
Quadro 2 – GPS hipercomplexo das estratégias pedagógicas em gestão do cuidado no trabalho em saúde para a formação de profissionais  
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Títulos O que é ? Como adotar ? Preste atenção Qual o descaminho  ? O que já se disse ? 
 

Ciclo de oficinas-

teatro: o mito de 

Sísifo vai à 

Unidade Básica de 

Saúde (UBS) 

(Didáticos-para-

Recriar-se 5) 

 

Diálogo do teatro, da 
filosofia e da ciência 
para discussões do 
processo de trabalho na 
UBS, articulando-os aos 
elementos da mitologia 
grega. Realizou-se Ciclo 
de oficina – O Mito de 
Sísifo vai à UBS: de 
pedras a sonhos 
possíveis no trabalho 
em saúde, parte do 
projeto de extensão 
ProAcesSUS-UFMG, em 
Belo Horizonte, na 
Escola de Enfermagem 
da UFMG. Participantes: 
técnicos de 
enfermagem, dos 
enfermeiros, dos 
médicos e das gerentes 
de 03 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), 
totalizando 45 
profissionais, além de 
discentes de graduação 
e pós-graduação.  No 
seminário final, 
representantes do 
Ministério da Saúde, da 
Secretaria Estadual de 
Saúde, da Secretaria 
Municipal de Saúde e da 
UFMG agregaram-se ao 
evento. 

Em sintonia com o 
teatro dionísio clássico, 
organizou-se a ida de 
Sísifo à UBS, objeto de 
discussão das oficinas-
teatro, numa ‘tetralogia’ 
adaptada, composta de 
três oficinas e um 
seminário final. A 
tragédia grega, no 
teatro de dionísio, 
divide-se em prólogo 
(apresentação), 
episódio (dramas) e 
êxodo (conclusão), 
intercalada pelo coro de 
vozes (pároco e 
estásimos), que se 
alternam aos episódios, 
que podem ser vários. 
Utilizaram-se 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. 

 

O Ciclo de oficina-teatro 
foi um projeto de 
extensão financiado 
pelo ProExT/MEC, 
contou com uma equipe 
de docentes e de 
bolsistas envolvida, 
entrosada e empolgada 
com o diálogo da arte 
com a educação. Esses 
requisitos e condições 
institucionais foram 
fundamentais para a 
ambiência criativa, 
estética, sensível e 
reflexiva oportunizada 
durante as três oficinas 
e o seminário final que 
compôs a experiência. 
O poder da mitologia, 
atrelada à arte e à 
filosofia foram 
imprescindíveis ao êxito 
da proposta. Houve uma 
pesquisa teórica 
importante para dar 
suporte à experiência, 
em especial a partir da 
noção de ‘absurdo e 
absurdidade’ em Camus 
(2005) 

Sísifo, na mitologia, era um 
‘danado’, homem mortal que 
desobedece aos deuses. Sísifo 
fora condenado por Zeus, por 
tê-lo desafiado em troca de uma 
fonte de água para Corinto, sua 
cidade, a rolar uma grande 
pedra até o topo da montanha 
e, sempre que a pedra atingia o 
cume, rolava morro abaixo, 
tendo Sísifo que recomeçar o 
trabalho infinitamente. A 
expressão ‘trabalho de Sísifo’, 
popularizada para toda 
atividade considerada inútil ou 
sem sentido, foi tomada como 
metáfora para as discussões 
sobre o trabalho em saúde na 
UBS. A partir das ideias 
nietzscheanas e do 
existencialismo camusiano 
(NIETZSCHE, 2007; Camus, 
2005; Camus; 2008), ao lado do 
mito grego como metáfora para 
o trabalho em saúde, buscou-se 
a inspiração filosófica para as 
discussões que se realizaram 
com os profissionais de saúde. 
Inventou-se a ida de Sísifo à 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS), na tentativa de transpor 
as pedras para construir sonhos 
possíveis no imaginário e nas 
ações dos sujeitos, profissionais 
de saúde e gerentes daqueles 
serviços de saúde.  

A experiência foi registrada 
no vídeo documentário 
„Oficina-teatro e o cinema na 
educação para a saúde‟ 
(Pires e Guilhem, 2011). 
Uma análise detalhada da 
mesma encontra-se no 
relatório de pesquisa 
‘Recriar-se (Pires, 2011). 
Para se avaliar a experiência, 
solicitou-se aos participantes 
que escrevessem cartas ao 
Mito Sísifo. Nas análises de 
conteúdo realizadas (Pires, 
2011), extraíram-se  
categorias que subisidiaram 
os textos das exposição 
fotográfica final. As 14 
categorias empíricas 
extraídas (em maiúsculas e 
negrito) formam uma frase 
que espelham o a avaliação 
da vivencia: A CAMINHO de 
ESCOLHAS do EU, 
ENCONTRO: LEVEZA, 
MAGIA, PALCO, 
(DES)ORDEM, O OUTRO, 
PENUMBRA, SONHOS, 
ESPELHO...VIDA. Numa das 
cartas, disse-se: “Sísifo; 
venho por meio dessa carta 
lhe agradecer pelo dom do 
mito, da arte que tanto me 
tocou, pois aprendi que 
atraves da arte eu consigo 
melhorar a minha vida e 
consequentemente a vida do 
outro. Pois o brilho, o 
encanto, a maravilha do 
espetáculo diz tudo.” 
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Títulos O que é ? Como adotar ? Preste atenção Qual o descaminho  ? O que já se disse ? 
 

Ilhas 

desconhecidas da 

atenção à saúde 

(Didáticos-para-

Recriar-se 12) 

 

Reflete-se sobre a 
necessidade de 
mudança nos processos 
de trabalho em saúde e 
no modelo de atenção. 
Dialoga-se com conto da 
‘Ilha desconhecida’, de 
José Saramago, para 
instigar reflexões sobre 
as práticas 
desenvolvidas nos 
serviços de saúde, em 
busca do ‘novo’  que há 
em cada um de nós. O 
exercício de tentar 
localizar ‘quem-é-quem’ 
nos ‘reinos’ ou serviços 
de saúde, em diálogo 
com a obra, tem ótimos 
resultados.  

A interface com o ‘conto 
da ilha desconhecida’ 
favorece a metáfora 
com o processo de 
trabalho em saúde e a 
predominância de 
modelos de atenção 
nos serviços de saúde, 
em disciplinas da 
graduação, pós-
graduação, articulação 
ensino-serviço e 
projetos de extensão. 
Ótima opção para 
análise das atividades 
práticas em campo de 
estágio, por exemplo. 

A discussão 
aprofundada do ‘conto 
da ilha desconhecida’, 
articulada a outros 
textos que subsidiem o 
debate teórico do tema, 
instrumentaliza 
observações 
participantes nos 
serviços de saúde ou 
análise sobre o trabalho 
dos profissionais de 
saúde em seu contexto. 
Trata-se de uma 
tecnologia leve, fluida e 
com bons 
entendimentos por parte 
dos profissionais.  

A literatura de Saramago, 
novamente, inspira as linhas 
de fuga e os descaminhos 
para se pensar o processo 
de trabalho em saúde por 
outras vias, como se fora um 
‘reino’, comandado por 
alguns e obedecidos por 
outros. A obra permite outras 
muitas interpretações 
filosóficas, éticas e 
psicológicas, transcendendo 
o escopo da saúde ou 
garantindo-lhe 
transdisciplinariedade 
temática. ‘A busca de ilhas 
desconhecidas’, por seu 
turno, provoca utopias 
adormecidas e possíveis nos 
sujeitos.  

O ‘conto da ilha desconhecida’ 
já substituiu a obra 
‘intermitências da morte’, para 
produzir reflexões sobre a 
realidade dos serviços de saúde 
do SUS, na disciplina 
administração em saúde, da 
UFMG. As produções artísticas, 
ao final da disciplina, foram 
igualmente sensíveis, reflexivas 
e transcedentes, ratificando o 
potencial criativo. Estudantes 
avaliam positivamente a 
interface e visualizam 
rapidamente as metáforas 
sugeridas. Em experiências no 
serviço, os profissionais também 
aprovaram as reflexões por meio 
da literatura de Saramago.  

Vídeo ‘A bêbada e 

o equilibrista: 

cuidado à saúde ao 

toque de Deleuze 

(Didáticos-para-

Recriar-se 26) 

 

O que confere charme à 
vida, razão ou 
loucura? Que tal uma 
pequena ‘degustação’ do 
pensamento de Deleuze, 
extraído do seu 
‘abecedário’, para 
pensarmos mais sobre o 
assunto ? No embalo do 
pensamento desse 
filósofo da diferença, o 
vídeo intercala trechos 
de fotonovela, inspirada 
em fatos reais, com 
partes do documentário 
‘Pina’, para reflexões 
sobre a atuação do 
profissional de saúde 
diante dos problemas 
sociais urbanos.  

O material subsidia 
debates sobre a 
abordagem à família, o 
cuidado ampliado, o 
diálogo das diferenças, 
a ética da liberdade e a 
percepção ampliada da 
saúde, não restrita ao 
determinismo biológico; 
problematiza, ainda, os 
distintos valores e as 
relações de poderes 
envolvidas no cuidado à 
saúde, palco de disputa 
entre os diferentes 
saberes partilhados. 
Indicado para cursos de 
graduação, pós-
graduação, eventos e 
debates em geral. 

Caso se queira 
aprofundar teorizações, 
em nível de pós-
graduação, além do 
vídeo ‘abededário de 
deleuze’, cujo trecho se 
vê no vídeo, indica-se a 
obra ‘O que é Filosofia’, 
de Gilles Deleuze e 
Félix Guattari, no 
diálogo que realiza entre 
a filosofia, a ciência e a 
arte’. Preste atenção na 
recorrência das ‘linhas 
de fuga’ propostas pelo 
vídeo, seja na estória 
contada, na dança de 
Pina ou no depoimento 
de Deleuze, que finaliza 
a mídia.  

O vídeo é repleto de 
descaminhos que propõe a 
diferença como motriz das 
mudanças na vida e na arte. 
Se bem explorado, o material 
toca em questões 
importantes a serem 
abordadas no cuidado à 
saúde, com foco na 
horizontalidade das relações 
entre profissionais de saúde 
e usuários. A centralidade no 
sujeito como responsável 
pelo seu processo saúde-
doença desequilibra o modo 
tradicional de conceber a 
saúde – restrita ao 
paradigma biomédico, à 
doença e a prescrição de 
condutas para o outro.  

O material foi apresentado em 
seminários nacionais e locais 
para discussões sobre a 
‘politicidade do cuidado’ no 
trabalho em saúde. Discute-se, 
a questão: A politicidade do 
cuidado, no trabalho em saúde e 
da enfermagem, tende mais 
para o domínio autoritário ou 
para a transcendência de 
sujeitos ? Em geral, o público 
reage com muita inquietação, 
reflexão e incômodos frente as 
questões levantadas. Há mais 
questionamentos que respostas 
ao debate levantado, dada a 
complexidade da questão e 
necessidade de leitura crítica 
para aprofundamentos 
epistemológicos.  



‘Vídeo - Jogo de 

lentes para um 

estranho ninho’ 

(Didáticos-para-

Recriar-se 22:) 

 

O vídeo ‘Jogo de lentes 
para um estranho no 
ninho: cultura, poder e 
trabalho em saúde nas 
organizações‘ aborda 
temas como o 
poder instituído  e o 
instituinte, a politicidade 
do cuidado, o trabalho 
na saúde e na 
enfermagem, as 
relações de poder nas 
instituições de saúde, 
saúde mental, dentre 
outros que possam ser 
‘reinventados’.  

O que acontece quando 
se prende tanto  às 
regras, aos manuais, às 
rotinas, às técnicas e 
aos protocolos que se 
enclausura na própria 
norma ? O que será de 
nós, profissionais de 
saúde, docentes, 
sociedade e Estado, se 
não conseguirmos 
mais ‘inventar coisas 
para que o mundo 
fique maior‘(Manuel do 
Barros) ? O material 
complementa as 
discussões sobre 
modelos de gestão nas 
organizações, 
aprofundando reflexões 
sobre a mudança no 
trabalho em saúde, com 
ênfase na enfermagem. 

O foco principal do 
vídeo é a necessidade 
de superar um modelo 
de atenção à 
saúde incapaz de 
oportunizar a expressão 
do  novo, do diferente, 
do que não se classifica, 
do ‘estranho no ninho’, 
que é próprio da 
mudança. Preste 
atenção na belíssima 
cena do ator principal do 
filme ‘Estranho no 
ninho’, Jack Nicholson, 
que transpira 
‘politicidade’ subversiva 
dos poderes instituídos 
em instituições de 
saúde.  

A cena ‘recortada’ do filme 
‘Estranho no ninho’ subsidia 
vários descaminhos 
reflexivos ao propor rupturas 
com as relações de poder e 
com a cultura institucional 
das práticas de saúde. A 
frase provocativa do vídeo, 
‘se houve jogo’, conduz a 
interpretações plurais sobre 
a cena, cabendo aprofundar 
o debate sobre a mesma de 
maneira ampla e diversa.   

Discentes e docentes avaliam 
que o vídeo provoca debates 
oportunos sobre a necessidade 
de mudança no modelo de 
atenção á saúde e as 
dificuldades estruturantes para 
tal. O poder reproduzido pela 
enfermeira ‘Rachel’, no trecho 
do filme, produz, igualmente, 
autoreflexões importantes sobre 
as contradições na prática social 
da enfermagem e atuação do 
enfermeiro.  

 

 


