
CARTA ABERTA AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS -
TEATRO PROACESSUS

         Caro profissional de saúde; 

 Seja bem-vindo ao Ciclo de oficinas ProAcesSUS: O Mito de Sísifo vai à UBS: de 

pedras a sonhos possíveis no trabalho em saúde. É um grande prazer recebê-lo nesse 

projeto de extensão da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais! 

Com o intuito de conduzi-lo ao espírito livre que propomos neste evento, conheçam 

algumas informações sobre o espaço cênico, discursivo e pedagógico da ‘oficina-teatro’, 

adaptado aqui especialmente para oportunizar os debates e acolher as possibilidades de 

construções coletivas inerentes aos sonhos humanos.   

Nossa jornada começa com O Mito de Sísifo por ele mesmo e o trabalho em saúde, em 

que refletiremos o sentido do trabalho para a vida humana a partir da mitologia grega, em 

diálogo com a filosofia de Albert Camus e sua influência nas manifestações da arte. Para 

melhor captar o clima da Grécia antiga, país de origem do mito, convidamos você a uma 

viagem no tempo, imaginando que estamos num grande Teatro de Dionísio, local para as 

representações cênicas gregas. Esse ambiente era um grande espaço circular, que continha 

o altar de Dionísio, chamado de orquestra, onde o coro cantava e os atores representavam. 

A origem da tragédia grega relaciona-se aos rituais dionisíacos em Atenas, realizados em 

homenagens a esse deus do vinho e da alegria, considerado um evento importante também 

para a democracia. Os rituais dionisíacos no teatro grego caracterizavam-se por três 

tragédias e uma sátira, compondo uma tetralogia; além disso, os atores utilizavam 

máscaras e os espetáculos eram repletos de cantos e danças1.  

O teatro grego surge na Àgora grega, como necessidade do poder da voz ser ouvida na 

multidão, para homogeneizar discursos, atrelado à política. Com o passar do tempo, 

inverte-se a soberania da política e a arte toma a cena dramática dos teatros.  Surge então 

a tragédia como expressão principal do Teatro de Dionísio, caracterizada pela ambigüidade 

de uma dor representada, portanto ‘fingida’ pelo ator, em geral relacionada às grandes 

paixões e aos temores humanos2. A tragédia grega, segundo Aristóteles, divide-se em 

prólogo, episódio e êxodo, intercalada pelo coro (pároco e estásimos), que se alternam aos 

episódios3.  

Esperamos que você aproveite esta tarde com muita sensibilidade, abertura para o 

novo e disposição para o encontro, requisitos necessários às realizações humanas. A equipe 

do ProAcesSUS, discentes e docentes da Escola de Enfermagem, da UFMG, deseja-lhe um 

bom ingresso nesta caminhada repleta de utopias, desejos e vontades para construirmos 

juntos um Sistema de Saúde com acesso à saúde digno, justo e democrático, para toda a 

população brasileira.   

Um grande abraço e um bom aprendizado-espetáculo a todos ! 

                                                           

1 Para saber mais, consulte o link: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dioniso. 

2 SENNET, R. Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro:Record, 2001. 

3 Para saber mais, consulte o link: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tragédia_grega#Trag.C3.A9dia_grega. 
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CICLO DE OFICINAS ProAcesSUS

Promoção do Acesso à Saúde pela Pesquisa e Educação

O MITO DE SÍSIFO VAI À UBS:

‘DE PEDRAS A SONHOS POSSÍVEIS NO TRABALHO EM SAÚDE’.



Em sintonia com o clima do teatro grego, organizamos a ida de Sísifo à UBS, objeto 

da nossa discussão, numa ‘tetralogia’ adaptada, composta de três oficinas e um 

seminário final.  Utilizaremos os espaços cênicos, as concepções e os diversos formatos 

do teatro grego, desde sua origem, como livre inspiração para os recursos pedagógicos e 

estilísticos utilizados nas reflexões sobre o processo de trabalho em saúde, sem nos 

preocuparmos em seguir rigidamente as características dramatúrgicas da ‘Tragédia’.  

Com isso, adota-se a primazia da reconstrução do mito, em diversas formas e sentidos 

de abordá-lo, sobre a permanência da ‘dor’, traço do gênero trágico, uma vez que se 

buscam os ‘sonhos possíveis’ para o trabalho em saúde nos serviços de saúde. Ou seja, 

espera-se que os dramas humanos, vividos cotidianamente nos serviços de saúde, sejam 

refletidos e apropriados nas oficinas do ProAcesSUS como crise necessária aos processos 

criativos de mudanças, utilizando-se a arte como caminho de transcendência do 

humano, por excelência.  

A exemplo da formação do teatro grego clássico, a tetralogia das oficinas-teatro do 

ProAcesSUS inicia-se com a soberania da arte sobre a política, por meio da realização de 

artes cênicas intercaladas com discussões temáticas. Na segunda oficina, dar-se-á maior 

espaço à Àgora, espaço de discussão democrático grego, momento em que se estudará 

com maior profundidade os conteúdos das investigações científicas realizadas sobre a 

atenção básica na UBS e na assistência domiciliar, bem como as atividades dispersivas 

realizadas após a primeira oficina. A terceira oficina oportunizará o processo criativo dos 

sujeitos, após as abstrações realizadas em diálogo com a arte, em que os profissionais de 

saúde - ora platéia, ora coro - assumem o protagonismo da sua cena, reconstruindo os 

sonhos possíveis para o trabalho em saúde na UBS. O seminário final, que se pretende 

mais reflexivo do que satírico, embora igualmente crítico, será um momento de 

divulgação e de avaliação da experiência, em que se contará com a presença de outros 

atores da SMSA-BH e da Universidade, integrando-os no sentido de mudança do possível 

construído pelos profissionais-participantes.  

A discussão das oficinas se dará em diálogo com as manifestações da arte, em 

especial pelo uso da estrutura clássica do ‘teatro grego’, composta por um Prólogo, um 

Párogo, um ou mais Episódios e Estásimos, e o Êxodo, para a vivência dramática do 

‘Mito de Sísifo por ele mesmo’,  preparada pela equipe do ProAcesSUS para vocês, 

profissionais de saúde, convidando-os às reflexões sobre o trabalho em saúde. O termo 

‘oficina-teatro’, nesse evento, significa a fusão da concepção pedagógica de ‘oficina’, 

como local de produção, com as dimensões estéticas e dramáticas do teatro.  

A primeira oficina, ‘O mito de Sísifo por ele mesmo e o trabalho em saúde’, 

possui sete passos e um cume, simulando a subida de Sísifo ao topo da montanha. À 

guisa do teatro de Dionísio, teremos igualmente os prólogos, episódios e êxodos para 

representação da tragédia de Sísifo, conforme roteiro-síntese que segue, cujo material 

didático será oportunamente distribuído aos participantes ao longo desta oficina-teatro: 

ESTRUTURA METODOLÓGICA DA 'OFICINA-TEATRO'



 

 
PASSO 1 
PRÓLOGO 

 
Primeira cena, entrada do coro ou uma narrativa preliminar no teatro 
grego. No ambiente pedagógico aqui representado se conhecerá os 
participantes e os convidaremos para a estrutura da oficina-teatro. 

 

 

 

 

PASSO 2 
PÁROGO 

 

Nas artes cênicas gregas, era a entrada do coro cantando ou dançando, 
ao som da orquestra, ou uma ‘ode’ do coro. Aqui, igualmente, se 
utilizará a ‘música’, em voz solo, por Aline Cruz, para anunciar o 
episódio 1. 
 

 

 

 
PASSO 3 
EPISÓDIO 1 

 
Cenas no palco, arte dramática. Monólogo (ou monódio grego), ‘Sísifo 
por ele mesmo’, por Marcelo Castro. 
 

 

 

 
PASSO 4 
ESTÁSIMO 1 

 

Estásimos são os cantos e danças no coro que separam os episódios, 
marcas de pausas nas ações. Os atos dramáticos sobre o Mito de Sísifo, 
preparados pelos discentes, serão intercalados com as reflexões e 
debates entre os participantes, que aqui ganham a voz do ‘coro’ e 
iniciam uma vez mais ativa na oficina-teatro ProAcesSUS. 
 

 

 

 
PASSO 5 
EPISÓDIO 2 

 
Ato dramático 2 – A voz do canto e o dono da vez. 
A miséria de pé e acamada: intervalo doloroso, por Aline Cruz e 
Marcelo Castro. 
 

 

 

 
PASSO 6 
ESTÁSIMO 2 

 
A exemplo dos estásimos gregos, que constituem ‘pausas’ entre os atos 
dramáticos, faz-se aqui ‘pausas para reflexão’ sobre o trabalho em saúde 
na UBS e na assistência domiciliar, com os profissionais de saúde, que 
aqui se transformam em ‘coro de vozes’ para a arena reflexiva inventada. 
 

 

 

 
PASSO 7 
ÊXODO 
 

 
Ato dramático final para reconstrução do mito: 
 “Do absurdo vivido ao possível percebido: em busca do poder dos 
sujeitos”, 
Pela equipe ProAcesSUS 
 

 



Após os ‘sete passos’ do Sísifo, rumo ao topo da montanha, faremos um breve 

intervalo para descanso, água e café. Logo após, realizaremos nosso ‘cume’, com 

informações sobre o ‘intermédio dispersivo’, conforme segue: 

CUME

  

Implantação dos instrumentos 

para a assistência domiciliar  

 
 

SÍSIFO NA UBS
 

Identificação de ‘situação-sisífica`
na Unidade Básica de Saúde`

 DIÁLOGOS SOBRE O INTERMÉDIO DISPERSIVO 



Sísifo, na mitologia grega, não era deus nem herói, mas um mortal, 

humano, imperfeito e sujeito às vontades de realização, como qualquer um de 

nós. Como em tudo sobre mitos, existem várias versões sobre Sísifo, inerente à 

própria constituição da mitologia, em que se podia reconstruir as histórias a 

partir dos interesses dos envolvidos. Iniciemos nossa caminhada conhecendo 

brevemente uma das versões dessa história, conforme descrito abaixo. A seguir, 

gostaríamos que cada um expressasse no cartão-amarelo, que lhe foi entregue, 

sob a forma de um desenho ou frase, os sentimentos e emoções despertadas 

pela leitura do mito. 

PASSO 1 – PRÓLOGO: O MITO DE SÍSIFO EM 
NÓS, RUMO AO CUME

O Mito de Sísifo 
 

Mestre da malícia e dos truques, Sísifo (filho do rei Éolo, da Tessália, e Enarete, 

primeiro rei de Corinto) entrou para a tradição como um dos maiores ofensores dos 

deuses, em especial pelo delato de Zeus (rei dos deuses, soberano do monte 

Olímpio, deus do céu e dos trovões) em troca de fonte de água para sua cidade, 

negociada astutamente com Azopo, um deus-rio. Irritado, Zeus, enviou o deus da 

Morte, Tânatos, para levar Sísifo ao mundo subterrâneo, e este o teria enganado 

por duas vezes. Na primeira, o esperto Sísifo elogiou a beleza de Tânatus e pediu-

lhe para deixá-lo enfeitar o pescoço com um colar que, na verdade, não passava de 

uma coleira, com a qual Sísifo manteve a Morte aprisionada e conseguiu driblar 

seu destino. Sísifo soube enganar a Morte, mas arrumou novas encrencas com 

Hades, o deus dos Mortos, e com Ares, o deus da Guerra, que precisava dos 

préstimos da Morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento, 

Hades libertou Tânatos e ordenou-lhe que troxesse Sísifo imediatamente para as 

mansões da morte. Quando Sísifo se despediu de sua mulher, teve o cuidado de 

pedir secretamente que ela não enterrasse seu corpo. Já no inferno, Sísifo 

reclamou com Hades da falta de respeito de sua esposa em não o enterrar, 

suplicando-lhe por mais um dia de prazo, para se vingar da mulher ingrata e 

cumprir os rituais fúnebres, ao que foi atendido. Sísifo retomou seu corpo e fugiu 

com a esposa, enganando a morte pela segunda vez. Como castigo dos deuses, em 

especial Zeus,  por toda a eternidade Sísifo foi condenado a rolar uma grande 

pedra de mármore com as mãos até o cume de uma montanha. Toda vez que ele 

estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o 

ponto de partida por meio de uma força irresistível. Por esse motivo, a tarefa que 

envolve esforços repetitivos e inúteis ficou conhecida por ‘trabalho de sísifo’. 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sísifo) 



PASSO 2 – PÁROGO: 'DEVER DE SONHAR' E 'SONHO 
IMPOSSÍVEL'

. 

 Ficha-técnica: Interpretação:
 

Aline Cruz. Arranjo, Bandolin, violão e percussão:
 Fábio

 
Palhares

 
        e Tiago Cupertino

Musicografia: CD Imitação da Vida, Maria Bethânia 

 

 

Dever de Sonhar 

Fernando Pessoa, do Livro do 

Desassossego 
 

“Eu tenho uma espécie de dever, 

dever de sonhar, de sonhar 

sempre,  

pois sendo mais do que uma 

espectadora de mim mesma,  

eu tenho que ter o melhor 

espetáculo que posso.  

E, assim, me construo a ouro e 

sedas,  

em salas supostas, invento palco, 

cenário para viver o meu sonho  

entre luzes brandas e músicas 

invisíveis.” 

 

 

 

 

 

Sonho Impossível 

(Letra: Chico Buarque) 

 

Sonhar mais um sonho impossível 

Lutar quando é fácil ceder 

Vencer o inimigo invencível 

Negar quando a regra é vender 

Sofrer a tortura implacável 

Romper a incabível prisão 

Voar num limite improvável 

Tocar o inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar este mundo, cravar este chão 

Não me importa saber 

Se é terrível demais 

Quantas guerras terei que vencer 

Por um pouco de paz 

E amanhã se esse chão que eu beijei 

For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu 

Delirar e morrer de paixão 

E assim, seja lá como for 

Vai ter fim a infinita aflição 

E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão 

 

 



PASSO 3 - EPISÓDIO 1 – SÍSIFO POR ELE MESMO

Ficha-técnica: Texto: Marcelo Castro; Revisão e adaptações: Maria Raquel GM Pires. 

Interpretação e concepção de monólogo: Marcelo Castro

 SÍSIFO EM PROSA 

 

Já não sei quanto tempo estou aqui, há quanto tempo tenho feito esse 

trabalho. Qual trabalho? Sim, o de rolar essa pesada pedra mármore até o 

alto do monte, incansavelmente. Por que nunca termino esse trabalho? Você 

deve estar se perguntando... 

O fato é que toda vez que chego até lá, no cume, a pedra, essa, minha, rola 

até a base, esse é o meu castigo, devo começar tudo de novo. Por que o 

castigo? Bem, para vocês entenderem preciso contar-lhes um pouco de como 

foi minha vida antes desse inferno.  

Casei- me com Mérope ainda bem jovem, naqueles dias não se via mulher 

mais bela em toda Grécia, a ponto de alguns dizerem que ela havia se 

banhado nas águas de Afrodite quando criança. Ao nosso primeiro filho 

demos o nome de Glauco. Ah, bons tempos aqueles! Dias de aventuras, de 

alegrias e muita satisfação.  

Foi exatamente num desses dias, enquanto andava pelas montanhas, após 

uma longa manhã no templo Delfos, que avistei a jovem Égina, filha de 

Asopo, deus-rio, sendo levada por uma bela e imensa águia, que era ‘Zeus’, 

disfarçado. Imaginem só,  que interessante visão, um deus raptando a filha 

de outro deus!   

Quando voltava para casa, fui surpreendido ao ver o velho Asopo, furioso, 

procurando pela filha. Sem pensar duas vezes, disse-lhe: - Caro Asopo, 

senhor Deus-rio, tenho a resposta para sua desesperada pergunta. Ele, ágil, 

respondeu-me: - Diga-me, homem mortal! Assim o disse: - Proponho um 

acordo: dou-lhe a resposta do paradeiro de Égina e tu me dás uma bela fonte 

de água para o local de onde venho, Corinto, donde sou rei. Acordo feito, 

contei-lhe sobre o paradeiro da filha e ganhei uma fonte de água para minha 

bela cidade.  

Ah, felicidade maior não havia, não cabia em mim de tanta alegria e 

satisfação! Meus concidadãos finalmente puderam livrar-se das secas e dos 

maus tempos, privados de alimentos e fertilidade.  Que mal há nisso? Trazer 

o bem e o dom da vida para os seres humanos? Que humano não faria o 

mesmo no meu lugar, para o bem de todos? 

Mal sabia que esse acordo acenderia a ira de Zeus, aquele mesmo travestido 

em águia, que deletei para Ázopo, o outro. Zeus, deus dos céus e dos trovões, 

deus dos deuses... sei lá mais do quê...  



Zeus enviou Tânatos, Deus da morte, à minha procura. Consegui escapar por 

alguns dias, porém nosso encontro foi inevitável, mal sabia ele que eu tinha 

um plano em mente. Quem sabe um novo acordo?!  Cheio de fúria, Tânatos 

estava decidido a me levar, porém fui logo elogiando sua beleza e seus 

atributos, ao que ele foi abaixando a guarda. Presenteei-o com um lindo 

colar! Ah, colar que nada, era uma bela coleira, com a qual consegui mantê-

lo aprisionado por muito tempo.  

Imaginem só,  tempos sem mortes na minha querida Corinto!?? Quem não 

gostaria de vivê-los e tê-los bem de perto? Tu ou você fariam diferente? Por 

acaso não é isso que fazem diariamente em vossos trabalhos, evitam as 

mortes dos que vos procuram, aflitos e enfermos? Não sois vós que pregastes 

o ‘acolhimento’ e a promoção da saúde, que nada mais é que ‘vida’?  

Bom, mas não pensem que foi essa a única vez que enganei a morte e a ira 

dos deuses.... Não, não e não !!!! Houve outras, sou esperto. Da ultima vez, 

além de Tânatos, enganei igualmente Hades, o Deus dos Mortos, que 

permitiu a minha volta ao mundo dos viventes para ‘punir’ minha mulher por 

não ter conferido honras fúnebres ao meu corpo. Qual nada! Em verdade, eu 

mesmo a instruí que assim o fizesse, para que pudéssemos viver uma vida 

longa e feliz, em terras longínquas.  E assim, digo que fui responsável por 

todos os atos realizados para prolongar minha vida, mesmo que para isso 

tenha ludibriado a morte.  

Como vocês sabem, a velhice chega para nós mortais, é fato certo. 

Acontece que um dia a morte, a quem tanto enganei e de quem fugi, chegou 

sem mais delongas. Até ai nenhum problema, todos morreremos um dia, nós, 

pobres mortais. O problema foi quando Zeus soube da minha morte e 

resolveu me dar esse castigo, por toda a eternidade, pela minha 

desobediência e transgressão.  

Uai !!! mas esperem aí... Não fora igualmente outro humano, de nome 

Drummond, em tempos depois e em montes distantes, nas gerais, que 

denunciara ‘uma pedra no meio do caminho’ e que ‘no caminho tinha uma 

pedra’, provocando a ira de ‘gramaticistas letrados’ da época, outros deuses, 

esses bem mais ilusórios, com egos inflados, inaugurando o novíssimo 

movimento literário modernista?  Há de haver sempre pedras, ‘deuses’ e 

caminhos erráticos para o novo, que por si contraria as tradições, os ritos e 

as regras?  

Bom, deixo-lhes o mito, essa minha história, e volto a rolar a pedra, 

porque hei de fazê-lo, sempre. Sim, esse castigo de que outrora lhes falava, 

dessa pedra, vida de pedra, pedra que é a minha vida e meu inferno, 

eternamente, por todo o caminho, um longo caminho, que há de se iniciar 

sempre, num movimento infinito. 



SETE PÉROLAS DO 'MITO DE SÍSIFO', POR ALBERT CAMUS



PASSO 4 - ESTÁSIMO 1: TRABALHO,
 'ABSURDIDADE' E HUMANIDADE

‘Sentimento’ e  ‘noção’ de absurdo  

em Albert Camus 

Albert Camus foi um escritor existencialista argelino, radicado na França, 

que analisou o mito de Sísifo num ensaio filosófico que leva esse nome. Os 

estudiosos dividem sua obra em três conceitos ou ciclos, que Camus se propôs a 

desenvolver ao longo da vida: o absurdo, a revolta e o amor. Curiosamente, o 

autor viria a falecer num acidente de carro precipitadamente, antes de completar 

a terceira  etapa da sua trilogia, vivendo uma tragédia pessoal bem próxima aos 

seus textos. Coincidência ou não, foram encontrados nos destroços de seu carro, 

após o acidente que lhe levou a vida, alguns registros incompletos do livro que 

estava escrevendo, ‘O primeiro homem’, que contemplaria o terceiro momento de 

sua obra, o amor1.  

O livro ‘Mito de Sísifo’, de Camus, fala do absurdo, ou da consciência 

humana de suas verdades, do acesso a um conhecimento em sentido amplo, que 

envolve a percepção de si, a cognição, os sentidos e a abstração poética 

despertados pelo ‘(...)divórcio entre uma ação e o mundo que a ultrapassa’.  Para 

Camus, há diferença entre o ‘sentimento’ e a ‘noção’ de absurdo, embora ambos 

estejam interligados na comparação entre um ‘estado’ de fato (coisas que 

observamos concretamente no cotidiano e que nos incomoda) e uma certa 

realidade (um sentimento profundo que nos implica na contradição observada, 

como atores, ‘Sisifo’), para além do que está posto. Nesses termos, o absurdo não 

estaria ‘nem no homem, nem no mundo, mas em sua presença comum’2, nasce da 

sua confrontação, do ‘conhecimento de si’ e da potência que isso provoca nos 

sentidos humanos. A absurdidade está incontestavelmente ligada e exprime a 

própria existência humana, acompanhando-a até a morte, tal como Sísifo e sua 

pedra, residindo aí a metáfora com o mito, analisada por Camus. Para o filósofo, 

uma vez ciente da noção do absurdo, os seres humanos teriam duas saídas, o 

suicídio ou a esperança; decidindo-se pela segunda opção, é certo que a angústia 

e crise pela inutilidade das nossas ações, tal qual Sísifo, será um fardo e uma 

libertação que todos carregam, vida afora.  

4 Ferreira, CCD. A travessia das pedras na obra de Albert Camus. Belo Horizonte: 

Revista Em Tese. V.9. p.1-281, dez, 2005 

5 Camus, A.  O mito de Sísifo. Trad.: Ari Roitman e Paulina Watch. Rio de 

Janeiro:Record, 2005 

                                                           
4
 Ferreira, CCD. A travessia das pedras na obra de Albert Camus. Belo Horizonte: Revista Em Tese. V.9. p.1-281, dez, 2005 

5 Camus, A.  O mito de Sísifo. Trad.: Ari Roitman e Paulina Watch. Rio de Janeiro:Record, 2005 

 



 SÍSIFO EM VERSOS ECOLHIDOS



PASSO 5 –EPISÓDIO 2: 'A VOZ DO CANTO E O DONO DA VEZ'

Pausa, sentidos e reflexão.

PASSO 6 –EPISTÁDIO 2: A MISÉRIA DE PÉ E 
ACAMADA: INTERVALO DOLOROSO



PASSO 7- ÊXODO: DO ABSURDO VIVIDO AO POSSÍVEL 
PERCEBIDO: EM BUSCA DO PODER DOS SUJEITOS

Passagem das horas - Álvaro 

de Campos *

«Não sei sentir,não sei ser humano,

não sei conviver de dentro da alma 

triste,com os homens, meus irmãos na 

terra.

Não sei ser útil, mesmo sentindo ser 

prático, quotidiano, nítido.

Vi todas as coisas e maravilhei-me de 

tudo.

Mas tudo ou nada sobrou ou foi pouco, 

não sei qual, e eu sofri.

Eu vivi todas as emoções, todos os 

pensamentos, todos os gestos.

E fiquei tão triste como se tivesse 

querido 

vivê-los e não conseguisse.

Amei e odiei como toda a gente.

Mas para toda a gente isso foi normal e 

instintivo.

Para mim sempre foi a exceção, o 

choque, a válvula,o espasmo.

Não sei se a vida é pouco ou demais 

para 

mim.

Não sei se sinto demais ou de menos.

Seja como for a vida, de tão interessante 

que é a todos os momentos,

a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a 

roçar, a ranger,

a dar vontade de dar pulos, de ficar no 

chão,

de sair para fora de todas as casas,

de todas as lógicas, de todas as sacadas,

e ir ser selvagem entre árvores e 

esquecimentos."

Invocação **

Deus dos sem deuses

deus do céu sem Deus

Deus dos ateus

Rogo a ti cem vezes

Responde quem és?

Serás Deus ou Deusa?

Que sexo terás?

Mostra teu dedo, tua língua, tua face

Deus dos sem deuses

Interpretação: Maria Bethânia, 
CD Imitação da Vida - 1997

* Livro do desassossego 
Fernando Pessoa

**Letra: Chico César



 

O CUME: DIÁLOGOS SOBRE O INTERMÉDIO DISPERSIVO 

 

 
 

Implantação dos instrumentos 

para a assistência domiciliar 
 

Atividade Dispersiva 1- Implantação-teste dos instrumentos para o 

gerenciamento da assistência domiciliar na atenção básica. Propõe-se que 

cada participante, profissional médico, enfermeiro e técnico de enfermagem 

da UBS, realize pelo menos uma visita domiciliar com aplicação dos 

instrumentos da AD, exercitando a programação da assistência no 

programa em Excell. 

- Questão para reflexão: Como foi a 'implantação-teste' dos instrumentos 

da AD na realidade da minha equipe e o que consegui enxergar de diferente 

na visita realizada?

Atividade Dispersiva 2- Propõe-se que os profissionais produzam 

reflexões sobre as 'situações absurdas' presenciadas durante a semana na 

UBS, e as apresente com o uso das manifestações artísticas, em grupo, a 

partir da seguinte questão: 1- Que situação 'absurda' vivenciei com o 

usuário essa semana que não enxergava antes? 

O que é uma 'Situação-sisífica' ? Para os objetivos da nossa oficina, 

refere-se a uma experiência sentida pelo profissional de saúde que tenha lhe 

trazido reflexões profundas, ou lhe arrebatado mais do que o comum, 

implicando-o de corpo e alma na questão que se viu envolvido. Trata-se da 

explicitação, particular e subjetiva, da 'noção de absurdo' discutida nos 

textos, poemas e músicas dessa oficina-teatro, que nos convida a sentir um 

movimento inquieto que vem de dentro, capaz de nos empurrar para a 

vontade de realização, que até então estivera adormecida. 

O que devo fazer para identificar tal experiência ? Apenas manter-se 

aberto ao encontro com o outro, tanto quanto nos fechamos no 'trabalho de 

sísifo' desenvolvido cotidianamente, que por vezes nos aparenta como um 

'porto seguro'. Sugere-se a releitura desse material para aflorar os sentidos 

e ampliar a visão sobre o trabalho realizado em cada dia.  

 Identificação de ‘situação-sisífica’ na 

Unidade Básica de Saúde  

SÍSIFO NA UBS

CUME



OFICINA II – O ABSURDO VIVIDO E O POSSÍVEL 
PERCEBIDO: SITUAÇÕES PARA ANÁLISE

ORIENTAÇÕES PARA O INTERMÉDIO DISPERSIVO 2

Caro profissional;

Após escolher a 'situação-sísifica´ prioritária para a equipe , ou 'noção do 
absurdo' vivenciada durante a semana, analise-a conforme o quadro abaixo. 
Propõe-se que o grupo analise os itens que seguem tanto sob o ponto de vista 
dos profissionais, quanto dos usuários, com o intuito de propiciar identidades 
entre ambos para a superação dos desafios. Para tanto, há de se pensar as 
estratégias a serem utilizadas para ampliar a percepção do que aquela 
situação delimitada representa para o usuário, numa tentativa de se colocar 
no lugar dele. Algumas sugestões:'ombudsman por uma hora'; 'escuta 
qualificada'; 'observação participante de procedimentos e consultas do colega'; 
grupos de discussão e avaliação; dentre outras. 

Lembre-se que a apresentação do quadro abaixo, para a terceira oficina, se 
dará por meio de algum recurso artístico. 

Bom trabalho para todos !

DESCRIÇÃO DA ‘SITUAÇÃO-SÍSIFICA’ 

 
- Na Unidade Básica de Saúde: 
 
 
- Na Assistência Domiciliar: 
 
 
 

 Limites que 
‘beiram’ o 
absurdo: 

Potencias que 
podem 
‘transcender’ o 
absurdo 

Um novo caminho: 
(ação que conjugue a 
potencia de profissionais e 
dos usuários) 

Para os 
profissionais: 
 
 
 
 

   

Para os 
usuários: 
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