas se levantou ocupando o lugar de contadora, de sua história. 

Poucas palavras, uma boneca dada de presente por seu pai em sua infância, e 

tanta emoção; as lágrimas logo vieram junto, e o grupo acolheu, com muito 

cuidado, e agradeceu a partilha com olhares cúmplices. 

Daí então, muitas outras vieram, com objetos ou não. Primeiro anel de 

compromisso de um casal junto há muitos anos, única foto guardada de uma 

infância, moedas e cédulas antigas guardadas como tesouro histórico de uma 

época bem vivida, presente de uma professora querida, foto de primeiro 

casamento do atual marido, medalhinha presente da avó querida, história de 

trela da infância com os irmãos e o medo do castigo do pai contada em meio 

a risadas, desconfiança de traição em um namoro antigo e a quebra do contato 

repentina "até hoje", passado nos cortes de cana e presente cuidando das 

próprias coisinhas, um poema feito durante a juventude e guardado até então, 
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sendo declamado... Tantas, mas tantas histórias e surpreendentes relatos. Dois 

irmãos que quase não se colocam, levantaram, sentaram na cadeira e contaram 

as histórias com propriedade, dando risadas, encantando a todos. No olhar 

notava-se o respeito com cada história e o interesse por cada um que ousava 

levantar e contar um pedacinho de sua vida. A Tenda do Conto saiu dos 

desejos de quem um dia se encantou com a experiência de um outro lugar, e 

se fez viva de histórias. Em terras pernambucanas, em Vitória de Santo Antão, 

a tenda repercute seu encanto e agora é querida por muitos corações, que 

esperam sua história ser contada mais vezes. Aguardamos, todos, mais um 

encontro. (ALBUQUERQUE, 2014, online) 

 

No texto acima, publicado na Rede HumanizaSUS, a psicóloga Magda Albuquerque 

descreve os modos de fazer a Tenda do Conto, as histórias partilhadas e as afecções provocadas 

em Pernambuco. 

 

Figura 18 – Tenda do Conto em Pernambuco – Foto: Magda Albuquerque. 

 

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2014.  

 

Os percursos de leituras e releituras do material da RHS seguem provocando e 

suscitando questões que põem em análise este lugar entre pensar a pesquisa e participar da 

experiência, entre o olhar de pesquisadora e ao mesmo tempo de vivenciar a Tenda do Conto. 

Outras nuances e outros ângulos parecem desvelar dimensões de detalhes ainda não vistos. 

Sensações de um inquieto estranhamento, como se a cada passo dado, ao pisar em solo dado 
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como conhecido, uma nova surpresa esteja surgindo. Surgem os olhos de visitante em casa que 

se presumia conhecida.  

Nos percursos da pesquisa, além dos posts na RHS, publicações em outras redes, em 

artigos publicados em anais de congressos, revistas institucionais da educação e da saúde e 

informações que chegam de pessoas e lugares diversos seguem surpreendendo e motivando 

questões. 

Como a Tenda do Conto é produzida nesses territórios? Quais as variações/diferenças e 

singularidades produzidas?  

Diante da impossibilidade de presenciar in loco, foi solicitado (por meio virtual) às 

pessoas que experimentam a prática e com as quais o grupo tem contato que descrevessem o 

processo de construção e experimentação com ênfase nas seguintes questões: primeiro contato 

com a experiência e motivações para experimentá-la no local de atuação; potencialidades e 

limitações identificadas no processo; sentimentos ao narrar sobre si e sugestões e/ou críticas ao 

grupo. 

Obteve-se a pronta disponibilidade por parte de todos: dois psicólogos, uma técnica de 

enfermagem, um dentista, uma médica residente em medicina familiar e comunitária, um 

estudante de medicina, duas assistentes sociais, um agente comunitário de saúde e uma gestora 

de saúde.  

Os técnicos envolvidos atuam no Município de Natal, Campo de Brito – Sergipe, 

Manaus, Canoas – Rio Grande do Sul, Barbalha – Ceará, Rio de Janeiro, Campina Grande/PB, 

Vitória de Santo Antão/ PE.  

A prática vem sendo experimentada pelos entrevistados em universidades, nos eventos 

de educação popular, em Unidades de Saúde da Atenção Básica, no Programa de DPAS – 

Diretoria de Políticas e Ações em Saúde – RS, CRAS – Centro de Referência de Assistência 

Social – CE, Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade do Cariri – CE e FIOCRUZ – RJ.  

Os primeiros contatos dos entrevistados com a experiência se deram por meio da rede 

HumanizaSUS e outras redes virtuais, de eventos de educação popular e da Atenção Básica, 

pesquisadores da universidade e através de contatos com médicos do PROVAB. 

Dentre as motivações que levaram à experimentação nos locais de atuação dos 

entrevistados, são citados: ser espaço para fala e escuta, a amorosidade aliada ao processo de 

conhecimento dos sujeitos envolvidos, a originalidade e simplicidade no que se refere a recursos 

materiais, a vontade de fazer saúde diferente, potencial como prática integrativa e participativa 
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e de mobilizar recursos éticos, estéticos e políticos, encantamento provocado pela escuta das 

narrativas, potencial acolhedor.  

 

Vi um modo de fazer saúde de maneira diferente que não fosse chata [...] Ao 

perceber que o público que eu tinha era uma população diferenciada, com uma 

linguagem diferente – os indígenas – percebi que poderia explorar ao máximo 

cada minuto sempre que esta atividade fosse realizada [...] (Renata Kamile de 

Sousa Figueiró, Assistente Social, Casa de Saúde Indígena/DSEI – Médio 

Solimões/SESAI). 

 

A tenda veio para podermos nos unir mais, e ver o outro de frente, sentir suas 

angustias e tentar proteger, amparar, acolher e praticar a amorosidade! (Maria 

Betania Bulhões, técnica em enfermagem e educadora popular de Campo de 

Brito/SE). 

 

A experiência da Tenda do Conto é fascinante. Lembro que a primeira vez que 

sentei na cadeira de balanço que nos atrai, foi na ESF. Parque dos Coqueiros, 

quando lá esteve essa potente dinâmica e resolvi sentar na cadeira e dos muitos 

objetos dispostos sobre à mesa peguei uma “marrafa”, broche de cabelo, 

geralmente usado pelas idosas. Naquele momento viajei de volta ao passado, 

repousei no coração de minha querida vovó Belizia, linda mulher, de fibra e 

imensa. Falei das vezes que voltava da feira, pois trabalhei em feiras livres 

vendendo broches para receber R$ 2,00 ao fim do dia para comprar meus tickts 

estudante. Falei das marrafas que trazia e ela agradecia lindamente e que fazia 

coroas de papel e ela era a rainha. Foi um momento emocionante! (Djairo 

Alves, Agente Comunitário de Saúde de Natal/RN) 

 

Fiquei com a ideia de que se tratava de uma iniciativa original e uma arma 

terapêutica poderosa, e ao mesmo tempo pouco onerosa e que não necessitaria 

de nenhum instrumento ou investimento especial para começar a aplicar à 

minha prática. (Ana Priscila, médica residente em Medicina Familiar e 

Comunitária, Natal/RN) 

 

A ideia de implantar em algum momento passou meses me inquietando, até 

que com a participação de outro membro da minha equipe no encontro inicial 

do curso de Docência em Saúde em Brasília veio a ampliar a vontade, pois 

esta vivenciou a tenda neste encontro. Em seu retorno, conversamos sobre a 

experiência e logo percebi que se tratava da Tenda do Conto e compartilhei 

com ela a minha vontade e os materiais que já tinha arquivados sobre a tenda. 

Conversamos e pactuamos de utilizar tal formato em um grupo já efetivo e 

fortalecido, onde temos a relação de afeto e vínculo muito vivas; um grupo 

que implementamos e acompanhamos juntas. Então levamos para um dos 

encontros do grupo, onde não vimos dificuldades nem limitações, apesar de 

algumas pessoas não terem levado objetos especificamente, para contar as 

histórias destes (pedimos nos encontros anteriores que levassem); as histórias 

surgiram com muita emoção e de forma muito natural com o formato de roda, 

a cadeira do contador e a mesa disposta para que todos vissem. O espaço físico 

amplo (salão paroquial onde o grupo já acontece) facilitou o desenvolvimento 

também. (Magda Albuquerque, psicóloga, PE) 
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A amorosidade citada por Betânia Bulhões encontra-se entre os princípios orientadores 

da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde/PNEPS-SUS, recentemente instituídos pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 

2.761/2013. Refere-se à “ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa 

pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade propiciando ir além do diálogo 

baseado apenas em conhecimentos e argumentações logicamente organizadas”. O princípio da 

amorosidade, que tem em Paulo Freire o maior inspirador, articula diálogo, respeito, humildade, 

acolhimento e afetividade.  

Nesse sentido, podemos observar que a Tenda do Conto transita entre a Política 

Nacional de Educação Popular e a Política Nacional de Humanização em um movimento 

integrador, onde se faz possível pensar a desestabilização das fronteiras entre as políticas. Esse 

movimento, traduzido pelo envolvimento dos participantes e interesse demonstrado em replicar 

a experiência nos diversos eventos realizados por estes, assim como nos eventos das Políticas 

de Atenção Básica, fóruns de saúde, mental e no meio acadêmico, vem possibilitando que a 

prática seja continuamente potencializada e reinventada.  

Nas entrevistas, podemos observar que há uma recriação da prática em diferentes 

processos de sua construção em cada local. Os atores procuram conhecer melhor a experiência 

mantendo contato com o grupo que lhe deu origem, buscando material de leitura, pesquisando, 

participando de oficinas, mas cada Tenda do Conto é construída de modo singular.  

O professor Vladimir Félix-Silva expressa, em sua fala, esse modo singular de ver a 

Tenda: “penso a Tenda do Conto como uma obra de arte contemporânea cujo olhar produz 

sensações diferentes”. 

Na Universidade Potiguar, o professor inicia a Tenda com o convite: “A Tenda está 

posta, a cadeira está vazia. Venha nos contar seu conto de amor, dor ou alegria”. O primeiro 

contato do professor com a prática deu-se por meio de duas alunas de psicologia, cujo Trabalho 

de Conclusão de Curso analisou a produção de sentidos nas práticas discursivas e narrativas da 

Tenda do Conto. Como orientador do referido estudo, o professor presenciou uma das Tendas 

no Panatis, cartografadas pelas alunas: “voltei com a sensação de que os afetos que circulam na 

Tenda do Conto mobilizam recursos éticos, estéticos e políticos”. A prática foi incluída dentre 

as metodologias participativas da disciplina que envolve a temática dos processos grupais, 

motivada pela percepção como prática integrativa e participativa, possibilitando “um devir-

grupo sujeito, por meio da desindividuação, da criatividade e da problematização da realidade”. 
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Para o professor, “não há limitações por parte das alunas nem dos alunos” e a 

potencialidade da Tenda do Conto “está na política da amizade e no cuidado de si que se tecem 

por meio da estética do encontro e das afecções do corpo”. O entrevistado enfatiza que um 

conto pode produzir uma afecção que diminui a potência do corpo, outro pode produzir um 

afeto que “aumenta a potência de ação e possibilita múltiplos devires”.  

O Trabalho de Conclusão de Curso de Márcia Maria Rodolfo de Albuquerque e Maria 

do Socorro Gomes da Cunha, em 2009, gestou o e-book posteriormente publicado pela Editora 

da Universidade Potiguar.  Ao cartografar cinco encontros da experiência ocorridos na Unidade 

de Saúde da família no Panatis, Natal/RN, o livro, além de analisar “a produção de sentidos em 

causos, cantos, contos e narrativas dos participantes” (FÉLIX-SILVA; NOGUEIRA, 2014, p. 

11), dedica-se a mostrar a Tenda do Conto como uma metodologia participativa nos diversos 

contextos nos quais ela pode ser realizada e, como a prática, considerada integrativa no sentido 

de um movimento instituinte em direção a um processo de educação permanente e de produção 

de sentidos, pode contribuir com as práticas de cuidado na Atenção Básica em saúde. 

 

[...]ressaltamos a Tenda do Conto como uma prática dialógica que se 

caracteriza como metodologia participativa, possibilitando a expressão de 

vozes, discursos polissêmicos e processos de subjetivação singulares. Como 

um lugar de produção de sentidos da vida cotidiana, a Tenda constituiu-se um 

território existencial rico para análise das práticas discursivas dos atores 

envolvidos: o grupo que coordena as intervenções e os participantes da 

comunidade (FÉLIX-SILVA et al., 2014, p. 12). 

 

Figura 19 – Tenda do Conto na defesa de TCC na Universidade Potiguar 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 
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A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso a que nos referimos e que originou 

o livro se deu utilizando o cenário da Tenda do Conto. Na ocasião despertou o interesse de 

Flávia Freire, psicóloga e professora da mesma Universidade, que a considerou uma 

“experiência interessante quebrando paradigmas na academia de formas instituídas e 

tradicionais/formais de finalização de um trabalho acadêmico”. 

A afirmação da professora somada ao relato anterior de Menezes, que montou a Tenda 

do Conto na sua defesa de dissertação motivada pelo “medo de não lembrar tudo aquilo que 

havia construído” ou de ser interrogada sobre “o que não havia estudado”, traz à tona a 

discussão sobre os modos de apresentação de ‘trabalhos’ e as formas instituídas no mundo 

acadêmico. Bondía (2002, p. 10) faz essa reflexão lembrando que “os dispositivos de controle 

do saber são também dispositivos de controle da linguagem e da nossa relação com a 

linguagem; das nossas práticas de ler e escrever, de falar e escutar”. Referindo-se ao mundo 

acadêmico como um “campo do saber organizado”, “lugar das bancas, dos tribunais, das 

avaliações, das hierarquias”, “reprimido, compartimentalizado e regulado”, onde as mesmas 

coisas são ditas de modo “arrogante e monótono”, enfatiza a necessidade de saída do tédio e 

acrescenta: “merece uma reflexão o fato de que chamemos de ‘trabalhos’ os exercícios de 

pensamento, de criação, de produção intelectual, tudo o que fazemos e o que pedimos que se 

faça” (BONDÍA, 2002, p. 10). 

Flávia Freire conta que como especializanda do curso do EAD/ENSP/FIOCRUZ – 

Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde – 

apresentou a Tenda do Conto à turma e ela foi montada como parte da avaliação final do curso.  

Percebendo que a prática “fazia muito sentido para as pessoas a quem apresentava e convidava 

para experimentação”, ofertou para incluir no material do curso de “Educação Permanente em 

Saúde em Movimento” do qual faz parte. Conta que as pessoas “ficaram encantadas com a 

proposta, fomentando inclusive espaço de interlocução para a Mostra da Atenção Básica 

realizada em Brasília, nesse ano”. Relata que a Tenda está fazendo parte das ferramentas 

metodológicas utilizadas no curso (EPS) na Entrada Experimentação: os participantes são 

convidados ao compartilhamento de histórias vivenciadas no mundo do trabalho e da vida 

compondo uma caixa com objetos relacionais (caixa de afecções) e produzindo dizibilidade aos 

objetos a partir de suas relações sensoriais com os mesmos (EPS EM MOVIMENTO, 2014). A 

entrevistada acrescenta: “é uma importante ferramenta de narrativas e ressignificação de 

histórias de vida”. 
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Figura 20 – Tenda do Conto em curso de formação de profissionais na FIOCRUZ 

 

Fonte: Arquivos de Flávia Freire, 2014. 

 

Na Universidade Federal de Campina Grande/PB, a professora Valquíria Nogueira 

expressa que, entre as suas motivações para o trabalho com a Tenda do Conto está a sua forte 

inserção como metodologia participativa. 

 

Uma das principais motivações para o trabalho com a Tenda do Conto se dá 

em razão de sua inserção na modalidade das metodologias participativas. Ou 

seja, é uma ferramenta que rompe com os princípios heurísticos de um saber 

centrado no saber do especialista, pois a todo instante as pessoas são, a um só 

tempo, participantes e construtoras da realidade. (Valquíria Nogueira, 

professora UFCG/PB) 

 

No projeto de extensão Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade do Cariri – LIASE, 

a Tenda também é utilizada como ferramenta metodológica para o exercício da escuta e 

fortalecimento dos vínculos entre estudantes, usuários e equipe:  

 

Como busco formas de trabalhar questões de carinho, escuta ampliada, 

espiritualidade e humanização em uma ação extensionista com estudantes de 

medicina em Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), encontrei 

na Tenda do Conto uma metodologia perfeita para tentar fazer os estudantes 

se vincularem ao projeto de extensão, bem como a equipe e usuários do 

serviço. (Arthur Fernandes, estudante de medicina, UFCA – CE) 

 

Que continuem levando essa experiência maravilhosa a todos porque 

possibilita trabalhar na perspectiva da educação popular, com dispositivos da 

Política Nacional de Humanização e, de fato, promove melhorias na saúde e 

tenho certeza em qualquer parte que for aplicada (Francicléia dos Santos 
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Azevedo, Assistente Social, Diretora da Unidade Enfermeira Ivone Lima dos 

Santos, Manaus). 

 

Nossa equipe de saúde implantou a Tenda do Conto na Unidade de Saúde Dr. 

Platão Araújo, na qual eu era Diretora à época (2013). Fizemos a experiência 

com o Grupo de Idosos, os trabalhadores e os usuários num lugar lindo, 

maravilhoso, às margens de um rio em um sítio no bairro Puraquequara, às 

06:00 horas da manhã (Francicléia dos Santos Azevedo, assistente social, 

Diretora da Unidade Enfermeira. Ivone Lima dos Santos). 

 

5.4 A Tenda do Conto reinventada 

 

Em novas situações, em diferentes contextos, é possível observar que a experimentação 

Tenda do Conto adquire outros cenários, outras variações; ou seja, a prática permite ser 

perpassada por reapropriações e reinvenções, conforme veremos a seguir. 

Em Sergipe, bonecas de pano, flores, fuxicos e chitas compõem mandalas no centro da 

roda como “símbolos de união, alegria e energia”. Sobre a mesa são arrumados os objetos 

trazidos pelos participantes. A experiência iniciada com idosos expandiu-se incluindo 

adolescentes, gestantes e crianças.  A educadora Maria Betania Bulhões reúne também 

rezadeiras, parteiras, massoterapeutas, representantes dos conselhos locais e equipe de 

trabalhadores da Unidade de Saúde. 

 

Figura 21 – Tenda do Conto em Sergipe 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2014. 
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Hoje eu faço a Tenda com todos os temas; pré-natal, tendinha com crianças e 

também adolescentes, lá no PSE, e deu muito certo. Hoje não sou mais da 

equipe, mas dou suporte a todas as equipes de ESF do município [...] Eu fiz 

uma oficina de controle social ai, dentro dela, coloquei enxadas, raspas de 

mandioca, galhos de mandioca, farinha de mandioca, a cachaça, as peneiras, 

copos de alumínio, ou seja, coisas que representam a lida do agricultor (Maria 

Betânia Bulhões, educadora popular, Campo de Brito/SE). 

 

Em Manaus, inspirada na Tenda do Conto, a Maloca do Conto também utiliza objetos 

antigos que lembram histórias e evocam o passado. No centro social comunitário é montada a 

maloca, com folhas, palhas, bambus e uma rede. Ao centro, uma canoa substitui a cadeira. É lá 

que os usuários entram, sentam e com seus objetos contam suas histórias. São compartilhados 

versos, histórias, danças e músicas da região. 

 

A caminho de uma pescaria, utilizando a mesma como meio de transporte para 

ir aos grandes centros ou voltando com caças para tribo. Neste vai e vem da 

canoa sobre as águas do rio, se desenrola o conto[...]Transformei a Tenda em 

Maloca do Conto, pois a comunidade possui uma população mista, ribeirinhos 

e indígenas de várias etnias (Elves Guedes, dentista, Manaus). 

 

Figura 22 – Maloca do Conto em Manaus – Foto: Elves Guedes 

 

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2013. 

 

O dentista Elves Guedes, a partir de sua vivência no território onde atua, entregando-se 

ao sentir, pensar e agir das pessoas da região, deixa fluir a inspiração para construir uma 
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“Tenda” que abrigue suas histórias. Entre rede, palhas e bambus a canoa emerge atraindo bons 

tempos, fluindo na correnteza, navegando nos rios que favorecem a travessia das narrativas. 

Assim, seguem os manauenses com a Maloca do Conto em Manaus e por outras cidades do 

Brasil, nos encontros de educação Popular e de Atenção Básica, com seus colares, suas danças 

e cocares. 

Em Natal/RN, na Unidade de Saúde da família de Parque dos Coqueiros, a Tenda do 

Conto inspirou o grupo Senti Mental. Djairo Alves, Agente Comunitário de Saúde e apoiador 

da Política Nacional de Humanização, conta que o grupo, com foco na saúde mental, utiliza a 

dinâmica da Caixa Sentimental tendo como referencial o mito de Pandora, de maneira que as 

pessoas são convidadas a abrirem a caixa e escolherem objetos que lembrem histórias vividas.  

  

Na caixa também existem artefatos depositados dentro dela. A caixa é um 

artefato de memória que nos traz a ideia de que guardamos coisas, 

encaixotamos momentos, vivências, alegres ou tristes. O grupo Sentimental 

tem foco na saúde mental, trabalha a superação dos sofrimentos mentais, a 

caixa é nosso espaço de fala e escuta potente [...] Temos tido bons resultados 

com essa experiência que nasceu da proposição mostrada pela Tenda do 

Conto, queríamos algo diferente, embora com a mesma essência! (Djairo 

Alves, Agente Comunitário de Saúde, Natal/RN) 

 

O grupo Senti Mental existe há um ano e reúne-se mensalmente na Unidade de Saúde, 

com uma crescente participação de profissionais, usuários e pesquisadores de universidades e 

vem consolidando uma importante parceria com artistas locais. 

 

Figura 23 – Grupo Senti Mental em Natal/RN Foto: Djairo Alves 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2014. 



152 

 

 
 

A Tenda do Conto segue reinventando-se no Rio Grande do Norte. O professor Vladimir 

relata que já “coordenou” em torno de dez Tendas do Conto no curso de psicologia da 

Universidade Potiguar, na Liga Saúde da Família e Comunidade/Escola de Saúde-Universidade 

Potiguar, com participantes do pró-jovem, mulheres de assentamento do Movimento Sem 

Terra, mulheres quilombolas de Passagem de Areia (Município de Parnamirim/RN), presos do 

Centro de Detenção Provisória/Natal e pacientes de uma Unidade Psiquiátrica de Custódia e 

Segurança. Reafirmando o potencial de desdobramento da Tenda do Conto, o psicólogo aponta 

para as possibilidades de experimentação em que a prática se dê associada a outros processos 

grupais terapêuticos: 

 

Penso que cada vez mais a Tenda do Conto será a Tenda do Mundo. Ela irá se 

multiplicar em várias tendas. Dependendo do processo grupal, ela pode se 

desdobrar em Tendas do Conto Terapêutico, Tendas Psicoterapêuticas, Teatro 

do Oprimido em Tenda do Conto (reinvenção e processo orientados por mim 

em pesquisa realizada no CAPS III Leste), Esquizodrama em Tenda do Conto 

(reinvenção e processo coordenado por mim na UPCT). Inclusive, pode ser 

que alguém (inclusive eu) realize Tenda do Conto em Terapia Comunitária ou 

Psicodrama ou Psicodrama em Psicopedagogia. (Vladimir Félix Silva, 

Professor da Universidade Potiguar/RN) 

 

Figura 24 – Tenda do Conto na Universidade Potiguar 

 

Fonte: Arquivo de Vladimir Félix, 2012. 
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5.5 As pedras do caminho, as dificuldades no caminhar 

 

A escuta dos trabalhadores de saúde nos diversos lugares em que a Tenda do Conto se 

faz, somadas as experiências vividas e as vozes dos entrevistados desvelam as dificuldades 

encontradas no percurso: “Não somos preparados para a escuta”; “há grande dificuldade de 

mobilizar a equipe”; “há uma enorme resistência ao novo”. 

Em meio a um mundo onde sons são produzidos incessantemente e velozmente, pausar 

a “produção” do fazer cotidiano na saúde para disponibilizar-se à escuta em um espaço de 

convívio onde uma produção (não quantificável) é voltada para a criação de novos sentidos não 

se constitui em tarefa fácil. 

Alguns importantes elementos nos levam a considerar que a escuta a que nos referimos 

carrega em si uma certa complexidade. Vejamos as considerações de Barbier (2002) acerca da 

escuta sensível: 

  

Antes de situar uma pessoa em “seu lugar,” começa-se por reconhecê-la em 

“seu ser”, dentro da qualidade de pessoa complexa dotada de uma liberdade e 

de uma imaginação criadora[...]Escuta sensível aceita surpreender-se pelo 

desconhecido que, incessantemente, anima a vida. Por isso, ela questiona as 

ciências humanas e continua lúcida sobre suas fronteiras e zonas de incertezas. 

Neste caso, ela é mais uma arte que uma ciência, pois toda ciência procura 

circunscrever seu universo e a impor seus modelos de referência, até que se 

prove o contrário. É como a arte de um escultor sobre a pedra, que para fazer 

aparecer a forma, deve antes passar pelo trabalho do vazio e retirar todo o 

excesso para que a forma surja (BARBIER, 2002, p. 3). 

 

Silenciar, desprender-se de interpretações e julgamentos, tentar desvencilhar-se dos 

próprios pensamentos, colocar-se em estado de atenção, reconhecer o outro em seu ser – na 

voz, na linguagem do seu corpo, na sua potência criadora, permitir-se surpreender-se diante do 

outro, muitas vezes, desconhecido; colocar-se no entre (dentro/fora) de si mesmo não parecem 

ser tão simples. 

Sem o exercício da escuta, como compreender o sofrimento, as dores, os medos e as 

angústias? Como enxergar para além do processo saúde-doença? Como reverter processos 

enfraquecedores que não atendem aos desafios lançados cotidianamente no trabalho em saúde? 

Cabe-nos refletir sobre as possibilidades de algumas práticas inventivas abordadas nesse estudo 

contribuírem, de algum modo, para a produção desses efeitos amortecedores.  

A partir de Fuganti (2009), na discussão: “Biopolítica e produção de saúde: um outro 

humanismo?” é possível pensar se ações inovadoras na saúde podem estar reproduzindo velhos 
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preconceitos, ou ainda, transmitindo comandos implícitos velados. Argumentando que 

mudanças nas práticas podem se revelar como mudanças de fachadas, o autor questiona: “até 

que ponto o cuidado mais humanizado pode, inversamente, mascarar o destrato com relação às 

forças mais nobres da vida?” Toda política que visa dar saúde, sem investir em condições que 

tornem o paciente médico de si mesmo ou em uma vontade de se tornar desnecessária, jamais 

rompe com as velhas formas de poder. Acrescenta: 

 

Será que não se usa a saúde para despressurizar a panela de pressão social e 

abafar os movimentos políticos? A saúde pode ser uma prática de 

amortecimento político, assim como a escola e outras mais. A medicalização 

da vida, a judicialização do cotidiano batem a nossa porta como potências 

aterradoras! Será que ao produzir saúde não estamos anestesiando, produzindo 

amortecimento? (FUGANTI, 2009, p. 678). 

 

Além do “despreparo para a escuta”, outras dificuldades vivenciadas pela equipe da 

Tenda do Conto, conforme vimos anteriormente, são descritas pelos entrevistados:  

 

Vários são os problemas que surgem, como falta de espaço, falta de tempo em 

que todos os colegas participem. 

 

As dificuldades são inúmeras no que se trata da logística do grupo. Não há 

qualquer apoio da instituição mor, os apoios são dos próprios servidores. E o 

que nos limita é perceber que existem casos mais complexos que precisam de 

um acompanhamento mais íntimo e não ocorre pelos entraves e deficiência do 

sistema (Djairo Alves, Natal). 

 

Minha única frustração é de não poder participar dos encontros, capacitações, 

eventos relacionados a essa atividade de Educação Popular. Pois, pelo fato de 

eu morar no interior do Amazonas as informações aqui são mais difíceis de 

saber, quando sei de algum evento, já aconteceu (Renata Figueiró, Assistente 

Social da CASAI Tefé/AM). 

 

A limitação de horário nos permitiu compartilhar de maneira sucinta nossas 

histórias (Hadoika Aiko Lacerda, Diretoria de políticas e ações em saúde – 

Secretaria de Saúde de Canoas- RS). 

  

Percebo a universidade como um lugar de potência na formação dos futuros 

profissionais e na construção de espaços de reflexão com os profissionais no 

mundo do trabalho. Pelo fato de se tratar de uma universidade privada, a 

interlocução e a construção coletiva com os trabalhadores na perspectiva da 

educação permanente torna-se um fator de dificuldade, uma vez que a lógica 

privada, de lucratividade e mercantilização da educação termina impondo 

limites na expansão do território da educação para fora dos limites da 

universidade não conseguindo abarcar a Rede SUS a contento (Flávia Freire, 

psicóloga). 
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Insuficiência de pessoal, especialmente de Agentes Comunitários de Saúde; ausência de 

espaço físico adequado para comportar grande número de pessoas; falta de apoio dos gestores, 

indisponibilidade de tempo dos trabalhadores que ocupam-se em atender inúmeras demandas, 

limitação no tempo dedicado às práticas coletivas. 

Diante de tantas dificuldades, poderíamos questionar se a Tenda do Conto, em meio às 

precariedades vivenciadas no Sistema Único de Saúde, poderia se constituir em apenas mais 

uma a reforçar o rol de práticas engessadas pelos protocolos, mascarando os destratos com a 

vida. 

Reconhecemos os riscos de práticas inventivas se revestirem de velhas práticas que 

podem, inclusive, reproduzir os fazeres tradicionalmente biologicistas, com o foco voltado para 

o adoecimento e medicalização da vida. Assim como alguns espaços coletivos, devemos 

considerar a possibilidade de a Tenda do Conto ser reproduzida apenas como uma roda que 

apresenta mudança de cenário e participação dos usuários e se constituir em um espaço onde 

não há a disponibilidade para a escuta e o respeito ao outro, fomentando, desse modo, encontros 

despotencializadores. 

Entretanto, diante de tudo que foi vivenciado, experimentado e escutado no percurso de 

sete anos de existência, podemos apostar na real imagem que visualizamos: a Tenda do Conto 

surge como um modo de trabalhadores e usuários entrarem em contato com suas 

potencialidades e, no convívio, perseguirem uma política da composição: inventando-se, 

reinventando-se, ressignificando olhares e fertilizando novos caminhos no cotidiano. 
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6 PONTO DE CHEGADA, PONTO DE PARTIDA 

 

Neste estudo, ao explorarmos alguns dos caminhos percorridos pela prática inventiva 

Tenda do Conto, encontramos, nas Artes de Fazer, Artes de Contar e Artes de Inventar, 

paisagens dos percursos de sete anos de uma experiência que, trazendo à luz histórias e saberes 

de pessoas anônimas, desafia-nos a pensar sobre os nossos modos de fazer saúde. 

Demonstrando-nos que nenhuma vida é igual a outra, cada Tenda do Conto anuncia que a vida 

de cada um vale a pena ser vivida; convoca-nos ao respeito à vida, às singularidades e à 

ressignificação do trabalho em saúde.  

Reler o que foi escrito até aqui é como refazer a mala depois de uma longa viagem. A 

volta se faz partida. O ponto de chegada é um porto; não é um ponto final. Uma espécie de 

“navegação de cabotagem” – término de uma jornada e início de várias outras.  

Diante dos objetos gastos pelo tempo, velhas histórias se despem e se revestem. 

Reencontramos histórias contadas e não contadas, vislumbramos as que estão por vir e 

imaginamos as que permanecerão adormecidas no esquecimento. Nos nossos olhares, saltam 

os olhos dos narradores; as histórias que se desenham nas linhas da pele, nas vozes e nas mãos. 

Mãos que dão passagem e voz aos sentimentos: tranquilas descansando sobre os braços da 

cadeira de balanço, nervosas movendo-se em gestos, ou receosas, amparando-se umas nas 

outras ao se entrelaçarem.  

A releitura – o “refazer da mala” – faz pulsar as histórias. Convida-nos a recontá-las. 

Repetem-se as palavras tantas vezes ditas durante o ato de montar a Tenda: “se esses objetos 

falassem...”. E os objetos nos falam.  

Diante de nós, o livro do velho Olívio conta sua história. Seu Olívio Martins Viana 

adentrara o pequeno consultório da Unidade do Panatis, havia oito anos. Aproximava-se com 

elegância, andar tranquilo arrastando suas sandálias de couro cru, boina escura, camisa branca 

de cambraia. Espalhando cheiro de lavanda enquanto trazia as histórias em versos “na ponta da 

língua,” encantava-nos com a musicalidade das rimas, com o seu jeito de tocar a ponta do 

chapéu entre uma e outra estrofe e o dedo erguido em direção ao horizonte, como se estivesse 

a convocar para perto de si o lugar das memórias guardadas. Ignorando o movimento fora do 

consultório, empenhávamo-nos em nos descobrirmos. Enquanto tentávamos capturar as 

imagens com a filmadora entre as mãos, ele nos envolvia ensinando sobre a arte de contar e 

escutar histórias. Ao retirarmos da mala o seu livro, reencontramos suas letras na dedicatória 

escrita com dificultoso cuidado: “aqui escrevo meu agradecimento por sua gentileza e 
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reconhecimento de meu simples talento”. Seu Olívio falava-nos, a seu modo, sobre o desejo de 

todo ser, de ser reconhecido, sobre a reciprocidade alheia às regras de mercado e a circularidade 

do dom. 

A ausência de Seu Olívio nas Tendas nos últimos dois anos e a escrita deste texto 

conduziram-nos até a sua casa. Encontramos o poeta de olhos semifechados sentado em sua 

cadeira de balanço, os pés apoiados sobre uma almofada no banco à sua frente. Com 93 anos 

vividos, já não enxerga e anda com dificuldade. Ao ouvir a saudação chamando pelo seu nome, 

logo nos reconheceu e disparou entre sorrisos os primeiros versos; os mesmos versos 

declamados no vídeo e nas primeiras Tendas. Seu bisneto de onze anos, que assistia a tudo com 

interesse, confessou-nos: “vi o vô no vídeo; quero ser poeta que nem ele”. 

Da pequena caixa de madeira enfeitada com flores pintadas à mão, salta o rosário de 

Dona Carmelita fazendo-nos lembrar as histórias que soavam como preces na voz da narradora 

que se foi; as contas de vidro fazem reluzir na lembrança as imagens de seus vestidos largos, o 

guarda-chuva carregado sob o braço e a sacola onde se misturavam medicamentos, biscoitos, 

convites para a Tenda e prescrições médicas. Pela voz de Dona Carmelita, usuária que contava 

sobre os amigos da comunidade que partiram, o processo da morte e do morrer, tão pouco 

discutido entre os trabalhadores de saúde, foi introduzido na Tenda e passou a ocupar 

naturalmente seu lugar dentre as histórias abordadas nas narrativas. Desse modo, a Tenda 

seguiu compondo e recompondo histórias de nascimento, morte e vida; entre homenagens, 

despedidas, chegadas e partidas. 

Escavar nos outros e em nós mesmos suas histórias e nossas próprias histórias possibilita 

a ressignificação dos sentidos que damos ao trabalho em saúde e à vida. A escuta de si e a escuta 

do outro nos fazem ver a partilha e o cuidar como modos de abraçar a humanidade e de apreciar 

mais intensamente os momentos da existência, reposicionando-nos diante da vida. 

No âmbito da Atenção Básica, reafirmando a saúde como produção de vida, a Tenda do 

Conto transpôs os muros dos serviços e adentrou as casas durante as visitas domiciliares. 

Ganhamos olhares que se voltaram para as miudezas. Olhares se voltaram em direção às caixas 

sobre as estantes que guardavam bilhetes e cartas, às fotografias nos porta-retratos ou 

dependuradas, às flores e fitas embrenhadas nas brechas das imagens dos santos, às datas 

marcadas nos calendários suspensos na parede da sala. Observar os detalhes nos modos de viver 

do outro aproxima-nos com leveza e suavidade; rega-nos, lentamente, como chuva fininha em 

plantas delicadas. 
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Como chuva leve no seco terreno do cotidiano do trabalho em saúde, surge entre as 

lembranças a imagem de uma sertaneja de 92 anos que acompanhávamos nas visitas 

domiciliares. Dona Senhorinha faleceu em 2013. Impossibilitada de andar e acometida por 

deficiência visual e auditiva, nunca pôde comparecer à Tenda do Conto. Lembrá-la agora nos 

faz pensar que levamos a Tenda do Conto até ela. Alegrava-se ao nos ver chegar. Contava-nos 

que a força das pernas havia “subido para os braços”. O reconhecimento dessa força levou-a a 

pedir à filha que prendesse uma corda ao teto de modo que a ponta da corda, ao descer, pudesse 

ser alcançada pelas suas mãos. Agarrando-se à ponta da corda, conseguia sentar-se na cama 

sem precisar de ajuda. Argumentando que “as vistas fugiram para as mãos”, pedia-nos que nos 

aproximássemos para que pudesse nos tocar. Enquanto passeava com as mãos sobre os traços 

das nossas faces, a sertaneja contava histórias de sua mocidade. Dona Senhorinha, além de nos 

mostrar que os sentidos se deslocam, fazia-nos enxergar que uma “Tenda do Conto” poderia 

acontecer em muitos lugares e, especialmente, dentro de nós. Enxergando com o corpo inteiro, 

emprestava-nos outras vistas aos nossos olhos aprisionados pelo arsenal de técnicas 

apreendidas. Como a corda suspensa no teto a nos apoiar, fazia-nos reconhecer forças antes 

ignoradas; enxergando-nos com as mãos, levava-nos a pensar no tempo que não nos damos, 

para lembrar e viver o que nos acontece, de modo a permitir que sejamos tocados pelos que nos 

rodeiam.  A velha sertaneja mostrava-nos o tempo que nos é roubado, o presente que se 

comprime em duração sempre reduzida, os sentidos perdidos e os novos sentidos que deixamos 

de criar. 

Entre velas, lamparinas, urupembas, fotografias, fuxicos e lampiões; entre os objetos 

que agem fazendo lembrar, a percepção de que uma vida não é apenas de cada um. Ao reunir 

pessoas para compartilhar o vivido, a prática da Tenda do Conto contraria o tempo veloz e a 

fragilidade dos laços, colocando-nos em contato com o saber da experiência e convidando-nos 

à proximidade humana. 

A vida narrada, o contar-se e o escutar seguiram produzindo sentidos. No trabalho em 

saúde a escuta das narrativas entre trabalhadores e usuários, assim como o ato de contar o vivido 

operam reduzindo o distanciamento entre usuários, entre profissional e usuário, e entre 

profissionais, produzindo relações que possibilitam o fortalecimento dos vínculos, exploram a 

capacidade de cuidar do conjunto de trabalhadores e estimulam a cooperação entre diferentes 

saberes. 

A releitura exaustiva dos arquivos, as entrevistas, os registros no diário de campo, a 

transcrição das narrativas, as vivências da Tenda do Conto nos diversos territórios, os olhares 
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sobre as fotos e as leituras e releituras dos diferentes autores reviraram, em muitos momentos, 

nosso pensar sobre a pesquisa, lançando-nos no desafio de fazer novos caminhos e reiterando a 

ideia de que pesquisar é também intervir. 

Dentre as dificuldades do percurso, o sentimento inegável de insegurança dos primeiros 

passos no campo das Ciências Sociais; atender às exigências do trabalho no interior da unidade 

de saúde e aos convites para fazer a Tenda acontecer em outros espaços; perseguir uma escrita 

que contemplasse o rigor acadêmico aliando ciência e ação. Desafios muitas vezes 

inalcançados. 

Uma mala, uma mesa, objetos afetivos, pessoas em círculo para escutar e narrar 

fragmentos de suas vidas. Ao longo deste estudo, as leituras, somadas às vozes dos narradores, 

convocavam-nos a pensar que uma prática inventiva aparentemente simples, no que se refere 

ao formato e aos recursos materiais necessários para sua realização, revestia-se de 

complexidade. A Tenda do Conto se fez tenda do encontro. No compartilhamento de histórias, 

um campo aberto para as possibilidades de afetar e ser afetado pelo outro. Na circularidade da 

palavra, memórias, dores e sensibilidade emergem revertendo anonimatos em visibilidade e 

reconhecimento. Histórias de alegrias, perdas e superações; nascimento, infância, velhice, 

morte – a vida humana tornando-se a “matéria” de um trabalho imaterial/ afetivo onde escuta e 

narrativa tecem suas tranças nos tempos idos e presentes movendo os olhares sobre a saúde, 

deslocando-os em direção a um campo de sociabilidade e vida e se engendrando num circuito 

de produção de comunidade. 

A equipe da Tenda do Conto permitiu-se viajar. A mala repleta de objetos, a todo 

instante e em todos os lugares anunciava, pelas universidades, praças, eventos e unidades de 

saúde, nessas viagens, a companhia dos narradores.  E, mesmo nas ocasiões em que os objetos 

não eram transportados, o narrar das experiências como vivências coletivas se fez presente 

transbordando nas malas “imaginárias” que carregamos. 

Em um lugar especial dessa mala, guardamos a Rede HumanizaSUS. A RHS, nosso 

objeto afetivo, fez-se também narradora e Tenda. Convocou a voz/escrita dos narradores de 

territórios diversos. Histórias de sertanejos com seus lampiões, porta-retratos, fuxicos e cadeira 

de balanço, deslocando-se da pequena unidade de saúde do Panatis na zona Norte de Natal/RN, 

atravessaram sertões, serras e mares; juntaram-se a outras histórias contadas, em diferentes 

sotaques, compondo novas Tendas – novos modos de pensar o cuidado pautado na escuta, no 

respeito e atenção à experiência do outro. Na RHS, experiências que se dão nos microespaços 

são validadas e ganham visibilidade, contrariando a lógica hegemônica de produção de 
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ausências. Tornando presentes as experiências ausentes a rede colaborativa atravessa o 

instituído, construindo, no presente, possibilidades outras de fazer saúde e delas cuidando por 

meio do apoio mútuo entre seus participantes, ativando coletivos e cultivando uma cultura 

democrática. No percurso deste estudo, os editores/cuidadores da RHS convocavam-nos a 

desassossegos. Constantemente, convites para conferirmos as novas publicações que discorriam 

sobre a Tenda do Conto em outros territórios e sobre o ato de contar e contar-se no trabalho em 

saúde desviaram-nos dos caminhos traçados, fazendo-nos ver as dissonâncias entre os tempos 

da pesquisa acadêmica com seus prazos previamente estabelecidos e o tempo da prática Tenda 

do Conto, que continuamente se refaz. 

Surpreendemo-nos com os diferentes modos de fazer a Tenda do Conto, sua inserção na 

educação popular e na Política Nacional de Humanização. Usuários, educadores populares, 

trabalhadores da saúde mental e da Atenção Básica e apoiadores da Política Nacional de 

Humanização tornaram-se coautores da experiência que vem sendo reinventada nas diversas 

regiões, produzindo possibilidades de pequenas travessias no campo do cuidado. Aos nossos 

olhares voltados para as disfunções e adoecimento dos corpos, apresenta-se um cotidiano em 

construção que avança além das produções de atendimentos, relatórios e estatísticas. 

Apresentam-se desvios/passagens que nos convocam a subverter cristalizações em movimentos 

em direção ao outro, enxergando-o em seu modo de caminhar a vida. 

Levando o vigor e a sensibilidade das narrativas a outros espaços, a Tenda do Conto 

fez-se presente nos cursos de formação, uniu-se à ciência no espaço acadêmico e reinventou-se 

como ferramenta de pesquisa; foi tema no Café filosófico da TV Universitária, na TV 

assembleia do Rio Grande do Norte, no programa Sintonia SUS da TVT (TV dos 

Trabalhadores), em publicações do Ministério da Saúde e na coluna “Gente Incrível” da revista 

mensal Vida Simples. 

Nesse processo, à nossa escrita, incorporaram-se as marcas do inacabado. Há muito 

ainda a ser pensado e desvelado nos percursos dessa experimentação. A circularidade do dom 

permeando as artes de fazer e de contar, as ações dos objetos afetivos, o potencial transformador 

das narrativas e da escuta no trabalho em saúde, o olhar sobre a micropolítica do cotidiano, 

onde se dão encontros e invenções, compõem temáticas que apenas introduzimos e apresentam-

se como campos que podem ser minuciosamente explorados nessa experiência, que segue 

afetando e convocando usuários e profissionais de saúde à coprodução do cuidado. No refazer 

da mala, as marcas dos inúmeros narradores, inscritas nos objetos e nas nossas memórias, nos 



161 

 

 
 

provocam. Refazendo no presente o vivido, nossos olhares se voltam para um porvir povoado 

de muitas histórias para contar.  
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APÊNDICE A – FOTOGRAFIAS DA TENDA DO CONTO 

 

Tenda do Conto na IV Mostra de Atenção Básica  

 

Fonte: Comunidade de práticas, 2014. 

 

Oficina tenda do Conto com os Curadores da IV Mostra de AB, Brasília, outubro 2013 

 

Fonte: Comunidade de Práticas, 2013. 
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Tenda do Conto em Barbalha – CE, 2012

 

Fonte: Arquivo de Arthur Fernandes, 2012. 
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Oficina Tenda do Conto no Encontro de Educação Popular – Aracaju/SE, março de 2013

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2013. 
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Boris Cyrulnik na Tenda do Conto no IV Ciclo Internacional de Resiliência e Cultura- Parque das 

Dunas, setembro, 2008 - Natal/RN 

 

Fonte: arquivo da autora, 2008. 

 

Tenda do Conto na área de lazer do Panatis – Natal/RN, março de 2010 

 

Fonte: Arquivos da autora, 2010. 
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II Seminário de Saúde Mental do Amazonas – participação do Coletivo Ampliado de Humanização do 

Amazonas, outubro de 2013 

 

Fonte: Arquivo de Maria da Fé Bueno, 2013. 
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Tenda do Conto DPAS Canoas/RS, março de 2014 

 

Fonte: Arquivo DPAS Canoas, 2014. 

 

Tenda do Conto no Hospital Giselda Trigueiro Natal/RN, abril 2014 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2014. 
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Tenda do Conto na Liga de Medicina de Família e Comunidade – Universidade Potiguar – Natal/RN 

junho 2014 

 

Foto: Ana Priscila Freitas, 2014. 

 

Tenda do Conto no Fórum Nacional de Educação Popular, Lagarto, SE – julho 2014 

 

Fonte: Arquivos da autora, 2014. 
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Tenda do Conto no Centro Municipal de Saúde Maestro Celestino/RJ, julho de 2014 

 

Fonte: Blog do Centro Maestro Celestino <http://smsdc-cf-maestrocelestino.blogspot.com.br/> 

 

Tenda do Conto em Pipa RN, agosto de 2014 

 

Fonte: Arquivo de Aline Oliveira, 2014. 
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Tenda do conto no encerramento do projeto Pet Gênero e Sexualidade, com profissionais e estudantes 

de diversos cursos da saúde, dezembro de 2014, RJ 

 

Fonte: Imagem cedida por Débora Teixeira, 2014. 

 

Tenda do Conto – EPS em Movimento RN – Terceiro e último encontro da formação de tutores no 

Estado do Rio Grande do Norte, agosto de 2014 

  

Fonte: Arquivo de Jorge Castro, 2014. 
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Oficina Tenda do Conto CIENTEC – UFRN, outubto de 2014 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2014. 

 

Oficina Tenda do Conto CIENTEC – UFRN – Natal/RN, outubro de 2014 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2014. 
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Tenda do Conto 1º Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde da Escola de Enfermagem de 

Natal/UFRN – PRONATEC, dezembro de 2013 

 

Fonte: Arquivos de Lygia Melo, 2013. 

 

Lançamento do Livro “Sobrevivente” de Max Souza Dantas – Tenda do Conto Soledade I, julho 2013 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2013.  
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Tenda do Conto na área de lazer do Panatis com o Núcleo de Apoio em Saúde da Família de São José 

de Mipibu/RN, abril de 2010 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2010. 

 

Tenda do Conto no Conselho Comunitário de Soledade I/Natal –RN em homenagem aos 100 anos de 

Dona Leonor, junho de 2011 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2011.  
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Tenda do Conto na UFRN – Disciplina Saúde Família e Sociedade/PPGEnf, maio de 2010  

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2010. 

 

Tenda do Conto na Unidade de Saúde do Panatis Natal/RN, setembro de 2013 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2013. 
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Tenda do Conto Auditório do Hotel Praiamar – Acolhimento aos médicos do Programa Mais Médicos 

Natal/RN, setembro de 2013 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2013. 

 

 

Tenda do Conto no seminário Nacional de Humanização – Brasília, agosto de 2009 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2009.  
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Objetos da Tenda do Conto – Seminário Nacional de Humanização, 2009 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2009. 

 

Tenda do Conto com participação de Emerson Merhy – Manaus/AM, fevereiro de 2015 

 

Fonte: Anízia Aguiar, 2015. 
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Tenda do Conto na UBS Augias Gadelha/Manaus, abril de 2014 

 

Fonte: Rede HumanizaSUS, 2014. 

 

Tenda do Conto na Semana Nacional de humanização, área de lazer Panatis, Natal, abril de 2014 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2014. 
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Oficina Tenda do Conto Tibau do Sul/RN, agosto de 2014 

 

Fonte: Arquivo de Priscila Teixeira, 2014. 

 

Tenda do Conto, Conselho Comunitário de Soledade I/Natal-RN, Janeiro de 2009 

 

Fonte: Arquivos da Autora, 2009. 
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Cantinho dos Contos, São Sepé/RS, novembro de 2009 

 

Fonte: Arquivos de Luciane Régio Martins, 2009. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO DE SHEYLLA MOURA RODRIGUES 

 

A Tenda do Conto oferta uma direção metodológica fundamental que é a participação 

das pessoas, dos diversos atores do SUS na construção do SUS. Temos ainda uma participação 

tímida do usuário, mas um movimento maior do que antes. Desde sempre, essa inclusão 

mostrou-se mais presente na política de saúde mental. A Tenda do Conto está completamente 

de acordo com um princípio fundamental da PNH que é a inclusão, a participação. A incluir 

esse usuário para que ele possa externar o seu desejo, incluir seu ponto de vista, sua maneira de 

ver o mundo. A Tenda abre essa possibilidade forte para os usuários, quando ela arma esse 

espaço, organiza esse espaço numa pracinha... sai do canto; ela é móvel, não espera que o 

usuário venha. Ela diz: eu quero que você participe, mas eu também quero participar. É relação 

da Tenda que é o próprio usuário, mas em movimento. Somos todos em movimento para 

participar, para esse encontro, essa troca de ideias. Essa base da participação já diz tudo dessa 

relação maior da Tenda do Conto com a PNH, com seus princípios, que é a diretriz da 

participação, da democracia.  

A Tenda traz abertura profunda desse encontro. Ela quer que as pessoas se encontrem, 

se falem, se escutem; contem suas histórias. E daí cada um leva consigo a história do outro à 

sua própria, as histórias que se encontram com outras histórias e que podem provocar em cada 

um de nós uma vida melhor, uma luz, uma saída pra alguma dificuldade.  Acho que esse espaço 

propicia essa abertura. 

Acho importante colocar também sobre essa coisa do julgamento, essa questão é 

importante porque nós quando encontramos outra pessoa estamos julgando o outro, 

classificando, a gente quer normatizar o outro; cada um tem sua história, sua maneira de ver a 

vida, tem seus posicionamentos, mas a gente fica julgando, enquadrando as pessoas a partir das 

nossas verdades. Tudo bem que cada um fala de um lugar. Mas esse movimento de abertura 

que a PNH propõe nas rodas, na metodologia, que as pessoas falem, participem, se posicionem, 

que criem novas regras, que seja conveniente para aquele momento, para aquela grupalidade, 

para aquele momento histórico da instituição, com aqueles atores lá, é muito importante. São 

essas mudanças, a partir desses questionamentos, que podem surgir num contexto.  

Essa coisa de não normatizar, mas, muito pelo contrário, de afirmar como Maturana 

coloca: o reconhecimento do outro, a afirmação desse outro, legítimo outro na existência, quer 

dizer, é um outro que não sou eu; é um outro outro com outras possibilidades, outras 

características e formas de viver. Aí, se posiciona, muito fortemente, a ética que a gente tem 
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que ter; esse respeito que a gente tanto fala. E o que a gente vê muito fortemente, ainda, 

principalmente numa sociedade que ainda está construindo a sua democracia, as vozes mais 

silenciosas dentro de uma instituição como o SUS, dentro das unidades de saúde e hospitais. 

Essas vozes silenciosas, essas pessoas que não conseguem falar dentro da instituição sofrem 

muito; porque tem pessoas que dizem tudo como deve ser, e essas vozes legitimadas pela 

instituição são vozes esmagadoras do outro, porque é pensada por um grupo; um grupo que tem 

uma maneira de ver o mundo mas não é a maneira de outros verem.  

Então, precisa haver um consenso aí, um diálogo, uma conversa para que a gente chegue 

mais próximo de um comum entre todos nós e não deixar que um grupo diga como deve e como 

não deve ser. E o pior de tudo é que essas vozes legitimadas fazem muito mal a todos nós. E 

essa é a voz, pasme! É a voz da ciência; é o considerado científico e Suely Deslandes coloca 

isso em um texto sobre comunicação e saúde; a violência institucional muitas vezes é em nome 

da ciência.  E todos ficam calados. E ninguém diz nada. Por outro lado, a gente vê que outras 

vozes são consideradas vozes da ignorância ou senso comum. A PNH luta muito quando oferta 

o princípio da cogestão; que estejamos juntos opinando, claro, isso não vai sanar todos os 

problemas, a disputa de poder é muito grande. Não vai sanar, mas vai pôr em movimento atores 

que podem estar na disputa, fazendo valer a sua voz, se organizar melhor para também se fazer 

ouvir. Um movimento em direção à. E a Tenda é um dispositivo que propicia essa escuta, ali, 

daquelas falas.  

Eu fiquei pensando numa fala de uma mulher na Tenda. Da dor e do sentimento dela, 

profundos, quando ia fazer a quimioterapia. Naquele momento, nós, trabalhadores do SUS que 

estamos juntos construindo aquele espaço, se tivermos uma escuta atenta e qualificada, a gente 

modifica. É um auxiliar da gestão. A gente pode modificar processos de trabalho a partir da 

escuta da Tenda, se a gente tiver uma escuta qualificada pra os depoimentos; essa mulher, por 

exemplo, ela fala da solidão dela; ela não queria ver ninguém. 

Eu fiquei pensando quantas pessoas optam pela solidão nessa situação. Será que esse é 

um problema só dela? Mas essa opção não seria porque nós não oferecemos o cuidado devido 

para alguém que está sofrendo? Esse é um problema nosso, do SUS. O cuidado, essa delicadeza 

dessa mulher de falar da subjetividade dela para melhor ser cuidada, é um problema nosso. Ela 

nos deu uma dica ali na Tenda do Conto. E nós precisamos estar alertas, atentas para ouvir. 

Então, é um instrumento também que pode ser um forte auxiliar da gestão, entende? 

A autonomia dos sujeitos que é um princípio importante da PNH. Eu acredito que a 

Tenda, quando ela não censura, não normatiza, quando ela diz para aquela mulher: “Você pode; 
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estamos juntos, não tem nada errado não, cada um tem seus problemas. A vida é luta, cada um 

tem sua história. Saúde é luta”, ela vai propiciando espaço para que as pessoas ganhem forças 

em si mesmas. Para que elas ganhem potência e enfrentem as dificuldades da existência. São 

muitas histórias contadas, partilhadas, que esse compartilhar vai nos fazendo, muitas vezes, 

relativizar as coisas, porque nós todos enfrentamos dificuldades do viver. Então, essa coisa da 

força subjetiva, da força que podemos adquirir a partir de uma conversa como essa, de uma 

contação de histórias, é muito bom.  

É um dispositivo muito bacana, e eu acho que a gente tem que ver, também, quais são 

os limites, não esperar da Tenda o que ela não pode dar. A Tenda não é um milagre; ela tem os 

seus limites, ela tem um pouco dos objetivos de acolher, de trazer os seres humanos numa 

atitude respeitosa, é um espaço importantíssimo. Mas que a gente não queira da Tenda o que 

ela não pode dar ou responder. Ela é um espaço potente de encontro que vai até aqui, mas esse 

até aqui é muito amplo. Ela pode, até, ser um instrumento importante da modificação dos 

processos de trabalho do SUS. 

A ideia da Tenda em movimento é porque é importante essa ideia, uma percepção de 

que não é um espaço estático, parado, ou que alguém ali organizou, armou a indumentária e ali, 

formalmente, a pessoa vai falar. Não é isso a Tenda. Ela se movimenta desde a hora que as 

pessoas chegam, as pessoas vão armando, vão se organizando, já se movimentaram em casa 

para trazer um objeto. Quando a pessoa sabe que pode levar um objeto, ela já está organizando 

a Tenda, já está participando da Tenda. Ela quem constrói a Tenda desde a hora que tomou a 

decisão de participar; porque já está pensando, tem que levar um objeto, ela está pensando 

também na história que vai contar, no que ela vai partilhar, é um movimento que acontece para 

que esse encontro se dê. Então, ela se movimenta, ela sai do lugar para outros lugares, não tem 

nada fixo nela. 

Com relação à diretriz do acolhimento, ela tem um forte elo com essa diretriz. Porque o grupo 

todo constrói esse espaço e todos acolhem todos e de uma forma extremamente respeitosa, 

porque as pessoas que chegam vão partilhar uma ideia, um pensamento, uma dor, uma alegria, 

um pedaço/retalho da sua vida, e, ao sentar ali, partilhar, todas as pessoas estão ali abertas, 

olhando, escutando, uma escuta profunda. 

Eu já participei de várias Tendas e vejo o silêncio que fala; um silêncio respeitoso, um 

silêncio para escutar alguém que a gente nunca viu na vida. E é essa a magia da Tenda também. 

Você apenas encontrar o humano, o ser humano, a humanidade que existe em cada um e 

partilhar nossas histórias. Esse encontro que eu acho interessante: você se abrir profundamente, 
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com interesse para ouvir alguém que você nunca ouviu na vida, numa irmandade como alguém 

já colocou numa das rodas: numa humanidade, numa partilha profunda de seres humanos que 

têm solidariedade para com os outros. A Tenda tem essa mística aí, essa coisa que é maravilhosa 

e isso se chama acolher, esse encontro de subjetividades, de histórias partilhadas, que você tem, 

que eu tenho, eu na minha humanidade encontro a sua humanidade nessa escuta profunda; 

depois eu não julgo. Nunca vi alguém na Tenda julgar, muito pelo contrário; na Tenda tem uma 

coisa muito interessante que também está dentro do acolhimento, que é a afirmação do outro. 

Uma sociedade justa, ela afirma o outro na sua existência; ela não nega as pessoas não. 

Ela pode discordar, achar que não é por aquele caminho, mas as pessoas precisam ser ouvidas; 

precisam falar o que pensam; criar espaços de fala para diversas pessoas, não importa. O espaço 

para haver democracia, para haver acolhimento dentro das instituições na sociedade; tem que 

ter espaço para se falar e se escutar. Tem que ter espaço para isso. 

A Tenda propicia esse momento muito forte dessa escuta. Isso é uma diretriz da PNH e, 

como eu disse anteriormente, ela não julga de jeito nenhum. Depois que a pessoa fala, conta a 

sua história, a gente vai se encontrando com a história do outro, vai relembrando sua própria 

história, vai sendo terapêutico para quem falou mas também vai sendo terapêutico para quem 

está escutando, que está fazendo também links com a sua própria existência e quem sabe 

fazendo deslocamentos importantes apenas ao ouvir aquele outro. Depois quando termina, 

ninguém vai botar em debate a vida do outro, bisbilhotar nada, apenas vai dar um abraço, vai 

dizer: Que bom! Nesse abraço, dizendo: “Você existe para mim; você é importante para nós 

todos. Então é isso que a Tenda faz. O acolhimento é exatamente isso. A Tenda do Conto, no 

sentido mais amplo do acolhimento, ela abre um espaço; ela faz com que o usuário, o 

trabalhador, a população chegue junto do SUS, do Sistema Único de Saúde, e chegue junto de 

uma forma respeitosa. (Sheylla Moura Rodrigues, 21 nov. 2014) 
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ANEXO B – MATÉRIA DA REVISTA VIDA SIMPLES 

 

 

Fonte: Revista Vida Simples, edição 152, novembro de 2014. 
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ANEXO C – CONVITE PARA A TENDA DO CONTO NA UNIDADE FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA – NATAL/RN 

 

 

Foto: Ana Priscila Freitas, 2014. 
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ANEXO D – RELATO DE BRUNO PESSOA, ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE 

POTIGUAR 

 

UM CONTO DE DOR, AMOR E ALEGRIA: reflexões de um médico em formação 

 

“A tenda está posta, a cadeira está vazia, venha contar o seu conto de amor, dor e alegria” 

...É com essa frase que somos convidados a contar a nossa história na Tenda do Conto, a história 

escondida atrás do objeto que trouxemos para a reunião. 

A Tenda, que tem por objetivo prover o autoconhecimento, é um instrumento 

desenvolvido por profissionais de saúde de Natal. A metodologia é simples: um círculo (todos 

os bons momentos de aprendizado se dão em círculos), uma cadeira confortável e uma mesa 

com os objetos trazidos pelos participantes. 

Passei uma semana matutando: que objeto levaria para o encontro? Que história 

compartilhar? Eis o que vamos começar a contar a você, amigo leitor... 

Meu objeto é o livro A morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstoi. Existe uma dedicatória na primeira 

página deste livro, de alguém que não conheço: “Ao abençoado estudante de medicina, a minha 

contribuição para a sua formação humanística”. De fato, esse livro mudou a minha vida. Duas 

semanas antes de participar da tenda do conto, vinha passando visitas acadêmicas em um 

hospital de nossa capital. O paciente já vinha há meses internado, sem diagnóstico preciso e 

sem melhora do estado geral. Enquanto estudante responsável pelo leito, comecei a propor 

mudanças junto ao professor, às vezes acatadas, outras vezes não. Muitos dias perdi meu horário 

de almoço lendo e relendo o prontuário, os exames, os livros. Os resultados, na maioria das 

vezes, eram frustros. No começo das visitas percebi que o paciente não me dava muito crédito, 

afinal eu era mais um estudante que o medicaria por duas semanas e que iria embora (admito 

que pensei a mesma coisa). Mas a vida nos prega peças, e algumas daquelas pequenas mudanças 

começaram a surtir efeito. Não descobri a doença que o acometia, mas o paciente passou a sentir 

menos cansaço, menos vômitos, menos dor abdominal. Até que um dia ele foi capaz de tomar 

banho de chuveiro e pentear-se sozinho (uma coisa banal no nosso dia-a-dia, mas que deu um 

novo semblante ao rosto do meu amigo paciente). 

Foi justamente nesse dia que tive que me despedir do paciente, o estágio acabara, e no 

outro dia já estaria em outro hospital da cidade. O paciente respirou fundo e falou, com uma 

sinceridade que vi poucas vezes antes na vida, que não queria que eu fosse embora, que estava 
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se sentindo melhor. E com os olhos marejados disse: “Doutor, não vá embora. Sabe por quê? 

Porque eu vou sentir saudades”. 

Na mesma hora lembrei-me de uma frase citada pelo oncologista Rogério Brandão: 

“Saudade é o amor que fica!”, e entendi o seu real sentido. O choro foi inevitável. 

O que tem a ver o livro com minha história? A sinceridade. Aprendi, há três anos, com 

Tolstoi que o mais importante para o paciente é a verdade, mesmo que seja dura, é o que 

queremos ouvir. E foi assim que agi durante aquelas duas semanas. 

O poeta Mário Quintana nos diz que “a vida é breve, e o amor mais breve ainda...”. 

Ainda bem que existe Saudade! E você, caro leitor, qual o seu conto de amor, dor e alegria? 

 

(Bruno Pessoa, estudante do 11° período de Medicina da UnP. Relato disponível em: 

<http://amarteunp.blogspot.com.br/2012/11/um-conto-de-dor-amor-e-alegria.html>. Acesso 

em: 22 mar. 2015.) 

 


