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APRESENTAÇÃO1

1  Texto (Apresentação) escrito por Rosana Lúcia Alves de Vilar, Professora Doutora do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Docente do Mestrado Profissional 
em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família (RENASF)/Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Pesquisadora do Observatório de Recursos Humanos em Saúde do Núcleo 
de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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E ste livro traz uma narrativa de um Mestre em Saúde da Família e na arte do fazer literá-
rio, conforme o pensamento de Ítalo Calvino expresso no seu livro: Seis propostas para 

o próximo milênio2. 

Calvino, em cinco conferências, faz alusão ao que deveria guiar o fazer literário: le-
veza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade, na perspectiva de conjugar uma lin-
guagem que alcance a volatilidade da leveza, envolva com rapidez a transição entre o liame 
verbal e o liame narrativo, incorpore a formação de ideias visuais nítidas capazes de tra-
duzir detalhes do imaginário, dando assim visibilidade e criatividade ao seu caráter po-
lissêmico, e revele a multiplicidade da confluência dos métodos interpretativos com seus 
vários estilos de expressão, no que chamou de romance enciclopédico. 

Ricardo Henrique Vieira de Melo incorpora neste livro, as seis lições de Calvino de 
forma criativa em um diálogo inteligente com sensibilidade, humor e arte.

A primeira parte traz textos que abordam temas atuais e importantes para a saúde co-
letiva, tais como: o modelo biomédico, a ética, a clínica ampliada e as correntes filosóficas 
contemporâneas em uma linguagem ágil e criativa do texto com o contexto.

A segunda parte se refere a poemas sobre temas diversos presentes no mundo vivido, 
tais como: acolhimento, redes, cultura da paz, finalização do mestrado em saúde da família, 
significado do ser mestre, além da experiência como preceptor de programa educativo, re-
velando uma rede de conexões entre o conhecimento e os fatos, com rimas e metáforas, com 
agilidade no estilo e leveza, despertando um interesse especial no leitor. 

O livro nos leva a navegar em um mar de palavras que dançam nas ondas e configu-
ram, como diz o autor, um manifesto artístico fenomenológico e dialético, provocadores 
de reflexões, a partir de um diálogo surpreendente entre o pensamento e a poesia.

Vamos mergulhar na leitura dessa produção viva e brilhante, recebendo e curtindo a 
dádiva oferecida!

2  CALVINO, Í. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
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E ste livro traz algumas expressividades socializadas durante o período compreendido 
entre os anos 2012 e 2014, enquanto realizava um curso de Mestrado3 na Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sempre gostei de fazer brincadeiras 
com as palavras, rimando com os sentimentos que afloram no meu cotidiano, trazen-
do beleza ao meu caminhar, bordando uma combinação na interface entre a ciência, 
a filosofia e a arte. 

A metodologia pedagógica principal deste curso foi a Aprendizagem Baseada em 
Problemas4, oportunizada através da formação de Grupos Tutoriais (GTs) formados, cada 
um, no máximo, por seis alunos, mais um facilitador (Docente). Éramos uma turma de 
vinte e quatro alunos. Havia um rodízio na participação dos alunos nas funções de Coor-
denador e Relator, em cada GT. O método (PBL), utilizado largamente no curso, teve 
importância fundamental na minha Dissertação, pois através dele encontrei conteúdos 
importantes para meu relatório de pesquisa. Destaca-se a descoberta de uma metodologia 
interativa denominada MARES5, que conheci graças ao PBL. 

Este acrônimo6, juntamente com a densa fundamentação teórica sociológica e fe-
nomenológica que carreia, efervesceu meu pensamento a rimar ventos, ondas e velas, 
inspirado pela metáfora das ondas do mar, na qual os mares não podem ser definidos 
apenas pela geometria e soma aritmética de suas ondas, pois tais ondas são parte do 
fluido incessante que forma a totalidade das águas7. Na vida, assim como nos mares, su-
perfícies podem ser vistas, mas profundidades carecem de interpretação na perspectiva 
de um pensamento integral.

3  Mestrado Profissional em Saúde da Família, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) e ao 
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC).
4  PBL (Problem-Based Learning). É um método de aprendizado centrado no aluno, tem o problema 
como elemento motivador do estudo e integrador do conhecimento.
5  Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano, criada pelo Sociólogo Paulo Henrique Martins, e 
que me concedeu a dádiva de estar presente na minha banca de defesa de Mestrado.
6  MARES: “M” de Metodologia, “A” de Análise, “RES”, de Redes na língua espanhola. Traz ainda 
uma alusão ao nome de seu criador: Martins (grifo nosso), um influente estudioso das Redes Sociais.
7  MARTINS, P. H. MARES (Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano): aspectos conceituais 
e operacionais. In: PINHEIRO, R.; MARTINS, P. H. (Org.). Avaliação em saúde na perspectiva do usuá-
rio: abordagem multicêntrica. Rio de Janeiro: CEPESC; IMS-UERJ; Recife: Editora da UFPE; São Paulo: 
ABRASCO, 2009. Cap. 5. p. 61-89.
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Na ocasião em que fui relator do primeiro GT do curso, não foi a toa que eu fiz uma 
combinação com as letras iniciais dos colegas componentes do primeiro Grupo Tutorial8. 
Foi o ponto e porto de partida da minha nau a uma jornada, quiçá às estrelas, onde eu 
poderia, quem sabe, escolher entre todas as mais belas para te iluminar, estrada.

O mar estava sempre na minha paisagem, pois o local das aulas do curso9 ficava mui-
to próximo ao lindo mar azul desta cidade. Então:

Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, 
não tive a intenção de me apaixonar, mera distração e já era momento de se 
gostar, quando eu dei por mim nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro 
do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar sabia que era amor e vinha 
para ficar10. 

Substituindo o Azul do mar, na canção, pela palavra Mestrado, traduzi meu senti-
mento quando mergulhei no Grupo Mar com intensidade, como relator, com o pé direito.

Por culpa da pedagogia moderna, as metodologias ativas para o ensino e a aprendiza-
gem estão sendo cada vez mais utilizadas, via dramatizações, teatro, júri, cantorias, cenas, 
entre outros recursos. Neste interim, acabei criando um personagem chamado Epaminon-
das, que na verdade, sou eu mesmo daqui a trinta anos. Esta artimanha foi necessária para 
minimizar, em parte, durante algumas dinâmicas, o trauma que tenho de falar em público.

Passei também a escrever Os contos de Epaminondas, que na verdade eram versos que 
procuravam demonstrar a visão deste personagem sobre as coisas que aconteciam na sua 
vida, em volta de si. Esta figura acabou virando uma espécie de aluno especial do mestra-
do, chegando algumas vezes a responder a lista de presença, fato que gerava, de vez em 
quando, certo desconforto em alguns professores.

Tenho melhorado minhas limitações com o passar dos anos, participando de encon-
tros científicos, ministrando conferências, comunicações coordenadas, e apresentações 
em congressos, e, de vez em quando, recitando poesias, algumas de minha autoria, ou de 

8  Denominado: Grupo MAR. Eram três colegas com as letras “R”, dois com a letra “M” e um com 
a letra “A”.
9  Local do antigo prédio do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), da UFRN.
10  VENTURINI, F.; BASTOS, R. Todo azul do mar. Disponível em: <https://soundcloud.com/
flavio-venturini/todo-azul-do-mar>. Acesso em: 21 dez. 2015.
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algum outro(a) sofredor(a). As observações (inocentes ou irônicas) de Epaminondas vem 
me ajudando muito, pois o peso da sua idade, o tremor de suas mãos e a descontinuidade 
de sua voz, a memória fugidia, vem permitindo que eu consiga vencer meu desconforto 
de falar, embora confesse que, em alguns momentos, não saiba quem escreve, ou fala, se 
eu ou ele. O fato é que tenho citado Epaminondas, até com certa regularidade, em alguns 
poemas, e, em outros, ele apenas os escreve.

Esse artifício vem sendo empregado também na minha vivência contextualizada, en-
quanto Preceptor do Programa de Educação Tutorial na Saúde (PET-Saúde), na articula-
ção entre Academia, Comunidade e Estratégia Saúde da Família (ESF), durante o processo 
ensino/aprendizagem (ensinagem) nas disciplinas: Atividade Integrada de Educação Saú-
de e Cidadania I (SACI), e Programa de Orientação Tutorial para o Trabalho Integrado 
em Saúde (POTI ou SACI II), nos cursos de graduação da área de saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Nessas disciplinas, cada Grupo Tutorial (GT) 
possui a composição de um Tutor (Professor), Preceptores (Profissionais dos Serviços de 
Saúde), Monitores (Alunos Bolsistas) e Discentes (Não Bolsistas), e acompanham as ações 
cotidianas de uma Unidade Básica de Saúde da Família (USF) durante o semestre letivo.

Uma vez por semana eu trocava poesias por email com alguns poucos colegas e pro-
fessores, na hora do caboré11, entre o pio da coruja e o canto do galo, no silêncio sepulcral 
da tranquila madrugada, enquanto concluíamos as atividades de dispersão demandadas 
pela academia. Assim, surgiu uma espécie de tradição no envio e na retribuição de poesias, 
no amanhecer antes do reinício dos módulos do curso, inicialmente com a intenção de 
motivar os colegas que chegavam de outras cidades e Estados, pois o curso era desenvolvi-
do em rede, com momentos presenciais (na UFRN) e atividades de dispersão (à distância).

Os textos desta obra incluem produtos de sínteses de alguns estudos dirigidos indi-
viduais, demandados pelo curso, e poemas, complementados por notas de rodapé, que 
esclarecem alguns contextos e significados até então guardados apenas nas patografias da 
mente do poeta, revelando alguma riqueza epistemológica ou operacional, polissêmica ou 
polifônica, por vezes confundindo mais do que esclarecendo, instigando o pensar criativo 
ao tentar decifrar enigmas esfingeanos na interface das percepções pessoais.

11  Pássaro nordestino.
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Não tinha certeza aonde esta jornada me levaria. Costumo não fazer muitos planos, 
na verdade, para mim não importa muito onde vou chegar, a beleza do caminhar se faz 
caminhando, abrindo estradas e descobrindo paisagens que na pressa de uma viagem nor-
mal passariam certamente despercebidas, e se a estrada é sinuosa poderei ir mais devagar 
curtindo melhor cada silhueta. Tem momentos na vida em que não importa muito para 
onde a bela barca parte, o que vale mesmo é embarcar nela. 

No passado eu costumava traçar muitos planos, geralmente no escuro do meu quar-
to à meia-noite à meia luz, sonhando12, e acabei ficando meio que desesperado quando, 
por descuido, deixei aberta a janela deste quarto. Então surgiu uma ventania, um venda-
val daqueles que leva tudo embora, e lá se foram todos os sonhos que eu havia traçado 
durante tanto tempo. Corri até a persiana ainda trêmula e estiquei-me todo em um es-
forço quase sobre-humano, para tentar resgatar e segurar nem que fosse um dos sonhos 
que estava perdendo. 

Consegui agarrar um, exatamente este curso de Mestrado, que me faz ser capaz de 
enxergar um novo dia, um novo horizonte, içando velas ressecadas agora infladas pelos 
ventos da mudança, empunhando de modo firme o leme, agora a muitas mãos (sim, caros 
colegas, vocês também fazem parte desta empreitada) unidas, mirando a proa na direção 
apropriada, tornando mais preciso o navegar frente ao mar revolto da vida imprecisa. 

Venho agradecer e retribuir, nestas linhas, o privilégio de poder compartilhar algu-
mas vivências, juntamente com as exigências exitosas que o curso me proporcionou e 
proporcionará, pela diversificação dos cenários do meu cotidiano, ao me fazer sonhar no-
vamente, não mais no escuro do meu quarto, à meia noite, mas à luz das virgens manhãs 
olhando o lindo azul do mar.

Então humildemente oferto a pretensão e ousadia de alcançar em versos o que espero 
da poesia, ampliando o alcance das palavras e entrelinhas, fazendo o texto falar ou fazer 
pensar por si, após uma vivência ou um deslumbramento qualquer; aprofundando ou 
contradizendo conceitos preestabelecidos, fazendo da linguagem uma espécie de mani-
festo artístico fenomenológico e dialético, subjetivando, na retórica, a rebeldia contrária 
às tristezas do mundo da vida.

12  ARANTES, G. Meu mundo e nada mais. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/guilher-
me-arantes/meu-mundo-e-nada-mais.html.> Acesso em: 21 dez. 2015.
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PARTE I: TEXTOS
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POR QUE ME ACUSAS 
POR TUAS LÁGRIMAS?13

S ou o modelo biomédico, foi através dos meus princípios que vocês foram formados. 
Não sujem o prato no qual comeram ou as fontes nas quais beberam, quase que exclu-

sivamente, durante tanto tempo. Permiti enormes progressos na teoria e na investigação 
médica. Respondi às grandes questões de saúde que se manifestavam no passado. Fui a 
luz bélica que usaste para combater as grandes epidemias que assolavam a humanidade, 
decorrentes das mudanças sociais e das alterações dos sistemas de produção14. 

Conduzi o pensamento de forma ordenada. Flagelam-me pela fragmentação do 
corpo humano em partes. Por acaso não devemos conhecer profundamente as partes 
para que possamos (re)signifi car o todo? Esse todo poderá continuar sendo todo sem a 
presença das partes? 

As exigências do mundo contemporâneo globalizado, nas quais a humanidade cons-
tantemente tem a necessidade de pisar cada vez mais fundo no pedal acelerador do pro-
gresso, demandam um desempenho frenético nos modos de produção do trabalho. Nesta 

13  Síntese individual apresentada após uma atividade pedagógica chamada “júri”. Na ocasião, os 
alunos do Mestrado foram divididos em Acusação, Defensoria, Jurados, Juiz, Testemunhas e Observadores. 
Era o julgamento do Modelo Biomédico. Eu fui uma das Testemunhas (um velhinho de saúde frágil chamado 
Epaminondas). Após a atividade eu pensei: e se o Juiz convocasse o Réu a depor? Então elaborei este texto 
imaginando como o Modelo Biomédico (Réu) falaria em defesa de si.
14 GUEDES, C. R.; NOGUEIRA, M. I.; CAMARGO JR., K. R. A subjetividade como anomalia: con-
tribuições epistemológicas para a crítica do modelo biomédico. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, 
n. 4, p. 1093-1103, dez. 2006.
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lógica, fomentei a indispensável densidade tecnológica que vos auxilia nos diagnósticos 
cotidianos otimizando a propedêutica.

A sociedade moderna vive atrelada às máquinas, seja qual verbo for o destino: co-
zer, comer, locomover, trabalhar, lazer, morar etc. Então pergunto: como separar o ho-
mem, nos dias de hoje, da analogia com uma máquina prodigiosa? Se muitos de vocês 
vivem mecanicamente ou, por que não dizer, artificialmente, e morrem, praticamente, 
quase sem ter vivido?

Queres voltar ao tempo em que não conheciam as moléculas? As partículas? O 
quantum? Trabalharam em vão nomes como: Galileu, Descartes, Roentgen e tantos ou-
tros? Mereceriam por derivação a fogueira, a forca ou a cadeira elétrica? A verdade é que 
nem Bernardo Gui15 teria êxito em condená-los, na atualidade, em qualquer tribunal de 
inquisição que se formasse. 

Aponto um exemplo da minha eficiência: Nos EUA nos anos 70 eram poucas as pes-
soas com menos de 75 anos que tinham alta celestial devido às doenças infecciosas. Cem 
anos atrás, enfermidades como a tuberculose, a cólera e a febre tifoide eram ameaças cons-
tantes. Qualquer pessoa podia contraí-las, e cada família receava perder pelo menos um 
de seus filhos. Hoje, a maioria dessas doenças desapareceu quase completamente nos paí-
ses desenvolvidos, e as ocorrências podem ser controladas com antibióticos.

A abordagem biomédica tem sido extremamente bem sucedida em um grande es-
pectro da área médica, da clínica geral à emergência, da cirurgia à psiquiatria. A eficiência 
do meu saber ao lidar com acidentes, infecções agudas e nascimentos prematuros é bem 
conhecida16. Quase todas as pessoas conhecem alguém cuja vida foi salva, ou cuja dor e 
aflição foram extraordinariamente reduzidas, graças à intercessão médica.

Acusam-me de atrapalhar a Atenção Primária. Devemos então abolir os indicadores 
sanitários concebidos a partir de mim? Tal qual a identificação dos sinais e sintomas, a 
prevalência de hipertensão arterial ou as taxas de internação por complicação das diabe-
tes? Pergunto: Os serviços de saúde nos quais vocês trabalham estão organizados em rede 
a partir da Atenção Básica? As linhas de cuidado (ou fios do descuido) estão coordenadas 

15  Um dos mais influentes inquisidores da Idade Média.
16  BARROS, J. A. C. Pensando o processo saúde-doença: a que responde o modelo biomédico? 
Saúde e Sociedade, v. 11, n.1, p. 67-84, 2002.
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pela lógica da Estratégia Saúde da Família? Na prática ou somente no mapa? Buscando a 
integralidade? Ou de forma, como vocês mesmos chamam, cartesiana?

Não culpo meus advogados de defesa, eles fizeram um trabalho brilhante, afinal ti-
veram pouco tempo de preparação jurídica diante de uma causa tão complexa. Inclusive 
tiveram que desconstruir alguns conceitos a meu respeito. Quero enfatizar a honra de ter 
sido defendido por uma Médica com formação em Medicina de Família e Comunidade, 
e por um Médico Pediatra/Infectologista, que deseja debandar exclusivamente para a Es-
tratégia de Saúde da Família17. Profissionais, com expertise comprovada, que na ocasião 
reconheceram meus atributos de qualidade.

Para finalizar minha fala, não joguem para mim o fado do carreio do adjetivo hege-
mônico. Lembre-se que o julgamento é do modelo biomédico hegemônico e não do modelo 
biomédico. Inclusive meus advogados já deixaram bastante claro que vão recorrer da sen-
tença, apelando para a instância superior (RENASF)18, pedindo a anulação do julgamento, 
pois ocorreu um equívoco que passou despercebido até mesmo pelo Ministério Público.  

Quem deveria estar no banco dos réus não deveria ser eu (modelo biomédico), 
mas sim, seus pares (profissionais de saúde, gestores, políticos e população geral) que 
comungam ainda uma ideia clientelista, reducionista, utilitarista, produtivista, indus-
trializada e colonizadora, mantendo a hegemonia de interesses diversificados conse-
quentes a demandas egoístas e economicamente influenciadas. Assim, caberá a todos 
reunidos aqui, pelo menos a tentativa de execução de um trabalho hercúleo: condenar à 
reflexão todas as pessoas que ainda pensam que a vida e o viver podem ser reduzidos a 
uma prata (dinheiro) e uma proveta (ciência). Afinal quem define se qualquer modelo é 
hegemônico ou não, é a sociedade.

Obrigado pela oportunidade.

17  Dois colegas do Curso de Mestrado (Andrea Taborda e Francisco Micussi), que defenderam o Réu, 
na atividade pedagógica Júri (julgamento).
18  Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, promotora do curso de Mestrado Profissional 
em Saúde da Família. Este curso foi coordenado pela FIOCRUZ-CE e aconteceu em rede simultaneamente 
em seis universidades nucleadoras: UVA, UECE, UFC, UFRN, UFMA e FIOCRUZ-CE.
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DO JARDIM DE INFÂNCIA
 AO HORTO DA VIDA

P arafraseando Fulghum (2004)19, boa parte do que precisamos saber sobre Ética não 
aprendemos no topo da montanha mais alta de um curso de Mestrado ou Doutorado, 

mas nas rodas cotidianas que antecediam as aulas do jardim de infância, no meu caso, no 
pátio ou no montinho do tanque de areia do maternal do saudoso Jardim Escola Saci Pe-
rerê, ou ainda no quintal que parecia a grande extensão de um território adscrito.

Aprendi algumas lições que aplico nos dias de hoje: compartilhe tudo; jogue dentro 
das regras; não bata nos outros; coloque as coisas de volta onde pegou; arrume sua bagun-
ça antes de sair; não pegue as coisas dos outros; peça desculpas quando machucar alguém; 
respeite o limite dos outros; agradeça a Deus quando for deitar; leve uma vida equilibrada 
fazendo de tudo um pouco; aprenda, desenhe, pense, brinque, dance, cante, trabalhe... 
todos os dias; quando sair para o mundo é melhor fi car de mãos dadas.

De fato a vida seria tão poética quanto ética se levássemos esses ensinamentos às 
relações sociais, inclusive as de trabalho. Temos que fazer a nossa parte, esta é a verdade, 
sem que importe a idade. Resgatar valores quase que completamente esquecidos quando 
pisamos fundo no acelerador do progresso.

Para refl etir sobre Ética basta olhar em volta e refl etir criticamente sobre o compor-
tamento humano interpretando dialeticamente os valores e as regras morais para um con-
vívio social harmonioso. Nas relações de trabalho, no caso específi co da Estratégia Saúde 

19  FULGHUM, R. Tudo que eu devia saber aprendi no jardim de infância. Rio de Janeiro: Best 
Seller, 2004.
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da Família, não é diferente, ocorre um contato contínuo entre profissionais de saúde com 
diferentes formações, e entre estes e os usuários e suas famílias.

Esta dinâmica reflete a imprevisibilidade das relações humanas na saúde, pela imer-
são no processo interativo onde os adultos ou idosos, da mesma forma que quando crian-
ças ou adolescentes, também trazem consigo seus segredos, medos, crenças, e expectativas 
frente às normas, protocolos, regras, rotinas, técnicas, dilemas e conflitos que não são 
definidos previamente.

A prática profissional na saúde exige atualmente o enlace entre o ensino, a pesquisa 
e a extensão ampliando a complexidade dos direitos, deveres e atribuições. Bub (2005)20 
define Ética como uma ramificação da filosofia prática que objetiva a reflexão sobre o agir 
humano e suas finalidades, uma tentativa de compreender a natureza da moralidade atra-
vés da consulta à razão.

De acordo com Durkheim (2010)21, a hiperespecialização de funções, tão vigoro-
sa na atualidade em sociedades capitalistas, leva a uma acentuação da conscientização 
individual, que por sua vez é prejudicial à solidariedade e coesão social. Assim, os atos 
humanos são predominantemente orientados pelas intenções individuais marginalizan-
do os interesses coletivos.

Neste contexto, as relações de poder, principalmente no que se refere à capacidade de 
persuasão dos sujeitos envolvidos, pode pendular em direção a interações hierárquicas, de 
dominação ou pender para o estímulo à promoção da autonomia, assegurando às pessoas 
a virtude da opinião própria, respeitando atitudes e escolhas pessoais, afinal um convence 
o outro ou é convencido por ele.

As ações de saúde ocorrem a partir da interação entre autoridades técnicas (científi-
cas) e o saber comum, em situações onde se faz necessário o pensar, julgar, decidir, agir, 
fazer, permeados entre exigências morais, interesses e preferências pessoais, em imperio-
sas escolhas. Nenhum modelo é capaz de esgotar a problemática da ética na saúde.

20  BUB, M. B. C. Ética e prática profissional em Saúde. Texto & Contexto Enfermagem, v. 14, n. 1, p. 
65-74, 2005.
21  DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
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O impacto mais perene na desatenção a estes aspectos se refere a uma naturaliza-
ção e objetivação do outro, uma desumanização, um desequilíbrio entre os direitos e 
deveres, que leva a uma fragilidade nos laços sociais do trabalho, que limita a rede de 
solidariedade circunscrita e que não reconhece os sujeitos protagonistas como iguais em 
orgulho e dignidade.

Consequentemente, a desarmonia nas relações de trabalho e poder faz germinar o 
vício da transferência de responsabilidades, a desconstrução de expectativas, impactando 
negativamente nos processos de produção da saúde na prática cotidiana das equipes, que 
passam a negligenciar algumas atribuições fundamentais do modelo de vigilância à saú-
de, tais quais: o conhecimento da realidade do território; a identificação dos problemas 
e situações de risco; a realização do planejamento local; o estabelecimento de vínculo e 
confiança com os usuários; o atendimento integral de forma contínua e racionalizada; a 
coordenação de grupos de educação em saúde; a promoção de ações intersetoriais; o in-
centivo à participação popular nos conselhos locais, entre outras.

Finalmente venho concluir que na memória dos meus tempos de criança relembro 
os valores que norteavam os procedimentos humanos, e assim tenho conseguido de certa 
forma, vez ou outra, polinizar um sentimento de esperança, ao voar sobre alguns jardins, 
de que a humanidade não seja redundante ao procurar decretos morais em protocolos, e 
que o amor, a coragem, a amizade e a sabedoria possam preencher as lentes com as quais 
enxergamos a ética poética na vida.
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A CLÍNICA DAS
 QUATRO ALMAS

Em cada degrau que subi, encontrei a subida. A cada passo 
que dei, encontrei o caminho. Sempre estreito, mesmo tendo 
sido já trilhado. Sempre novo, mesmo tendo sido já visitado. 
É o caminho da vida, que não nascendo pronto, a cada subi-
da ou descida é revelado. 

(Caminhos – Damião Fernandes).

C uidar “é mais do que um ato, é uma atitude de ocupação, preocupação, responsabili-
zação e de envolvimento afetivo com o outro”22. Cuidado23 signifi ca zelo, desvelo que 

se dedica a alguém ou algo, encargo, incumbência, responsabilidade, lida, trabalho, ocu-
pação, vigilância. É a pedra fundamental da existência humana, de crescimento, de luta 
por reconhecimento (confi ança, estima e respeito)24. É a interação, sintonia e comunicação, 
permeada pela interpretação de signifi cados. 

Uma fábula é uma narrativa imaginária cujos personagens inclusive podem ser a 
própria personifi cação de qualidades e de virtudes com o objetivo de transmitir lições 
morais. Vejamos para nosso deleite o que diz a fábula-mito de Higino25, permeada por 
entrelinhas26:

22 BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 2004.
23 HOUAISS, A. Dicionário eletrônico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
24 HONNETH, A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos confl itos sociais. São Paulo: 
               34, 2004.
25 HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 2005.
26  As palavras em itálico, entre parêntesis são grifos meus.
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Certa vez (momento, circunstância), atravessando um rio (movimento, 
cotidiano), Cuidado viu (observação da realidade, territorialização) um 
pedaço de terra argilosa: cogitando (reflexão da realidade), tomou um 
pedaço e começou a lhe dar forma (ação, trabalho, coragem, atitude, 
arte, plasticidade). Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpi-
ter (interação, encontro). Cuidado pediu-lhe que desse espírito à forma 
de argila, o que ele fez de bom grado (colaboração, partilha, solicitude). 
Como Cuidado quis então dar seu nome ao que tinha dado forma, Jú-
piter o proibiu e exigiu que fosse imposto seu nome. Enquanto Cuida-
do e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a Terra (tellus) 
querendo dar o seu nome, uma vez que tinha fornecido um pedaço do 
seu corpo (conflito, dialética, retórica, alteridade, identidade). Os dispu-
tantes tomaram Saturno (senhor do tempo) como árbitro (justiça, media-
ção, respeito, reconhecimento, consenso). Saturno pronunciou a seguinte 
decisão, aparentemente equitativa: Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, 
deves receber na morte o espírito e tu, Terra, por teres dado o corpo, 
deves receber o corpo. Como, porém foi o Cuidado quem primeiro o 
formou, ele deve pertencer ao cuidado (desvelo, responsabilização) en-
quanto viver (círculo hermenêutico). Como, no entanto, sobre o nome 
há disputa, ele deve se chamar ‘homo’ (humanização), pois foi feito de 
húmus (transformação, mudança, crescimento, fertilidade) (HEIDEG-
GER apud AYRES27, 2009, p. 43).

A clínica ampliada é uma tecnologia voltada para o cuidado. Uma espécie de clínica 
do/para o cuidado. Um trabalho clínico que visa ao sujeito e à doença, à família e ao con-
texto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia. Utiliza como meios 
de trabalho, entre outros, a integração da equipe multiprofissional, a construção de víncu-
lo, a elaboração de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) conforme a vulnerabilidade de 
cada situação vivida. Busca a humanização das relações e da assistência, o protagonismo 
dos sujeitos, a responsabilidade entre eles, os vínculos solidários, a participação coletiva.

27 AYRES, J. R. C. M. Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde. Rio de Janeiro: CEPESC; 
ABRASCO, 2009.
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Na filosofia oriental dos Xintoístas o Espírito (Rei) é formado por Quatro Almas28 
(Kon), a saber: 

a) A Sachimitama desenvolve o Amor, pois tudo começa com o sentimento, desve-
lo, solicitude, atenção e carinho para com o outro, preocupação, afeto. “O essen-
cial é invisível aos olhos29”. O sujeito amado brota carinho de si, surgindo então 
o desejo de dar carinho ao outro (uma rosa, uma poesia, uma dádiva30) gerando 
um circuito de reciprocidades positivas31 (dar, receber, retribuir), permeado pela 
razão, que é quem fornece a decisão entre dar uma flor ou uma folha de urtiga;

b) A Nigimitama desenvolve a Amizade ou a Afinidade. Representa o laço social, 
a interação entre sujeitos, transformando-os, complementando-os. A livre cir-
culação de poder entre eles, de forma democrática, amistosa, sem estados de 
dominação. São as práticas de liberdade32 construindo o mundo a partir dos 
laços afetivos;

c) A Aramitama desenvolve a Coragem, para trabalhar, para moldar o barro, para 
cuidar e às vezes curar. Para derrubar a hegemonia da racionalidade fria, para 
abrir espaço para o cuidado de si e do outro, na sintonia entre os ritmos e as 
indagações. Representa a atitude;

d) A Kushimitama desenvolve a Sabedoria, significa mistério, se estrutura e se reali-
za no mundo da vida, na navegação de interesses, no jogo das relações. Constrói 
seu próprio Ser, sua identidade, sua autoconsciência. Intervém na construção da 
realidade humana para melhoramento de si e autotransformação. Isso é possível 
na medida em que o sujeito se conhece melhor. O cuidado de si é em si mesmo 
o conhecimento de si, a sabedoria. Tu te ocupas de ti?33

28  KUWAN, A. As quatro almas. Disponível em: <http://aoikuwan.com/2011/05/04/as-quatro-al-
mas/>. Acesso em: 29 out. 2012.
29 EXUPÉRY, S. O pequeno príncipe. Agir. 2006.
30 MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva. Edições 70. 2008.
31 SABOURIN, E. Marcel Mauss: da dádiva à questão da reciprocidade. Rev. Bras. Ciên. Soc., São 
Paulo, v. 23, n. 66, p. 131-138, fev. 2008.
32 FOUCAULT, M. Ditos e escritos: A ética do cuidado de si como prática da liberdade. In: Ditos & 
Escritos V - Ética, Sexualidade, Política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
33 SÓCRATES. Górgias, diálogo platônico. Disponível em: <http://br.egroups.com/group/acropo-
lis/>. Acesso em: 29 out. 2012.
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A característica de ausência de uma dicotomia entre o corpo e o espírito (Ser vivente) 
nos remete à necessidade de se cuidar, através da clínica ampliada, do plano físico (corpo 
material) e das quatro almas (plano espiritual), em busca de um projeto singular de felicida-
de, lugar onde repousa a enigmática alegria, que na parábola do rei alegre34, foi encontrada 
pelo sétimo cavaleiro do reino ao surgir a partir do reflexo luminoso da vida, no exercício 
da liberdade (representada pelas asas de um pássaro) ou mesmo na contemplação silencio-
sa e intensa de um instante ou momento de regozijo. Nesta alegoria, a verdadeira alegria 
foi descoberta quando o citado cavaleiro renunciou ao desejo de possuí-la e de submetê-la 
à sua vontade, ao seu poder, pois um desejo possessivo, egoísta, de não reciprocidade pode 
ser capaz de produzir a colheita da frustração, do medo, da ilusão e da tristeza.

O aventureiro sentiu a alegria quando conheceu a sabedoria como divergente do sa-
ber erudito, ao emergir de uma experiência de reflexão interna. Este achado surgiu da 
compreensão da inutilidade de se buscar a alegria ou a felicidade fora do seu self. A partir 
desse olhar reflexivo ele redescobriu o mundo em sua volta.

Convém advertir para o fato de que a alegria não é um estado fácil de ser manti-
do. Ela se completa através de relacionamentos intersubjetivos, está sempre sujeita a 
instabilidades cíclicas. Portanto, podemos concluir que a alegria depende do cuidado e 
das representações arriscadas e incertas da experiência humana, frente às máscaras da 
dramaturgia cotidiana35.

Na Estratégia Saúde da Família, a compreensão do impacto das transformações 
sociais somente será percebida através do diálogo entre as questões globais (o todo so-
cial) que afetam o mundo com os significados particulares (a singularidade das partes), 
produzindo sínteses singulares nos espaços de interação cotidiana entre usuários e pro-
fissionais de saúde. 

O resgate do cuidado não se faz à custa simplesmente do trabalho, mas mediante uma 
forma diferente de entender e de realizar este processo de trabalho (tal qual a que se aplica 
aos princípios da clínica ampliada) capaz de transformar (através do cuidado de si e do 

34 MARTINS, P. H. Da tragédia à alegria: a parábola do rei alegre. Disponível em: <www.libertas.
com.br/site/index.php?central=conteudo&id=409>. Acesso em: 29 out. 2012.
35 GOFFMAN, E.  A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2006.
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outro) o que outrora foi húmus (formado a partir de restos, matéria degradada, lixo) em 
humano, o que antes estava em decomposição naquilo que agora se configura como adubo 
da vida, moldado por cuidado, contendo um espírito (soprado por Júpiter) formado por 
quatro almas.
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NAVEGANDO NO
 PENSAMENTO

 CONTEMPORÂNEO36

P artindo do pressuposto de que a verdade é um processo em permanente construção/re-
construção e que o conhecimento é provisório, muitas vezes uma miragem, um canto de 

sereias, presumimos que não existem verdades absolutas ou acabadas e sim novas desco-
bertas que fazem do homem (de novo) um navegador, cruzando as correntes fi losófi cas do 
pensamento contemporâneo nos mares da vida cotidiana.

Vivemos atualmente um paradigma da transitoriedade, no qual o homem está sempre 
buscando, inventando, construindo e desenvolvendo projetos, desejoso de transformar e de 
transformar-se, sem pular de forma descompromissada de galho em galho, mas degustando 
cada fruto e folha do saber da fl oresta para vivenciar a fauna e a fl ora da diversidade social. 

Um paradigma é um modelo, um padrão, uma concepção teórica ou crenças que dire-
cionam a leitura do mundo a um contexto, orientando as investigações.

O conhecimento, conforme indica Kasik, citado por Borges e Dalbério (2007)37, é o 
processo de concretização que procede: do todo para as partes e das partes para o todo; dos 
fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos; da totalidade para as contradi-
ções e das contradições para a totalidade. Neste processo de correlação em espiral todos os 
conceitos entram em movimento recíproco e se elucidam mutuamente para atingir a concre-

36  Síntese da atividade de dispersão “Estudo Dirigido” apresentada no Mestrado Profi ssional em Saúde 
da Família – RENASF/UFRN.
37  BORGES, M. C.; DALBERIO, O. Aspectos metodológicos e fi losófi cos que orientam as pesquisas em 
educação. Revista Iberoamericana de Educación, n. 43/5, 25 jul. 2007.
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ticidade, gerando na maioria das vezes incertezas em vez da segurança de um porto segu-
ro.

Assim, um conhecimento filosófico busca o sentido da cotidianidade para formar 
uma consciência crítica na direção a um novo fundamento. Já um conhecimento religioso 
traduz uma concepção de mundo através de internalizações afetivas, éticas e de elementos 
de fé. No senso comum valores e crenças são substratos das ações e comportamentos co-
tidianos. Por fim, o conhecimento científico é o saber que necessita de métodos e técnicas 
para sistematização de conteúdo através da percepção da realidade.

Pesquisar é o verbo empregado para produzir conhecimento, é buscar respostas para inda-
gações diversas. É ato simultâneo de transmissão e reflexão dos saberes culturais, sociais, econô-
micos, psíquicos, para que haja uma reelaboração desse conhecimento. Pesquisa é:

Um esforço durável de observações, reflexões, análises e sínteses para 
descobrir as forças e as possibilidades da natureza e da vida, e trans-
formá-las em proveito da humanidade (CHIZZOTTI apud BORGES; 
DALBÉRIO, 2007, p. 1).33

O significado de epistemologia vem do Grego Episteme (conhecimento, ciência) e 
Logia (estudo). É a área da filosofia que investiga a natureza do conhecimento. E o que 
é conhecer? É acreditar em algo fazendo com que essa crença seja verdadeira a partir de 
algum critério confiável, mas será que existe alguma crença verdadeira? 

É importante se ter uma perspectiva epistemológica para esclarecer questões 
relacionadas ao desenho de pesquisa, tipo de evidência que estiver sendo coletada, de 
onde e como ela será interpretada; e para reconhecer quais desenhos funcionarão para um 
determinado conjunto de objetivos.

Método, na definição de Hegenberg (2005)38, é o processo ou o conjunto de processos 
que permite conhecer a realidade. Varia de acordo com a postura do sujeito investigador 
orientado pelas correntes filosóficas, matrizes epistêmicas, pressupostos teóricos ou teo-
rias que orientam as investigações.

Então, o objetivo deste paper é promover uma breve aproximação às três principais 

38  HEGENBERG, L. (Org.). Métodos. São Paulo: EPU, 2005.
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correntes filosóficas do pensamento contemporâneo (Positivismo, Fenomenologia e Mar-
xismo), que influenciam direta ou indiretamente as investigações científicas na atualidade. 

Tal iniciativa é relevante para a reflexão sobre o ofício do pesquisador no sentido da 
produção de conhecimentos que sirvam para melhorar as condições de vida da sociedade, 
sem que os produtos destas investigações fiquem ancorados nas margens de algum porto 
triste, corroídos pela maresia e pelo esquecimento.

A Ontologia é o estudo do Ser, da natureza da existência, busca entender o que é. Na 
busca de elucidar o que significa o saber, a epistemologia proporciona o fundamento filo-
sófico para decidir quais os tipos de conhecimentos são legítimos e adequados. 

Apenas recentemente a epistemologia pós-moderna questionou a ontologia tradicio-
nal do Ser (defendida inicialmente por Parmênides quando cogitou que a realidade era 
permanente e imutável) com noções de uma orientação pelo Devir (referente a Heráclito 
que acreditava num mundo em transformação e emergente).

Na filosofia ocidental a realidade foi vista, durante muito tempo, como composta de 
entidades claramente formadas com propriedades de representações objetivas do mundo 
exterior, orientando o pensamento para resultados precisos em vez de processos de mu-
danças. Assim, na atualidade existe ainda uma hegemonia nas orientações referentes ao 
Ser em detrimento dos pressupostos que influenciam o Devir.

Uma concepção objetivista sustenta que a realidade existe independentemente da 
consciência desta realidade. A crença na existência de uma realidade objetiva no mundo 
exterior faz com que as pesquisas sejam direcionadas, orientadas para descobrir essa ver-
dade objetiva. Surge então uma perspectiva teórica positivista. 

No Positivismo o mundo social existe externamente ao pesquisador e suas proprieda-
des podem ser medidas diretamente por meio da observação. A realidade está disponível 
ao que pode ser percebido pelos sentidos (visão, tato, olfato etc.). A investigação deve se 
basear na observação científica, na investigação empírica, não na especulação filosófica. 
Segundo esta corrente, as ciências humanas e naturais têm princípios básicos e metodoló-
gicos comuns, lidando com fatos e não com valores.
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Este paradigma decapitou o pensar filosófico, fragmentou a ideia da filosofia enten-
dida como um todo unificado e indivisível de todos os seres, abrangendo uma ordem 
significativa do Ser e dos problemas a ele referentes. Ainda elegeu como critério único 
de verdade aquilo que pode ser comprovado através da experiência, dos fatos visíveis e 
positivos. Fez surgir a necessidade da prova concreta, objetiva, clara, límpida, cristalina, 
mensurável ou quantificável para que a academia científica aprovasse algo como uma des-
coberta científica. Comungou com as ideias do Liberalismo39, do Darwinismo Social40 e 
do Utilitarismo41, o que acelerou a produção de riquezas e o crescimento econômico com 
os objetivos explícitos da elite dominante, aumentando as desigualdades sociais.

São derivados do positivismo: as investigações empíricas, os desenhos experimentais, 
a generalização indutiva, a organização das grades curriculares com disciplinas isoladas, 
alguns valores contemporâneos da sociedade, as técnicas de amostragem, os tratamentos 
estatísticos e os estudos experimentais severamente controlados.

Em uma abordagem construtivista a verdade e o sentido são criados pelas interações 
do sujeito com o mundo, são construídos e não descobertos. Os sujeitos constroem seus 
sentidos de várias formas, inclusive com relação ao mesmo fenômeno.

Mesmo com posições epistemológicas diferentes, o interpretativismo (intimamente 
ligado ao construtivismo) e o objetivismo ainda são baseados em uma ontologia do Ser. 
No subjetivismo o sentido é imposto sobre o objeto pelo sujeito. Os sujeitos constroem 
sentido, mas o fazem de dentro do inconsciente coletivo, a partir dos sonhos, das crenças 
etc. Assim, a realidade natural e a realidade social são diferentes e demandam tipos dife-
rentes de métodos.

Na Fenomenologia qualquer tentativa de entendimento da realidade social deve se 
basear nas vivências das pessoas com essa realidade para captar a experiência subjetiva do 
sujeito. É uma exploração por meio da experiência humana com o mundo da vida, de en-
tendimentos culturais predominantes. Atribui-se valor não apenas às interpretações dos 
pesquisadores, mas também aos próprios sujeitos da pesquisa.

39  Doutrina baseada na liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, 
contra as intervenções e atitudes de estabelecer pena do poder estatal.
40  Tentativa de se aplicar o Darwinismo nas sociedades humanas.
41  Perspectiva na qual as ações se limitam a uma avaliação de “custos e benefícios”. O referencial 
“ético” para as decisões é ser bem sucedido, somente o que for útil tem valor.
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Esta matriz epistemológica estuda os fenômenos em si mesmos, independente-
mente dos condicionamentos exteriores a eles. Apreende sua essência, a estrutura de 
sua significação. 

O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo, sou aberto 
ao mundo, comunico-me com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 63).42

Existe uma ilusão igualitária repleta de desigualdades subjacentes. O pesquisador 
está marcado pela realidade social de forma que toda observação está possuída por uma 
teoria e o texto (relatório de pesquisa) não escapa a uma posição no contexto político. A 
objetividade está delimitada pelo comprometimento do sujeito com sua realidade circun-
dante. Qual a pertinência e o significado das pesquisas para o desenvolvimento social?

No Brasil, as ideias do educador Paulo Freire foram sempre norteadas por uma epis-
temologia dialética, explicitada na leitura crítica da realidade de uma sociedade capitalista 
e organizada a partir da existência de oprimidos e opressores, na difusão da ideia de liber-
tação do sujeito como um Ser inconformado, autônomo e crítico (subjetividade rebelde) 
capaz de transformar situações injustas.

A contradição é a realização do pensamento, mola mestra do pensar. 

O pesquisador que aplica o método dialético compreende a realidade, 
valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade cria-
dora do sujeito que está sempre a caminho, em formação, inacabado, 
aberto para novas alternativas (CORDEIRO, 1999, p. 50).43

Nesta concepção Materialista-Dialética (Marxista), ocorrem três etapas: a Materiali-
dade do mundo indica que os fenômenos, objetos, processos da realidade são materiais; 
a Consciência tem a grande propriedade de refletir a realidade objetiva fazendo surgir às 
sensações, as percepções, representações, conceitos, juízos, pois o cérebro não pensa por 
si só. A consciência está unida à realidade material; a Prática Social indica que toda ati-

42  MERLEAU-PONTY, R. Fenomenologia da percepção. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2011.
43  CORDEIRO, D. Ciência, pesquisa e trabalho científico: uma abordagem metodológica. 2. ed. Goiâ-
nia: Ed. UCG, 1999.
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vidade material deve está voltada, orientada para transformar a natureza e a vida social. 
Ela se desenvolve e enriquece através da atividade prática e teórica (Práxis) dos diferentes 
indivíduos e coletividades.

A contradição que se apresenta na realidade objetiva é a categoria essencial do ma-
terialismo dialético (Lei da contradição, Luta dos contrários, Opressores e Oprimidos, 
Desigualdades Sociais). É a interação entre aspectos opostos que origina o movimento e o 
desenvolvimento, a transformação.

O Marxismo oferece uma linha de orientação comprometida com um projeto de 
transformação da realidade social, cuja intervenção oferece uma preocupação com a aná-
lise dialética desta realidade. Procura buscar explicações coerentes, lógicas e racionais, 
sem deixar de ressaltar a prática social como critério de verdade.

Esta ciência filosófica esclarece alguns conceitos importantes como:

●	 Ser social: relações materiais dos homens com a natureza e entre si que 
existem em forma objetiva, independente da consciência;

●	 Consciência social: são as ideias políticas, jurídicas, filosóficas, estéticas, 
religiosas etc.;

●	 Meios de produção: tudo o que os homens empregam para originar bens 
materiais (máquinas, ferramentas, energia, matérias químicas etc.);

●	 Forças produtivas: são os meios de produção, os homens, sua experiência de 
produção, seus hábitos de trabalho;

●	 Relações de produção: podem ser de cooperação, de submissão ou de um 
tipo de relações que signifique transição entre as formas assinaladas;

●	 Modos de produção: da comunidade primitiva, escravista, feudalista, 
capitalista e comunista.

Desse modo, o pesquisador que adere à matriz epistêmica do materialismo históri-
co-dialético, segundo Triviños (1995)44, deve ter presente em sua estrutura de pensamento 

44  TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Social: a pesquisa qualitativa em educação. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 1995.
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(visão de mundo) uma concepção dialética da realidade natural e social e do pensamento, 
a materialidade dos fenômenos e que estes são possíveis de conhecer. Deve estar conven-
cido de que existe uma realidade objetiva fora da consciência e que esta consciência é um 
produto resultado da evolução do material, o que significa que para o marxismo a matéria 
é o princípio primeiro e a consciência é o aspecto secundário, o derivado. 

São quatro os princípios fundamentais do materialismo-dialético:

●	 Uma sucessão histórica de doutrinas contraditórias, desenvolvendo o prin-
cípio idealista e o materialista; 

●	 O Ser determina a consciência e não o inverso; 

●	 A metafísica é o oposto da dialética, pois coloca a matéria como estática, e 
toda matéria é dialética; 

●	 A dialética é o estudo da contradição na essência das coisas.

Assim, as pesquisas orientadas pelo método dialético, revelam a historicidade do fe-
nômeno e suas relações em nível mais amplo situam o problema dentro de um contexto 
complexo, e, ao mesmo tempo, estabelece e aponta as contradições possíveis dentre os 
fenômenos investigados.

A seguir apresentamos um quadro-resumo dessas três correntes filosóficas:
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PRINCIPAIS CORRENTES FILOSÓFICAS CONTEMPORÂNEAS

POSITIVISMO

➢	 Exalta os fatos. Tem base nos dados da experiência como a única verdadeira. 
➢	 O conhecimento se afirma numa verdade comprovada jamais questionada.
➢	 Considera o método experimental o caminho para o pensamento científico. 
➢	 Defende a ideia de que tanto os fenômenos da natureza como os da sociedade são regidos 

por leis invariáveis.
➢	 Rejeita o conhecimento metafísico, devendo limitar-se aos dados imediatos da experiência.
➢	 Proclama como função essencial da ciência sua capacidade de prever.
➢	 Considera a realidade como formada por partes isoladas.
➢	 Formulou o princípio da verificação (será verdadeiro aquilo que é empiricamente verificável).
➢	 Estabeleceu uma distinção entre valor e fato. Os fatos eram objeto da ciência. Os valores eram 

apenas expressões culturais que nunca poderiam construir-se num conhecimento científico.

FENOMENOLOGIA

➢	 Trata da descrição e classificação de seus fenômenos.
➢	 Compreende o homem através do mundo (real) em que ele vive (mundo da vida).
➢	 Tem como dado a essência do fenômeno (o fenômeno em si).
➢	 Exalta a interpretação do mundo que surge intencionalmente à nossa consciência, sem 

abordar conflitos de classes e nem mudanças estruturais.
➢	 Eleva o ator, com suas percepções dos fenômenos.
➢	 Questiona o positivismo, elevando a importância do sujeito no processo de construção 

do conhecimento.

MARXISMO (MATERIALISMO-DIALÉTICO)

➢	 Considera a realidade não só como objeto de conhecimento, mas também como objeto da 
atividade.

➢	 Destaca a força dos aspectos contraditórios no processo de crescimento.
➢	 Concebe o mundo como um processo em constante movimento, mudança, transformação 

e desenvolvimento.
➢	 O método dialético é aquele que penetra no mundo dos fenômenos através de sua ação 

recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e das mudanças dialéticas que ocorrem na 
matéria e na sociedade.

➢	 Tem como categoria essencial a contradição que se apresenta na realidade objetiva.
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Hegenberg (2005)45 comenta que mil coisas já foram ditas sobre o materialismo-
dialético e outras mil foram contestações, mas parece que o método que mais caracterizou 
a dialética foi o Método Aporético de Sócrates. Uma aporia é uma espécie de “beco sem 
saída”, uma “sinuca de bico”, uma questão sem solução. Tal processo é muitas vezes, res-
guardadas as devidas proporções, praticado instintivamente por profissionais de saúde em 
rodas de conversa ou círculos de debates democráticos.

Nesta metodologia: o mediador inicialmente formula uma questão; o interlocutor 
responde convicto de estar certo (saber aparente); então o mediador analisa a resposta 
comentando suas falhas; agora o interlocutor percebe a aporia, reconhece que não sabe 
tanto; o mediador retorna até a questão e manifesta, juntamente com o interlocutor, o 
desejo de aprender, de encontrar uma resposta menos insatisfatória (construção coletiva); 
finalmente surge a formação de um conhecimento compartilhado (saber adequado) ou 
sabedoria prática.

 A excessiva especialização do saber científico, comentada por Santos (2010)46, faz 
do cientista um ignorante especializado, por não entender que o conhecimento total ou 
global também é local. O autor afirma que não há solução para este “problema” no para-
digma atual dominante, sendo necessário caminhar rumo a um paradigma emergente, 
contra hegemônico, valorizador da pluralidade metodológica onde cada método será uma 
linguagem de forma que a realidade possa responder respectivamente na língua em que 
for perguntada. 

Conforme Morin (2015)47, vivemos o Paradigma da Simplificação, originado por 
Descartes ao separar o sujeito pensante e a coisa entendida (a filosofia e a ciência). Este 
paradigma tenta colocar ordem no universo expulsando dele a desordem através da orien-
tação por princípios e leis, tranquilizando os pesquisadores pela aparente redução do mais 
complexo ao menos complexo.

Essa mitologia (no pensamento ocidental) geralmente induz a dois movimentos: uma 
disjunção, ao separar o que estava antes unido, ligado; uma redução, ao unir o que antes 

45  HEGENBERG, L. (Org.). Métodos. São Paulo: EPU, 2005.
46  SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
47  MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2015.



38

V E R S A N D O  S A Ú D E  C O L E T I V A :   T E X T O S ,  P O E M A S  E  R O D A P É S

estava diverso. Ambas as possibilidades produzem uma espécie de cegueira especializada, 
pois não permitem a visualização de que o uno pode ser múltiplo e o múltiplo pode ser uno.

A partir desta separação ocorreu uma hiperespecialização que levou cada vez mais 
à fragmentação do tecido complexo da realidade. Morin (2015)47 define a complexidade 
como “um tecido de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados”, materiali-
zando a relação paradoxal entre o Uno e o Múltiplo, para efetivar o que é cerzido (emen-
dado com arte e engenho) nos acontecimentos, ações, interações, retroações que consti-
tuem o mundo vivido.

Nesta perspectiva o conhecimento é necessário para esclarecer os traços inquietan-
tes do emaranhado ambíguo e incerto da vida cotidiana, tecendo uma espécie de para-
digma emergente, distinguindo sem separar e associando sem reduzir, onde o produto 
também se configura como produtor, formando um todo que está na parte, que por sua 
vez, está no todo.

Não existe pesquisa neutra. As pesquisas na área social e na saúde sempre estarão 
permeadas pelas correntes filosóficas do pensamento, mesmo que o pesquisador cons-
cientemente não tenha essa percepção. Nenhuma matriz epistemológica detém o conhe-
cimento total da realidade. O real é inesgotável.

Atualmente todas as três correntes comentadas (Positivismo, Fenomenologia, Mar-
xismo) estão fortemente presentes nas reflexões teóricas, políticas e práticas na sociedade 
contemporânea.

Este debate, sempre atual e necessário, reflete a dificuldade do pensamento do(s) su-
jeito(s) na apreensão de seu(s) objeto(s) de estudo frente à complexidade da vida e o es-
plendor do viver.

A lógica da concepção Materialista-Dialética (Marxismo) parece responder melhor 
às necessidades metodológicas de pesquisa na área da saúde, pela determinação social do 
processo saúde-doença-cuidado, pelo requisito de se trabalhar sobre práticas marcadoras 
de mudanças, pelo contexto histórico-crítico, para satisfazer mesmo que em parte a in-
quietude do homem, que resiste e recusa a ser apenas o que é, para ousar transformar a Si 
e o Outro na vivência do Ser rumo à imprecisão do Devir.
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Retomando a metáfora da navegação, podemos concluir que a epistemologia e o mé-
todo se relacionam com o pesquisador tal qual a bússola, a lua, o farol, as estrelas e o 
porvir se referem ao navegador, pois “O velho barco toda vez que vê o mar, fica confuso, 
com vontade de zarpar, e ver o mar às vezes bem que é preciso para ter certeza de ainda 
estar-se vivo, mesmo que o casco esteja velho e corroído”48 pela maresia, em algum cais ou 
estaleiro repletos de espatifados esqueletos navais.

48  Teixeira, R. Olhos profundos. Disponível em: <https://letras.mus.br/renato-teixeira/380154/>. 
Acesso em: 21 dez. 2015.
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PARTE II: POEMAS

PARTE II: POEMAS
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O MERLEAU (MELÔ)49 DA FENOMENOLOGIA

Se penso, logo existo50.

Sou, quando não penso.

Não sendo uno, sou misto.

Decerto busco bom senso.

Não sei de onde venho,

Muito menos aonde vou.

Arrependimentos não tenho

Nas coisas que me dou.

Busco na arte e ciência

Formar minha consciência,

Sentir toda a essência,

Dessa saudosa existência.

A Deus pertence o porvir,

Cuido do outro e de si,

Vivendo do ser ao devir,

Cantando Do Re Mi Fa Sol La Si.

49  Trocadilho entre Merleau-Ponty, o “pai” da Fenomenologia da Percepção, e Melô, de melodia.
50  René Descartes (1596-1650).
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Se sou, fui, então serei.

Ciente de que amarei

Tudo o que vivenciarei.

Em vida agradecerei

Na metáfora e analogia

Sou nuvem, brisa e poesia.

Efêmera como a morfologia

Ruída no tempo e maresia.

No dom51 e na reciprocidade

Alcancei amadurecimento

Afastei toda a maldade

Lutei por reconhecimento52.

Procuro nesta sociedade

Interpretar o todo e a parte53,

Contemplar eternamente a arte,

Dádiva de alegria e felicidade.

51  MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. São Paulo: 
Cozac Naify, 2013.
52  HONNETH, A. A luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: 
Ed. 34, 2003.
53  MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2015.
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Embarque comigo nesta viagem

Sou da terra, não de marte.

Nem tudo é ilusão ou miragem,

Nem rocha firme de um baluarte.

Se estiver nublada a vista,

A tristeza distrai o pensamento.

É preciso que a mente resista,

Sustentar na fé o encantamento.

Sorver da poesia a destreza,

Do bem-te-vi a liberdade,

De cada olhar a beleza,

Da natureza a continuidade.

Junto a ti, sabedoria e encanto.

No velho relógio, arte e teimosia.

Longe do pranto e desencanto.

Vivendo a alegoria da fantasia.
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Em cada fenômeno, uma percepção54,

Na curva da esquina, uma página.

Do livro: entrelinhas e contação,

Simbologia que sempre imagina.

Apesar dessa amplitude

Eis o paradoxo55 da finitude:

Pensando, vivo eternamente;

Morrendo, cumpro expediente.

Certeza apenas de um lugar

Entre as estrelas, no universo.

Onde repousa todo o verso

Que não consegui encontrar.

54  MERLEAU-PONTY, R. Fenomenologia da percepção. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2011.
55  Correntes de pensamentos opostos, mas que caminham juntos na interpretação de um fenômeno.



45

A MORTE DO PBL56

Em dois de maio, do módulo de avaliação57.

Trago uma feliz notícia, neste documento.

Com lágrimas cadentes, de pura emoção.

Informo em largo sorriso, um acontecimento.

Anuncio com ironia, a festa de um funeral.

Após a derradeira peleja, como relator.

Refugo de meses, em sofrimento federal.

Pois de vida boa mesmo, só o facilitador.

Credito a culpa, na pedagogia moderna.

Transformar o aprendiz, em empreendedor.

Iluminar as mentes, com sua lanterna.

Assim até Epaminondas58, seria professor.

56  Depois de aplicar a metodologia do PBL em diversos momentos durante praticamente um ano e 
meio de curso, eu ouvia dos colegas algumas reclamações de que ninguém aguentava mais esta metodolo-
gia, ou que não via a hora desta metodologia acabar. Então resolvi narrar o fi m do PBL.
57  Último módulo do curso que utilizou esta metodologia.
58  Personagem criado pelo autor.
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No início foi lindo, um descobrimento.

Aprendi atento, todo o regulamento.

Melhorei sim, o meu relacionamento.

Nos estudos adquiri, até planejamento.

Atravessei mares de ideias, e tempestades.

Procurando os objetivos, de aprendizagem.

Naufraguei nas hipóteses, e nas verdades.

Na poesia fiz do contexto, uma miragem.

Decorei e me esqueci, dos sete passos59.

Encontrei-me, porém, nos descompassos.

Treinei meu talento, na coordenação.

Brilhei no teatro, da apresentação.

59  Passos do PBL: 1 - Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos; 2 - Iden-
tificar as questões propostas pelo enunciado; 3 - Oferecer explicações para estas questões com base no 
conhecimento prévio que o grupo tem sobre o assunto (Brainstorm, Tempestade de Ideias); 4 - Resumo das 
explicações (Formulação das Hipóteses); 5 - Estabelecer objetivos de aprendizagem; 6 - Estudo individual 
respeitando os objetivos; 7 - Rediscussão no grupo tutorial dos avanços do conhecimento obtidos pelo gru-
po (Solução do Problema).
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Com o passar do tempo, veio a repetição.

Tal qual a pesquisa quali60, a saturação.

Sem querer ser taxado, pela ingratidão.

Venho sepultar em paz, esta provação.

Agradeço a meus colegas, o engajamento.

Se não fiz tudo a contento, eu lamento.

Desculpe vocês, qualquer aborrecimento.

Dou-lhes a nota máxima, por merecimento.

Receberei as condolências, em bebedeira.

Em uma taberna qualquer, na saideira.

C’est la vie, Monsieur, Mademoiselle.

Infelizmente aqui jaz enfim, o PBL.

60  Pesquisa de natureza qualitativa.
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A PRECEPTORIA POÉTICA61

Sempre sonhei com um SUS62 de qualidade

Persegui em muitos invernos esse objetivo

Caçando na linguística qualquer adjetivo

Capaz de transformá-lo em realidade.

Tomei conhecimento através de um edital

Em um convênio com a secretaria municipal

Um tal programa de educação tutorial

Que era mais do que uma atividade pontual.

Eu, que nunca fui chegado a uma polêmica,

Vi naquela ocasião grande oportunidade:

Turbinar a vida profi ssional e acadêmica

Enlaçando serviço, ensino e comunidade.

Confesso que nunca tive a pretensão

Nem por vocação, vaidade ou imposição,

De ser professor com pompa e circunstância,

Faltava-me o preparo e sobrava ignorância.

61  Síntese Poética inspirada em meu trajeto enquanto Preceptor do Programa de Educação Tutorial 
para o Trabalho na Saúde (PET-Saúde) e Residência Multiprofi ssional de Saúde (UFRN).
62  Sistema Único de Saúde.
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Então, por tamanha ironia do destino,

Seria a partir de outrora um preceptor,

Uma pessoa que mesmo cheia de desatino

Seria um orientador, um tipo de instrutor.

Até mesmo um aprendiz de pesquisador

Que, subordinado a um cacique tutor,

Assumiria uma função de receptor,

Exerceria o papel de um facilitador.

Recrutado em treinamento de habilidades

Fui até mecânico de oficina pedagógica

Coloquei em todo o caos alguma lógica

Resgatando adormecidas capacidades.

Descobri ter um pouco de competência

Ao coordenar uma tribo de estudantes

Muitas vezes indiferentes e arrogantes

Frente ao momento ímpar da convivência
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Tomei parte da rotina em planejamentos

Na melodia da tocada interdisciplinar

Partindo de sutis questionamentos

Botando a cachola para funcionar

Aprendi a desenvolver a teimosia

Como forma de educação permanente

Apelando quase sempre à poesia

Quando estiver sozinho, descontente.

Acredito contribuir com a esperança

Buscando a aprendizagem significativa

Mesmo sabendo que na saúde coletiva

Quem espera quase sempre nunca alcança.
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UM SONHO ESQUISITO63

Ontem tive um sonho bastante esquisito

Talvez fosse apenas um pesadelo terrível

Uma espécie de breve terror explícito

Não pensava ser tal coisa possível.

Sonhei que era a morte e que iria morrer

Por fazer tantos anos a humanidade sofrer

E as últimas palavras eu deveria dizer

Condenado por todos, não merecia viver.

Proferi o seguinte encarnando a fi gura:

Em primeiro lugar eu vos peço perdão

Pois gerei tanta tristeza e indignação,

Causei muitos males, e quanta amargura.

Esmagando os desejos de felicidade

Espalhando decretos de calamidade

Promovendo a perda do ente querido

Sem o devido reparo do que fora perdido.

63  Escrito para prestigiar o colóquio: A Terminalidade diante da vida e os desafi os da Atenção Pri-
mária. 
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Sem nenhuma dúvida mereço a sentença

Mobilizei tantas vezes de forma intensa

Emoções e sentimentos tão negativos

Sofrimentos individuais e também coletivos.

Encontrei no homem um concorrente

Acelerando o meu trabalho adiante

Destruindo e matando seu semelhante

E o pior, de maneira até consciente.

Reconheço o carinho e a dedicação

De quem cuida dos que em breve partirão

Confortando quem tem descanso merecido

Confesso que tal ofício não será esquecido

Entretanto considerem que sou parte da vida

Não adianta o desprezo de forma atrevida

Negar minha presença empobrece a existência

Revela ainda uma tamanha inexperiência.
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Percebam que eu não venho de fora

Pertenço à vida desde os nascimentos

Logo, lamento, não posso ir embora.

O ciclo da vida tem vários momentos

Ao nascer tem início nossa jornada

Seguiremos morrendo a cada minuto

Cada perda a contento será lamentada

À medida que o tempo ficar diminuto

O que chamais de morrer

É acabar de morrer

E o que chamais de nascer

É começar a morrer

E o que chamais de viver

É morrer vivendo64.

Na manhã seguinte acordei de repente

Refleti sobre a morte fiquei mais sapiente

Bateu uma tremenda crise de identidade

Queria saber mais, fiquei cheio de vontade.

64  Quevedo.
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Fui assistir ao Colóquio de Terminalidade

Perguntar ao (Ey)mar(d)65 sobre espiritualidade

Sustentar minha fé na religiosidade

Saber se a morte ilumina a vida de verdade

Tenho certeza apenas de um lugar

Em algum ponto do universo

Onde dorme em paz cada verso

Que não conseguir em vida encontrar

65  Um dos palestrantes: Prof. Eymard Vasconcelos.
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VIDA OU MORTE? EIS A QUESTÃO66

Boa tarde caro colega participante,

Sou Epaminondas, seu criado, virtuoso.

Amante da arte, sou poeta aspirante

Neste encontro singular maravilhoso.

Fui convidado a ser um protagonista

Fazer parte desta (des) organização.

Ao som da bela melodia intimista67,

Arquitetei esta breve contação.

Olhando a imagem na tela de Klimt68

Vida, morte, uma fronteira e um rio,

Inspirado no tema deste colóquio

Resolvi fi losofar sobre o seguinte:

66  Foi originalmente produzido para o colóquio sobre A Terminalidade diante da vida e os desafi os da 
Atenção Primária.  
67  A poesia foi recitada ao som do violino, brilhantemente interpretado (tocado) por Eliane Lucas, 
musicista, na época, estudante de Psicologia e bolsista de iniciação científi ca, responsável por melodias en-
cantadas capazes de fazer, até os poetas mais amadores, drenar seus abscessos em versos.
68  Obra que retrata um rio separando o mundo da vida e o mundo da morte.
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No imaginário da cultura ocidental

A morte não tem boa representação

Embora seja um fenômeno natural

É vista como castigo e purgação.

Companheira do inverno da estação finita

Chega sempre sem avisar em qual momento

Cumprindo enfim sua missão maldita

De arrancar a vida sem deixar alento

Não adianta suplicar misericórdia

Se uma vida inocente for a primeira

Nem saberás se enxergarás a cor do dia

Ou se morrerás após sofrer a noite inteira

É certo que devemos uma morte à natureza

E chegará num dia inesperado e sem licença

De nada adiantará indiferença ou avareza

Qualquer que seja a cor, a classe ou crença.

Mas, se vencer a morte é uma ilusão,

Na vida o que faz sofrer não é morrer.

É o frio do abandono e da solidão

Que o homem teima em não compreender
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Feliz quem partir sem sofrimento

Se dormir em paz e inconsciente.

Quem sabe é melhor estar demente

E na hora final sem entendimento.

Saber ser mortal já é um tormento

Bendito seja este desconhecimento

Agora e na hora de nossa morte, amém.

Melhor o mistério que a todos convém.

Se temeres a má sorte que a vida contém

Não fujas da morte que a morte já vem.

Por limitar o espaço e o tempo da lida

Ensina a quem vive o brilho da vida

Escreva uma vida de felicidades

Agregue sentido em cada atitude

Esqueça a maldade e as tolas vaidades

E cumprirás a tua missão em paz na finitude.
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E AGORA, EPAMINONDAS?69

Coloquei na reunião de planejamento70

A ocorrência de uma situação-problema.

Se a bandeira da integralidade é o lema

Suplico deliberar um encaminhamento.

Pedi aos participantes: apoio e compreensão;

Da equipe multiprofi ssional: a racionalidade;

Combinar informação, refl exão e ação;

Promover saúde no desafi o da equidade.

Trata-se de um caso de afronta à dignidade

De um povo que luta para ser reconhecido,

E a nossa sociedade parece ter se esquecido

Que a cultura cigana é parte da humanidade.

69  Feito para atender a um pedido do Professor Antônio Medeiros Júnior, do Mestrado Profi ssional 
em Saúde da Família no Nordeste. 
70  Reunião entre equipes de Saúde para Planejamento Local das Ações.
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Se todos merecem afeto, estima e respeito,

Os ciganos encontram o mais vil preconceito

Vivendo e sofrendo com temor a desconfiança

De que ameaçam o sossego de toda vizinhança.

Não sabia que teria nômades no meu território

Migrando até dentro da área de abrangência,

Exigindo atendimento universal e compulsório,

Causando na rotina tamanha interferência.

Acolhi os representantes, me senti importante,

Fiquei preocupado com a tarefa de adiante:

Planejar o cuidado, promover e prevenir.

Coruja piou, galo cantou, não pude dormir.



60

Observei com interesse cada momento

Parecia às vezes com um triste lamento.

Tradição decadente, sem memória na mente71,

Histórias do passado e glórias no presente.

A higiene displicente, o corpo todo doente,

A boca carente, sem ter nenhum dente72.

Discriminação social e o vil sofrimento.

Palavras ciganas marcaram o pensamento:

E agora, Epaminondas? Tá vendo a barbaridade?

Ajude a nossa gente com a sua autoridade!

Como é que se resolve tamanha iniquidade?

Mudará a vida do povo ou ficará só na vontade?

71  Não quis dizer que a cultura cigana não tinha tradição. Percebia, na ocasião, que este grupo, 
especificamente, precisava retomar suas singulares e encantadoras tradições. 
72  Não quero inferir que o povo Cigano tenha sempre um perfil social e sanitário depreciado, mas 
essas carências estavam presentes nos sujeitos (Ciganos) que convivi (e assisti) durante alguns anos de 
minha prática profissional.
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A RUA DA PERDIÇÃO73

Amigos eu vou narrar um episódio que ocorreu

Me dê um tiquin de paciência, um só minutin seu

Mode eu poder contar o que de fato aconteceu.

Certo de sua ajuda agradeço a colaboração

Contarei uma aventura, o desafi o de uma ocasião,

O dia que uma Dotôra conheceu a rua da perdição.

Nunca imaginei os desafi os que enfrentaria

Na Unidade de Saúde na qual trabalharia,

Quando entrei na Estratégia Saúde da Família.

Cheguei assustado sem treinamento de introdução

Pra saber equidade, integralidade, universalização.

Virei até mecânico na ofi cina de territorialização.

Tive coragem providenciando as minhas leituras.

Tracei tudo o que a traça não comia nas literaturas.

Li os decretos, portarias, tudo que era lei e norma.

Pra ter a certeza de que cumpriria de alguma forma

Tudo aquilo que fazia parte da minha obrigação.

73  Baseado em uma narração feita pela colega de curso Marsilene Gomes. O nome Márcia Elena é 
fi ctício e foi uma homenagem (trocadilho) a ela.
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Tamanhas atribuições me pesavam na consciência.

Combinar eficácia com efetividade e eficiência.

Transformar fio de descuido em linha de cuidado.

Não era nunca suficiente o que havia estudado.

Apesar de toda essa confusão de horizontes.

Boa vontade tínhamos de sobra, aos montes.

Não havia na equipe uma pessoa mais serena

Do que minha colega, a Dotôra Márcia Elena.

Aqui começa a parte séria da história.

Para aplicar, se não me falha a memória,

A promoção da saúde, a prevenção da doença.

Tivemos que quebrar preconceito e crença.

Fazendo campanha de saúde e educação,

Incluindo tudo o que era gente, população,

Que tivesse na área, num tal de cadastramento.

Até quem vivia largado, assim ao relento,

Receberia a equipe na casa, em visitação.

Foi quando soubemos de fato e de direito

Deixando todos bem assim, meio sem jeito.

Da existência de um antro de raparigagem

Onde reinaria livre tudo o que era sacanagem.
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Márcia Elena foi quem ficou com mais ansiedade

Não imaginava aquilo bem ali perto, de verdade.

E agora? Teria que visitar aquela atrocidade?

Pensando, dava um nervoso, tamanha a curiosidade.

Alguém disse: está na portaria do Ministério

Vamos todos juntos acabar logo com esse mistério

Planejamos e combinamos como fazer, o dia inteiro.

Para enfim visitar aquele beréu, cabaré, puteiro.

Márcia Elena estava bastante preocupada

Por que fui me meter nesta terrível empreitada?

Logo eu que sempre fui uma moça endireitada

De família, meio abilolada, puritana, recatada.

Vai que lá eu encontro alguém conhecido.

Nem tirei minhas férias, teria desaparecido.

E a Agente de Saúde ria de todo o acontecido.

Quando chegamos foi uma baita surpresa

Um local afastado com muita pobreza.

De certa forma para nossa estranheza

Não era uma casa, mas uma rua inteira.

Pra que tanto furdunço, tanta besteira.

Ainda era de tarde sem muito movimento
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Certeza a noite seria maior o divertimento.

Tinha bicicleta, moto e até um carro de luxo.

Alguns homens bem feios parecendo um bruxo.

Diversos bares estavam abertos a esperar

Por certo a chegada de mais gente no lugar

A música brega soava em todos os cantos

Amado Batista, Bartô Galeno e Carlos Santos,

No surrado som abafado de uma fita k-7 basf.

Uma senhora conversava com a colega do NASF74.

Estava cansada desta vida decadente

Já se foi a época que por ali dava gente

Falava e assobiava aquela velha cantiga

Contou ser de lá a meretriz mais antiga.

Era a lendária Maria das Calças Frouxas.

Lavava, engomava roupas, fazia trouxas.

Não havia nenhuma alegria naquele rosto.

Relatou que as meninas não procuram o posto.

Não havia naquele lugar nenhuma indecência.

As grampolas que passavam faziam reverência.

A blusa desbotada, as sandalinhas rasteiras.

74  Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
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Algumas até eram, de certa forma, faceiras.

Interessadas na saúde mostravam prudência

Fazendo com segurança sua sobrevivência.

Mas, o que existia mesmo era muita carência.

Garotas magrinhas faltando alguns dentes.

Largadas na vida sem ter nem parentes.

As peles manchadas e os olhares carentes.

Quantas tristezas, histórias de calamidade,

Da vida sofrida na periferia da cidade.

A foto do filho, as lágrimas de saudade.

O trabalho precoce sem frequentar escola.

O comércio do corpo a preço de esmola.

O desconhecimento, o estigma, as ausências.

O preconceito e todas as suas consequências

Causando em todas elas uma vida descontente

Mesmo assim receberam nossa equipe valente.

Aprendemos assim, de supetão, nesta vivência

O que de nenhum livro tivemos nem influência.

Para desenvolver qualquer humanescência

Não basta apenas família, emprego, universidade,

Mas também vontade, atitude e solidariedade.
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O SACERDÓCIO DA MEDICINA75

Senhoras e senhores boa tarde prestem atenção

Na história que vou narrar com razão e emoção

Foi um episódio verídico o que aconteceu

Bem que poderia ocorrer até com você ou eu

Vamos acompanhar, larga de manha, deixe de ócio

O dia em que uma Dotôra fez da medicina um sacerdócio

O fato se passou num lugar, nem tão perto nem tão longe,

Não envolveu padre, nem freira, nem pastor, nem monge,

Foi onde o vento faz curva e a galinha cisca pra frente,

Pois tenha a certeza viu, que abalou foi muita gente.

Aconteceu do litoral pra onde o agreste caminha

Numa cidade do interior chamada de Goianinha76

Quando uma doutora foi atender lá na comunidade

Não no consultório no centro da cidade

Mas nas profundezas do campo, numa propriedade.

75  Baseado em outra narrativa feita por Marsilene Gomes (Márcia Elena).
76  O nome da cidade de Goianinha foi apenas por questão de rima. Este causo não aconteceu nessa 
bela cidade.
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Foi surpresa danada pra quem foi trabalhar

Não tinha maca nem mesa nem aonde se assentar

Pois se tratava, pia só, da igreja do lugar.

E o povo há bastante tempo esperando consultar.

Quando ela percebeu o que estava acontecendo

Não queria ofender aquele povo nem criar discórdia

Pensou desesperada em forma de lamento

Valei-me nossa senhora me tire desse sofrimento

Valei-me meu São Francisco me tenha misericórdia

Isso não existe, não pode ser de verdade.

Tudo é uma afronta para a minha dignidade.

Valei-me Santo Expedito me tira desse sufoco.

O local era tão humilde não tinha nem o reboco.

Por que será que isso acontece sempre comigo?

Joguei na cruz uma pedra para ter este castigo?
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Só tinha o altar para ser o consultório

E um punhadin de remédio, nem tinha colutório.

E o povo esperando com impaciência

E a Dotôra nervosa até sentindo dormência

Foi lá atender mesmo contra a vontade

Tava lá, Madalena77 e Epaminondas, seu cumpade.

Quando terminou a peleja, foi falar com o prefeito.

Não iria trabalhar mais nunca daquele jeito

E foi desta forma que a confusão teve começo

O povo estranhou, mas depois lhe teve apreço.

Ficaram foi bem atentos, não se fizeram de rogado.

Não deixaram acontecer de novo o feito.

Pra não ter que ver o futuro repetir o passado78.

77  Madalena era o pseudônimo de outra colega de curso (Maria Betânia).
78  O mote desta atividade pedagógica era produzir uma narrativa sobre uma situação desumana do 
passado, e que não fosse repetida no futuro (para não ver o futuro repetir o passado). 
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O QUE É SER APOIADOR?79

É ser como foi José, pai de nosso Senhor.

Um carpinteiro, marceneiro e montador.

Juntar pedaços de tudo o que é servidor

Resgatar a força perene do trabalhador.

Transformar toda mazela e desmotivação,

Em uma fi rme capacidade de reconstrução,

Alistar um verdadeiro exército mobilizador,

Balançar redes neste encontro disparador.

Respeitar em cada mente a sua singularidade,

Afastar do coração toda mágoa e maldade.

De um tempo que voou sem deixar nem saudade.

Afi rmar o SUS na veia mesmo com difi culdade.

79  Feito sobre a função de Apoiador da Política Nacional de Humanização.
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Você está convidado a voltar a ser feliz,

Fazer deste momento um tipo de chamariz.

Receba o sopro desta brisa, no seu peito,

Ventile suas dúvidas, recupere seu respeito.

Assuma sua vontade para ter participação.

É hora de reviver a merecida valorização.

Pule, grite, chore, faça esta articulação.

Puxe com vigor o cordão da humanização.

Não fique aí sozinho dentro da sua catraia.

Mostre a esta cidade que o SUS é sua praia.

Até mesmo Epaminondas, humilde sonhador.

Virou assim de repente, também um apoiador.
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A PROVA DA PROFICIÊNCIA80

Numa chuvosa manhã de julho abri meu olho

Indo até a universidade fazer um desmando

Reclamando por não estar em casa de molho

Tossia, espirrava e achava que estava mofando.

Por esse maluco tempo81 todo em fuleiragem

Tinha se esquecido de vestir a minha capa

Implorava não repetir mais tal passagem

Não tinha comido ainda nem a minha papa82.

Quando saí apressado da minha maloca

Prevenido estava de qualquer turbulência

Pelo risco de ligar a sonora motoca

E cair vergonhosamente em fl atulência

80  O curso de Mestrado exigia que fosse entregue à Secretaria um certifi cado ou declaração de pro-
fi ciência em língua estrangeira. Os alunos teriam um prazo de um ano para providenciar essa demanda. 
Muitos colegas, inclusive Epaminondas, foram fazer a prova organizada pela UFRN.
81  O tempo estava chuvoso durante toda a semana anterior ao dia da prova.
82  Havia saído para fazer a prova sem ter tomado café da manhã.



72

Fui fazer a maldita prova de proficiência

Para poder ter no Mestrado maior eficiência

Não pensei ter tanta alegria aqui comigo

Quando fiquei mais feliz do que pinto no lixo

Ao poder de repente rever83 algum amigo

Esta peleja ninguém merecia, nem bicho.

E mais colegas chegando todos a assuntar

Logo o sol voltou a aparecer e começou a raiar.

Lá estava Marise, a voz da experiência.

E Marsilene com seu encantamento

Danielle e Neuma com sua eloquência.

Maria Betânia me trouxe alento

Tava presente inté cumade Madalena84

Para deixar toda essa lambança mais amena

Senhor! Livrai-me de todos os males

Também vi Andrea e Thales.

83  A prova foi realizada no mês de julho, durante o período de férias.
84  Personagem dos contos de Epaminondas, sua comadre (a colega Maria Betânia).
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Estava tão nervoso com aquela malvadeza

Só melhorei depois que eu vi Andrezza

Abracei Carol, com todo o seu cacife

Adriana, Ligiana e Francijane, vindo lá do Recife.

Só faltava então Sibele85 com a lista de frequência

Deixe de lorota, tenha juízo, tome ciência.

Entramos finalmente onde o suplício ia começar

Quanta gente havia naquele maldito lugar.

Um fiscal bossal começou a me encarar

Indicou o diabo do local onde eu iria ficar

Justo do lado do sol foi onde fui me assentá

Numa cadeira mais dura do que a mesa de Fransuá86

Não tava nem Edvânia87 mode esfriar o ar

Então foi quando eu passei a observar

Que tinha gente vestida com tanta imponência

E algumas mocinhas beirando a indecência

85  A Coordenadora do curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família, Professora Geórgia 
Sibele.
86 Fransuá (François) foi um personagem de uma anedota que um professor do Mestrado contou para 
a turma em um momento de lazer. Acabou, durante algum tempo, sendo o apelido desse mesmo professor. 
87  Secretária do Mestrado, que ficava com o controle remoto do ar condicionado, e aumentava ou 
diminuía a temperatura da sala, a pedido dos alunos ou dos professores.



74

Ah! Não fosse a indesejável impotência.

Não demorou logo comecei a suar.

Pois uma hora chove outra hora esquenta

Começa então o certame, só resta agora rezar.

O sol castigando a moleira, ninguém aguenta.

Um sofrimento terrível que só indo lá e vendo

E eu acabei a prova mesmo assim, sofrendo.

Quando eu saí de tão grande isolamento

Não vi mais ninguém, que entristecimento.

Não havia alma conhecida no estabelecimento

Restou enfim contar todo o meu lamento

Da tristeza que senti por um momento

Um breve, porém profundo sofrimento.

Povo apressado, todo esse corrimento.
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Deixaram Epaminondas sozinho ao relento.

Lágrima teimosa caiu por atrevimento,

Percorreu meu rosto e secou em esquecimento

A tempestade passou não estava mais chovendo

Pude me contentar ao imaginar e ir percebendo

O breve agosto em que voltaria a todos encontrar88

Aqui, ali ou acolá, em todo e qualquer que seja o lugar.

Que não seja nesta correria com toda essa demência

Não de novo no dia da maldita prova de proficiência89.

88  As aulas recomeçariam no mês de agosto, pois a prova de proficiência foi feita no período de férias.
89  Todos os nomes próprios são homenagens aos colegas do curso de Mestrado.
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VERBOS DO ACOLHER

Receber, aceitar, auscultar.

Ouvir atento e disponível,

Resolver, encaminhar, orientar,

Universalizar o acesso, se possível.

Transformar quem acolhe e o acolhido;

Duelar entre serviço e demanda

Buscar de forma mais humana

Aliviar o sofrimento vivido.

Priorizar a demanda e a necessidade,

Gerir dúvida, mito, queixa e ansiedade.

Ousar ser humano apesar do dilema

Organizar o cuidado a partir do problema.
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REDE DE CONVERSA90

Introdução

Boa tarde, lindas senhoras, nobres senhores,

Quanta honra, tanta estima não tem preço.

Caros colegas, lindos amigos, novos amores, 

Na verdade, isso é mais do que eu mereço.

Peço a todos, um pouquinho de paciência,

Mode contar procês, esta minha experiência.

Foi uma vivência, assim tão interessante,

Que fez de todo participante, um militante.

Transformando conversa, em uma rede,

Tecendo na prática, uma bela missão,

Saindo da inércia, de uma fria parede,

Formando um projeto, uma viva extensão.

90  Trata-se de uma Síntese Poética de um Projeto de Extensão, apresentada na IV Mostra Nacional 
de Atenção Básica, promovida pelo Ministério da Saúde no ano de 2014, em Brasília (DF). Resolvi pre-
servar o poema original, que incluiu alguns versos de poesias anteriores, por se tratar de uma apresentação 
seguindo o mote do congresso: como você conta o que você faz?
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Objetivo geral

Promover dinâmicas, atividades interativas,

Levar Estudantes, Usuários e Profissionais,

A compartilhar posturas reflexivas,

Durante o trânsito, nas Redes Sociais.

Objetivos específicos

Mapear os nós e fios, das redes que encontrar,

Em tudo o que for lugar, que se possa amostrar;

Usar métodos que provoquem problematizações

Induzindo, buscando saídas e soluções;

Fazer da crítica cotidiana, uma atitude,

Aproveitando as ações de promoção à saúde.

Metodologia

Se for mar, toda a poesia,

Seja cordel, ou cantoria,

Venha com fé, e alegria,

Sem ferrugem, e maresia,

Na metáfora, e alegoria.
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Qualquer que seja a moda,

Em que se possa conversar,

Na ciranda ou numa roda,

Dançar, cantar e balançar,

Movimentar feito rede ou mar. 

Referencial de abstração

No dom e na reciprocidade,

Alcançar amadurecimento,

Afastar toda a maldade,

Lutar por reconhecimento91.

Resultados/discussão

Sonhar com um SUS de qualidade,

É perseguir nos invernos este objetivo,

Caçar na linguística qualquer adjetivo,

Capaz de torná-lo uma realidade.

Providenciar rodas de leitura,

Ler decreto, portaria, lei e norma,

Traçar feito traça a literatura,

Levando cidadania em qualquer forma.

91  A Extensão foi inspirada nas Teorias da Dádiva (Dom) e do Reconhecimento.
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Fazer campanha de saúde e educação,

Quebrar preconceitos, respeitar crenças,

Incluir tudo o que for gente, população,

Para promover saúde e prevenir doenças.

Tomar parte da rotina em planejamentos,

Na melodia da tocada interdisciplinar,

Partindo de sutis questionamentos,

Botando a cachola para funcionar.

Considerações finais

Você está convidado a lutar para ser feliz,

Afirmar o SUS na veia mesmo com dificuldade,

Fazer desses momentos um tipo de chamariz,

Respeitar em cada mente a sua singularidade.

Não fique aí sozinho dentro da sua catraia,

Articule o serviço, ensino e comunidade,

Mostre a esta cidade que o SUS é sua praia,

Solte a sua luz, transforme a realidade.
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CULTURA DA PAZ E CULTIVO DA VIDA92

Introdução

Bom dia para meus professores,

Tutores, colegas e preceptores,

Constelação de sonhadores,

De penitentes e sofredores.

O Saci de Monte Líbano93

Pensa e faz a sua parte.

Valoriza o ser humano

Na ciência, fi losofi a e arte.

E na saúde coletiva

Cultiva até a vida

Numa mostra interativa

De cultura de muita paz

E de uma forma atrevida

Mostra como é que se faz.

92  Síntese Poética de um Projeto de Intervenção realizado pelos alunos da Disciplina Saúde e 
Cidadania (SACI), turma 2014.1, do Grupo Tutorial Monte Líbano. A poesia representou uma forma de 
feedback, durante avaliação interativa das ações realizadas pelo grupo.
93  Nosso Grupo Tutorial.
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Objetivos

Despertar nos sujeitos a consciência

Sobre as várias formas de violência94;

Organizar uma oficina complementar

De cultivo de uma horta alimentar95.

Metodologia

Selecionamos o problema

Trabalhamos a prioridade

A criatividade foi o lema

Demonstrou maturidade.

Despertamos a sensibilidade

Na fenomenologia da percepção

E na singular sutilidade

Valorizamos a interpretação.

Foram momentos de criação

Da observação à dialética

No referencial de abstração

Da fotografia e imagética96.

94  O primeiro momento da intervenção foi abordado o tema Cultura da Paz.
95  Na segunda etapa da ação foi realizada uma oficina de confecção de uma Horta Vertical, para sim-
bolizar o Cultivo da Vida. 
96  Uma das estratégias utilizadas foi um painel interativo composto de fotografias e imagens sobre as 
diversas formas de violência, despertando a sensibilização dos escolares da rede municipal de ensino acerca 
deste tema.
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Resultados e Discussão

Ousamos utilizar a imagem

Correspondendo às expectativas

De aplicar metodologias ativas

Nos cenários reais de aprendizagem.

Semeando no plantio do fitoterápico

A partilha coletiva da solidariedade

Agregando teoria e sentido prático

Resistente aos vícios e a ociosidade.

A nossa empolgação era tanta

Não perdoou nem a Semana Santa97

Lá estava eu em plena procissão

Pensando: alface, capim e pimentão.

Ajude! Jesus, a levar minha cruz,

Tomate, coentro, cidreira e mastruz.

Juntando as garrafas virei catador,

No jardim da escola plantei uma flor.

97  Escrevi a maior parte desta Síntese durante a Semana Santa.
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Conclusão

Para fazer qualquer mudança

Com a força, fé e propriedade.

Há de se plantar a esperança

Despertar toda a curiosidade

Guardar na mente com certeza

O exemplo do morador de rua98

Fazer do vivido uma riqueza

Mostrar a realidade nua e crua.

Venceu o vício e a amargura

Contou em paródia sua cultura

Falou da violência institucional

E do descaso da exclusão social.

98  Um ex-morador de rua fez um fechamento da intervenção, dando um depoimento vivo e real 
(parte em forma de paródia) sobre as dificuldades que enfrentou, e sobre a fundação de uma ONG (na qual 
é Presidente) que defende os direitos de quem não tem domicílio para morar.
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Levou coragem, consciência e história.

Deu a volta por cima, no caminho sem volta.

Suprimiu, quem sabe, toda a revolta.

Ganhou visibilidade, ficou na memória.

Encantado com a força da juventude

Agradeço a todos esta oportunidade

Partilhar esta ideia é uma virtude:

Não à violência, sim à dignidade.
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CONVITE DE ENCERRAMENTO99

Amado Mestre, querido amigo,
Reforço o convite da celebração.

Venha por favor, brindar comigo,
Realizar um encontro com emoção

Comemorar enfi m a nossa vitória
Reencontrando quem amo de coração
Relembrar o que foi retido na memória
Nos tempos de muita glória e sofridão.

Vai ter casa, comida e roupa lavada.
Tanta mordomia será uma mamada.
Cansei de te ver através de uma lente
Quero poder te olhar pessoalmente.

99  Na ocasião fi quei com a missão de estimular meus colegas concluintes a participarem do evento de 
encerramento realizado na cidade de Fortaleza, junto com todos os alunos das seis Universidades Nucleado-
ras. Fiz esse convite, de forma poética, tentando melhorar a persuasão.
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Sem cutucar mensagem no celular.
Assumo o meu atraso secular.

Eu sou do tempo em que curtir
Nada mais era do que sentir

O laço do teu abraço leal,
Sua presença imediata e real.

Venha compartilhar a certeza.

Confessar certamente aonde for
Que viveremos algo mais do que amor

Enquanto acolhidos em Fortaleza.
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O QUE É SER MESTRE EM SAÚDE DA FAMÍLIA?100

É ser um navegador, mestre do mar,
Na chuva ou em dia ensolarado,
Alternar em ondas o caminhar,

Combinar experiência e aprendizado.

É ser juiz, jurado e narrador,
Além das histórias de pescador,

Dos confl itos e consensos do vivido,
Partilhar cada signifi cado e sentido.

Arquitetar projetos comunitários,
Aprofundar vivências em seminários,
Caríssimos Monsieur e Mademoiselle,
Aprender e aplicar em tudo, o PBL.

Atravessar mares de ideias e tempestades,
Procurar os objetivos de aprendizagem,

Naufragar nas hipóteses e verdades,
Contestar, na poesia, cada miragem.

100  Trata-se da fala que fi z no evento de encerramento do Mestrado. Recebi esta incumbência por ser 
representante discente no colegiado do curso. Combinei versos novos e antigos, desenvolvendo o tema que 
foi pedido pela Coordenação da RENASF: O que é ser Mestre em Saúde da Família?
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Decorar e esquecer os sete passos,
Porém encontrar-se nos descompassos,

Treinar o talento na coordenação,
Brilhar no teatro da apresentação.

Tornar parte da rotina em planejamentos
Na melodia da tocada interdisciplinar,

Partindo de sutis questionamentos,
Botando a cachola para funcionar.

Promover dinâmicas, atividades interativas,
Com estudantes, usuários e profissionais,

Compartilhar posturas reflexivas,
Nos congressos e eventos nacionais.

Provocar, induzir problematizações,
Buscar todas as saídas e soluções,

Fazer da crítica cotidiana uma atitude,
Durante as ações de promoção à saúde.
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Formar em tudo uma poesia,
Seja um cordel ou cantoria,
Sem ferrugem nem maresia,

Na metáfora e alegoria.
Com muita fé e alegria.

Qualquer que seja a moda,
Em que se possa conversar,
Na ciranda ou numa roda,
Dançar, cantar, balançar,

Movimentar na rede ou mar.

Andar pelo mundo afora
Na madrugada ou amanhecer,
Aluno RENASF101 faz a hora

Não espera acontecer.

101  Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família.
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MARIA DA PAZ

Bom dia, meu pessoal,

Povo lindo da SACI,

Meu nome é Maria da Paz102,

Hoje o dia é especial.

Vou contar sem demora

Uma história pra você.

Sou adulta e sou criança,

Vim da caixa de Pandora,

Represento a esperança,

Sou a Mascote do GT.

Na Corte de Monte Líbano,

Sou rainha do manguezal103,

Arquiteta do meu destino,

Paisagista do meu quintal.

102  Maria da Paz foi uma bonequinha escolhida coletivamente para ser a mascote da turma SACI 
2014.2 do Grupo Tutorial Monte Líbano, após uma dinâmica de apresentação e integração denominada 
Caixa de Pandora. O nome foi sugerido pelo Professor Idivaldo Micali, que era Tutor do grupo.
103  O território adscrito à USF Monte Líbano ainda possui resquícios de manguezais.
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Conto uma intervenção104

Melhorando a ambientação,

O espaço do cuidado,

A saudável solução.

Teve de tudo e muito mais,

Tinha um louco com um serrote105,

Que cortava todo o mal,

Teve aluno com enxada,

Capinando o matagal.

Alisando a parede,

Lambuzando mão de cal.

Pra deixar todo arrumado

Nosso espaço cultural

Com estilo, inaugurado,

Ao fim do terceiro dia106

Com um show sensacional.

104  O Projeto de Intervenção dessa turma teve o título Espaço-Cuidado: Sujeito-Saudável.
105  Essa passagem se refere ao Tutor que, após chegar para mais um dia de aula, tirou subitamente um 
serrote de uma maleta e rapidamente foi podando as árvores, assustando um pouco quem estava por perto.
106  A parte prática, propriamente dita, da intervenção aconteceu durante três manhãs de quintas-feiras.
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Afastaram a preguiça

Tiveram que estudar

Fisiologia da Jardinagem

Anatomia do vegetal,

Histologia da paisagem.

No evento matinal

Vi uma boa mistura,

De tudo que era de bom

Usuário, Tutor e Aluno

Aprimorando cada dom,

Sorrindo e pintando o sete.

Gerando o conhecimento

Gestando o aprendizado

Fizeram até o Secretário107

Prometer o necessário

Pra botar em funcionamento

O que estivesse parado.

107  O então Secretário Municipal de Saúde de Natal (RN), Professor Cipriano Maia, foi convidado 
para o evento e assistiu a apresentação das atividades organizadas, prestigiando a inauguração do espaço 
cultural (produto da intervenção), juntamente com a Gerência do Distrito Sanitário Oeste e a Direção/Ad-
ministração da Unidade de Saúde.
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Buscando a harmonia,

No espaço do cuidado

Não existe a tirania

O futuro é quem apita

O sujeito é mais saudável

E a vida é mais bonita.
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SAÚDE, SABOR E SAUDADE108

Hoje eu vi uma coisa interessante
A tarde toda, não só um instante.

Com força, fé e boa vontade,
Era o Poti109 em outra atividade.

Vi um futuro de profi ssionais
Mostrando que têm atitude

Digna até dos memoriais
Dos cursos da área de saúde.

O tema central foi a Diabetes.
Não fi zeram do povo marionetes.
Tiveram uma postura interativa,

Na metodologia participativa.

Foram momentos articulados
Levando saúde a todos os lados.
Da glicose fi zeram até a dosagem

Facilitar o processo de aprendizagem.

108  Síntese Poética ofertada como uma ferramenta de feedback motivador aos alunos da SACI II, 
turma 2014.2. Foram dez estrofes que simbolizaram a nota máxima atribuída à intervenção, onde cada uma 
esteve ligada a um núcleo de sentido, representado respectivamente por: Disponibilidade; Protagonismo; 
Temática; Momentos; Talento; Contribuição; Sabor; Respeito; Confi ança; Saudade.
109  A atividade SACI II, corresponde ao componente curricular Programa de Orientação Tutorial 
para o Trabalho Integrado em Saúde (POTI).
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Soltaram, enfim, seus talentos,
Aplicando o Arco de Maguerez110,

Numa degustação de saberes
Usando saudáveis alimentos.

Versando modos de ser e de ver,
Deixando à parte a arrogância,

Mandaram para longe a ignorância
Contribuindo para um melhor viver.

Promoveram saúde com mais sabor
Em qualquer espaço para onde for.

Conversaram em círculos de cultura
Estimulando alegria e desenvoltura.

Fizeram do respeito um dispositivo
Capaz de gerar a dignidade,

Entrar no processo produtivo,
E deixar solidária a sociedade.

110  O Método do Arco de Charles Maguerez é um caminho metodológico capaz de orientar a prática 
pedagógica, baseada na problematização ou na proposta de Aprendizagem Baseada em Problemas, visando o 
pensamento crítico-reflexivo e criativo sobre a realidade contextualizada.
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Ganharam a minha confiança.
Me deu até uma esperança

De continuar na Saúde Coletiva,
Não me resta outra alternativa.

A vida não me deixa mentir.
O tempo não volta, nem a idade.

Em cada aluno que vejo partir
Cadastro na mente uma saudade.



98

A FLORESTA E O SACI111

Bom dia minha gente,

Bom dia vosmecê,

O dia está bonito,

Que belo fl orescer,

Te conto uma história

Guardada na memória

Antes de me esquecer.

Que coisa interessante

Que foi acontecer,

O céu e o horizonte

Tiveram que se entender.

111  Síntese Poética oferecida ao fi nal de semestre 2015.1. Na ocasião aconteceu um episódio inédito na 
história da disciplina SACI: Pela primeira vez dois GTs (Monte Líbano e Bom Pastor) se uniram e fi zeram 
uma intervenção denominada Participa SUS: uma ação conjunta de Saúde e Cidadania. Os grupos se en-
contraram por acaso em uma escola, enquanto estavam planejando isoladamente suas intervenções, que 
coincidentemente eram muito parecidas.
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Sacis112 pensavam o que fazer

Antes de cada sol nascer

E da lua sumir e se esconder:

Como podia a saúde promover

Por meio de uma intervenção

Levando um pouco de ação,

Estimulando a cidadania,

Em volta de toda cercania

Do território de adscrição?

Parecia uma missão impossível

Carregada de muita dificuldade

A tarefa pronta não era visível

No cenário difícil da realidade.

Depois de sofrer em solidão

Apelando até para o Jesus

Navegaram os princípios do SUS

Encontrando enfim a solução.

112  Referente aos dois grupos da SACI, antes da união, que aconteceu em meados do semestre leti-
vo.
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Com a força do destino

E a insistência do acaso

Acertaram o desatino

Superaram todo o atraso.

Em um movimento de inquietação

Somaram a força de dois lares

E, feito primus inter pares113,

Se uniram em grande animação.

Bendito o fruto desta união

Turbinando alegria e atitude

Ampliando até a magnitude

De toda aquela mobilização.

Em passos de valsa ou de xaxado

Ninguém estava mais desanimado

Planejaram, discutiram as melhorias,

No palco das escolas municipais

113  Primeiro entre os iguais. Designa o presidente de uma assembleia onde todos têm voz ativa. 
Disponível em: <http://www.dicionariodelatim.com.br/primus-inter-pares/>. Acesso em: 14 jun. 2015.
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Contaram com grandes parcerias

Dissiparam tristezas e lamentações

Misturando os Grupos Tutoriais

Distribuindo atividades em estações114.

Cuidaram da boca e do lazer

Trocaram ideias na reciclagem

Andaram na trilha do prazer

De tocar a vida com coragem.

Usaram a força de cada esporte

Pintaram um levante115 de felicidade

Deixando a intervenção mais forte

Estimularam também a participação

Em cada lição compartilhada

Fazendo registros de civilidade

Nem mesmo a chuva toda molhada

Desanimou aquela comunidade.

114  Foram articuladas dez estações de promoção de saúde e cidadania, com as parcerias intersetoriais, 
entre elas, Clínicas de Esportes (Judô, Futebol, Lutas Marciais), Registros Civis (Cartão SUS), Orçamento 
Participativo, Trilhas de Saúde, Oficinas de Reciclagem de Lixo, de Fabricação de Brinquedos, de Confecção 
Artesanal e Pintura de Camisetas, Espaço Kids, Circuitos Preventivos de Saúde Bucal, Prevenção de DST/
AIDS, Alimentação Saudável etc. 
115  Nome de uma Organização Não Governamental (Levante) que foi uma das parceiras do evento.
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O dia foi um salvo-conduto116

De liberdade e descontração

Envolvendo criança e adulto

Com arte viva e inspiração.

Foi com talento e dedicação

Em cada oficina de diversão

Da camisinha à camiseta

Não teve dor nem mutreta

Somente amor no coração

Até brinquedo fabricaram

Compartilhando a produção.

Em cada semestre de aprendizagem

Agradeço a toda essa multidão

Guardando na mente cada imagem

De tudo que provoca admiração.

Termino em tempo essa contação.

116  Autorização, permissão ou documento dado a alguém para que essa pessoa possa transitar ou via-
jar de maneira livre. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/salvo-conduto/>. Acesso em: 14 jun. 2015.
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Nas mãos, o destino e a passagem,

Do isolamento para a interação

Tem sido assim a minha crença.

Refletindo, liberando carinho de si,

Tenho dito e repetido uma sentença

Na floresta não tem festa sem Saci.
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(IM)PULSÕES FINAIS 
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C oncluo esta missão escrita, representando meu papel sem conhecer a totalidade do 
script, apresentando obras que possam também falar ao coração, como quem olha um 

espelho e observa o reflexo da luz nas rugas e silhuetas, relembrando, indagando, refletindo, 
reavaliando fatos, circunstâncias, despertando sensações.

Ofereço, de certa forma, uma espécie de materialização de um dom, que muitas 
vezes somente é realizado quando transmitido ao outro. Assim, oferto uma doação em 
defesa da criatividade, no circuito virtuoso do ensino e aprendizagem, entendendo que 
esta obra não é uma mercadoria. Ela representa uma dádiva, uma troca simbólica da ri-
queza que foi concedida ao artista, que anseia ser compartilhada. Cada presente traz em 
si uma parte do doador.

É preciso fazer emergir, em meio ao tecnicismo contemporâneo, as pulsões, impulsões 
e os saberes inesperados, conscientes e inconscientes, desconhecidos ou revisitados, 
valorizando o intuitivo, o emocional e a sensibilidade de conhecer o mundo da vida. 
Nesta direção, as práticas artísticas contribuem para a socialização de uma expressividade 
contextualizada, crítica, e poética, que encoraja o estranhamento deste mundo e fortalece o 
crescimento pessoal e profissional do entusiasta. Antes de aceitar, é preciso observar, sentir, 
pensar, contestar e discernir. 

Ao mesmo tempo, retribuo, desta maneira, parte do que recebi das pessoas com quem 
vivenciei os aspectos abordados nesta jornada inesquecível. Fechando, abrindo, girando 
um tipo de labirinto, que não aprisiona o viajante, mas que arquiteta suas distorcidas en-
tradas e saídas para libertar o pensamento através do caminho percorrido nas ilusões e 
sinuosidades da Saúde Coletiva.
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ANEXO



107

AS FLORES ROSAS117

(Bianka Evelyn)

“Havia um jardim com as mais belas fl ores.

Elas assim o eram porque se enchiam de cores

Todas as vezes que as crianças passavam

Por elas, e então sonhavam.

Sonhavam em tornar o mundo melhor,

Mas não poderia haver uma noticia pior.

Metade das fl ores eram vermelhas

E as outras, brancas, habitavam nas telhas

Das casas desses meninos sonhadores.

Inconformados com a tristeza dessas fl ores,

Resolveram presentear o jardim com as cores.

De um lado e de outro não poderia continuar

Pequenos sonhadores com fl ores de um mesmo lugar.

117  Para fi nalizar com arte. Esse poema foi escrito por uma aluna da disciplina SACI, turma 2015.1, 
inspirada pela linguagem poética da síntese A Floresta e o Saci, segundo palavras da própria autora, a partir 
de seu portfólio refl exivo. Bianka Evelyn, estudante de Enfermagem, diz: Fiz esse poema para representar, de 
forma metafórica, a beleza da junção entre as duas unidades: Monte Líbano (representada pelas fl ores verme-
lhas) e Bom Pastor (fl ores brancas), mostrando o quanto isso benefi ciou não somente a nossa intervenção, mas 
o melhor aproveitamento de toda a comunidade. A ideia surgiu em uma situação cotidiana, onde, baseada no 
poema do nosso preceptor Ricardo, lembrei que, assim como a junção das cores vermelha e branca é igual a rosa 
(uma cor que é linda e que eu adoro), Monte Líbano + Bom Pastor = intervenção dos sonhos.
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O resultado ninguém podia esperar

Jovens e adultos saíram para observar.

E por que também não vivenciar

A beleza da união entre flores brancas e vermelhas

Antes, chamadas habitantes de telhas?

Agora, flores rosas.

E o jardim mais bonito de todos os vilarejos

Servindo de exemplo contra todos os lampejos

Mostrando que a união é quem faz a força

Não seja por isso, a gente se esforça”.
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