
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

LINHA DE PESQUISA: PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE. 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA LIMA MUNIZ 

 

 

 

Problematização dos fatores que interferem na linha do 

cuidado junto ao usuário com patologia oncológica: Uma 

proposta de intervenção em rede, a busca por uma ética a 

favor da vida ativa. 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M996 

 

Muniz, Maria de Fátima Lima 
   Problematização dos fatores que 
interferem na linha do cuidado junto ao 
usuário com patologia oncológica: uma 
proposta de intervenção em rede, a busca 
por uma ética a favor da vida ativa / 
Maria de Fátima Lima Muniz. – Niterói: 
[s.n.], 2013.                    

 128 f. 
Orientador: Túlio Batista Franco. 

Co-orientador: Valéria do Carmo Ramos 

 

   Dissertação (Saúde Coletiva) – Universidade 
Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, 2013. 

  
 

  
    1. Oncologia.  2. Cuidados de saúde. 
3. Capitalismo.  4. Servidão.   I. Titulo.  

  

                               CDD 616.992 



1 

 

 

MARIA DE FÁTIMA LIMA MUNIZ 

 

 

Problematização dos fatores que interferem na linha do cuidado 

junto ao usuário com patologia oncológica: Uma proposta de 

intervenção em rede, a busca por uma ética a favor da vida ativa. 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 
Universidade Federal Fluminense - Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva, como 
exigência parcial para a obtenção do grau de 
MESTRE EM SAÚDE COLETIVA. 

 

    ORIENTADOR: Drº Túlio Batista Franco 

CO-ORIENTADORA: Drª Valéria do Carmo Ramos 

 

 

       UFF 

NITERÓI 

2013 

 

 

 



2 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

MARIA DE FÁTIMA LIMA MUNIZ 

 

 

Problematização dos fatores que interferem na linha do cuidado 

junto ao usuário com patologia oncológica: Uma proposta de 

intervenção em rede, a busca por uma ética a favor da vida ativa. 

 

Data de aprovação: 17 de abril de 2013. 

  

 

Prof. Dr. Túlio Batista Franco (Orientador – UFF) 

 
__________________________________________________________________________________

Profª. Drª. Valéria do Carmo Ramos (Co-orientadora - UFF) 

 

________________________________________________________________

Profª. Drª. Maria Paula Cerqueira Gomes (UFRJ) 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Maximus Taveira Santiago (UFF) 
 

 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico esta dissertação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Às inúmeras pessoas, usuárias do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que, por si só, justificariam o cuidado 
integral efetivo em saúde. 



4 

 

 

AGRADECIMENTOS 

· Aos meus pais, in memoriun, por terem sido o meu contínuo apoio, aliança, na construção de 

uma vida ética e coerente com meus próprios valores. 

· Agradeço ao Prof. Dr.Túlio Batista Franco, orientador dessa dissertação, pela oportunidade de 

ter-me recebido como orientanda, por sua sensibilidade de acreditar no objeto desse estudo e 

na possibilidade deste contribuir para uma saúde pública mais efetiva. 

· Agradeço, em especial, à Prof.ª Dr.ª Valéria Ramos, co-orientadora dessa dissertação, por 

todo empenho, sabedoria, compreensão e, acima de tudo, exigência. Sempre presente com 

suas inestimáveis observações, o que muito contribuiu para que esse trabalho pudesse 

expressar aquilo que eu pretendia. Gostaria de ratificar a sua competência, participação com 

discussões, correções e revisões dos textos produzidos. Sugestões que contribuíram para que 

esse trabalho fosse produzido e concluído. 

· Incluo, de forma especial, o agradecimento ao Dr. Arquimedes Correa Lima que, ao cruzar 

meu caminho, produziu um outro colorido às temáticas acadêmicas, permeando esse trabalho, 

através de processos construídos reciprocamente, no grupo de estudos realizado aos sábados.  

· Aos meus amigos que, de uma forma ou de outra, contribuíram com sua amizade e com 

sugestões efetivas para a realização desse trabalho, gostaria de expressar minha profunda 

gratidão.  

· Aos meus irmãos e filhos, que sempre estiveram comigo nessa trajetória, produzindo amor e 

força, um bom encontro, que exprime: criação e potência. 

· A Leonardo di Ardon, que partilhou e contribuiu com este meu momento de introspecção e 

aprendizado para a execução dessa dissertação. 

· Ao Grupo de Extensão CEEP, por encarnar um lugar de discussões e construção de novos 

conceitos e ideias, abrindo outros âmbitos de problematizações, o que muito contribuiu para a 

análise dos dados e revisão da literatura dessa dissertação. 

· Aos usuários da UNACON/HUAP que participaram desta pesquisa, pois sem eles nenhuma 

dessas páginas estaria escrita. 

· Aos gestores e profissionais do HUAP, que fizeram parte desta pesquisa, pela colaboração e 

estímulo, permitindo a realização deste trabalho de mestrado. 

· Aos professores do mestrado, que trouxeram contribuições efetivas ao processo que se fez ao 

longo dessa caminhada, de aprendizagem e crescimento. 



5 

 

 

   

       

 

 

ÉPIGRAFE 

 

 

 

“Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-

ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, 

mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e... e...e...” Há nesta conjunção força suficiente 

para sacudir e desenraizar o verbo “ser”. Para onde vai você? De onde você vem? Aonde quer 

chegar? São questões inúteis. Fazer tabula rasa, partir ou repartir de zero, buscar um começo, 

ou um fundamento, implicam uma falsa concepção da viagem e do movimento (metódico, 

pedagógico, iniciático, simbólico...). Kleist, Lenz ou Buchner têm outra maneira de viajar e 

também de se mover, partir do meio, pelo meio, entrar e sair, não começar nem terminar1. 

Mas ainda, é a literatura americana, e já inglesa, que manifestaram este sentido rizomático, 

souberam mover-se entre as coisas, instaurar uma lógica do E, reverter a ontologia, destituir o 

fundamento, anular fim e começo. Elas souberam fazer uma pragmática. É que o meio não é 

uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem velocidades. Entre as coisas não 

designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma 

direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem 

início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio”. Deleuze e Guattari 

(2009, p. 37). 

 

 

  

                                                             
1 Cf. J.C. Bailly, La légende dispersée, 10-18: a descrição do movimento no romantismo alemão, pp.18 sq. 
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   RESUMO 

MUNIZ, M. Problematização dos fatores que interferem na linha do cuidado junto ao usuário 
com patologia oncológica: Uma proposta de intervenção em rede, a busca por uma ética a favor 
da vida ativa. 2013. Dissertação (mestrado em Saúde Coletiva) Universidade Federal Fluminense 
Niterói- RJ. 

A presente dissertação de mestrado implica-se à discussão de um problema, que emerge do 

próprio cotidiano das práticas de saúde, especificamente, aquele deflagrado no ambulatório de 

oncologia do UNACON-HUAP/UFF. Esse problema se traduz pela interrogação: Quais seriam e 

como funcionariam os determinantes produtores dos hiatos que dificultam ou emperram a linha 

do cuidado posterior e subsequente ao usuário oncológico daquele serviço? E como compreendê-

los? É construído a partir de questões inerentes ao serviço, que, uma vez recortadas, funciona 

aqui como um dispositivo, interessado em conhecer, um pouco mais e melhor, o modo de 

produção dessa realidade cotidiana, de maneira a compreender, efetivamente, qual o sentido, em 

extensão e qualidade, do cuidado prestado. Realiza-se, dessa forma, uma análise que se processa 

a partir de quatro aberturas.  A primeira constitui-se em dar visibilidade à atual fase do 

capitalismo em sua expressão biopolítica e seus efeitos nas práticas de saúde, abordando, em 

especial, a questão do controle que é efetivado no corpo e na vida. Para, em seguida, mostrar a 

trepidante tensão entre as dimensões macro e micro políticas que inscrevem as práticas do 

cuidado em saúde e seus efeitos nos processos de subjetivação de usuários, profissionais e 

gestores, indicando o desenvolvimento de processos de individuação, implicados à liberdade ou à 

servidão. A seguinte demonstra o cuidado em saúde para além de uma perspectiva extensiva ou 

orgânica. Incluindo diferentes concepções de corpo gestadas ao longo dos tempos, determinando 

na contemporaneidade outras referências, implicadas com os processos intensivos, afirmando a 

vida enquanto potência vital.  A terceira exprime a produção de uma cartografia dos diferentes 

sentidos dos discursos de usuários, profissionais e gestores envolvidos na produção do cuidado 

em questão, configurando, de modo efetivo, a própria pesquisa. A idéia é buscar responder aos 

problemas que animam essa dissertação de mestrado, a partir do entrelaçamento de três 

perspectivas: a dos usuários, profissionais e gestores daquele ambulatório. Na última, o interesse 

é perspectivar o “dispositivo rede” como um operador de realidade nas práticas de saúde: 

problematizar os seus efeitos na linha de cuidado a usuários com patologias oncológicas 

atendidos naquele ambulatório, tomando como horizonte ético a afirmação da vida ativa e livre. 

 

Palavras chaves: Cuidado em saúde, Oncológia, Capitalismo, Autonomia, Servidão e Rede. 
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Abstract 

This present work involves the discussion of a problem that arises from the daily health care 

practices, more specifically, the one that emerges from the UNACON-HUAP/UFF 

ambulatory of oncology. This problem is related to the following questions: What are the 

determinants which produce the gaps that hinder or interfere in the line of health care right 

after and also subsequently to such oncologic service? How do they work? How can we 

understand them? It is built up from issues related to the service, which, once unraveled, 

works here as a device, interested in learning thoroughly about the way in which this 

everyday reality occurs, in order to understand the sense, extent and quality of the user care 

service provided. Thus, an analysis carried out from four points of view is made. The first one 

consists of giving visibility to the current phase of capitalism in its bio political expression 

and its effects on health practices, especially addressing to the control that is established in 

body and life. Then, it shows the restless tension between macro and micro policies, which 

include the health care practice and its effects on the subjective processes of users, 

professionals and managers, indicating the development of the individuation processes, 

implied either to freedom or to servitude. The second one demonstrates the health care beyond 

an either extensive or organic perspective, including the different conceptions of body 

generated over the times, determining other references to the present times, involved with 

intensive processes, affirming life while vital power. The third point of view expresses the 

production of a cartography of the different meanings in the speeches of users, professionals 

and managers involved in the production of the health care in question, configuring, 

effectively, the search itself. The main idea is to get to answer to the problems that are 

considered in this work, based on the survey which was made out from three different 

perspectives: the ones of the users, the professionals and the managers of the aforementioned 

ambulatory. Finally, the concern is to foresee the “network device” as an operator of reality in 

health practices, discussing their effects on the line of health care to users with oncologic 

diseases treated at the ambulatory, taking as an ethical horizon, the affirmation of an active 

and free life. 

 

 

Key Words: Health care, oncology, Capitalism, autonomy, Slavery and network. 
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  PENSAMENTO CHÃO  

 

 

 VIVIANE MOSÉ 

 

 

 

Muitas doenças que as pessoas têm, são poemas presos: 

Abscessos, tumores, nódulos, pedras, palavras calcificadas, poemas sem vazão. 

Mesmo cravos, pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderiam, 
um dia, ter sido poema. 

Pessoas, às vezes, adoecem de gostarem de palavras presas. 

Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. 

Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. 

Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. 

Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. 

Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema! 
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UMA ABERTURA... 

As forças que escrevem uma história e inscrevem as suas fendas 

O interesse aqui é dar visibilidade às inquietações que me levaram ao encontro de um 

curso de mestrado e a propor a presente investigação.  Inicio com palavras soltas para 

designar problematizações em torno de algo. Em torno do agir profissional, como um 

caminho que se faz e se refaz, em processo. Designações de problemas que requerem uma 

certa distração, fora da norma, uma desestabilização sensível, um olhar diferente frente às 

preconizações das Políticas Públicas de Saúde, estabelecidas através de protocolos, muitas 

vezes, universalizantes, a pré-determinarem as práticas de cuidado. Procedimentos 

protocolares que acabam por funcionar como um dever ser, que, na condição de universais, 

padronizam os processos de cuidado, deixando escapar o que estes têm de singular, cuja força 

modelar normatiza os corpos - de usuários e profissionais - e os separam daquilo que eles 

podem, em última instância, lançando-os à impotência e à passividade.  Uma padronização, 

que é efeito de uma produção mais ampla, instaurada através das maquinações sociais 

contemporâneas, um traço que diz de uma fabricação cultural, da produção de crenças e 

subjetividades e da regulação da vida. Padrões impostos pelos poderes hegemônicos sob os 

processos que engendram a vida. Vontade de poder, vontade de potência: forças se 

contrapondo diametralmente, criação de possíveis, invenção de modos de resistência. 

Construção, a um só tempo, de outros territórios existenciais e de outras práticas profissionais 

- uma exigência, inclusive, no campo da saúde. (CEEP, 2011)2. 

 

Inquietações que pulsam... 

Observa-se que, apesar dos grandes avanços das ciências e do desenvolvimento das 

tecnologias em geral e, consequentemente, das tecnologias ligadas à área da saúde, o que se 

vê, em grandes proporções, é a crescente banalização da dor e do sofrimento no cotidiano das 

práticas de saúde. Em especial, no contexto brasileiro, de acordo com o que ficou estabelecido 

na Constituição de 1988, a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), sua 

regulamentação através da “Lei Orgânica da Saúde” em 1990, efetivamente constituída pelas 

leis 8.080 (19/09/1990) e 8142 (28/12/1990). Com relação aos princípios, esses foram 
                                                             
2 Clínica dos Afectos: A Afirmação da Ética, da Estética e do Político (CEEP). Projeto de Extensão vinculado à 
COPE e ao Instituto de Saúde da Comunidade, ambos da Universidade Federal Fluminense, concebido e 
coordenado pela Profª Valéria do C. Ramos. 
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produzidos a partir da perspectiva da universalidade, integralidade, equidade constituindo e 

norteando a organização e condução desse sistema, que passou a ser regulamentado de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

Nesse cenário de mudanças, grandes avanços foram produzidos, mas, no entanto, 

muitos desafios foram se constituindo e, muitas vezes, nesse processo, ainda observam-se 

manifestações que têm visibilidade na apatia burocrática e no corporativismo institucional e, 

em muitos momentos, na omissão e na pouca implicação ética com a vida, tomada como valor 

social, dentre alguns dos diversos agentes que participam do processo de produção de saúde 

▬ usuários profissionais e gestores. Agentes que, inseridos num jogo de forças macro e micro 

políticas, de algum modo, acabam por banalizar e obstaculizar a autonomia da vida ativa e 

livre, o que leva à produção de um efeito sobre a própria saúde, não apenas dos usuários, mas, 

também, daqueles mesmos profissionais, envolvidos nas ações de saúde (MERHY, 1999). 

Autonomia, aqui, necessariamente entendida, sob a perspectiva do pensamento de Luis 

Fuganti, que se exprime a partir do seguinte enunciado: Conquistar a autonomia é encontrar 

a fonte direta, e não o patrocínio, servindo-se daquilo que nos acontece como matéria e 

combustível de criação e ultrapassamento (FUGANTI, 2008, p.8). Desta forma, para que nos 

processos de produção de saúde, se instaurem e conectem a uma perspectiva de construção 

plural, é essencial na relação do cuidado em saúde, uma implicação com o aumento dos 

“graus de autonomia no modo do usuário andar na sua própria vida” (MERHY, 1999, p.3). 

Construção que acaba por contribuir e influir na produção subjetiva que se instala através do 

processo relacional, direcionando os modos como se desenvolve o trabalho em saúde.  

Mas, por vezes, o trabalho em saúde reproduz o ideário hegemônico, prevalecendo 

condutas marcadas por uma visão unilateral, biologicista. Visão, que não se implica com 

enfoques mais holísticos, globais e próprios nas quais a singularidade3 desses processos de 

saúde seja o fio condutor dos projetos terapêuticos. Mas, de forma efetiva se considerem as 

diversas interconexões presentes nos múltiplos processos de vida envolvidos, a partir da 

história e da cultura, imersa nesse processo.  

Pode-se dizer, portanto, a partir do que foi enunciado anteriormente, que diversas 

situações se intensificam, comprometendo a efetivação das ações desenvolvidas no âmbito do 

trabalho em saúde tais como: a ausência ou a descontinuidade no plano terapêutico e, por 
                                                             
3  Este conceito reporta-se à filosofia da diferença de Gilles Deleuze. E, devido a sua complexidade, será 
desdobrado em outra “abertura”, que irá compor o corpo da dissertação.  
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consequência, na produção do cuidado. Um plano terapêutico que pode deixar de se 

configurar por diversas dificuldades, como, por exemplo, os emperramentos nos processos de 

pactuação entre as diferentes esferas do Sistema Único de Saúde (SUS), que, muito 

frequentemente, podem vir acompanhados por certo descompromisso na assistência ao 

usuário dos serviços de saúde.   

Soma-se a essas questões, especialmente no caso da oncologia, a reduzida rede pública 

de serviços especializados, fazendo com que os poucos hospitais que funcionam como 

referência em determinadas complexidades, superlotem e tenham dificuldades em agilizar os 

exames, o diagnóstico o próprio tratamento e as intercorrências da doença, gerando 

descontentamento e insatisfação, tanto dos usuários que dependem das tecnologias de saúde 

para o seu diagnóstico e tratamento, como para aqueles que prestam o cuidado, os 

profissionais da própria rede de saúde.  

  Assim, o foco principal das intervenções se insere através de procedimentos, 

equipamentos e máquinas de alta complexidade, tecnologias duras (MERHY, 2009).  Situação 

que é determinada, inclusive, pela hegemonia do próprio processo de formação dos 

profissionais de saúde, que vem historicamente se inscrevendo na visão mecanicista e 

biologicista do corpo, desvincula da ética do cuidado implicada com a vida potente e 

necessária, tomada necessariamente como um valor social. Visão que reduz seu foco ao 

orgânico, ao sintoma, à queixa conduta, não compreendendo o indivíduo como um todo, em 

toda a sua plenitude bio-psico-social. (LUZ, 2007). Em detrimento, das composições 

produtoras de vínculo a ser estabelecida a partir dos processos relacionais que têm no trabalho 

afectivo a interação necessária ao estabelecimento do cuidado em saúde. 

Ainda, aqui, no rastro de Madel Luz, vale trazer à cena uma proposição provocadora: 

“cuidar da saúde é muito mais do que cuidar do corpo e tratar doenças” (LUZ, 2007). E 

reafirmar que tudo isso nos leva a pensar que o tecnicismo exacerbado ainda é o foco 

prioritário nas práticas de saúde de nosso país. Isto é: pouco se vislumbra sobre as 

possibilidades de produção de subjetividades, a partir de processos singulares para que o 

cuidado a ser prestado seja efetivo, gerando autonomia, e a necessária inclusão da 

comunidade usuária nesses processos de construção do cuidado — aqui necessariamente 

implicado à vida potente. Um não vislumbrar, cujos fatores determinantes, na concepção 

desse trabalho, vêm reafirmar a necessidade de construção de dispositivos que incitem a 

criação e a efetivação de processos participativos, onde haja a garantia da inclusão dos 

diversos agentes das relações constitutivas das práticas de saúde, afiançado pela ampliação 

das falas dos usuários e dos próprios profissionais de saúde acerca do direito de cada um à 
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realização plena de sua potência,4 buscando possibilidades de construção de uma percepção 

coletiva e da realização de processos que produzam avaliação sistemática das ações 

implicadas com integralidade da atenção e da gestão do cuidado.  

Dessa forma, produzir, condutas que não estejam desfocadas de abordagens 

acolhedoras e que desconsidere a escuta qualificada como possibilidade de produção de 

vínculos efetivos, entre usuários e profissionais. Mas, que produzam possibilidades de 

expressão das singularidades em cada encontro produzido no cotidiano das práticas de saúde. 

Encontros que podem vir a gerar a produção de subjetividades únicas e do consequente 

aumento da potência dos indivíduos envolvidos nesse processo. 

 Algo a ser acessado e que está para além do orgânico. Singularidades a serem 

constituídas através do que não está visível, do virtual, do afecto, das intensidades de um 

corpo que segundo Deleuze e Guattari (2006), não se reduzem aos órgãos. Mas que se produz 

nos efeitos dos processos afectivos, evidenciados na relação estabelecida no encontro entre os 

diversos agentes do processo de produção de saúde.   

Encontros que, dentro da concepção de Spinoza, podem efetuar a potência daqueles 

modos de ser, aumentando em graus a sua força de existir, de modo que possa vir a impedir a 

destituição do usuário do lugar de individuo ativo do seu processo de saúde - doença e, por 

consequência, viabilizar o entendimento das condições de realidades que, efetivamente, 

conduzem a todos os agentes presentes nesse processo, à própria construção de si mesmos, 

enquanto seres socialmente criativos e livres. 

Nesse sentido, é que direcionamos esse trabalho de mestrado, como uma forma de  

trazer para a cena e compreender o que ocorre na linha do cuidado ao usuário portador de 

patologia oncológica, atendido pela Unidade de Atendimento oncológico do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense - UNACON/HUAP/UFF, 

pois mesmo, com o acesso inicial ao sistema de saúde  garantido,  potencialmente, necessita 

de atendimentos subsequentes e de um linha de cuidado que se quer continua, de forma que na 

presença das intercorrências e exacerbações da doença,  surgidas na própria interação com  a 

terapêutica utilizada, as práticas produzidas no microcotidiano de saúde, impliquem-se ao 

princípio da integralidade  em saúde, no cuidado efetivo e resolutivo. 

As observações realizadas nesse ambulatório público, localizado no município de 

Niterói, demonstram que esse presta atendimento a usuários com câncer nas mais diversas 

fases da doença, que, para tanto, conta com especialidades que diagnosticam, realizam o 

                                                             
4 Este conceito, devido a sua complexidade, terá seu desdobramento realizado em outra abertura da dissertação.  
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estadiamento5, tratam e prestam ações paliativas. Desenvolve suas ações através de equipes 

multiprofissionais com abordagens e enfoques diversificados, que imprimem àqueles 

processos de trabalho, determinados modos de fazer saúde e não outros. Portanto, é 

absolutamente necessário entender mais plenamente como funciona a dinâmica que ocorre em 

todo o processo que vai da entrada do usuário oncológico, em uma unidade especializada, o 

desenrolar deste cuidado, através dos acompanhamentos da equipe de saúde de referencia, e o 

sentido direcionado, na condução do processo do cuidado, se dentro do projeto terapêutico 

singular ou por processos hegemônicos que não se implicam com a autonomia dos indivíduos 

envolvidos.   

Logo, a pretensão, neste trabalho de mestrado é demonstrar, de acordo com os 

resultados da pesquisa, os diferentes modos como são desenvolvidas as linhas do cuidado 

oncológico, no UNACON/HUAP, a saber: os sentidos implicados nos determinantes das 

dificuldades ou impedimentos que geram a descontinuidade dos processos da atenção em 

saúde oncológica, assim como os processos de cuidado efetivo, onde reverbera a integralidade 

dessa atenção; a lógica instaurada ao significado do cuidado, o desenvolvimento e a condução 

do processo de saúde em curso em toda linha do cuidado oncológico, incluindo o cuidado ao 

usuário fora de possibilidade dos recursos atuais de “cura”; a relação do profissional com as 

tecnologias relacionais e a sua implicação em realizar intervenções conscientes e 

comprometidas com a vida ativa e o cuidado dela, que têm como condição de realidade a 

produção de um tipo de conhecimento, nesse caso operativo, cuja construção só se torna 

possível a partir da vinculação necessária, advinda do encontro entre este profissional e o 

usuário. 

 

 

Sem lugar a chegar, mas um caminho a fazer... 

Nesse caminho, avaliando a trajetória profissional que move a presente investigação, 

pode-se dizer que algumas dessas questões foram sendo construídas, num esforço de 

concretizarem um campo problemático, que acabou por exprimir aquelas inquietações e as 

consequentes e diversas indagações que desestabilizaram essa própria trajetória, provocando 
                                                             
5 Segundo o INCA, estadiamento é a classificação dos casos de câncer em estádios, com base na constatação de 
que as taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está restrita ao órgão de origem ou quando ela se 
estende a outros órgãos. Portanto, estadiar um caso de neoplasia maligna significa avaliar o seu grau de 
disseminação. Para tal, há regras internacionalmente estabelecidas, as quais estão em constante aperfeiçoamento. 
Logo, o estádio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas, também, o 
tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro.  Ministério da Saúde – INCA – (1996-2011). 
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um adensamento na vontade de compreender o percurso de um trabalho cotidiano e que, em 

decorrência, produziram o problema enfrentado nessa dissertação de mestrado. Indagações 

que, de modo gradativo, foram fraturando a própria lógica do processo de formação, como 

Assistente Social, em relação à primazia de uma visão macro estrutural, tão próprio dela. Uma 

fratura absolutamente necessária, hoje claramente percebida, se se quiser acessar o que há de 

mais singular e real no próprio processo de cuidar no campo da saúde, o que encontra 

pertinência, com a análise produzida por Madel Luz (2008), quando esta se refere à noção de 

estrutura através de uma “... teia de relações sociais complexas, fluindo historicamente de 

acordo com lógicas específicas, permeada de incoerências e contradições, de harmonias e 

desequilíbrios inesperados” (LUZ, 2008, p.11). Nesse sentido, a autora considera que a 

análise dos fenômenos sociais, como parte essencial do processo que integra situações 

específicas de vulnerabilidade social, provoca um olhar coletivo dos problemas de saúde, 

contribuindo, assim, para uma abordagem mais dinâmica, que amplia e não engessa a 

produção cotidiana dos serviços de saúde (grifos meus).  

Em suma, há uma estreita ligação entre a formação em saúde e o que é produzido 

nessas diferentes práticas, por conseguinte, torna-se necessária a revisão do próprio processo 

de formação dos profissionais dessa área, que a principio desenvolve-se dentro de uma visão 

fragmentada e biologicista, (LUZ, 2007), caso se queira que o cuidado seja efetivamente 

priorizado, de modo a operar processos híbridos, que se conjuguem e expressem uma ética a 

favor da vida potente e livre, como um horizonte para as práticas do cuidado em saúde. 

Portanto, nesse percurso profissional, outros aspectos, especialmente os micro 

políticos, foram sendo experimentados no cotidiano, potencializando aquele desassossego 

frente à transcendência aprisionadora, inscrita nos diversos modos de produção das ações 

públicas no âmbito da saúde. Um desassossego, por vezes, compartilhado com outros 

profissionais da saúde, parte das equipes multiprofissionais, nas quais estava integrada. Como 

exemplo, a experiência no Serviço de Emergência do HUAP-UFF e em outros projetos 

implicados em construir outros e múltiplos sentidos acerca das práticas produtoras de 

acolhimento, escuta qualificada e vínculo, dispositivos que ampliam possibilidades de 

abertura e acesso aos serviços de saúde. Ações micropolíticas, que exigem um determinado 

grau de compromisso ético, político, e, porque não dizer, também estético, e uma necessidade 

de construção de conexões diversas em rede. Experiências recentes que, com efeito, puderam 

potencializar experimentações anteriores, no campo da produção do cuidado, construídas ao 

longo do tempo, a partir de outras realidades e serviços, que aqui incluímos como 

experimentações desenvolvidas através da rede básica de atendimento em saúde, que, na 
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hierarquia do SUS, está localizada na base da pirâmide, mas que, no entanto, já naquele 

momento, podíamos perceber, não eram menos complexas do que aqueles serviços 

designados por alta complexidade. Ou seja, produções cotidianas produzidas em micro ações, 

que excedem a complexidade definida pelo SUS e que se ligam por entre os níveis 

hierárquicos propostos pelo sistema, conectando-os aos aspectos subjetivos, imersos na 

singularidade produzida nas relações estabelecidas entre usuário e profissional. Uma 

construção desenvolvida em processos, como linhas que se cruzam numa interseção, expressa 

através de um emaranhado rizomático6, enunciado por Gilles Deleuze e Felix Guattari, em 

Mil Platôs (1996), que busca uma interação possível, na efetividade das ações em saúde, 

indispensáveis aos processos de construção do cuidado. 

Logo, as marcas, deixadas pelas experiências anteriormente mencionadas, ainda 

repercutem no momento atual, junto às práticas que realizo, agora, no Ambulatório de 

Oncologia e de Cuidados Paliativos do HUAP. Marcas, cujos efeitos provocaram certa 

desterritorialização existencial, abrindo, dessa forma, outras perspectivas cognitivas e, por 

consequência, também teóricas e empíricas, que puderam ampliar o âmbito de entendimento, 

para enfrentar as questões e os problemas, advindos a partir do modo cotidiano de pôr em 

ação a prática de cuidar, que, em última instância, direciona-se à dor, ao sofrimento; enfim, à 

vida dos usuários acometidos pela doença oncológica. Questões estas, portanto, que dizem 

respeito aos usuários deste serviço de saúde, mas, muitas vezes, relacionadas, também, aos 

aspectos intersubjetivos – usuários, profissionais e organização - entrecruzados com outras 

questões ligadas a situações e solicitações concretas que, exprimem as dificuldades, ou 

mesmo os impedimentos, no próprio fluxo dos processos de cuidado. Por exemplo, o acesso 

posterior e subsequente desses usuários aos diversos serviços, que, em virtude das 

intercorrências ou do agravamento do quadro da doença oncológica, necessitam de 

reavaliações para elucidação diagnóstica e/ou internações pertinentes no curso do tratamento.   

 

Evocando outros aliados: a ampliação de uma caixa de ferramenta  
                                                             
6 Toma-se como referência, para o entendimento do conceito de redes rizomáticas, os filósofos Gilles Deleuze e 
Félix Guattari (1996), que, em suas obras, explicitam a idéia de rizoma apoiada na botânica. Para estes autores, o 
rizoma, nele mesmo, assume formas muito diversas, desde a sua extensão superficial ramificada em todos os 
sentidos, até suas concreções em bulbos e tubérculos. Os mesmos acrescentam, ainda, que estas características 
aproximativas do rizoma possibilitam a produção de uma idéia ligada aos “Princípios de conexão e de 
heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É muito 
diferente da árvore ou de uma raiz que fixam um ponto, uma ordem”. (DELEUZE&GUATTARI, 1996, p. 15). 
Este sentido rizomático, aqui expresso, produz uma ideia que se conecta ao processo de produção de redes que se 
encontra referido nesta pesquisa, mas que, no entanto, será melhor aprofundado posteriormente, ao se abordar a 
abertura que desdobrará a formação de redes. 
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Frente à complexidade dessa realidade, fez-se necessário, dessa forma, uma maior 

compreensão acerca dos processos de trabalho, que constituem a singularidade dessa prática 

de cuidar. E foi exatamente aí, diante dessa necessidade, que uma certa filosofia7 veio compor 

com aquelas indagações, um bom encontro, cujos efeitos se desdobraram na busca de cursos e 

leituras, que proporcionassem um aprofundamento dos múltiplos enfoques daquela prática, 

especialmente na área da produção de subjetividades. Um modo de ampliar a caixa de 

ferramenta utilizada pela prática profissional, aqui em foco, na construção do trabalho em 

saúde em rede pública. 

Assim, o curso de especialização na área da “Subjetividade em Instituições de Saúde”, 

realizado na Faculdade Integrada Maria Teresa, constituiu-se em um instrumento, que abriu 

novas perspectivas em torno da temática dos processos subjetivos construídos na área da 

saúde. Outros, no campo da extensão, vinculados ao Instituto da Saúde da Comunidade/UFF8 

como o “Profissional de saúde como intérprete-criativo: um modo de resistência, no campo da 

saúde, à realidade biopolítica contemporânea?” e, em especial, aquele cuja temática se 

propunha a “Cartografar os diferentes sentidos da idéia de humanização na história do 

pensamento ocidental”. E, ainda, outro referido à “Clínica dos afetos: a afirmação da ética, da 

estética e do político”.  

Esse movimento de busca, de modo inexorável, abre novas perspectivas. Novos 

horizontes que, com efeito, compõe um plano mais ampliado acerca das indagações gestadas 

nos processos de trabalho daqueles serviços experimentados nessa trajetória, que deveriam se 

implicar com o cuidado da vida daqueles usuários. Portanto, provocam cisões e aberturas nas 

experimentações realizadas, ao longo de alguns anos, na prática profissional aqui em questão, 

impondo, por consequência, novas configurações teóricas, dentro de um caminho mais 

abrangente, abrindo, dessa forma, sentidos múltiplos, em uma construção que se estabelece 

em processos, que se desdobram cotidianamente.  

O que, de certa forma, aciona e movimenta, não apenas a prática profissional aqui em 

questão, mas, especialmente, o próprio processo de subjetivação – e seus respectivos desejos - 

                                                             
7 A filosofia que esta pesquisa se refere é aquela que exprime os pensamentos dos filósofos da Diferença, como, 
Gilles Deleuze, Félix Guattari e Foucault, entre outros, que fazem parte de uma linha  filosófica que tem como 
expoentes Baruch Spinoza e Nietzsche, etc, Uma filosofia  que se interessa pela diversidade, pluralidade  e 
singularidade, ao invés de uma idéia universal. 
 
8 Projetos de Extensão vinculado à COPE e ao Instituto de Saúde da Comunidade, ambos da Universidade 
Federal Fluminense, concebido e coordenado pela Profª Valéria do C. Ramos. São eles: “Profissional de saúde 
como intérprete-criativo: um modo de resistência, no campo da saúde, à realidade  biopolítica 
contemporânea?”;   “Cartografar os diferentes sentidos da ideia de humanização na história do pensamento 
ocidental”;“Clínica dos afetos: a afirmação da ética, da estética e do político” 
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que a animam e a sustentam. Em realidade, aciona-os e os movimenta em busca de uma 

constituição singular de um “modo de fazer saúde”, ao mesmo tempo múltipla, operada em 

cada pequeno ato de produção do cuidado naqueles ambulatórios, a provocar diferenciações 

no próprio modo de se relacionar com a vida e com o mundo das práticas públicas de saúde. 

Uma diferença que se faz a partir de si mesma, efeito de encontros, com usuários, outros 

profissionais, ou mesmo com os modos de funcionamento da organização do trabalho e do 

modelo assistencial em questão, a repercutir problematizações que afirmam potência na 

divergência (DELEUZE, 1974, p. 270), um outro olhar, um modo próprio de se efetivar o 

cuidado em saúde.    

 

Hospital Universitário: um indivíduo coletivo, inacabado, em conexão... um 

corpo aberto, em permanente construção... 

A investigação, instaurada por aquelas indagações, traduzem-se pela própria expressão 

da pesquisa realizada, e aqui apresentada, desenvolvida no Hospital Universitário Antonio 

Pedro, vinculado à Universidade Federal Fluminense e situado no município de Niterói. Uma 

organização, aqui, concebida, no rastro de Spinoza, Simondon e Deleuze, como um hospital-

corpo, inacabado e aberto, de materialidade heterogênea, com uma multiplicidade de 

dimensões, resultante do permanente embate de forças instituídas e instituintes, macro e 

micropolíticas, molares e moleculares. 

Numa perspectiva macropolítica, o da política pública nacional de saúde, um hospital 

de nível terciário e quaternário, considerado como uma unidade de saúde de assistência,  

ensino, pesquisa e extensão.  E, por tratar-se de um hospital público, que, desde 1952, vem 

prestando assistência aos habitantes da cidade de Niterói e ao de outros municípios vizinhos e 

do interior do estado, inclusive em nível primário e secundário, em grande parte desse 

período, hoje, com a proposta atual, que se compõe com a hierarquização do sistema público 

de saúde, que estritamente o torna referência em alta complexidade, marca historicamente 

uma grande diferença em relação a outros momentos de sua história. 

Cadastrado, em 05/08/99, pela portaria MS/SAS 410, como Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia ou CACON I e posteriormente, passou à condição de 

UNACON, a prestar assistência especializada pelo SUS aos portadores de neoplasias 

malignas mais prevalentes, pertencentes a toda área Metropolitana II. É uma unidade  de 

atendimento oncológico, mas sem radioterapia. Nesses casos, o que está previsto pelo 
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Ministério da Saúde, é a mesma tornar-se referenciada ─ o que vem ocorrendo quando, na 

produção do cuidado, faz-se necessário a utilização desse procedimento terapêutico. 

Possui como área de abrangência a região Metropolitana II, que compreende os 

seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim, 

Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Maricá, tendo uma população com mais de dois milhões de 

habitantes (IBGE, 2000) e ações voltadas para a assistência em saúde dessa população, assim 

como já mencionado, para o ensino a pesquisa e a extensão universitários. 

 De acordo com critérios referentes à base territorial de atuação, regionalização do SUS 

e serviços prestados, o Huap foi, em 1999, cadastrado como Cacon I, passando a ser, 

posteriormente, considerado como uma Unacon, através do estabelecido em dezembro de 

2005, pela da Portaria 741, onde foram revistos os conceitos de Unidades de Assistência de 

Alta Complexidade (UNACON) e Centros de Referência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON), já que, em razão das ações que já vinha desenvolvendo nesse período, 

ficava evidente a sua condição de Unacon.  

Ainda dentro do que estabelecia aquela portaria, observa-se um esforço em incluir a 

necessidade de implantação ─ e ou sistematização ─ de Unidades de Cuidados Paliativos 

naquelas Unidades e Centros (BRASIL, 2005). O que só se tornou possível no Huap a partir 

de 2007, quando da contratação de médicos paliativistas e do incentivo da gestão, daquele 

momento, em qualificar profissionais já existentes, especializando-os para práticas voltadas 

ao atendimento mais integral ao usuário. 

Dentro desse contexto, a partir de 2008, o HUAP passa, então, a ser cadastrado como 

Unacon. Unidade hospitalar que deve possuir condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada, de alta 

complexidade, para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes, 

tornando-se, assim, o único hospital público de referência para tratamento das patologias 

neoplásicas na Região Metropolitana II. 

Vale, aqui, explicitar que essas são unidades hospitalares públicas ou filantrópicas que 

dispõe de todos os recursos humanos e tecnológicos necessários à assistência integral do 

paciente com câncer. São responsáveis pela confirmação diagnóstica, estadiamento, 

assistência ambulatorial e hospitalar, atendimento das emergências oncológicas e cuidados 

paliativos, de acordo com o conceito de integralidade da assistência ao paciente com câncer.  

De acordo com esse conceito, o tratamento mais adequado para o paciente com câncer 

é aquele que oferece os diversos serviços assistenciais de que este venha a precisar, 

começando pelo diagnóstico, estabelecimento da extensão da doença ou “estadiamento”, 
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passando pelas possibilidades terapêuticas ─ cirurgia oncológica, quimioterapia e radioterapia 

─ devidamente apoiadas pelos serviços de suporte, reabilitação e cuidados paliativos, capazes 

de trazer alívio e dignidade aos pacientes que apresentem dor ou sintomas angustiantes, fora 

dos recursos atuais de cura. 

No ambulatório de oncologia Unacon/Huap, local onde se desenvolveu essa pesquisa, 

atende-se aos cânceres mais prevalentes, estando o ambulatório de dermatologia, do mesmo 

hospital, responsável pelo tratamento aos usuários com as neoplasias cutâneas.   

Já numa perspectiva micropolítica, o hospital é um corpo-coletivo, dinâmico, aberto, 

em conexão com outros corpos, em permanente movimento: um território existencial. Em 

realidade, um território existencial, um campo social, no qual os desejos e suas economias vão 

engendrando as suas estratégias. Cenário, onde, também, se dão as prestações de cuidado para 

além de uma dimensão somática ou orgânica, produzidas e produtoras de afetos, de 

subjetividades, maquinando redes sociais e formas de comunidade. Portanto, no rastro de 

Guattari: 

“A questão micropolítica é a de como reproduzimos ou não os modos de 

subjetividades dominantes. A micropolítica não está em toda a parte. A 

questão é pôr em toda parte, em todas as nossas relações estereotipadas da 

vida, nas quais tudo é guiado por um código, entrar em todos esses campos 

com um outro tipo de pragmática” (Guattari,2005, p. 135) 

Logo, o que se observa, através de uma organização pública, como o Huap, que faz 

coexistir realidades macro e micropolíticas, é a materialidade expressiva de uma realidade 

nacional, onde se constata, também nesse cotidiano, a existência de uma maior prevalência 

nas mulheres do câncer de mama, seguido pelo de colo de útero, cólon e reto. E, nos homens, 

o câncer de próstata, seguido pelos de traquéia, brônquio, pulmão e estômago. Neste sentido, 

no entanto, o que se apreende e compreende, através dessa dissertação, não é necessariamente 

o quantitativo da incidência do câncer, mas, principalmente, o que acontece efetivamente na 

linha do cuidado aos usuários atendidos a partir daquela unidade de saúde, sobretudo em sua 

dimensão qualitativa: o que influi para que os seus atendimentos posteriores sejam realizados 

ou não? Quais os elementos que engendram a construção de redes efetivas, que garantam a 

consecução do que é necessário ao cuidado ao usuário em questão? 

           Dessa forma, o cenário aqui perspectivado confirma a iniciativa da investigação aqui 

efetivada, na exata medida em que esta levanta os determinantes das dificuldades ou 

impedimentos encontradas na linha do cuidado ao usuário portador de neoplasia maligna, em 
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atendimento na UNACON-HUAP/UFF,  problematizando-os, através de uma criteriosa 

análise, em torno do plano de cuidado subsequente. Dificuldades, ou mesmo impedimentos, 

que ao serem enfrentados no processo de continuidade da atenção ao usuário com patologia 

oncológica exige um plano terapêutico que, com efetividade, inclua e garanta o atendimento 

posterior e subsequente.  

            Trata-se, de contribuir na construção de possíveis propostas que possam vir a se 

atualizar no cotidiano desses serviços e, necessariamente, remeter à ampliação e maior 

adequabilidade da resolubilidade do atendimento, por meio, não apenas da compreensão do 

funcionamento das pactuações em rede, em seu sentido oficial, com vistas a uma maior 

adequabilidade, mas, também e especialmente, no sentido de contribuir para a invenção de 

outras formas de rede ─ aqui, necessariamente, numa perspectiva deleuzeana, rizomática e 

aberta, a se conectar a partir do foco daquilo que é próprio aos usuários, possibilitando uma 

construção conjunta, do projeto terapêutico singular. 

              Nesse horizonte, vale dizer, essa dissertação ancora-se, por consequência, na idéia de 

uma absoluta necessidade de fomentar processos transdisciplinares, como uma efetiva 

possibilidade da equipe de saúde e do usuário, na produção do cuidado, especialmente no 

oncológico, virem a se encontrar e se afectar sob diferentes perspectivas, qualidades e 

intensidades, gerando afectos que possam potencializar a construção de saídas alternativas e 

respostas mais adequadas, à medida que, proliferando os diferentes olhares sobre um mesmo 

problema, constituam-se em alternativas facilitadoras na realização do atendimento à 

complexidade singular constituída entre esses indivíduos - enquanto modo de ser ativo e livre 

- presente em todo o processo que envolve o cuidar.  

 Mas, também, busca contribuir e ampliar o entendimento dos modos implicados com 

o processo que efetiva a integralidade9 do cuidado em saúde, construídos na atenção 

oncológica aqui em foco. No entendimento aqui afirmado, só possível de ser engendrado, a 

partir da inclusão da própria realidade existencial desses usuários, de modo a tornar possível o 

desenvolvimento de modos de viver singulares, como efeito de processos de individuação dos 

diversos agentes envolvidos na produção de saúde ─ necessariamente, um engendrar expresso 

                                                             
9 Integralidade é aqui entendida como um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Perspectiva, que 
envolve a produção de saúde desenvolvida através das redes hierarquizadas dos serviços de saúde pública nos 
diversos níveis de atenção, disponibilizando respostas às necessidades de saúde dos usuários destes serviços. 
Refere-se, ainda, aos processos decorrentes da ação interprofissional produzida pela equipe de saúde, na 
transversalização de múltiplas e diversas áreas profissionais envolvidas no cuidado em saúde, de forma a 
entender o individuo em sua totalidade.  
Pesquisa realizada em http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html 
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em potência e em liberdade, como resistência aos modos de viver impelidos pela manipulação 

espetacular dos modelos de saúde hegemônicos. 

            Portanto, as questões aqui postas àquelas que pulsam, e fomentam direcionamentos 

mais adequados, capazes de materializar, através desta dissertação, conteúdos geradores de 

problematizações e processos de transformação institucional, num plano macroestrutural, 

envolvendo uma linha de cuidado mais integral ao usuário com câncer.  Suscitando, 

necessariamente, a criação e operação de dispositivos, micro políticos, incitadores do aumento 

de potência e das possibilidades de singularização dos processos de cuidado aqui em questão. 

            A partir desse contexto, importa afirmar que a presente dissertação inscreve-se, ainda, 

numa necessidade outra. Qual seja: concorrer para ampliar a interação interinstitucional e 

intersetorial vinculada à parceria em rede, criando possibilidades de uma co-construção das 

práticas de saúde, que possam viabilizar uma proposta de conexão e entrelaçamento tal nessa 

rede, que viabilize uma efetiva acessibilidade e permanente construção, compondo e 

aproximando serviços, e, nesse plano, incluindo, necessariamente, a inserção do usuário e sua 

rede social. Pode-se dizer, portanto: essa é perspectiva que põe em processo o interesse dessa 

dissertação.  

  

Inventando um problema a ser enfrentado na perspectiva da filosofia da 

diferença 

Desse modo, a materialidade a partir da qual se dá a escolha do tema e a construção do 

problema que deflagram e desenvolvem a presente investigação, não é outra, senão, toda essa 

processualidade aqui já referida. Uma pesquisa que se constitui no encontro, por exemplo, da 

aguda necessidade explicitada na voz de Dario Pasche (2009), quando chama atenção, que  

fazer avançar o SUS é ir para além das questões macro políticas e financeiras. É, também e 

especialmente, fomentar o debate sobre a natureza das práticas de saúde, isto é, a dimensão 

qualitativa de seu funcionamento. Debate intimamente relacionado, inclusive, às novas 

demandas dos próprios processos de formação em saúde, também aqui apontadas 

anteriormente, através da perspectiva de Madel Luz (2007).  

Uma tentativa de ampliar o entendimento acerca dos sentidos operados nos processos 

subjetivantes que inscrevem a produção de saúde e suas relações com os traços marcantes da 

hegemonia dos regimes de poder dominante. Acredita-se ser importante e necessário tornar 

público esse engendramento. Isto é: uma tentativa de poder contribuir com os movimentos 
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que indagam, sistematicamente, sobre o agir em saúde e que podem provocar processos 

criativos de transformação e autonomia em prol da vida ativa.  

 

“Há, efetivamente, em Espinosa, uma filosofia da “vida”: ela consiste 

precisamente em denunciar tudo o que nos separa da vida, todos esses 

valores transcendentes que se orientam contra a vida, vinculados às 

condições e às ilusões da nossa consciência.” (DELEUZE, 2002, p.32)  

Logo, esse trabalho se alicerça na construção de elementos capazes de permitir uma 

visão atual da linha do cuidado junto ao usuário com patologia oncológica, atendido no 

ambulatório de oncologia e cuidados paliativos do HUAP. Perspectivando-os de forma a  

operarem as problematizações elencadas por essa dissertação, a saber: as forças presentes na 

gênese da fabricação da descontinuidade dessas ações de saúde no referido ambulatório, seja 

na própria ordem das ações concretas que são necessárias à continuidade do cuidado em 

saúde, junto aos usuários com patologia oncológica, ou mesmo nos aspectos relacionais e 

subjetivos, na produção de certos modos de subjetivar, que gerando determinados sentidos e 

movimentos, também podem dificultar ou impedir uma maior articulação dos processos em 

rede; o sistema de rede, seu funcionamento e adequação em atender efetivamente a natureza 

do modo de cuidar em saúde; as principais demandas desses usuários em relação a esse 

serviço; e, as implicações daquele que cuida do usuário oncológico, assim como dos 

processos de gestão pública, local e nacional, quando propõem o dispositivo de rede, tal qual 

funciona hoje. 

 Nesse sentido, problematizações dos processos que se efetivam na linha do cuidado  

oncológico, tendo como instrumento de investigação, a cartografia10 da materialidade 

empírica, fabricada no ambulatório em questão, um mapeamento das estratégias das 

economias dos desejos presentes nesse campo social, a se exprimir através dos diversos 
                                                             
10 A cartografia acompanha diversas linhas, que aqui nessa pesquisa, são traçadas através dos movimentos 

subjetivos, pelos afectos, como um desenho que se faz ao mesmo tempo em que marca rompimentos e 

cristalizações, numa análise simultânea das interconexões decorrentes destas diversas linhas. Desenvolve-se 

através de movimentos de transformações entrecruzadas, dentro de um sentido expresso a partir de uma 

pluralidade, que produz agenciamentos através de suas conexões, provocando um campo de afecção. 

(DELEUZE, 1996; ROLNIK, 2007; GUATTARI, 2005). 
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discursos enunciados por usuários, profissionais e gestores - a principal matriz da composição 

da pesquisa e da construção dessa dissertação. O que, na perspectiva aqui afirmada, resulta em 

um processo de produção de conhecimento, interfaseado por uma determinada abordagem 

teórica, nesse caso certa filosofia, cuja força-sentido salta e exprime-se nos micro processos 

do trabalho em saúde e, por consequência, na produção de subjetividade deles constitutivas.  

Portanto, certa filosofia que se refere e exprime os pensamentos dos filósofos: Gilles 

Deleuze, Félix Guattari e Michel Foucault, entre outros, que fazem parte de uma linha 

filosófica que tem como expoentes Baruch Spinoza e Nietzsche. Uma filosofia que se 

interessa pela diversidade, pluralidade e singularidade, diferentemente de uma idéia universal. 

Estes operadores conceituais, em conjunto com a cartografia, engendram a pesquisa aqui 

apresentada, se fazendo a partir dos processos de produção em formação.  Uma implicação, à 

tensão micropolítica das relações determinadas por diferentes regimes de poder, com vistas à 

produção de outras formas de gerenciamento, a serem produzidos e a comporem com a 

multiplicidade dos territórios existenciais em questão, na medida em que estes produzem e 

são produzidos pelos próprios processos de subjetivação nelas inscritos. 

Trazer à cena essa realidade que envolve a produção do cuidado e as diversas nuances 

de sua natureza, operadas no ambulatório de oncologia e cuidados paliativos da UNACON- 

HUAP significa deixar entrever o modo como ela se inscreve no cotidiano das próprias ações 

de saúde desse ambulatório. Mais especificamente, na problemática experimentada por 

profissionais e gestores, quando se defrontam com problemas de usuários egressos de vários 

pontos da rede hierarquizada de saúde, que nem sempre obtêm as diversas demandas 

elencadas atendidas efetivamente. Ou seja, a efetiva inserção na dimensão do cuidado 

adequada às suas necessidades, envolvendo a integralidade da atenção de forma resolutiva.  

Dessa forma, na produção desse cuidado, existem emperramentos ou obstáculos que se 

reproduzem e persistem nas práticas cotidianas. Entraves determinados por processos 

burocráticos que dificultam a construção da integralidade deste cuidado direcionado ao 

usuário atendido no ambulatório em referencia, gerando por vezes, um descompasso no fluxo 

e na dinâmica singularmente constituída, dificultando a construção do cuidado ao usuário com 

câncer.  

Portanto, esses são problemas que se instauram, se ampliam e ganham concretude a 

partir das diferentes e heterogêneas experimentações realizadas no cotidiano da prática 

institucional, produzidas por processos hegemônicos, sim, mas que, a um só tempo, no 

entendimento aqui afirmado, carregam possibilidades de reversão ao que está posto e 

instituído. Uma padronização, cuja operabilidade tem se efetivado, através da disciplina e do 
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controle - mecanismos de poder gerados ao longo do desenvolvimento do capitalismo, a 

fabricar os processos de trabalho, em geral, e, também, os de saúde. (FOUCAULT, 1985).  

Logo, a perspectiva ética, estética e política, afirmada através dessa dissertação, 

guarda também, em si, certa tensão. Uma tensão, intersubjetiva, que vislumbra a necessidade 

de uma desestabilização dos modos contemporâneos de cuidar, operados nos serviços de 

saúde, especialmente nos dos sistemas públicos, onde prevalecem à homogeneidade dos 

processos, instaurada a partir de uma única direção e sentido, ancorados em contornos pré-

determinados e rotinizados, resultantes, em última instância, da produção capitalista 

contemporânea. Necessidade de desestabilização, pois, percebe-se, que no interior desses 

mesmos processos existem hiatos que exprimem e compõem as condições de realidade da 

criação de possíveis, da produção de transformações, quando acessa e opera, nas práticas do 

cuidar, outras dimensões presentes nessas práticas, por exemplo, a de um corpo vibrátil, que, 

segundo (ROLNIK, 2007), pode se constituir em uma estratégia, que permita apreender a 

alteridade em sua condição de campo de forças vivas, que afetam, produzindo multiplicidades 

numa experimentação hibrida, se fazendo presente no corpo, sob a forma de sentidos. 

Compreende-se ainda a absoluta necessidade da intersetorialidade, enquanto processo 

que dispara outras ações que compõem com aquelas propostas pelo setor saúde, buscando 

produzir saúde dentro de uma vertente mais integral e efetiva.  

Uma produção que efetivamente se transforme em ações, que não somente operem o 

acesso aos serviços de saúde pública, como um direito facultado pela força da lei, mas que 

seja capaz de criar linhas de cuidado mais integrais, implicadas à produção da vida ativa. Uma 

produção que exprima, de modo necessário, composições que produza redes afetivas, que se 

entrelacem em torno dos serviços pertinentes e seus múltiplos saberes, num entrelaçamento 

que exprima comprometimento e responsabilidade, um cuidado efetivo, considerando as 

diferenças, não apenas reduzidas ao plano da alteridade, mas envolvendo processos 

permeáveis, configurando movimento e plasticidade, necessários para a construção de uma 

ética, estética e política da sociedade, implicadas com a liberdade e a vida forte e ativa.   

Tais são os problemas constitutivos do campo que anima, agita e faz funcionar esse 

trabalho de mestrado e a pesquisa que o alimenta, a partir das quais, ancorando-se no 

cotidiano daquelas práticas de saúde, pôde-se compreender em que sentido os enfoques 

adotados, por aquele ambulatório, são capazes de gerar processos de interação que resultem 

num plano terapêutico singular do usuário, capaz de prever ou elucidar possíveis 

intercorrências e, a partir daí, construir possibilidades de atenção, que “precedam” ou 

“evitem” a agudez do processo de doença. O que, com efeito, poderia, ainda, buscar contribuir 
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para contornar as filas virtuais no aguardo de exames complementares para a melhor 

elucidação do tratamento a ser disponibilizado, tentando-se, assim, evitar situações extremas 

que reportam a cacotanásia11. Ou, ainda, evitar a busca de acesso em portas de urgência da 

rede para intervenções imediatas, aquelas desconectadas do serviço em questão, que presta, 

àquele usuário, assistência programada. 

Com efeito, uma produção de conhecimento que busca colaborar no sentido de  criar 

um modo de funcionamento mais adequado dessa prática de cuidado se pudesse ser 

potencializada através da conexão com outros serviços, profissionais e equipes, numa 

perspectiva transversal e micropolítica, a  contribuir no engendrar de sistemas de redes, 

formados a partir da necessidade expressa em cada singularidade nos atendimentos em saúde. 

Uma conexão com as possibilidades disponíveis e oferecidas pela política pública, mas 

também com as possibilidades de criação de outras formas de rede, nesse caso, alternativas, 

de modo a garantir e viabilizar a resolubilidade e a integralidade da atenção em saúde. 

           Dessa forma, verifica-se a absoluta necessidade da construção de dispositivos outros 

implicados em identificar e compreender as possibilidades que possam emergir nos e pelos 

encontros produtores de saúde. Aqui, especificamente, um encontro que, em última instância, 

fomente uma tomada de consciência por parte de profissionais de saúde, gestores e usuários 

da absoluta necessidade de transformação daquela produção.  

Aqui, vale afirmar, que além dessa perspectiva, que põe em cena a necessidade de 

aperfeiçoar a qualidade da produção do cuidado, são necessárias outras mobilizações para que 

se resista ao que é produzido hegemonicamente e se abra à possibilidade de construir outras e 

novas formas de cuidar.  Nesse sentido, como já afirmado antes, sob a perspectiva desse 

trabalho, torna-se absolutamente necessário rever o próprio processo de formação dos 

profissionais de saúde, se, se quiser que o cuidado seja efetivamente priorizado, de modo a 

operar uma ética a favor da vida potente e livre, como um horizonte para as práticas de saúde 

(LUZ, 2007). 

          No entanto, embora se, por um lado, se possa reconhecer a evidência dos esforços de 

grupos isolados na busca da melhoraria dos processos de intervenção junto aos usuários nas 

práticas de saúde de nosso país; por outro, é preciso admitir, que se constituem, ainda, em 

iniciativas desconectadas de parcerias que possam gerar uma melhor qualidade da assistência 

prestada. As intervenções nos serviços de saúde ainda têm sido pautadas, no geral, por uma 
                                                             
11 Cacotanásia: do grego cacós (mau) e tánatos (morte). Morte má. Como na eutanásia, ação ou omissão que 
causa a morte. A diferença, nesse caso, é que se apressa a morte sem o consentimento do doente, que não é 
informado ou consultado.   
Pesquisa realizada em http://www.alvorecer.org.br/jornal/no_21_marco/bioetica_defende.htm. 
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lógica mecânica de queixa-conduta e por um modelo burocrático que desvaloriza as 

realidades vivenciadas por usuários e profissionais e que, por conseqüência, acabam por 

expurgar ou desvalorizar os sentidos produzidos nas situações únicas emergentes na produção 

do cuidado que, em última instância, vão expressar as próprias singularidades dos agentes 

envolvidos na produção desse cuidado.  

Logo, é urgente a efetivação de práticas acolhedoras que se fortaleçam do encontro 

solidário entre as tecnologias relacionais e todas as outras que a ciência tem podido produzir. 

Quem sabe, assim, seja possível criar de modo efetivo processos de resolubilidade das 

necessidades dos usuários, onde os afectos e a potência singular de cada modo de ser, sejam 

valorizados como um adequado dispositivo de transformação das práticas de saúde. Eis o 

horizonte problematizante que instiga o presente trabalho de mestrado e que aqui se 

apresentam em quatro grandes aberturas: 

Na primeira, apresenta-se a idéia de que o capitalismo muda, ao longo do tempo, para 

permanecer e se expandir. Para tanto, aborda-se as características de sua atual configuração e 

o seu o deslocamento para uma sociedade de controle, uma sociedade biopolitica, utilizando o 

pensamento de Michel Foucault, Antônio Negri, Hardt e Lazzarato. Isto é, através destes 

autores, se dá visibilidade à relação dos regimes de poder biopolíticos com a questão da 

regularização do corpo e da vida. Exprimem-se, como os efeitos dessa fase do capitalismo 

irão incidir nos processos de trabalho, a partir da invenção e realização de novas tecnologias, 

nesse momento, privilegiando a dimensão imaterial desses processos, e como tais efeitos irão 

encarnar-se na produção do trabalho desenvolvido no campo da saúde.  

Nesse sentido tratar-se-á da trepidante tensão entre os planos macro e micro políticos, 

como motor de instauração e operação da realidade individual e coletiva, em suas dimensões 

sociais, subjetivas e culturais, para demonstrar em que sentido tais planos inscreve a um só 

tempo, as práticas do cuidado em saúde e seus efeitos nos processos de subjetivação nelas 

implicados, o que aqui se refere aos usuários, profissionais e gestores, indicando o 

desenvolvimento de processos de individuação, implicados à liberdade ou à servidão. 

Na seguinte, demonstra-se que o cuidado em saúde está para além de uma perspectiva 

extensiva ou orgânica. Apresentam-se diferentes concepções de corpo gestadas ao longo dos 

tempos e na contemporaneidade inscreve-se segundo outras referências, implicadas na 

intensidade, afirmando a vida enquanto potência vital. Incluem-se nessa abertura, as 

perspectivas dos filósofos da diferença, que entendem o corpo como uma questão que se 

impõe ao pensamento, através da produção intensiva engendrada nos processos relacionais. 

Aborda-se, assim, a produção do afecto e das afecções, implicada no encontro, a partir do 
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pensamento de Baruch Spinoza. A perspectiva de corpo produzido em torno das relações de 

forças, através de Michel Foucault. E, a concepção de corpo enquanto fluxo de intensidades, 

desprovido de órgãos, mas condição de possibilidade de produção e efetuação do desejo, 

através de Gilles Deleuze, e Félix Guattari. 

Na terceira exprimi-se a produção da cartografia dos diferentes sentidos dos discursos 

de usuários, profissionais e gestores envolvidos na produção do cuidado no ambulatório de 

oncologia da UNACON-HUAP/UFF, configurando, de modo efetivo, a própria pesquisa. A 

idéia é buscar responder aos problemas que animam essa dissertação de mestrado, a partir do 

entrelaçamento de três perspectivas: a dos usuários, profissionais e gestores daquele 

ambulatório, e como se deu esta produção: por regimes de linguagem, sensibilidade 

efetivando processos de subjetivação. 

Na última abertura, põe-se em análise o “dispositivo de rede”, tomado como um 

operador de realidade nas políticas públicas de saúde. Problematiza-se a sua íntima vinculação 

à noção de organismo e os seus efeitos na linha de cuidado a usuários com patologias 

oncológicas atendidos naquele ambulatório, tomando como horizonte ético a afirmação da 

vida ativa e livre.  E, a partir das necessidades emergentes na realidade experimentada no 

ambulatório em questão, problematizou-se a ideia de uma possível insuficiência na noção de 

rede estabelecida nessas políticas públicas ─ que vão se materializar de modo singular, no 

cuidado do usuário oncológico ─ e a viabilidade da construção de redes afetivas e 

rizomáticas, a partir dos pensamentos de Baruch Spinosa e Gilles Deleuze, inscritos segundo 

outras referências, nesse caso, intensivas, afectivas e desejantes. 

 

  
OUTRA ABERTURA... 

Uma outra ordem mundial: agora, biopolítica. 

Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente 
determinar o corpo ao movimento ou ao repouso, ou a qualquer 
outro estado  (SPINOZA, p.100). 

 

No contexto das mudanças do modo de produção capitalista, parece necessário buscar 

compreender e mostrar como, ao longo do tempo, no ocidente, este adquire diversas formas 

para permanecer e se expandir, enraizando-se e difundindo-se por toda parte. Este 

pensamento, apoiado nos de Negri e Hardt, deixa claro que, especialmente ao longo dos 

últimos anos, o processo de reestruturação do capitalismo vem ocorrendo através da utilização 
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de várias estratégias, que indicam um movimento de mudança, caracterizado, em especial, por 

uma maior flexibilização e descentralização do poder, impondo ao “capital modificar suas 

próprias estruturas e submeter-se a uma mudança de paradigma” (NEGRI & HARDT, 2000, p 

282). 

Para a análise aqui proposta, recorro a alguns autores, como Michael Foucault, 

Gilles Deleuze, Antônio Negri, Michael Hardt e Lazzarto, e seus comentadores-intercessores, 

cujos pensamentos em seus planos teóricos vão enfrentar as mudanças paradigmáticas que se 

exprimem na atual fase do capitalismo. Dessa forma, essa investigação é uma tentativa de 

aproximar e relacionar o modo de produção capitalista, enquanto produtora de realidade, ao 

problema aqui apresentado, que compõe a presente pesquisa e, por consequência, aos 

processos do cuidado em saúde, no âmbito do cenário oncológico, de modo a compreender a 

sua interface com o que vem sendo produzido hegemonicamente pelo capitalismo.  

Na presente “abertura”, configurada com base na dinâmica do capitalismo e em seus 

desdobramentos até os dias atuais, o interesse, portanto, é enfrentar algumas questões, que ao 

longo de minha experiência profissional vem me instigando e produzindo problematizações 

em torno do campo empírico, aqui já antes apresentadas. E, por conseguinte, contribuir para 

fomentar a ampliação do debate entre outros pesquisadores, de modo a instigar outras leituras 

em torno do problema que anima essa pesquisa, considerando como cenário o ideário 

capitalista contemporâneo, que muda para se estabelecer, se ampliar e permanecer.  

Nesse sentido, vale evocar as vozes de Negri e Hardt, quando se referem ao processo 

desenvolvido pelo capitalismo, na direção do contemporâneo: “Ele tende historicamente a 

destruir tradicionais fronteiras sociais, ampliando-se através de territórios e envolvendo 

sempre novas populações dentro de seus processos” (NEGRI E HARDT, 2000, p 348). E 

também a de Deleuze, que exprime os movimentos presentes nesses engendramentos aqui em 

questão: “O que mais nos interessa em Marx é a análise do capitalismo como sistema 

imanente que não pára de expandir seus próprios limites, reencontrando-os sempre numa 

escala ampliada, porque o limite é o próprio capital”. (DELEUZE, 1992, p.212).  

Assim, busca-se produzir uma compreensão de como ocorreram, ao longo da história 

do ocidente, os desdobramentos dos domínios dos regimes hegemônicos de poder e suas 

resistências, considerando-os como um processo desencadeado por um conjunto de forças 

propulsoras, que estabelece movimentações, indica percursos diferenciados nos diversos 

contextos históricos, impulsiona, embate e instaura acontecimentos e, de certa forma, em 

alguns momentos, faz variar o curso dessa própria história.  Trata-se, portanto, como se refere 
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Deleuze (1992), ao acontecimento enquanto devir, uma processualidade que se faz através da 

experimentação de algo, que, na verdade, escapa a história.  

Neste sentido, não se trata, aqui, de relatar a essência desse processo, seu início ou 

cronologia, mas traçar continuidades e rupturas, deixando entrever quais forças, em 

determinado momento histórico, se tornaram hegemônicas, engendrando movimentos e 

instaurando mudanças. Isto é, perguntar: que configurações de forças se estabeleceram de 

modo preponderante ao longo da história do ocidente, produzindo sentidos, exprimindo 

mutações, que, fabricando estratégias para se estabelecer, se fizeram acompanhar de novas e 

outras mudanças? Como o capitalismo passou a centrar-se no controle da imaterialidade do 

real e passou a ser operado “no plano da imanência, através de redes de relações de 

dominação, sem recorrer a um centro transcendente de poder”? (NEGRI & HARDT, 2000, p 

348). Ou seja, a operar por redes, como mecanismos produzidos para engendrar possibilidades 

de exclusão das barreiras fixas, que dificultavam ou impediam a orquestração e 

desenvolvimento pleno do capitalismo? Em suma, na exata medida em que essas idéias foram 

sendo construídas e se impondo na configuração do horizonte desse estudo e pesquisa, a 

preferência aqui não é outra, senão, a da própria abordagem genealógica, que emerge como a 

perspectiva teórica mais adequada, já que possibilitaria perspectivar a efetuação dos 

movimentos da história do próprio capitalismo, não de forma linear, cronológica ou factual, 

mas suscitando os seus acontecimentos, construídos através das experimentações e dos 

devires efetuados.  

 

Pré - condições da transformação 

Toma-se, aqui, por referência, a sociedade ocidental. E para uma melhor compreensão 

das diversas movimentações ocorridas no âmbito dessas sociedades, a intenção é pôr em cena 

as diferentes tecnologias de poder desenvolvidas através do pensamento de Michel Foucault 

(1988). Observa-se que, ao longo de sua obra, Foucault realiza diferentes análises em torno 

dos movimentos, efeitos dos diferentes regimes de poder hegemonicamente produzidos e 

estabelecidos nos diversos contextos sociais. Suas análises principais se sustentam através da 

visibilidade e da compreensão do funcionamento de três diferentes tipos de uso de poder. 

Trata-se de modalidades de governo que se efetivavam através da soberania, da disciplina e 

do controle. 

Quanto à primeira, o autor conceitua como uma forma de governo onde prevalece à 

soberania ligada a um poder jurídico, exercido por um soberano, que detinha o poder absoluto 
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sobre a morte e a vida dos indivíduos a ele subordinados. Nesse tipo de sociedade, a 

concepção de mundo envolvia uma noção moral, que determinava a subordinação de uma 

parcela da sociedade sobre a outra. Prevalecia, assim, a ascensão de um percentual reduzido 

da sociedade, onde eram produzidos processos que determinavam uma idéia dominante e 

clássica, cuja crença pautava-se numa perspectiva seletiva da formação dos indivíduos, tida 

como natural e eterna. Um sentido moral de organização social, segundo uma ordem pré-

estabelecida e juridicamente imposta de forma autoritária aos súditos desigualmente 

qualificados na sociedade.  

Nesse sentido, a figura central nessas sociedades reportava-se ao príncipe, 

representado pelo poder da espada, que se impunha através de mecanismos de poder absoluto, 

centrados em sua própria vontade, determinando a vida e da morte de seus súditos. Essa 

análise, encontrada através dos escritos Michel Foucault, destaca uma forma primitiva de 

soberania, onde, no seio dessas formações sociais, as relações de forças evidenciavam o 

predomínio de determinado grupo sobre outro, demarcado sob a lei que se impunha, 

autoritariamente, a um cálculo que o soberano fazia da morte de seus subordinados. Tratava-

se, nesse aspecto, do conceito de tanatopolítica, desenvolvido por Foucault, ao referir-se a 

essa forma de poder. (TIBURI, 2009).  

Assim, ainda no que se refere aos objetivos e funções destas sociedades, poder-se-ia 

dizer, através de Deleuze: “açambarcar, mais do que organizar a produção, decidir sobre a 

morte mais do que gerir a vida”, regimes justificados pela filosofia de Platão e Aristóteles 

como algo natural, que perduraria eternamente (DELEUZE, 1992, p.219). Segundo essa 

tradição socrático-platônica, portanto, alguns seres humanos seriam intrinsecamente 

inferiores, enquanto outros nasciam dotados de qualidades superiores, justificando-se assim a 

necessidade de tutela de um soberano. (HUBERMAN, 1967). 

  Em contraposição a essa tradição, o que a análise de Foucault interessa mostrar é que o 

soberano se apoderava e dispunha da vida de seus súditos, quando não os destruíam. 

Frequentemente utilizava-os como armas em suas revoltas. Um modo soberano, que 

manipulava os indivíduos a ele tutelados. Nesse sentido, o soberano exercia o domínio sobre o 

território, no limite do qual poderia “fazer morrer” e “deixar viver”. (FOUCAULT, 1988) 

A partir daí, observa-se, ainda, ao longo da história da humanidade, o 

desenvolvimento de outras formações sociais, onde o poder se exercia ainda de forma 

soberana, através da sujeição e dependência, o que remonta as sociedades feudais. No entanto, 

pela própria dinâmica desenvolvida na sociedade, esse poder deixa de ser tão absoluto, 

passando a ser exercido de forma mais atenuada, vinculando-se principalmente em situações 
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de exposição da própria existência do soberano, “o poder de manipular os súditos a lutarem e 

até morrerem a seu favor, através de um comando indireto” (FOUCAULT, 1988. p. 127).  

Nessas sociedades, o soberano exercia o direito de apossar-se de tudo que cercava o 

súdito, dentro de uma perspectiva de assenhoreamento da vida do outro que estava sob seu 

domínio. Ou seja, como na percepção de Foucault (1988), apreensão do tempo e dos corpos, 

para a qualquer momento dispor ou provocar a sua extinção, configurando relações de poder e 

de posse, cujos princípios denotavam práticas que reprimiam, dominavam e sustentavam o 

poder.  

A igreja católica, também inserida nesse cenário, foi outro segmento envolvido nas 

relações de força e no exercício do poder, que vigorava naquele período, e não se pode, aqui, 

nessa composição de forças, deixar de indicar. De forma efetiva, compunha as relações de 

dominação, sendo a maior proprietária de terras na idade média, exercendo forte influencia na 

difusão das idéias. Estabelecia para os seus membros regras de convivência e ação - pessoais, 

sociais, religiosas e econômicas - para que levassem uma vida ordeira e virtuosa, baseada em 

seus dogmas e ensinamentos. Tal qual na antiguidade, esse sistema refletia, também, a crença 

numa ordenação natural e eterna, onde os homens apenas cumpriam a missão que lhes havia 

sido destinada pela providência (HUBERMAN, 1967). 

Vê-se, portanto, o papel fundamental da igreja para justificar, como naturais e justas, 

as profundas desigualdades e a intensa exploração decorrentes da concentração das riquezas e 

do poder em mãos da nobreza e dela própria. 

Essas relações de poder, instituídas até então, vigoravam a partir de uma visão que se 

expressava, por um lado, pela a nobreza e a igreja, e por outro, pelos súditos. Determinava-se 

assim, na organização social, todo um processo de hierarquização imposto à parcela dos 

indivíduos, de forma desigual e preponderante. Uma imposição, dentro da condição de 

seleção natural, imbricadas numa moral que assegurava a soberania de alguns, em detrimento 

daqueles considerados súditos. Garantia-se a hegemonia reinante, pelo poder do mando e da 

obrigatoriedade, determinando estratégias de poder, que se difundiam por entre as 

estratificações sociais, impostas pelo soberano e que, a um só tempo, excluíam qualquer outra 

multiplicidade, coexistentes nessas relações. 

Entretanto, a partir da afirmação de outras e novas forças no cenário social, econômico 

e político à época, tornou-se evidente uma sucessão das sociedades de soberania. Uma 

transição progressiva, na medida em que a nobreza, cada vez mais carente de recursos, passou 

a fechar terras. Os fechamentos no século XVI, segundo o relato de Huberman; 
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 “[...] encontraram muita resistência, não só dos prejudicados, mas 

também do governo, receoso de violência da parte das massas levadas à 

fome. Os fechamentos do século XVIII foram realizados com a proteção da 

lei. “Leis de Fechamento” baixadas por um governo de latifundiários e para 

os latifundiários eram a ordem do dia. O trabalhador com terra tornou-se o 

trabalhador sem terra – pronto, portanto, a ir para a indústria como 

assalariado” (HUBERMAN, 1967. P.175).  

  Concomitantemente, o crescimento populacional e migratório também acelerou esse 

processo e proporcionou novos contingentes de trabalhadores para as indústrias e também 

muitos consumidores em potencial para os produtos produzidos (HUBERMAN, 1967. p.175).  

Desta forma, uma nova relação de forças emerge e se desenvolve a partir dessa antiga 

égide da tradição e do mando soberano entre os homens, oriundas da antiguidade e da idade 

média. Impõem-se paulatinamente à sociedade, dando lugar a um novo ambiente, novas 

tendências e uma nova forma de controle social.  Uma propensão para concretizar outras 

formas de domínio, que, aos poucos, se estabelecem através das trocas comerciais e do desejo 

de ganhos, de acumular riquezas materiais e de progredir social e economicamente. Um novo 

tipo de comportamento começaria a se impor e se transformaria posteriormente na força 

motriz dominante no sistema capitalista, isto é, prenúncio da era pré-industrial.    

 

A fabricação de um outro modo de produção, agora, biopolítico. 

  Os mecanismos de poder se modernizaram em função das novas exigências do 

contexto sócio econômico, não se prendendo ao poder sobre a morte, como nas épocas 

anteriores, mas estabelecendo novas relações de domínio e vigilância, que pressupunham um 

“poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las mais do que barrá-las, 

dobrá-las ou destruí-las” (FOUCAULT, 1988. p, 128). Um poder fabricante de indivíduos 

úteis e dóceis. Tornou-se evidente um movimento de assunção da vida pelo poder, tomada de 

poder sobre o homem enquanto ser vivo.  

O foco se desloca, portanto, do direito do soberano de gerar a morte, em função da 

necessidade de prover a vida, a sobrevivência biológica, enquanto necessidade de “garantir, 

sustentar, reforçar, multiplicar e por a vida em ordem” (FOUCAULT, 1988. p.130). Assim, as 

formas feudais existentes tiveram que abrir espaço para uma nova forma de sociedade com 

um conjunto muito diverso de leis e instituições.  
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Na Europa, na metade do século XVII, desenvolve-se um processo de utilização da 

moeda, cada vez mais importante. O processo de comercialização, instalado nas organizações 

sociais, começa a se adaptar a um novo sistema que se avizinha. Aos poucos, o mercantilismo 

se estabelece numa ascensão que alguns autores denominam de pré-capitalista, onde o 

capitalismo, emergente, ainda se encontrava contido em uma ordem econômica e social 

arcaica.  Nesse contexto, idéias com um novo formato, aos poucos foram sendo introduzidas, 

no cenário sócio-político, influenciadas principalmente por ideais iluministas, que tinham 

como base o racionalismo. 

Filósofos como Descartes, considerado inspirador do iluminismo (1596-1650), 

afirmavam que para se chegar à verdade, era necessário se partir de axiomas, isto é, verdades 

inquestionáveis, cujo foco principal se reportava a separação entre corpo e a mente. Outros 

filósofos defendiam a liberdade de pensamento e não poupavam críticas à intolerância 

religiosa; acreditavam na idéia de um estado democrático garantidor da igualdade para todos. 

A segunda metade do séc.XVII foi palco de tentativas de entendimento dos fenômenos físicos 

e na compreensão dos fenômenos humanos, sociais e culturais.  Assim como, nesse período, 

aflorava o pensamento liberal do livre comércio entre as nações e do exercício do trabalho em 

absoluta liberdade.12 Tais condições contribuíram para a formação dos elementos básicos do 

capitalismo, influenciando o mundo em geral, até os nossos dias.  Seus pilares, oriundos da 

burguesia comercial, eram a busca de lucros e a acumulação de capital com base num sistema 

de trocas. A difusão das idéias do idealismo liberal e iluminista serviu de base para o 

estabelecimento do capitalismo na Inglaterra e em seguida em toda Europa e nos Estados 

Unidos. Importantes mudanças e revoluções no cenário destes contextos sociais firmaram o 

capitalismo como sistema de produção dominante.13 

Configura-se, desta forma, um momento histórico em que se aprofundaram críticas ao 

Antigo Regime, que, por conseqüência, acabaram por fabricar novas formas de organização 

social, política e econômica. Críticas e idéias reformistas estabeleciam uma explicação 

racional, como critério absoluto para o acesso ao saber e à verdade sobre os homens, o mundo 

e a natureza. Isto é, a razão como condução à verdade e fonte de todo e qualquer 

conhecimento.  

Desta forma a revolução industrial e o ritmo das transformações técnicas, permitiram e 

facilitaram o definitivo estabelecimento do capitalismo na dinâmica da histórica do ocidente. 

                                                             
12 Pesquisa realizada em http://www. suapesquisa.com/história/iluminismo. Em 10/09/2011 
13 Pesquisa realizada em http://www.colegioweb.com.br/historia/o-que-foi-o-iluminismo.html 
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Dinâmica esta, que significou, também, uma revolução social, cultural e política, já que 

produziram novas relações na sociedade, como, por exemplo, os processos de assalariamento, 

a substituição da energia humana pelas máquinas a vapor nas fábricas e o confisco da força de 

trabalho, do tempo e do corpo dos assalariados pelos detentores dos meios de produção e os 

efeitos de todos esses aspectos no corpo e no modo de viver desses trabalhadores.  

Estabelece-se desta forma o engendrar de outra modalidade de civilização, que 

conduziu à necessidade de um controle maior da mão de obra assalariada, através do 

disciplinamento dos corpos, que passaram a serem úteis e necessários nas frentes capitalistas 

de produção. Um sentido de corpo, inscrito a partir de uma concepção racionalista, fabricado 

para a contenção e modelação dos corpos, com o domínio da natureza interna e externa dos 

indivíduos.    

Em suma, as sementes para o subsequente crescimento do capitalismo tinham sido 

plantadas e as complexas regulamentações mercantilistas começaram a afrouxar frente à 

emergência do novo sistema.  

Talvez, aqui já se possa entrever a força da perspectiva afirmada por Foucault sobre 

um outro regime de poder, ou seja, a produção de uma nova forma de dominação, agora, 

sobre a vida. É requerida, portanto, uma outra conjunção de forças, que paulatinamente se 

estabelece, através de duas vertentes, que não se contradizem, mas  se complementam: 

disciplina, do corpo, e regulação, da população. O que acaba por produzir o que ele viria a 

denominar de biopolítica. Nesse sentido, as próprias palavras de Foucault falam por si:  

“As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois 
pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a 
vida. A instalação... desta grande tecnologia de duas faces – anatômica e 
biológica individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do 
corpo e encarando os processos da vida – caracteriza um poder cuja função 
mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a 
baixo” (FOUCAULT, 1988 p.131). 

 
O que se pode depreender daí é que, como nos mostra Foucault, a antiga potência de 

morte, índice do poder soberano, lentamente, cede lugar “à administração dos corpos e por 

uma gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 1988 p.131) 

Entretanto, aliançando o pensamento de Deleuze ao de Foucault, é imprescindível pôr 

em cena um outro aspecto. Se, por um lado, esse processo genealógico exprime as forças 

necessárias à maquinação de um outro regime de poder, a expressar e a alcançar uma outra 

vontade dominação; por outro,  não se pode deixar de considerar aí, nesse mesmo jogo ou 

campo, a coexistência de outras forças, de outras qualidades, ainda que nesse momento não 
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tenham a condição de dominantes, que pulsavam e compunham, ao longo deste processo 

histórico. Forças inscritas por outras vontades, nesse caso, por abrir linhas de fuga. Forças, 

constitutivas da condição de realidade para produção de outros modos de viver e subjetivar, 

inscritas por movimentos impossíveis de serem uniformizados dentro de regimes disciplinares 

e regulamentações.  Trata-se, portanto, de movimentos de resistência e de criação, que 

coexistem no mesmo plano de forças. (DELEUZE, 1992). 

 

 

Disciplina e Controle da Vida – A Revolução Industrial 

A metade do século XVII é então palco de várias transformações na sociedade 

ocidental: a revolução industrial e a decorrente necessidade de mão de obra para a indústria 

que se formava. Segundo Foucault (1988), a produção na indústria centrava-se em tarefas 

repetitivas, onde os indivíduos envolvidos tinham apenas uma visão parcial do que estava 

sendo produzido. Por outro lado projeta-se, aos poucos, no consumidor uma importância 

crescente. É exatamente a partir desse contexto histórico que Foucault localiza a emergência 

das sociedades disciplinares, que põe em cena a instalação de técnicas sofisticadas de 

aprisionamento dos corpos dos indivíduos, em espaços fechados, sob confinamento 

(DELEUZE, 1992). Um tipo de regime de poder e de sociedade imprescindíveis ao sistema 

produtivo de reprodução do capital. 

Desdobrando e ampliando o pensamento desses autores, Foucault (1988) e Deleuze 

(1992), Lazzarato (2006) vai, então, mostrar o que, de maneira efetiva, está em jogo nessa 

modalidade de aprisionamento dos corpos:  
As disciplinas impõem tarefas ou condutas para viabilizar a produção dos 
bens necessários, sob a condição de que a multiplicidade seja pouco 
numerosa e atue em um espaço bem definido e limitado (a escola, á fábrica, 
o hospital etc.). Essas técnicas consistem em distribuir a multiplicidade no 
espaço (enquadrar, encerrar, seriar) para ordená-la temporalmente 
(decompor os gestos, subdividir os tempos, programar os atos) e compô-la 
no espaço-tempo, dela extraindo mais valia ao aumentar as forças que a 
constituem (LAZZARATO. 2006, p.65). 
 

Portanto, os mecanismos de poder dominantes, nesse momento, se desenvolvem a 

partir de processos disciplinares que se vinculam ao aspecto de manipulação do corpo 

humano, enquanto máquina: “no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na 

extorção de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua 

integração em sistemas de controle eficazes e econômicos...” (FOUCAULT, 1988, p.133). 
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Uma maneira de discipliná-lo, em função do processo de industrialização que se 

instaurava e que necessitava de corpos adaptados e automatizados, produzindo processos 

fragmentados, sem uma visão mais abrangente do produto final, em nome de uma maior 

produtividade. O trabalho, que até aquele momento, era patrimônio do artesão, começou a ser 

mecanizado em razão dos avanços técnicos. No entanto, o objetivo dessa mecanização não era 

a organização do trabalho, por si só, objetivo transitório, mas uma execução eficaz e 

coordenada, desde que ocorresse sem a consciência do processo produtivo ou do produto 

final, por parte do próprio trabalhador. O saber-fazer do artesão cede lugar à especialização. 

Dessa forma, o indivíduo se transforma, também, em produtor especializado e, ao mesmo 

tempo, consumidor das mercadorias produzidas.  Nesse sentido, vale retomar, mais uma vez, 

o pensamento de Lazzarato: “A constituição do mundo é pensada como produção, como fazer, 

como exteriorização do sujeito no objeto, como transformação e dominação da natureza”. 

(LAZZARATO, 2006, p. 15).  

Ora, a dinâmica da organização social passa, portanto, a requerer tecnologias de poder 

que encontrem ressonâncias nas novas exigências circunscritas. Os mecanismos de controle 

aproximam a disciplina ao indivíduo-corpo, com um processo minucioso de comando das 

ações do indivíduo. Uma clara alteração na lógica anterior, das práticas dos soberanos. O que 

se tem aí, por conseqüência, é o centro do poder sendo deslocado para a vida, na forma de 

fazer os indivíduos viverem e não mais no fato do poder de matá-los. Nesse momento, a 

intenção é “garantir, sustentar, reforçar, multiplicar a vida e pô-la em ordem”. 

(FOUCAULT, 1988 p.130). 

Mas a transição para uma sociedade disciplinar não é destituída de outra transição, 

com efeito, a sua condição de realidade. Como nos mostra Negri e Hardt: “corresponde ao 

deslocamento de dinâmica organizacional de um a Estado do terreno da hierarquia medieval 

para o terreno da disciplina moderna, do comando para função” (NEGRI e HARDT, 2000, 

p.105) 

E aqui, ainda evocando o pensamento de Negri e Hardt, se a modernidade acaba por 

desmontar a forma de regime político da sociedade medieval, estruturada, de modo 

transcendente, a partir de uma estrutura hierárquica de graus de poder, talvez se possa afirmar 

que: 

“A modernidade substituiu a transcendência tradicional de comando pela 
transcendência da função ordenadora. Arranjos de disciplina começaram a 
ser formados já na idade clássica, mas só na modernidade o diagrama 
disciplinar tornou-se o diagrama da própria administração. Por toda essa 
passagem, a administração exerce o esforço contínuo amplo e incansável 
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para fazer o estado sempre mais íntimo da realidade social, e, assim, produz 
uma ordem de trabalho social” (NEGRI e HARDT, 2000, p.105). 

 
 Nesse sentido, sob outra perspectiva, o que se desdobra daí, segundo Foucault, é o 

deslocamento de um modelo de soberania para o de governamentalidade:  

“Por soberania ele quer dizer a transcendência do ponto único de comando 
acima do campo social e por governamentalidade [...] à economia geral de 
disciplina que perpassa a sociedade” (NEGRI e HARDT, 2000, p.106). 

  

E, para, além disso, complementam Negri e Hardt:  

“(...) os processos disciplinares postos em prática pela administração, 
investigam tão profundamente a sociedade que conseguem configurar-se, a 
si próprios, como aparelhos que levam em conta a dimensão biológica 
coletiva da reprodução popular. A realização da soberania moderna é o 
nascimento do biopoder” (NEGRI e HARDT, 2000, p.106). 

 
Deixando entrever a partir daí que ocorre uma estreita e visceral composição da 

soberania com o capital, atingida em sua plenitude, na exata medida em que  
“a transcendência do poder é completamente transformada no exercício 
transcendental da autoridade. Isto é: a soberania torna-se uma máquina 
política que governa a sociedade. Por meio de operação da máquina de 
soberania,  multidão se transforma, em todos os momentos, numa totalidade 
ordenada” (NEGRI e HARDT, 2000, p.105).  

  
O que, por conseqüência, acaba, ao longo da realização dessa administração,  

produzindo uma inversão na relação entre a sociedade e o poder, entre a multidão e o Estado: 

o que se tem nesse momento não é mais a sociedade produzindo o Estado,  e o poder, mas, ao 

contrário, o poder e o Estado forjando a própria sociedade.  (NEGRI e HARDT, 2000, p.105) 

Portanto, regimes constitucionais e a necessidade de outra forma de Estado, nesse 

caso, por contrato social, são estabelecidos, em consonância ao que se instituía, através dos 

processos de disciplinamento na vida dos indivíduos. Engendra-se procedimentos de poder, 

que assumem o corpo como máquina, se incumbindo de seu adestramento, e modelação, o que 

Foucault (1988) denominou como uma “anátomo - político do corpo”. Neste contexto, são 

produzidos processos de subjetivação, que determinaram mudanças paradigmáticas naquele 

antigo cenário, onde “figuras transcendentais de soberania foram trazidas a terra e fundadas 

na realidade dos processos institucionais e administrativos”, o que se pode constatar na 

expressão anteriormente apresentada, através das palavras de (HARDT e NEGRI 2000, p. 

117).  

Neste sentido, pode-se dizer que essa figura do Estado se estabelece além do jurídico, 

a partir de processos tecnológicos em ascensão, centrados no corpo (HARDT E NEGRI, 
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2000). Inserem-se, nesse contexto, instituições organizadas como forma de contenção e poder 

sobre a vida, “através de grandes aparelhos de Estado, como instituições de poder” 

(FOUCAULT, 1988 p.132). Logo, aliançando as perspectivas de Foucault, com as de Negri e 

Hardt, poder-se-ia dizer que a sociedade disciplinar: 

 

"É aquela na qual o comando social é construído mediante uma rede difusa 
de dispositivos ou aparelhos que produzem ou regulam os costumes, os 
hábitos e as práticas produtivas. Consegue pôr em para funcionar essa 
sociedade, assegurar a obediência a suas regras e mecanismos de inclusão 
e/o u exclusão, por meio de instituições disciplinares que estruturam o 
terreno social e fornecem explicações lógicas adequadas para a “razão” da 
disciplina” (HARDT E NEGRI, 2000, p. 42). 

 

Desse modo, como instrumental de poder, desenvolve estratégias para produzir efeitos 

individualizantes, através da manipulação dos corpos enquanto foco de forças, condição 

necessária para tornarem-se úteis e dóceis e, ao mesmo tempo, micro corpos da disciplina.  

Em suma: “O poder disciplinar se manifesta, com efeito, na estruturação de parâmetros e 

limites do pensamento e da prática, sancionando e prescrevendo comportamentos normais 

e/ou desviados.” (HARDT E NEGRI, 2000, p. 42), provocando assim, o que, para esses 

autores, significa um impacto no campo político dos avanços tecnológicos e o modo de se 

relacionar vida, corpos, estratégias de poder e desenvolvimento do capitalismo. Todo um 

processo, onde o individuo passa a ser tratado como máquina, amplificando o seu 

adestramento e a sua utilização, aperfeiçoando a extração do trabalho, integrando-o a novo 

ciclo da produção capitalista.  

Portanto, se, por um lado, para Foucault (1988), é com o regime de poder disciplinar 

que se instaura toda a primeira fase de acumulação do sistema capitalista; por outro, é, 

também, nesse contexto, que as forças dominantes, até então estabelecidas, se exaurem. 

Forças essas, que acreditavam que o progresso estaria garantido pela possibilidade de acessar 

a razão e a inteligência, e o controle do indivíduo, dentro de uma concepção de que, se o 

corpo atrapalha, é preciso controlá-lo. A disciplina do corpo, enquanto tecnologia de poder 

mostrou-se eficiente em um determinado momento, no controle minucioso das ações do 

individuo, contudo passa a ser insuficiente, e restrita aos aspectos intrínsecos dos territórios 

subjetivos, que se desterritorializam constantemente. Não atingem a vida na sua virtualidade 

como um todo, como também, aos objetivos de controle efetivo da população de forma 

global. Respondem apenas parcialmente ao objetivo biopolítico do capitalismo, já que este 

requer necessariamente “controles reguladores”. 
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E é exatamente a exaustão de seus limites que à outra face do biopoder, a da sociedade 

de controle e a consequente regulação da vida, foi possível realizar-se. Segundo Focault, essa 

segunda face, que emerge apenas na metade do século XVIII: 

“centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser 
vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os 
nascimentos e as mortalidades, o nível de saúde, a duração da vida, a 
longevidade, com toda as condições que podem fazê-los variar; tais 
processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e 
controles reguladores: uma bio-política da população”.(FOUCAULT, 1988, 
p.131) 

 
O que se desdobra daí é que, como nos mostram Negri e Hardt, o que o pensamento 

foucaultiano irá liberar é a natureza desse novo modelo de poder, agora, bio-política. 

Biopoder, portanto, é a o regime de poder “que regula a vida por dentro, acompanhando-a, 

interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando” (NEGRI e HARDT, 2000, p.43).  E, nessa 

perspectiva, só se realiza em sua plenitude quando comanda a vida total da população, isto é, 

“quando se torna função integral, vital, que todos os indivíduos abarcam e reativam por sua 

própria vontade”.  (Idem). 

Logo, ainda, segundo esses autores, a bio-politica requer intervenções de poder que 

suscitem a idéia de controle do “corpo–espécie”.  Pois, o que está em jogo nesse regime de 

poder é um agir governante, um modo de exercer o poder sobre o corpo, não somente 

individual, mas do homem enquanto espécie, não mais através de funções opressivas e 

antagônicas, mas tendo como parâmetro a uniformidade e homogeneidade populacional. 

Assim, favorece a sustenção do modo de produção capitalista, através de instituições 

fundamentais ao sistema, que, a princípio, cumpre com determinados objetivos sociais, mas, 

na realidade, implica-se com os processos de controle, regulamentação e de organização 

social da população, impedindo a efetuação multiplicidade dos corpos singulares. 

 

Mutações nos processos de trabalho: o sequestro da imanência? 

Em diferentes momentos em sua obra “Império”, Negri e Hardt (2000) vão mostrar o 

quanto à modernidade caracterizar-se-ia pela luta, pelo conflito e pela crise. Por exemplo, 

quando identificam três momentos no processo de instauração da própria modernidade 

européia, que vão desenhar a forma genética do conceito de soberania, em sua realidade 

moderna: 
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“Primeiro, a descoberta revolucionária do plano de imanência; segundo, a 
reação contra essas forças imanentes e a crise na forma de autoridade; e 
terceiro, a resolução parcial e temporária dessa crise na formação do 
Estado moderno, como um lócus de soberania, que transforma e medeia o 
plano de forças imanentes.” (NEGRI e HARDT, 2000, p.88) 

 
E, ainda, segundo eles, é precisamente o limite dessa crise que irá engendrar a 

possibilidade das tecnologias biopolíticas, inscritas inicialmente por uma sociedade 

disciplinar, se desenvolverem e se abrirem para uma pós-modernidade, através, agora, de uma 

sociedade de controle. Isto é: 

 

“Devemos entender a sociedade de controle, em contraste, como aquela, na 
qual os mecanismos de comando se tornam cada vez mais ‘democráticos’, 
cada vez mais imanentes ao campo social, distribuídos por corpos e 
cérebros dos cidadãos. Os comportamentos de integração social e de 
exclusão próprios do mando são, assim, cada vez mais interiorizados nos 
próprios súditos. O poder agora é exercido mediante máquinas que 
organizam diretamente o cérebro (em sistemas de comunicação, redes de 
informação, etc.) e os corpos (em sistemas de bem-estar, atividades 
monitoradas, etc.) no objetivo de um estado de alienação independente do 
sentido da vida e do desejo de criatividade...” (NEGRI e HARDT, 2000, 
p.42.) 
 

O que se desdobra, a partir daí, é que, apesar de colocarem em cena os mecanismos de 

comando mais democráticos, plurais e populares, esses autores vão mostrar que a soberania 

moderna inscreve-se, de modo exclusivo, por uma única forma de política ou poder – uma 

transcendência. E que na base da teoria dessa soberania há um elemento essencial que ocupa e 

alimenta a sua autoridade: “o desenvolvimento capitalista e... a afirmação do mercado como 

fundamento dos valores de reprodução social”. Portanto, a partir daí, já se pode entrever a 

inseparabilidade entre modernidade européia e o capitalismo.  (NEGRI e HARDT, 2000, 

p.103). 

No entanto, ainda segundo tais autores, é precisamente na transição da sociedade 

disciplinar para a de controle que se tornou possível que “a relação a cada vez mais intensa 

de mútua implicação de todas as forças sociais, que o capitalismo buscou durante todo o seu 

desenvolvimento, [fossem] plenamente realizadas” (NEGRI e HARDT, 2000, p.103). 

E, talvez, possa se afirmar que, hoje, essa sociedade de controle e o biopoder 

constituam-se nas dimensões essenciais da nova ordem emergente, que Negri e Hardt vão 

determinar por Império. Acerca dessa nova ordem de comando, vale dizer, que a alternativa 

que se apresenta se dá: 
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“Não apenas entre obediência e desobediência, ou entre participação 
política formal e recusa, mas também em toda a esfera da vida e da morte, 
da fartura e da pobreza, da produção e da reprodução social, e assim por 
diante...” (NEGRI e HARDT, 2000, p.103). 

 
O que essa nova ordem vai então pôr em jogo é “a liberação do capital, de sua 

fronteira antes restrita, estanque, pesada, mecânica, podendo agora, no ciclo produtivo, 

mobilizar o homem por inteiro, sua virtualidade mais própria e visceral, sua alma” 

(PELBART, 2003, p.99). Uma operação destituída de qualquer possibilidade de determinação 

de uma lógica verticalizada ou transcendente, inscrita num único centro de poder, mas, à 

diferença disso, de numa lógica “fluida, esparramada, em rede, entrelaçada ao tecido social e 

a sua heterogeneidade, articulando singularidades étnicas, religiosas, minoritárias” 

(PELBART, 2003, p.81).    

Uma ordem, globalizada, que, como nos mostram Grisci e Bessi, é sustentada por uma 

produção, agora, especialmente imaterial, a se exprimir na inteligência coletiva, nas potências 

de criação e de invenção, na potência criadora do trabalho imaterial, mas também, nas paixões 

e nos afectos. (GRISCI E BESSI, 2006, p.45). 

   Logo, a partir daí, pode-se dizer que o trabalho e seus processos, enquanto mecanismo 

de poder compõe o conjunto de estratégias biopolíticas e de, uma forma geral, se insere em 

um mecanismo necessário aos objetivos do capitalismo, isto é, buscar envolver e controlar a 

vida do individuo no mundo contemporâneo. É, pois, através do trabalho, que podem ser 

desenvolvidas estratégias de regulação e domínio das forças criativas e de transformação dos 

indivíduos, nas suas formas de conhecimento e interpretação das coisas e do mundo, e, por 

consequência, na reprodução significativa dos próprios processos de trabalho.  

 

O trabalho como uma produção imaterial: um elemento constitutivo do 

capitalismo contemporâneo?  

Os mecanismos de disciplinamento, decorrentes do período da revolução industrial, 

cumpriram com a função de modular os corpos dos indivíduos e, de forma mais específica, 

atuou no mundo do trabalho, através do confinamento institucional e do adestramento 

individual na execução desses processos produtivos, tendo em vista o produto final, em série, 

ainda que para isso tenha investido no aprisionamento e docilização dos corpos.  

Mas, como já se buscou mostrar aqui, há aí uma insuficiência que acabou por impor, 

através das forças da globalização e da tecnologia, que o capitalismo mudasse para se manter. 

Contudo, se essa nova ordem não abre mão do “dispositivo” trabalho e seus processos, agora, 
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buscando se potencializar, essa ordem elege o trabalho imaterial e a tecnologia como vetores 

dessa potencialização. Nesse sentido, poder-se-ia dizer, portanto, que o trabalho imaterial 

torna-se uma parte constituinte dessa própria ordem (GRISCI E BESSI, 2006, p.39). No 

entanto, importa aqui reafirmar um alerta destas mesmas autoras:  

 

“Ao falar-se de trabalho imaterial, fala-se também em trabalho produtivo 
material. O que muda são as relações estabelecidas entre o capital e o 
trabalho, as demandas que se colocam aos trabalhadores, as investidas que 
faz o capital para se apropriar do trabalho imaterial e regulá-lo e 
homogeneizá-lo, e os modos de resistência a isto por parte dos 
trabalhadores”. (GRISCI. E BESSI, 2006, p. 39). 

 
A nova ordem capitalista mundial, em sua outra configuração - ainda, como nos 

mostram essas autoras - exige não mais uma relação fechada de trabalho, mas, ao contrário, 

uma relação antagonista aberta. O que já nos deixa entrever que os elementos e processos de 

valorização em jogo nessa nova relação são, com efeito, de outra qualidade ou natureza. 

Segundo elas: “A criação de valor, na perspectiva do trabalho imaterial, se dá pela 

socialização do trabalho, sendo seu principal instrumento o cérebro e as capacidades de 

mobilização subjetiva dos trabalhadores”, já que tem como condição de realidade de seu 

funcionamento outras capacidades desse próprio trabalhador: de mobilização, de criação e de 

inovação. (GRISCI e BESSI, 2006, p. 39). 

Nesse aspecto, vale aliançar o pensamento dessas autoras ao de Lazzarato (2006), 

quando este aponta que, na atualidade, há um investimento na produção de subjetividades, 

com todo um caráter peculiar e próprio, que se imprime cognitivamente, direcionando-se, 

nesse momento, como uma das estratégias fundamentais da biopolitica. O mesmo autor 

concebe que é na produção dos desejos e crenças, que incidem uma forma plena de captura e 

manipulação do trabalho, produzindo regulações mais amplas, que incluem outros aspectos da 

vida do indivíduo, via de regra, gerando, por exemplo, certa dificuldade na separação do 

tempo livre do tempo do trabalho. Tais mecanismos de poder estão vinculados a processos 

viabilizados, de forma imanente, dentro de um aparato que produz o aprisionamento e o 

controle da intensidade dos corpos. (LAZZARATO, 2006).  

Há nesse sentido, ainda segundo Grisci e Bessi (2006), ao citarem as concepções de 

(BAUMAN, 1999; DELEUZE, 2004), aspectos que indicam que o controle se efetiva através 

do autocontrole do próprio trabalhador, ao ser seduzido pelo projeto da organização. Portanto, 

na intercessão dessas idéias: 
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“Em outras palavras, pode-se dizer que quando o trabalho se transforma em 
trabalho imaterial e o trabalho imaterial é reconhecido como base 
fundamental da produção, este processo não investe somente a produção, 
mas a forma inteira do ciclo “reprodução consumo”; o trabalho imaterial 
não se reproduz (e não reproduz a sociedade) na forma da exploração, mas 
na forma de reprodução da subjetividade”. (LAZZARATO e NEGRI, 2001, 
p.30)  

 
   Portanto, o que se desdobra daí, por conseguinte, é que ao explicitar a reorganização 

do trabalho, em torno de sua imaterialidade, dentro das perspectivas do controle e da gestão 

da informação, o que a intercessão do pensamento desses autores acaba por liberar é a 

reafirmação do engendrar de outras demandas ao trabalhador, criando novas exigências que 

são, indiscutivelmente, incorporadas ao cotidiano do trabalho. Nessa nova configuração, 

demandam-se aos trabalhadores habilidades múltiplas, mobilidade e capacidade de 

estabelecer rede de conexões, de modo que se obtenha a velocidade necessária ao 

estabelecimento desses processos produtivos, sendo necessário, segundo Grisci e Bessi (2006, 

p.39) “que o trabalhador mobilize todo o seu potencial criativo para o projeto do capital” e, 

ainda nessa perspectiva, que o seu desejo seja produzido de forma adversa, capturado pela 

exterioridade dos valores desse capital, gerando no conjunto final, uma reprodução 

hegemônica desses mesmos valores, pondo sob risco de adoecimento o próprio corpo desse 

trabalhador.  

Para Lazzarato e Negri (2001), o trabalho imaterial, que ganha hegemonia no 

momento atual, é entendido como um conjunto de atividades corporais, intelectuais, criativas, 

afetivas e comunicativas inerentes ao trabalhador, as quais são, atualmente, bastante 

valorizadas e demandadas, impondo-se como uma normatização ao próprio trabalhador, no 

preciso sentido de que participe ativamente como sujeito do trabalho, como condição 

indispensável à produção. Isto significa um trabalho, que, por sua natureza, produz produtos 

também imateriais - informação, conhecimento, idéias, imagens, relacionamentos e afetos. 

(HARDT e NEGRI, 2005). Enfim, um conjunto de elementos que estará disponível e a 

serviço de um poder hegemônico. Uma disponibilização, onde o que está em jogo não só os 

produtos materiais, mas, também, os aspectos do individuo que são intangíveis, como 

sentimentos de confiança, segurança e conforto. Ou seja, uma reprodução sistemática e eficaz, 

abrangendo aspectos intensivos da vida do indivíduo e garantindo uma sujeição aos interesses 

do capitalismo contemporâneo, já que, embora não exclua outros tipos de trabalhadores como 

o operário industrial ou o trabalhador agrícola, uma vez que são minorias, “as qualidades e as 

características dessa produção imaterial tendem hoje a transformar as outras formas de 
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trabalho e mesmo a sociedade como um todo”. (HARDT e NEGRI, 2005, p. 100) Em 

realidade, uma máquina de delimitação e orientação da vida social, de forma efetiva, a 

estabelecer padrões de comportamento e ação, com uma consequente apropriação da 

subjetividade do individuo, solidificando nesse indivíduo-trabalhador, processos 

homogeneizantes que regulam o próprio trabalho imaterial, provocando, assim, por 

consequência, outros modos de sentir, pensar e agir, no próprio trabalhador, desestabilizando 

o investimento peculiar e próprio que se apresenta nos processos de resistência. Provoca-se, 

assim, uma disponibilidade inquestionada, às normatizações que o trabalho hoje impõe, de 

modo especial.  

Nota-se, dessa forma, como observa Lazzarato (2006), que, nos diversos momentos 

históricos do capitalismo, sempre se desenvolveram estratégias interessadas nos processos de 

produção de subjetividades, se diferenciado apenas no modo como se efetivaram em suas 

diversas fases. A partir daí, o mesmo autor conclui que o capitalismo sempre desenvolveu 

uma estreita relação entre a tecnologia, o saber e o próprio capital. Na realidade, se tratam de 

mudanças provocadas no tipo de tecnologia e de saber envolvidos na relação com o capital. 

Na fase atual do capitalismo, as novas tecnologias, envolvendo a mente, através de estratégias 

virtuais, de modo fluido, penetram e se instalam nas relações de conhecimento. 

Logo, podemos depreender que: 

“São tecnologias novas que concernem à mente, tecnologias biológicas. E o 
saber mudou porque diz respeito a essas relações. O Capitalismo Cognitivo 
trabalha contemplando todas essas relações e saberes. Também sobre as 
relações cognitivas, de opinião, sobre o trabalho da mente, sobre formas de 
comunicação”. (LAZZARATO, 2006, p. 102) 

E é exatamente nesse aspecto que se pode dizer que: 

“O trabalho imaterial é biopolítico na media em que se orienta para a 
criação de formas de vida social; já não tende, portanto, a limitar-se ao 
econômico, tornando-se também imediatamente uma força social, cultural e 
política. Em última análise, em termos filosóficos, a produção envolvida 
aqui é a produção de subjetividade, a criação e a reprodução de novas 
subjetividades na sociedade”. (HARDT; NEGRI, 2005, p. 101). 

 

Portanto, o que está em cena são tecnologias fluidas, operadas na imanência dos 

processos afetivos e relacionais, uma vez que, ainda segundo Hardt e Negri, (2005) é na 

virtualidade que se estruturam todas as características da subjetividade pós-industrial. Logo, o 
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trabalho na contemporaneidade, em sua hegemonia, para esses autores, passa a ser produzido, 

com mais vigor, de forma imaterial, determinado por essa lógica da fluidez.  

Grisci e Bessi, na esteira do pensamento de Bauman, indicam que a fluidez é a 

“principal metáfora para o estágio presente da era moderna (...). Os fluidos, por assim dizer, 

não fixam o espaço nem prendem o tempo (...). Os fluidos não se atêm muito a qualquer 

forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la”. Sendo assim, na análise de 

Bauman, ao trabalhador são requeridas características de leveza, mobilidade, inconstância e 

rapidez de movimentos, associando-se a lógica advinda ou não da velocidade. (BAUMAN 

2001.p.8 apud GRISCI E BESSI 2006, p. 37). 

Em suma, para Lazzarato e Negri (2005), o trabalho imaterial tem uma amplitude que 

envolve a produção e reprodução de toda sociedade, não se limitando ao terreno estritamente 

econômico, mas produzindo, necessariamente, relações sociais, através da produção de idéias, 

conhecimentos e afetos.  

 

Por outros modos de re-existir. 

Dentro da perspectiva teórica que essa investigação vem sendo produzida e dos 

problemas nela instaurados através do pensamento dos autores aqui convocados como 

ferramentas teóricas, que põem em cena questões inerentes aos processos macro e micro 

políticos implicados no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo a serviço de sua 

perpetuação, impõe-se, agora, indagar acerca das possibilidades de se resistir ao que vem 

sendo posto no contexto atual biopolítico.  Ou seja, na esteira de Grisci e Bessi (2006), 

tomando o trabalho imaterial como uma parte constitutiva da própria ordem capitalista atual e 

entendendo que o processo de dominação operado por essa mesma ordem não recobre a 

totalidade da vida, uma interrogação se nos impõe: 

“Que possibilidades de resistência se apresentam no cotidiano do trabalho 
imaterial, potencializado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, 
bem como os possíveis modos de expressão que a resistência assume... [?] 
(...) como os trabalhadores contemporâneos resistem às investidas do 
capital para regular e homogeneizar o trabalho imaterial, e apropriar-se 
deste”? (GRISCI e BESSI, 2006, p. 35) 

 
 

Vários são os autores, em suas investigações, que vão pôr em cena e discutir a questão 

da resistência - e seus modos de expressão - aos mecanismos de poder fabricados e operados 

por um capitalismo em sua natureza biopolítica. No entanto, na presente “abertura”, será 

privilegiada a análise de Grisci e Bessi (2006), na exata medida em que afirma a perspectiva 
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teórica aqui preferida e se constitui como intercessora de alguns autores, fazendo desdobrar os 

seus pensamentos: por exemplo, Deleuze (2004), Guattari (2005.), Negri (2000), Hardt 

(2000), Cocco (2000), Pelbart (2003), Rolnik (2001). 

Vinculando, de modo necessário, a categoria resistência a um dos elementos ou 

dimensões que compõe a subjetividade Grisci e Bessi (2006), vão desmistificar a idéia de que 

a resistência dos trabalhadores às diferentes formas do trabalho se organizar, dar-se-ia por 

uma estratégia de enfrentamento, como já ocorrido, antes, em diferentes momentos históricos. 

Nessa perspectiva, as mesmas autoras, reafirmando as interpretações de Pelbart (2003) e 

Rolnik (2001), vão mostrar que, hoje, nesse cenário biopolítico do capitalismo atual: 

“A resistência dos trabalhadores às formas de organização do trabalho não 
mais se dá pelo enfrentamento, ela se dá obliquamente, via criação de linhas 
de fuga, que emergem no próprio cotidiano do trabalho” (GRISCI E BESSI 
2006, p.36).  

Assim, por consequência, importa mostrar ainda que: 

“Se na modernidade a resistência obedecia a uma matriz dialética, de 
oposição direta das forças em jogo, com a disputa pelo poder concebido 
como centro de comando, com as subjetividades identitárias dos 
protagonistas definidas pela sua exterioridade recíproca e 
complementariedade dialética, o contexto pós-moderno suscita 
posicionamentos mais oblíquos, diagonais, híbridos, flutuantes. Criam-se 
outros traços de conflitualidade” (PELBART, 2003, p.136 apud GRISCI e 
BESSI,2006, p.36 ). 

O que se desdobra daí, por conseguinte, é que ao fazer a resistência vincular-se a uma 

estratégia “oblíqua” – e não mais de enfrentamento – o que as autoras irão liberar é que essa 

seria efetivamente uma linha de fuga capaz de fazer escapar ao imperativo da velocidade e da 

aceleração impostos ao trabalhador numa produção do trabalho imaterial. 

Como já se buscou mostrar aqui, à luz da análise dessas autoras e seus intercessores, é 

que:  
“a exigência imposta aos trabalhadores, de uma mobilidade sem 
precedentes, em parte possibilitada pela prótese tecnológica que acoplam 
aos corpos, não pressupõe autonomia para traçar suas próprias rotas, uma 
vez que o controle se impõe de maneira dispersa, em todas as atividades, de 
forma rizomática...” (GRISCI e BESSI, 2006, p.36).  

 Se, por um lado, como já anteriormente referido, pode-se dizer que a globalização e a 

tecnologia constituíram-se nas forças determinantes da atual configuração do capitalismo; por 

outro, pode-se afirmar que é precisamente a tecnologia que, em especial, funcionará como a 

ferramenta determinante das mudanças que resultaram nessa atual configuração. Portanto, a 

partir das próprias características do capitalismo atual, que envolvem flexibilização, 

mobilidade e velocidade, o que Grisci e Bessi, vão exprimir em sua análise é que a grande 
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resistência se confundiria com a própria “busca por uma alternativa ao imperativo da 

velocidade, nos vários aspectos da vida” ( GRISCI e BESSI , 2006, p.37).  

Ora, ainda, segundo as autoras, ao afirmar que “o trabalho faz parte da vida que se 

incrementa com a introdução das TCIs e cujas demandas vão em direção ao trabalho 

imaterial”, o que fazem afirmar, a partir daí, é a idéia de que resistir necessariamente se 

vincula aos aspectos da imaterialidade dos processos de trabalho, que, em última instância, 

dizem respeito às capacidades cognitivas e afetivas do próprio trabalhador, permeável ao que 

é produzido pela própria vida.  Ou seja, não é em outro plano que se efetiva “as possibilidades 

políticas de resistência, de liberação e de autonomia”, senão, no cerne dos próprios processos 

constitutivos do trabalho imaterial e dos valores que os inscrevem e os caracterizam. (GRISCI 

e BESSI, 2006, p.37 e 39)  

E aqui já se pode entrever certo paradoxo. Na esteira de Pelbart (2003), Hardt e Negri 
(2000), as possibilidades de resistência ao que vem determinado e imposto de maneira global, 
especialmente no mundo do trabalho, configuram-se a partir da própria potencia da vida, hoje, 
objeto do biopoder. Potência a se realizar na direção da criação de outros desejos e de outras 
subjetividades, como uma forma efetiva de reversão ao que vem sendo imposto pela ordem do 
capitalismo contemporâneo: em realidade, uma biopotência da multidão. Esse conceito 
desenvolvido por Hardt e Negri, em sua obra Império (2000), com efeito, se implica com a 
produção de realidade, ou melhor, com um processo de produção da vitalidade na atualidade. 

“Quando a multidão trabalha, ela produz autonomamente e reproduz todo o 
mundo da vida. Produzir e reproduzir autonomamente significa construir 
uma nova realidade ontológica. Com efeito, ao trabalhar, a multidão se 
produz a si mesma como singularidade. É uma singularidade que estabelece 
um novo lugar no não-lugar do império, uma singularidade muito real 
produzida por cooperação, representada pela comunidade lingüística e 
desenvolvida pelos movimentos de hibridização’’. (HARDT E NEGRI, 2000, 
p.419). 

Na compreensão desses autores, é, com efeito, no plano micropolítico que se realizam 

o encontro das diversas formas de vida, a multiplicidade em sua potência, com híbridos 

devires, a incitarem desvios e rupturas, expressos e efetivados nas possibilidades da produção 

de processos de criação e transformação. Para Guattari e Rolnik (2005, p. 386), a “ordem 

molecular é a dos fluxos, dos devires, das transições de fases, das intensidades” e, nesse 

sentido, uma aliança com a produção desejante e o afecto, uma produção na direção de uma 

construção de si, através de um “êthos da liberdade”, numa interseção ética a ser desenvolvida 

nas relações, nos processos de produção coletiva, a partir de um sentido que envolve 

estratégias de resistência ao modo universalizante e de controle que se estabelecem nas 
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relações contemporâneas, já que apontam para a criação de outros modos de subjetivação e 

estilos próprios de vida. 

“Todos e qualquer um, e não apenas os trabalhadores inseridos numa 
relação assalariada, detêm a força-invenção, cada cérebro-corpo é fonte de 
valor, cada parte da rede pode tornar-se vetor de valorização e de 
autovalorização. Assim, o que vem à tona com cada vez maior clareza é a 
biopotencia do coletivo, a riqueza biopolitica da multidão”. (PELBART, 
2003, p.22) 

Nesse contexto aqui evocado, vale reafirmar, mais uma vez, certo sentido, qual seja: o 
de que a categoria resistência é um elemento constituinte da própria subjetividade. Reafirmar 
para indagar: como conceber a própria idéia de subjetividade?   

Aquelas autoras, no rastro de Deleuze e Guattari, portanto, vão mostrar que 
subjetividade é uma realidade construída a partir do campo social e que, a um só tempo, 
também, constrói esse próprio campo social. Por conseguinte, mostram que a subjetividade é 
“fabricada, produzida, moldada, modulada” ( GRISCI e BESSI, 2006 p.41):  

 
“... não é algo abstrato, trata-se da vida, mais precisamente, das formas de 
vida, das maneiras de sentir, de amar, de perceber, imaginar, de sonhar, de 
fazer, mas também de habitar, vestir-se, de embelezar-se, de fruir, etc.” 
(PELBART, 2003, p.37.) 

 
Se, por consequência pode-se dizer que os modos de subjetivação estão referidos ás 

diferentes maneiras através da quais os indivíduos ou coletividades se engendram, é 
exatamente nesse sentido que se pode introduzir a questão do trabalho: 

“O sujeito, nesse contexto, não é tomado como um indivíduo isoladamente, 
mas como uma coletividade, que constrói e reconstrói modos de trabalhar e 
viver, a partir da concretude do mundo. Nesse sentido, o trabalhador é 
entendido como tal por meio do trabalho que realiza. Trabalho este que lhe 
possibilita não somente sofrer sua história, mas produzi-la” (FONSECA, 
1995, p.19 apud GRISCI E BESSI  2006, p.41). 
   

Vale, aqui, ainda, ressaltar dois aspectos da análise daquelas autoras. Primeiro, que 

não há um único modo dos indivíduos responderem ou consumirem a subjetividade 

produzida. Poderão fazê-lo de um modo passivo, através da individualização. Isto é, Por meio 

de: 

 “uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à 
subjetividade tal como a recebe (...). O processo de individualização, 
portanto, significa a aceitação de um modelo de viver e traballhar e uma 
consequente reprodução desses modelos, sem questionamentos acerca de 
sua efetividade, enquanto processos que poderiam vir a permitir a 
autonomia” (GRISCI E BESSI, 2006, p.42.) 
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Ou, à diferença disso, de modo ativo, através da singularização: “uma relação de 

expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade” 

(GRISCI E BESSI, 2006, p.42). Ou ainda, segundo Pelbart; 
“... como novas modalidades de agregar, de trabalhar, de criar sentido, de 
inventar dispositivos de valorização e autovalorização dentro da 
‘megamáquina de produção de subjetividade capitalística” (PELBART, 
2003, p.21 apud GRISCI e BESSI, 2006 p. 42). 
 

Portanto, o que essa análise parece interessada em mostrar é que as pontas desse 

paradoxo são passíveis de serem experimentadas por qualquer indivíduo – seja ele único ou 

coletivo. E, que, acerca da singularização, é preciso deixar claro que, enquanto realidade 

processual, não se pode imputá-la exclusivamente a um plano micropolítico ou, ainda, 

macropolítico, já que “toda problemática micropolítica consistirá, exatamente, em tentar 

agenciar os processos de singularização no próprio nível de onde eles emergem” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p.152 apud GRISCI e BESSI, 2006 p. 42) 

No rastro de Deleuze e Guattari (2004), Grisci e Bessi (2006), mostram ainda que se 

em certo sentido é próprio do capitalismo, como condição de preservação de sua realidade, 

fazer e desfazer territórios existenciais; por outro, mesmo em sua organização macro, há 

condição da produção de “fissuras em zigue-zague”, que, em última instância, vão fabricar 

obstáculos para que o próprio capitalismo consiga conservar os seus próprios segmentos. 

(GRISCI e BESSI, 2006, p.43). Portanto, resistir é poder pôr-se em devir. Isto é:  
“... a partir do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que 
se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de 
movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo 
que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos” 
( DELEUZE; GUATTARI, 2004b. p.64 apud GRISCI E BESSI, 2006, p.43-
44).  
 
 
 
 
 

MAIS UMA ABERTURA...  

 
A alma humana não conhece o corpo humano e não sabe que ele 
existe senão pelas ideias das afecções pelas quais o corpo é afetado. 

                                       (SPINOZA, Ética p. 93) 

Variações do conceito de corpo na prática do cuidado em saúde... 
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Esta abertura parte da ideia de que, ao longo dos séculos, foi sendo produzido, no 

mundo ocidental, diferentes conceitos e discursos acerca do corpo ─ um deslocamento, que, 

aqui, de modo algum, se confunde com uma evolução teórica Orlandi (2004). Portanto, parte 

da ideia de que o corpo não é uma realidade a-histórica e universal. Parte daí, dessa 

pluralidade de perspectivas, privilegiando uma delas, tomando por base certa filosofia, que, 

segundo Orlandi (2004), trata da questão ontológica do corpo, envolvendo a imanência 

enquanto perspectiva. A partir desse sentido tomado, em razão da própria natureza do 

problema enfrentado por essa dissertação, torna-se necessário, por consequência, tomar o 

corpo estabelecendo uma composição com as diferentes vertentes que constituem aquela certa 

filosófica, em especial, com as posições spinozista, nietzscheana, e deleuzeana, que tomam o 

corpo como uma “questão que se impõe ao pensamento” (ORLANDI, 2004, p.1).  

Para esse mesmo autor, numa abordagem clássica, o corpo tem sido basicamente 

concebido tanto como um estrito objeto da ciência ─ seja como coisa física seja como algo 

orgânico ─ quanto um instrumento da alma.  

Corpo como estrito objeto da ciência, configura-se, conforme Orlandi, em uma 

perspectiva representada por um conjunto de funções.  “Nesta linha, perguntar pelo corpo é 

tentar conhecê-lo pelas funções que ele implica ou que o implicam” (ORLANDI, 2004, p. 2). 

Na concepção do mesmo autor, a construção dessa linha teve por base uma diversidade de 

ideias e enfoques, produzindo múltiplas micro-linhas de ciência, a partir de métodos 

diferentes.  Indicou, assim, um momento da história que, essa perspectiva de corpo formalizou 

conteúdos garantindo os processos científicos daquele período, através de produções que 

inseriam o corpo orgânico numa perspectiva que está a serviço do organismo – das funções 

dos órgãos. 

O corpo como instrumento da alma é destacado por Orlandi, através de uma 

concepção de supremacia da alma sobre o corpo orgânico. Foi difundida por Platão e 

Aristóteles, que produziram enunciados que reduziam o corpo a uma propriedade da alma, a 

partir de um enfoque transcendente e hierárquico. Uma perspectiva que se firmou propagando 

a separação entre o corpo e o pensamento – que tem origem no platonismo – com a separação 

do corpo orgânico do pensamento. Insere-se, dessa forma, o pressuposto de que o pensamento 

se engendra a partir do invariável, do modelo, a partir da noção de representação, instaurando 

e fundamentando a filosofia, de modo hegemônico, no Ocidente (CEEP, 2009). É sob essa 

lógica que Platão concebia o corpo: como algo que “atrapalha” o mundo das ideias e da razão, 

chegando mesmo a pensá-lo “como prisão ou túmulo da alma”. Acreditava nas formas puras 

expressas numa única Ideia, logo, valorizava, a essência como fonte de verdade, absoluta. Já 
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Aristóteles, embora entendesse dentro da mesma lógica de Platão que o corpo era um 

instrumento da alma, constituía de modo diferente o seu pensamento. Para ele, o corpo 

produzia “em si mesmo um princípio de movimento e de repouso”, mas, como em Platão, 

permanecia a visão de comando alicerçada na alma. (ARISTÓTELES, De anima, II, 1, 412b 

apud ORLANDI, 2004, p.4). 

Mas, à diferença dessas abordagens clássicas, a essa dissertação interessa afirmar outra 

concepção de corpo, como já anunciado antes: aquela que o toma como “questão que se 

impõe ao pensamento” (ORLANDI, 2004, p.7).  Afirmá-la, mas, especialmente, tomá-la não 

como uma totalidade. Aqui, a preferência é por sua pluralidade, por sua multiplicidade. Tomá-

la mais propriamente em quatro de suas expressões: nos pensamentos de Michel Foucault, 

Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche e Gilles Deleuze.   
 

Relações de força intensificando a constituição dos corpos 

Em relação à perspectiva de Michel Foucault (1975), o interesse vai ao encontro da 

questão da complexidade que envolve o corpo em meio às relações de saber e de poder. 

Exatamente na medida em que essa abordagem implica-se com a tensão micropolítica das 

relações, determinadas por diferentes regimes de poder, que, ao serem engendrados, 

produzem e são produzidos pelos próprios processos de subjetivação neles inscritos. Portanto, 

nesse sentido, a presente investigação interessa-se por compreender os diferentes regimes de 

poder que determinam os corpos e as relações de saúde constituídas na concretude do cuidado 

oncológico, entre usuários, profissionais e gestores, agentes da produção de saúde, que, ao 

transitarem em meio às relações de saber e poder fabricam as ações de saúde na atualidade, 

podendo tanto operar as forças conservadoras e hegemônicas quanto às criadoras. 

 Nesse sentido, Orlandi (2004) considera que o pensamento de Foucault, acerca do 

conceito de corpo, não é sustentado pela concepção clássica, que se preocupa com as “forças 

do próprio corpo, isto é, com aquilo que o corpo é” (ORLANDI, 2004 p.11). Afirma, ao 

contrário, que em Foucault desenvolve-se um pensamento que coloca em pauta as condições 

concretas de constituição do corpo, cujo interesse se desdobra e se relaciona ao tipo de corpo 

necessário para o estabelecimento de “determinada configuração espaço-temporal de saberes 

e poderes” (ORLANDI, 2004 p.11). Um corpo, que, por se encontrar imerso na dimensão do 

capitalismo contemporâneo, é envolvido e sujeitado a determinadas forças que se constituem 

na imaterialidade dessas relações. Relações que se engendram em processos imateriais 

acelerados, subjetivamente conduzidas, a partir de valores produzidos pelo capital. Tais 
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valores constituem os diversos âmbitos da vida dos indivíduos e determinam os seus modos 

de pensar e agir, sendo essencial aos processos produzidos nas relações de trabalho.   

Grisci e Bessi (2006) abordam essa questão e enfatizam que nas relações que 

compõem o mundo do trabalho, engendram-se e reproduzem-se valores hegemônicos, 

apontando para um processo de retroalimentação do ideário capitalista, através da 

mobilização do potencial criativo do trabalhador.  Essa perspectiva se desdobra 

intensificando-se nas relações, de forma a reproduzir o modo capitalista no mundo 

contemporâneo. É o próprio corpo que se incumbe desta difusão, tomando e produzindo de 

forma intensiva um desejo que não é aquele da natureza da relação do cuidado em saúde. Isto 

é, o desejo é construído de forma adversa, separado do que lhe é constitutivo, na exterioridade 

do encontro que se processa nas relações, sustentando e reproduzindo o sistema de dominação 

hegemônico.  

Nesse entendimento, abrem-se brechas, que possibilitam cogitar outras perspectivas 

nas relações cotidianas, entre o saber e o poder. Produz-se um hiato e certa inquietação, que 

aqui se expressam através das palavras de Orlandi; “sendo nossa interioridade, ou melhor, 

nosso dentro, um complexo de dobras e desdobras do fora, o que estamos ajudando a fazer de 

nós mesmos em meio às redes de saber e poder que ao mesmo tempo nos constituem?” 

(ORLANDI. 2004 p.11). A indagação, aqui referida, traz, em si, certa desestabilização, que 

problematiza os modos reprodutores do ideário hegemônico. Provoca e convoca para outras 

formas de inserção, a serem engendradas nos cotidianos da vida. Implica, portanto, outro 

olhar, um olhar vibrátil, intensivo, constituído na imaterialidade dessas relações que expressa, 

nessa complexidade, um modo próprio, criativo e potente, oposto ao que vem instituído e 

imposto. Portanto, uma correlação de forças entre o saber e o poder, que está presente o tempo 

todo, mas que, em realidade, trata-se de relações geridas por forças dominantes, definidas a 

partir da noção foucaultiana de poder1 4  e que têm por base, as “relações que já apareciam em 

Nietzsche como “relações de forças”, relações plurais que são a gênese da pluralidade de 

sentidos” (ORLANDI, 2004 p.12). 

                                                             
14  Segundo Foucault, é fundamental “não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 
homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras, mas ter 
bem presente que o poder – desde que não seja considerado de muito longe – não é algo que se possa dividir 
entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O 
poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 
localizado aqui e ali, nunca está em mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 
funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de 
exercer este poder, e de sofrer sua ação; nunca são alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 
transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles” (FOUCAULT, 1989, p. 
183). 
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Diante desse quadro, é necessário tentar esclarecer essa correlação, cabendo deixar 

mais claro, como se efetua esse processo. Na verdade, como são efetuados os processos de 

controle? Foucault desenvolve um entendimento ▬ e aqui nos valemos dele ▬ para fazer 

referencia a essa produção atravessada por correlações de forças, geridas e engendradas por 

forças dominantes. Correlações que se efetuam na intensificação das produções imateriais, 

desdobrando-se por vias diversas, propícias à propagação hegemônica. Para esse mesmo 

filósofo, a linguagem é uma dessas vias, que proporciona acesso à intensidade contida nesse 

processo, atravessando a dualidade das formas de saber, provocando um hiato entre o visível e 

o dizível. Uma produção que dissimula, no jogo do espetáculo, o que foi visto, reproduzindo 

outro dizer, expressando valores produzidos no exterior, onde prevalecem forças homogêneas 

afastadas da heterogeneidade, da diferença e da potência de invenção, provocando, assim, a 

atualização necessária do ideário dominante.                         
“Essas relações de força (a força é sempre multiplicidade de forças) 

atravessam a dualidade das formas de saber (visibilidade e dizibilidade) e 
encontram nestas as condições de sua ação, de sua atualização. E essas 
formas de saber, por sua vez, adaptam-se uma à outra por “encontro 
forçado”, e forçado, de fora, por relações de força” (ORLANDI, 2004 p. 
12). 

 
No entanto, conforme Orlandi (2004), Foucault afirma que na dualidade das formas do 

saber, são produzidas visibilidades que se exprimem no limite dessa própria configuração, 

sendo no entrelaçamento do visível e do enunciável que se constitui um plano de realidade do 

possível. Esse plano, segundo Gregolin (2004) apoiada em Foucault, se ancora entre as 

palavras, sendo necessário ser apreendido, escutado, no não dito e naquilo que não é visível, 

pois, mesmo não sendo dito, é expresso, através do discurso, produzindo o sentido. Apreender 

esse sentido, na virtualidade, naquilo que está entre e que tem realidade, é ponto fundamental 

na perspectiva que aqui se apresenta.  

Acompanhando essa compreensão, as relações de poder atuam, no não dito e no não 

visível, portanto na densidade intensiva, no jogo da virtualidade, traduzida por um embate de 

forças, em meio a um “campo de diferenciações complexas”, que se correlacionam, produzem 

sentidos e se deslocam por entre os processos imateriais intensivos. Gera assim, processos de 

subjetivação decisivos, não necessariamente sob o próprio controle, mas que indicam, através 

dos autores citados anteriormente, possibilidades de aberturas de linhas de resistência, a se 
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engendrar e atravessar correlações, podendo produzir outros modos favoráveis à vida. 

(ORLANDI, 2004 p. 12) 15.  

É nesse sentido que se estabelece, através dessa dissertação, um paralelo entre as 

relações de forças constituídas em um serviço de saúde oncológico, público, que se referem 

tanto àquelas produzidas de modo singular, como outras reprodutoras e deflagradas nesse 

mesmo cotidiano, condizentes com práticas de saúde que operaram modelos 

hegemonicamente padronizados. 

Em suma, a visão de corpo produzida por Foucault insere perspectivas que abrem 

possibilidades de um entendimento mais abrangente do conceito de corpo, não só a 

compreensão das condições concretas que constituem as relações, mas, alerta para uma 

diversidade de detalhes, das múltiplas conexões que podem potencializar pontos de resistência 

e possibilitar saídas criativas no próprio campo dos condicionantes (ORLANDI 2004, p.11). 

Portanto, tornou-se fundamental, para a configuração do campo problemático que esta 

dissertação de mestrado se propôs a investigar, a abordagem sustentada pelo pensamento de 

Michel Focault, que referenda uma análise capaz de produzir um melhor entendimento acerca 

dos fatores condicionantes que constituem e ao mesmo tempo são constituídos na relação 

estabelecida no cuidado em saúde. Ponto fundamental, no processo de produção de saídas 

múltiplas e singulares no campo das práticas de saúde, pois amplia e insere outras 

perspectivas, sinalizando novas formas de se viabilizar as relações do cuidado em saúde. 

Indica atenção nas produções estabelecidas entre os diversos agentes envolvidos nos 

processos de saúde e doença, para que não se permaneça naquilo que é dito e no que é visível, 

pois assim, apenas se lida com os sintomas inerentes a doença, afastando-se das causas que 

envolvem a complexidade mais abrangente desse processo. Daí a necessidade de apreender-

se o que se exprime através dos sentidos, no discurso que está no plano do não dito. 

(GREGOLIN, 2004).  

 Os sentidos que são constituídos entre os corpos, produzidos naquelas relações de 

cuidado, demandam certa problematização, que podem se exprimir na seguinte indagação: 

que corpo tem sido necessário operar na atual fase do capitalismo, de modo a reproduzir o 

ideário biopolítico?  Insere-se assim uma provocação, direcionada àqueles corpos que, aqui, 

dizem respeito aos usuários, profissionais e gestores, também forjados a partir dessa 

configuração biopolítica e que, por vezes, assumem em diversos momentos, atitudes 
                                                             
15 Esta investigação compõe com o trabalho desenvolvido na linha de pesquisa Semiótica afecção e cuidado em 
saúde, vinculada ao Instituto de Saúde da Comunidade, da Universidade Federal Fluminense, concebido e 
coordenado pela Profª Valéria do C. Ramos. 
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hegemonicamente constituídas pela dimensão capitalista, necessárias e condizentes com um 

corpo que opere em favor das forças conservadoras. Como mencionado anteriormente, em 

outras situações, o oposto se manifesta, o que também é o entendimento na perspectiva de 

Deleuze e Guattari em Mil Platôs (2009). Isto é, outras produções podem ser efetivadas e 

exprimir modos criativos de resistência ao que se instituí; como Máquinas de guerra, capazes 

de investir na invenção de modos de vida próprios, não fascistas. Ou seja, na expressão dos 

mesmos autores, modos instaurados por composições, em “linha de fuga que permita explodir 

os extratos, romper as raízes e operar novas conexões” (DELEUZE E GUATTARI 2009, 

p.24). Enfim, na emergência de desterritorializações, liberando fluxos, pelo desvio, 

escapando das normatizações e burocracias, na expressão da pluralidade e da potência que 

tem um corpo.  

 

 

O corpo e sua potência, segundo Spinoza. 
É no pensamento de Spinoza que aquela concepção de corpo ─ aqui privilegiada ─ 

ganha outra e valiosa expressão. Através dele, tem-se outro e radical entendimento, que 

exprime a “plena consciência do corpo como questão que se impõe ao pensamento”, já que 

admite a “ignorância em que a alma se encontra relativamente aos poderes do corpo” 

(ORLANDI, 2004, p.5). Uma concepção outra, que tem como princípio a imanência e os 

processos intensivos. Segundo Orlandi (2004), essa filosofia apresenta um novo modo de 

conceber o corpo e seu funcionamento, constituindo-se, portanto, noutra perspectiva frente ao 

dualismo herdado de Descartes. “A Alma e o Corpo são uma mesma coisa, que é concebida, 

ora sob o atributo do Pensamento, ora sob o da Extensão” (SPINOZA, 1957, Escólio. p.135). 

René Descartes estabeleceu, em meados do século XVII, conforme Orlandi, uma 

contraposição, que fundou e efetuou o pensamento cartesiano, reeditando a visão de corpo 

dentro do dualismo histórico. (ORLANDI, 2004, p.04).   Compreendia o ser a partir de 

“substancias diferentes, uma pensante e outra extensa”, (DESCARTES apud ORLANDI, 

2004, p.4).  Pressupunha que uma relação se estabelecia entre as substancias, produzida por 

uma ligação muito estreita, quase uma mistura. No entanto, prevalecia ainda um processo de 

desqualificação do corpo.  

Através do cartesianismo, entendia-se que as ideias inatas eram produzidas pela 

capacidade de pensar da razão. “O que ai se afirma abusivamente é a perfeição do espírito em 

si, perfeição tanto maior ou mais poderosa quanto mais capaz o espírito for de colocar as 
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forças do corpo biológico, as próprias paixões, a serviço da razão, da moralidade” 

(ORLANDI, 2004, p.5).  Assim, regras universais foram se constituindo, restringindo o 

espaço para a manifestação do sensível. 

Em Spinoza, pensamento e extensão, embora distinguíveis, são produtos da mesma 

substância: deus ou natureza. Uma única substância que serve ao propósito de apresentar a 

mente como inseparável do corpo, “[...] se o objeto da ideia que constituí a Alma humana é 

um corpo, nada poderá acontecer neste corpo que não seja percebido na Alma.” (SPINOZA, 

1957 proposições XII, p.78,79). Essa concepção compõe a ideia de relações, de misturas, 

dentro de uma complexa rede de conexões múltiplas de corpos, sendo plural. Trata-se, 

conforme Spinoza, de uma complexidade, que envolve um conjunto de corpos, cuja produção 

é perceptível na alma, e, dependendo das composições que se estabeleçam, efeitos se 

produzem em afectos de alegria ou tristeza.  
[...] um corpo é movido por diferentes maneiras em razão da diversidade 
dos corpos que o movem, e, em compensação, diferentes corpos são movidos 
de diferentes maneiras por um só corpo. (SPINOZA, Axioma I, 1957, p 83) 
 

Desta forma, essa linha de indagação do corpo sustenta uma ideia de movimento, 

gerado nas experimentações desenvolvidas nos processos existenciais, a partir das relações, 

ora produzindo agenciamentos que fortalecem o corpo, viabilizando bons encontros, ora 

envolvidas por paixões que, por vezes, produzem maus encontros tornando o corpo fraco. “As 

ações da Alma originam-se ùnicamente das ideias adequadas; as paixões dependem, porém 

sòmente das ideias inadequadas” (SPINOZA 1957 Proposição III, P.139).  Isto é, dependendo 

dos condicionantes, forjados nesse processo, constitutivos das afecções, possibilidades plurais 

são produzidas, desdobradas entre os corpos envolvidos nas diversas relações (CEEP, 2009). 
(...) quanto mais um corpo é capaz de agir ou de sofrer ações de diferentes 
maneiras, mais sua Mente é capaz de perceber diferentes coisas ao mesmo 
tempo. E quanto mais as ações de um Corpo dependem somente dele e 
quanto menos outros corpos concorram para suas ações, mais sua Mente é 
capaz de entender de forma clara e distinta. ( SPINOZA,1957, p 24). 
 

Nessa mesma perspectiva, nos encontros são produzidos efeitos que provocam 

diferentes processos: de composição, condição de realidade para a produção singular, 

podendo variar o grau de potência, ou de efeitos adversos, que provocam a diminuição do 

grau de realidade do individuo, despotencializando o seu próprio corpo.  Isto significa que, no 

encontro dos corpos entre si, é produzida uma variação da potência de agir, ou da força de 

existir, a partir da multiplicidade e da complexidade que os envolvem.  
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Todas as maneiras, com efeito, pelas quais é afetado um corpo, seguem-se 
da natureza do corpo afetado e ao mesmo tempo do corpo que o afeta; 
portanto, sua ideia envolverá necessariamente a natureza de um e outro 
corpo; e, assim, a ideia da afecção que experimenta o corpo humano, 
quando é afetado de uma maneira qualquer por um corpo exterior, envolve 
a natureza do corpo humano e a do corpo exterior (SPINOZA, 
Demonstração, 1957, p 89). 

 
 

Assim sendo, em determinadas condições, o corpo é capaz de constituir um processo 

ativo, livre, potente e não submetido. Nesse processo inscreve-se a complexidade que envolve 

toda a sua constituição. O intensivo se exprime na relação, gerando afecções que liberam 

sentidos, sendo os corpos configurados e, a um só tempo, configurando a realidade dinâmica e 

complexa. Apreender e ampliar os sentidos, produzidos na correlação dessa dinâmica, é 

essencial como ponto de resistência ao que vem instituído e determinado (FOUCAULT, 

1975; GRISLE E BESSI, 2006). 

Mas, embora Orlandi alerte que, os “sentidos brotam de jogos de forças que não estão 

necessariamente sob o meu controle” (ORLANDI, p.12), a produção imersa nas obras de 

Spinoza aponta para o necessário comprometimento ético com o trabalho do indivíduo sobre 

si mesmo, na perspectiva de produzir outra forma de vida, para além dos mecanismos 

autoritários do poder. Indica caminhos para o conhecimento de si, num “esforço (conatus) 

pelo qual cada coisa se esforça por perseverar no seu ser, nada é fora da essência atual desta 

coisa”. (SPINOZA, Proposição VII, 1957, P.141).  

Em suma, outros filósofos também operam a concepção spinozista, atualizando-a na 

contemporaneidade, por entre interseções e ideias, na emergência de outros modos de 

conceber o corpo. Desdobram, conceitos sustentados pelo entendimento que se remete ao 

corpo como: unidade, inter-relação e interdependência; produzido por processos múltiplos, no 

complexo existencial. Assim, na sequência desse texto, abordam-se algumas ideias dos 

filósofos pré-socráticos, fundamentais para a introdução do pensamento de Nietzsche, que se 

implica com a perspectiva de corpo ligada ao movimento, em um constante confronto de 

forças. Uma luta que expressa à expansão e afirmação intensiva da potência. (NIETZSCHE 

s/ano, p.268). E, em seguida, Gilles Deleuze e Félix Guattari, abordando a emergência da 

constituição de um corpo sem órgãos, na experiência dos encontros intensivos, atravessados 

pela complexidade produtiva do desejo. 

 
A intensidade como perspectiva: Do dualismo à univocidade 
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Dentre outras, a perspectiva de corpo concebida por Nietzsche (Séc.XIX), compõe 

com a concepção de campo intensivo e desdobra-se em um pensamento que vem 

influenciando muitos filósofos contemporâneos. Insere-se em uma visão imanente e 

processual, que parte da crítica às posturas dualista e transcendente.  

 

 “as funções animais são mil vezes mais importantes que os belos estados de 
alma e os ápices da consciência: estes últimos são um excedente, enquanto 
não devem ser instrumentos para essas funções animais. Toda a vida 
consciente, o espírito assim como a alma e o coração, a bondade assim 
como a virtude, a serviço de quem trabalham?” (NIETZCHE s/ano, p.269).  

 Essa concepção filosófica clássica fundada no dualismo histórico, também destaca 

uma cisão poderosa entre corpo e alma (ORLANDI 2004, p.1). Foi no período Socrático, que 

mudanças radicais foram introduzidas na então forma de se conceber a história humana, 

forjando uma noção ocidental de corpo que se expressava com características específicas, 

historicamente produzidas, influenciando e direcionando sentidos, que se exprimem até a 

contemporaneidade.   

Pode-se observar, em decorrência, que há um foco conceitual que se delineia através 

da história ocidental, cuja produção se faz, de forma preponderante, através de ideias com 

formato modelar, instituído e universal, como parâmetro de verdade transcendente, superior e 

absoluta.  A natureza sensível dentro dessa perspectiva é concebida como uma parte inferior e 

desqualificada do indivíduo.  

Nietzsche faz um resumo dessas ideias, em Vontade de Potência. Desdobra a sua 

intenção, apresentando questionamentos a essa visão clássica. 

 “O escândalo alcançou o auge com Platão... Era necessário desde o início 
inventar também o homem abstrato e completo: - o homem bom, justo, 
sábio, o dialético – numa palavra, o espantalho da filosofia antiga; uma 
planta separada do solo; uma humanidade sem instinto determinado e 
regulador; uma virtude que se “demonstra” por razões. Eis aqui, por 
excelência, “o individuo” perfeitamente absurdo! O mais alto grau da 
contranatureza” [...] ( NIETZSCHE, s/ ano, p.220). 

 

Portanto, a concepção clássica de corpo, instaurada por Sócrates,16 teve a sua 

continuidade através de Platão, apresentando-se de forma fragmentada, tendo como 

parâmetro: o mundo sensível - fonte das variações, das experimentações, da imperfeição e da 

desagregação - e um mundo inteligível, a partir da razão e das verdades puras. A alma, nesta 

perspectiva, encontra-se no mundo das ideias, isto é, acima, transcendente, preexistindo ao 
                                                             
16 Disponível em http://www.rubedo.psc.br/Artigos/heraclit.html acessado em 28/06/11. 
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corpo e a ele sobrevivendo. Segundo estudos mais atuais, inspirados na obra de Gilles 

Deleuse (1974), há nessa perspectiva, “a introdução de um corte entre desejo e pensamento”, 

instaurando-se “uma separação no seio do ser, operando, com seu método da divisão, uma 

diferença de natureza entre dois planos” (FUGANTI, 2009. p.25 e 21).  

Em suma, o dualismo difundido pela filosofia clássica, ao inaugurar a concepção  

traduzida por um mundo sensível e outro inteligível, delega ao orgânico uma função 

instrumental para a alma, onde o corpo, como figura desprezível, deve ter a sua sensibilidade 

contida. É, no processo de construção dessa sensibilidade, nas experimentações criativas e 

desejosas, que se criam possibilidades de exprimir modos próprios, ativos e potentes, 

pressupondo outra implicação diferente da ideia pré-estabelecida por configurações do mundo 

inteligível, mas, sim, sustentadas por outros modos, singulares, de sentir, pensar e agir. 

 

 Algumas ideias pré-socráticas sustentando o conceito de corpo. 

Considerando-se os estudos empreendidos por Nietzsche, observa-se que, em períodos 

anteriores, marcadamente na Grécia arcaica, se difundia uma ideia de mundo fundamentada 

na observação das forças da natureza, em sua totalidade.  Tratava-se de uma tradição muito 

antiga, conhecida através dos filósofos pré-socráticos, no período de Heráclito17, onde foram 

produzidas perspectivas que pensavam o mundo de forma múltipla. Valorizava-se o 

movimento, a matéria, o mundo sensível e sua expressividade inscreviam-se no devir e 

variava inscrito na pluralidade ou diversidade das coisas em um tempo não cronológico, não 

sendo absolutamente hierárquico ou transcendente, mas intensivo e imanente (REBELLO, 

2010) 18.   

Essa concepção, segundo Rebello (2010), compreende que o corpo corresponde a um 

todo complexo, que se efetua em movimentos e, por assim dizer, mais fluído, não 

fragmentado, que aposta no devir e na transformação, indivisível, fonte de experimentação e 

sensibilidade, inspirado em uma matriz não humanista, que concebe a vida dentro de uma 

dinâmica maior, não antropomórfica, cuja constituição é a própria natureza, isto é, se faz a 

                                                             
17 É apresentado como o filósofo do devir, do vir-a-ser, do contínuo fluir de todos os entes; disponível 
em http://www.rubedo.psc.br/Artigos/heraclit.html acessado em 28/06/11. 
18 Fragmentos retirados da entrevista  realizada com o Professor de Filosofia Hélio Rebello Cardoso 
Junior, através  pelo projeto “Em análise: a questão da humanização nas práticas de saúde – uma 
proposta transdisciplinar”, Projetos de extensão e pesquisa, vinculado à COPE e ao Instituto de Saúde 
da Comunidade, ambos da Universidade Federal Fluminense, concebido e coordenado pela Profª 
Valéria do C. Ramos. 2010. 
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partir de processos que se imbricam e produzem algo novo, não sendo determinado por um Eu 

transcendente.  

Ainda segundo o mesmo autor, anteriormente citado, tal noção é restaurada por outros 

filósofos mais contemporâneos, como se pode conferir através dos pensamentos de Friedrich 

Nietzsche, Baruch Spinoza, Gilles Deleuze, Michel Foucault, dentre outros.  Estes recuperam 

do pensamento dos Sofistas, o entendimento de mundo engendrado a partir do devir, do 

movimento com a valorização da dimensão ontológica do real incorporal e os efeitos que os 

corpos, transversalizados pelo mundo sensível produziam. Desta forma, tornou possível 

sustentar concepções e perspectivas mais atuais, demonstrando interpretações mais dinâmicas 

do corpo, que se apoiam em ideias mais plásticas e híbridas. Uma perspectiva que concebe o 

corpo como um fenômeno ativo, mutante, transformador e em constante devir, que reverbera 

certa fluidez, se rearranja dentro de outros princípios e perspectivas, o que diferia da tradição 

longeva que entendia corpo de maneira dissociada, e em dissonância a tamanha complexidade 

e movimento. (REBELLO, 2010). 

Em Nietzsche, prevaleceu uma análise do conceito de corpo, especialmente através 

das ideias de Heráclito, que enfatizava a importância da unidade apontando para uma vida 

entendida em sua totalidade voltada para os seus ritmos naturais. Para Nietzsche, o corpo é 

constituído por uma multiplicidade de forças em permanente dinamismo que lutam entre si. 

Processo contínuo, em confronto e conflito, compondo com forças diametralmente 

diferenciadas, configurando relações de poder, em constante transformação, demandando no 

percurso, um caráter de movimento, dinamismo, diversamente criativo, através de posições 

que se interpõem concomitantemente. Ou seja: relações se estabelecem e, nesta constituição, 

uma pluralidade se expressa em um intrincado jogo de forças intempestivas e imprevisíveis, 

onde “o organismo é totalmente uma complexidade de sistemas que lutam pelo crescimento 

dos “sentimentos” 1 9de potência.” (NIETZSCHE sem ano p.265). Logo, para esse filósofo, os 

embates, constituídos nas relações de forças, são próprios do tecido vital e é por meio deles 

que ocorrem as superações, as criações, como forma de afirmar uma vida potente e vigorosa.  

Desenvolve-se, assim, uma noção de corpo que é entendida através de um processo 

proveniente da natureza, ou melhor, que se faz concomitantemente, inexistindo o hiato 

produzido entre homem e mundo. Essa concepção sustenta-se a partir de uma ideia de unidade 

que se compõe na pluralidade de tudo que existe.  

                                                             
19 Grifo nosso 
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Nesse sentido, ainda no rastro de Nietzsche, uma concepção de tempo, que se inscreve 

no presente, mas que se atualiza na duração e rompe com a cronologia estagnada entre 

passado e futuro, em um processo que reverbera desejo e potência num constante devir, 

integrando e criando o mundo. 

Assim, nessa dissertação, o interesse é dialogar com essa visão filosófica, que sustenta 

ideias de corpo dentro de um campo intensivo, que está para além do biológico ou orgânico e 

que se compõe em misturas, que envolvem afetos, temporalidades e diferenças, não tendo 

identidade ou semelhança. Necessariamente se afirmando na diferença, na expansão com o 

mundo.  

 

Corpo: Multiplicidade e Imanência 
Deleuze (1974) inspira-se em alguns filósofos e, dentre eles, Nietzsche. Empreende 

em sua obra alguns desvios, através de configurações e tentativas de abrir o platonismo, no 

real, no tempo e para o mundo sensível. Nesse sentido, em lugar de buscar as formas puras 

expressas numa única Ideia e na identidade, atenta para a noção de diferença, escapando do 

âmbito da representação. Empenhou-se na ideia de unidade composta na pluralidade, 

indicando perspectivas de que em nosso corpo, nós teríamos – misturados – um conjunto 

múltiplo de corpos. Isto é, uma composição dos corpos: orgânico e o não orgânico, em um 

plano de horizontalidade.  

A denominação, não orgânica foi apresentada teoricamente no Ocidente pela obra de 

Artaud – que dá a esse corpo, o nome de corpo sem órgãos. Deleuze e Guattari, (1996).  

Com Artaud, esse “artesão do corpo sem órgãos”, chegamos a nossa mais 
contemporânea linha filosófica de indagação a respeito do corpo. Não 
precisamente a respeito do corpo, mas daquilo que se processa no encontro 
dos corpos, mesmo que esse encontro se faça em regime de solidão, pois 
toda solidão é imensamente povoada. (ORLANDI 2004, p.8) 

 Esse é um entendimento, que se atualiza e se forja através dos filósofos Deleuze e 

Guattari, (1996), na medida em que ampliam a ideia de um processo imaterial, sem órgãos, 

que produz o corpo denso e que se atualiza, quando da organização que se efetua na 

construção dessa densidade orgânica. Ou seja, um campo de forças, impresso pela própria 

natureza, condição de possibilidade da atualização incorporal, através de processos que se 

constituem, em perspectivas de produção ampliada em uma totalidade intensiva.    

Nesse sentido, a dimensão intensiva do corpo é atravessada pelas transformações 

virtuais que se inscrevem em um plano, anterior, produtor de afetos, engendrado no encontro 
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entre os corpos, através das conexões efetivadas na realidade atual, produtoras de outros 

modos no complexo existencial (CEEP, 2009). 

“Por isto tratamos o CsO como um ovo pleno anterior à extensão do 
organismo e à organização dos órgãos, antes da formação dos estratos, o 
ovo intenso que se define por eixos e vetores, gradientes e liminares, 
tendências dinâmicas com mutação de energia”(...) (DELEUZE; 
GUATTARI 1996, p.14) 

Trata-se de um processo que é explicitado por Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, 

referindo-se ao corpo sem órgãos como algo a ser construído, mas que é “anterior a extensão 

do organismo e à formação dos extratos” (DELEUZE E GUATTARI, 1996, p.14), sendo 

pura intensidade, “tendências dinâmicas com mutação de energia” (idem ao anterior) Uma 

ideia de corpo, que não se limita ao organismo, mas a algo que é feito por dobras que se 

desdobram na atualidade. Compondo-se em processo, por contágio, onde “cada um de nós 

não é apenas um corpo constituído por um conjunto de órgãos” (RAMOS, 1998, p.102) 20 

mas, também, “longitude e latitude, um conjunto de velocidades e lentidões entre partículas 

não formadas, um conjunto de afetos não subjetivados, um estranho corpo sem órgãos”. 

(DELEUZE 1995, apud RAMOS, 1998, p.102). 

Em suma, entendemos através dos autores citados anteriormente que se trata de um 

processo virtual, intensivo, que produz o corpo, sendo permeável e imaterial, se inscrevendo 

em outra dimensão do real, o virtual, abrindo possibilidades de “organização de uma solução. 

De uma “resolução” para um sistema objetivamente problemático”. (SIMONDON. P.119).  

Com esse sentido, Deleuze e Guattari indicam que se trata de uma produção, em 

constante exercício, que se empreende no momento da experiência, no encontro, onde 

experimentações desejantes se constroem, mas, de certa forma, conectam-se, se desdobrando 

em acontecimento,21 por entre forças pré- individuais, numa produção que norteia o processo 

de criação.  
"De todo modo você tem um [corpo sem órgão] (ou vários), não 

porque ele pré exista, ou seja, dado inteiramente feito - se bem que sob 
certos aspectos ele pré existe - mas de todo modo você faz um, não pode 
desejar sem fazê-lo” (DELEUZE E GUATTARI, 2008, p.9).  

 
 

                                                             
20 RAMOS, Valéria do Carmo; Tempo de Delicadeza, SP. 1998. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Núcleo de 
Produção de Subjetividade, Puc -SP.p, 102. Aqui se tem a ideia deleuziana de corpo sendo operada. 
21 Acontecimento (Puro): não aquilo que chega (o acidente), mas a parte eterna e inefetuável de tudo aquilo que chega 
entidade impassível sempre já advinda, mas também ainda a vir, subdividindo-se sem cessar em múltiplos acontecimentos 
singulares, e os reunindo em único e mesmo Acontecimento;  Sasso; Villani, Le Vocabulaire de G. Deleuze 
 Foucault entende o acontecimento como a irrupção de uma singularidade única e aguda, no lugar e no momento de sua 
produção, no Theatrum Philosoficum ( Cardoso, 1995, p.5, apud Foucault, 1980, p. 46-51) 



66 

 

Logo, por intermédio desses filósofos, entende-se que se trata de um processo 

inacabado, uma construção, que se empreende em cada passo. "Ao corpo sem órgãos não se 

chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um limite” (DELEUZE; 

GUATTARI 2008, p.9).  

 Ao corpo em seu conjunto, se pressupõe uma organização, que se manifesta na 

manutenção do que é extensivo e orgânico.  Assim, todo esse engendramento do organismo, 

de certa forma, dificulta a expressão do CsO. Há, portanto, de se experimentar uma certa 

desorganização do organizado, de forma que se possa dar passagem a corpos plenos e não 

esvaziados. (DELEUZE E GUATTARI 2008, p.11). Ou seja, a partir de movimentos de 

desterritorialização, criam-se possibilidades outras, de atualização da virtualidade intensiva 

que é sem órgãos. 
“Um corpo sem órgãos é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, 
povoado por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam. Mas 
o CsO não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria 
algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar. O CsO faz passar 
intensidades, ele as produz e as distribui num spatium ele mesmo intensivo, 
não extenso” (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p.13). 
 

Trata-se, portanto, ainda na visão dos filósofos anteriormente citados, de um processo 

de “desestratificação que traça um plano de consistência próprio ao desejo ele mesmo”,  

independente daquilo que está posto e determinado, pelo orgânico, desenvolvido através de 

processos de censura e repressão, subentendidos e atraídos sobre si, “um conjunto de 

significâncias e subjetivações” que impedem a expressão virtual, que é “o real no mais alto 

grau, porque perde o CsO” (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 19 e 12). 

 Neste sentido, é uma matriz intensiva plena “anterior à extensão do organismo e à 

organização dos órgãos”, que produz “intensidade = 0, mas nada há de negativo neste zero, 

não existem intensidades negativas nem contrarias. Matéria igual à energia. Produção do 

real como grandeza intensiva a partir do zero” (DELEUZE E GUATTARI, 2008, p. 14 e13). 

  Trata-se de manifestações de fluxos, de pura intensidade, desprovidos de órgãos, ou 

de uma formação mais densa e orgânica, um modo virtual, engendrado e processado na 

própria constituição do complexo fluxo intensivo. Uma dimensão virtual, do corpo, que ao se 

submeter à organicidade é silenciada, ganhando o órgão uma função maior, produzindo vidas, 

sem frescor de intensidade. Ou, se assumido outro extremo, que é de uma dispersão plena, 

desenvolve pontos de destruição do próprio organismo. 

 Aponta-se, portanto, através da perspectiva de Orlandi (2004), a fundamental 

necessidade de construção de movimentos prudentes, conectados aos processos geradores de 
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energia, desenvolvidos na natureza, através das suas dobras e desdobras que compõem em 

efeitos e produzem o que somos nós.  

Nesse sentido, Deleuze e Guattari (2008) advertem para que seja um processo a 

serviço de nossa própria natureza, significando o mínimo de subjetivação, implicando 

processos imanentes, onde não se verifique ou viabilize produções universais e 

transcendentes. Mas um esforço efetivado na multiplicidade, que garanta a produção de si, no 

conjunto das relações. A construção de uma relação que não é fixa, mas que se compõe em 

fluxos, movimentos metaestáveis, imerso, sim, no jogo de forças, mas que busca conhecer a 

sua própria natureza, mantendo o mínimo de singularização no processo relacional, 

vislumbrando projetos que não visem à captura do desejo. 

 

 

A produção intensiva no “cuidado em saúde” 

As perspectivas de corpo, anteriormente explicitadas, sustentam o problema que  

enfrentamos nessa pesquisa e que se refere, mais especificamente, a linha do cuidado  na área 

oncológica, desenvolvida na UNACON-HUAP. Tais perspectivas encontram-se 

subjetivamente inscritas no contexto da realidade social, o que, de certa forma, se produz e se 

exprime no sentido22 produzido em cada ato de saúde. Envolvem formas de pensar, sentir e 

agir dos indivíduos imersos nos processos de saúde-doença, apontando, por um lado, para as 

formas instituídas, dadas a priori, determinantes em alguns dos muitos modos de se 

estabelecer a relação do cuidado em saúde. Porém, a realidade é complexa e por outro lado, 

outros movimentos são constituídos, dinamizando processos instituintes23, envolvendo 

relações de forças e de poder, que circulam e produzem transformações. 

Desta forma e conforme Ayres (2001), o cuidado em saúde insere-se em uma dinâmica 

ampliada, envolvendo relações complexas, que se apresentam por entre pluralidades 

múltiplas, na diversidade do ser do humano. Ainda para este mesmo autor, o cuidado se 

produz na relação que é construída em cada ato, gerando determinados modos, que implicam 

atitudes, éticas, estéticas e políticas, abrangendo interações, em um todo heterogêneo, 

conjunto de intensidades, compondo multiplicidades em constante movimento e devir, 

                                                             
22  Sustenta-se a ideia de “sentido” a partir da perspectiva Deleuzeana (1974), relacionada àquela que se compõe 
por efeitos incorporais, instaurados na relação efetivada entre os corpos. 
23 O processo instituinte se caracteriza pela relação permanente de forças com o instituído. Esses processos são 
capazes de rever e produzir novas formas de organização. Essa temática, foi desenvolvida nas aulas da disciplina 
Micropolítica do Trabalho em Saúde, no mestrado de saúde coletiva da UFF, ministradas pelo profº Túlio Franco 
(2011). O mesmo apoiou–se nos estudos de (BAREMBLITT, 2002). 
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construídas na imanência desses processos. Trata-se, portanto, de uma produção cuja 

expressão se quer singular, produzida no encontro, entre os corpos, não compondo com 

condutas padronizadas ou regras pré – definidas, mas por estratégias geradas no próprio 

processo relacional, no e pelo encontro em saúde. 

Nesta trama de relações, campos de forças são constituídos, ao mesmo tempo em que 

constituem efeitos entre os corpos, produzindo e estabelecendo o sentido do cuidado em 

saúde. (ROLNIK 2007). 
[...] “conhecer o mundo como força convoca a sensação, operada 

pela sensibilidade em seu exercício intensivo e engendrada no encontro 
entre o corpo, como campo de forças, decorrentes das ondas nervosas que o 
percorrem, e as forças do mundo que o afetam. Vou designar este exercício 
intensivo do sensível por “corpo vibrátil” (ROLNIK, 2007, p.2)”. 

 
No engendrar de todo esse processo, onde, segundo Rolnik (2007), se dá o exercício 

intensivo do sensível, a diversidade se constitui no ato de cuidar, carregando conhecimentos e 

experimentações múltiplas, imersas numa produção de subjetividades implicadas por um 

campo de forças movimentado na alteridade. Essa dinâmica acaba por proporcionar um 

determinado entendimento da produção que se processa nos movimentos estabelecidos entre 

os agentes da produção de saúde.   

Um processo que, ao pulsar, se desdobra, produzindo a subjetivação constituída na 

relação do cuidado. Possibilidade de transformação e realização da potencia, adensada no 

cuidado com o outro, integrando novas ligações, num espiral de dobras, movimentadas por 

forças intensivas: afetos, devires e alteridades, que atualizam o corpo em outras e diversas 

conexões.   

[...] “a sensação traz para a subjetividade a presença viva do outro, 
presença passível de expressão, mas não de representação. Na relação com 
o mundo como campo de forças, novos blocos de sensações pulsam na 
subjetividade-corpo na medida em que esta vai sendo afetada por novos 
universos” (ROLNIK, 2007 p.2). 
 

No entanto, é importante também marcar que para Deleuze e Guattari (2008), outras 

configurações, também, se estabelecem, constituindo representações, produzidas através da 

subjetivação dos processos dominantes, desenhando identidades territorializadas, com 

práticas de saúde que funcionam de forma fragmentada, focalizadas em discursos que 

perseveram uma visão hegemônica tecnicista, como nos referencia Madel Luz (2007). 

Configuram-se, desta forma, ações de saúde direcionadas a condutas uniformes, com 

intervenções parciais, baseadas na queixa /conduta, indiferente à singularidade constituída. 
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Há, dessa forma, um esforço, através dessa dissertação de mestrado, em problematizar 

o cuidado desenvolvido na atenção oncológica, sendo fundamental a análise dos processos de 

atenção à saúde como um todo. Traz para a cena, os sentidos produzidos não só por àqueles 

processos de saúde que focalizam, apenas, a retirada do sintoma ou a implementação de 

procedimentos protocolares e normatizadores, mas, também outros, cujos aspectos estão para 

além de procedimentos técnicos, normativos e universais. Ou seja, visibiliza produções 

possíveis de serem engendradas no encontro que se estabelece entre multiplicidades, a partir 

de um lugar, ou melhor, de um não lugar, do meio, no entre, no agenciamento24 das forças, 

tornando possível o impossível (ROLNIK, 2007).  

Nesse sentido, conforme (DELEUZE E GUATTARI, 2009, p.17), as multiplicidades 

se definem pelo fora2 5: pela linha abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a 

qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras. Portanto, o cuidado aqui 

perseguido há de se estabelecer em um plano de horizontalidade, em uma relação de 

imanência, sem começo nem fim, estabelecido no mundo, efetivado em processos, criado no 

entre corpos, que ali se expressam, fazendo e refazendo-se diante do que é necessário, numa 

construção sempre em curso. Nesse sentido, é necessário estar, 

 “alerta para tudo o que bloqueia os processos de transformação do campo 

subjetivo. Esses processos de transformação que se dão em diferentes 

campos da experimentação social às vezes podem ser mínimos e, no entanto, 

constituir o inicio de uma mutação muito maior. Ou não” (ROLNIK E 

GUATTARI 2005, p.158). 

 Logo, as ações de saúde oncológicas ao serem operadas produzem, ou não, as 

transformações necessárias para o efetivo cuidado em saúde. Requer, portanto, uma visão 

ampliada da perspectiva de corpo, estando para além do organismo, do funcionamento dos 

órgãos ou da forma orgânica organizada em permanente estado de equilíbrio. Visão 

preponderante na perspectiva dualista, anteriormente abordada, aquela que fragmenta o ser 

ontologicamente e o divide em corpo e mente.  

                                                             
24 Agenciamento, segundo Deleuze e Guattari,(2009, p. 17) ,“é precisamente esse crescimento das dimensões 
numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões”. 
25 Para Deleuze e Guattari, (2009, p. 17), o fora de todas as multiplicidades se refere ao plano de consistência e 
definem como plano de consistência o “conjunto de todos os CsO, pura multiplicidade de imanência, da qual um 
pedaço pode ser chinês, um outro americano, um outro medieval, um outro pequeno-perverso, mas num 
movimento de desterritorialização generalizada onde cada um pega e faz o que pode, segundo seus gostos, que 
ele teria conseguido abstrair de tal ou qual formação, segundo tal procedimento que seria abstraído de sua 
origem” (2008, p. 19). 
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De certa forma, os processos de formação do profissional da saúde se apoiam em 

ideias hegemônicas ocidentais, de uma prática biologicista, onde as intervenções possuem 

caráter normativo (LUZ, 2007). Processos que em si sintetizam uma ação, cujo tom denota 

um tecnicismo exacerbado e muitas vezes burocrático, demonstrando uma ideia fragmentada, 

de órgãos separados, com uma possível tentativa de organização.  

[...] “a racionalidade moderna impingiu à medicina um processo drástico de 
superespecialização, na qual o médico se atém a determinadas partes do 
organismo humano. Não se consideram diversos outros fatores que 
interferem em sua vida...” (MACHADO, PINHEIRO, GUIZARDI. 2008 
p.60).  

No conjunto, esses fatores são engendrados através da atual estratégia do biopoder26 

Foucault (1988). Via de regra, encontram-se uma íntima ligação com os diversos mecanismos 

de controle e disciplinamento, implantados no seio da sociedade capitalista difundida ao longo 

dos tempos, a fim de desenvolver seus objetivos de ampliação e domínio. Todavia, é 

importante marcar possibilidades e saídas, como afirmamos anteriormente, através deste 

próprio autor. Saídas que significam resistências ao que é produzido subjetivamente e de certa 

forma, produzido como verdade absoluta, através das redes de saber e de poder que efetivam e 

constituem os modos de entendimento e configuração do mundo. Logo, um espaço cada vez 

maior é ampliado para a difusão de crenças do ideário hegemônico, que se compromete com a 

expansão do capitalismo. 

Estas questões incidem em provocações e geram problematizações em torno do modo 

como se produz o cuidado em saúde. Provocações que denotam, não só o entendimento do 

sentido do cuidado desenvolvido, mas sugere a produção de novas e outras possibilidades, 

que não estejam atreladas às maquinações capitalistas. Implica-se com um processo de 

desestabilização frente à produção de determinadas práticas em saúde, uma vez provocando 

outras e novas formas de pensar, sentir e fazer saúde. Logo, os efeitos incorporais instaurados 

na relação de cuidado evidenciarão: se está atrelado à captura da potência criativa do 

indivíduo ou, se operado através de processos desterritorializantes, produzindo movimentos 

de resistência e criação de possíveis. Um comprometimento com a totalidade do ser, 

                                                             
26 Segundo Foucault, o Biopoder caracteriza-se por uma sociedade de controle e a consequente regulação da 

vida, centrado “no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos 
processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e as mortalidades, o nível de saúde, a duração da vida, a 
longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais processos são assumidos mediante toda 
uma série de intervenções e controles reguladores: uma bio-política da população” (FOUCAULT, 1988, 
p.131).  
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implicado com os processos relacionais pressupondo subjetivações, que podem vir a gerar e 

instaurar concepções e outros modos de se produzir saúde. Isto é, a partir de um plano de 

horizontalidade, estabelecido numa relação de composição, produzida entre os indivíduos que 

participam da produção de saúde. Trata-se, portanto, de processos intensivos construídos 

micro politicamente, no processo de saúde-doença. Nesse sentido, requer responsabilidade e 

comprometimento ampliado, que produza potência criativa e expresse uma construção 

desejante, forjada pelo conjunto das perspectivas envolvidas no processo de vida.  

Conforme Ayres (2007), na relação do cuidado em saúde há uma amplitude que 

envolve o ato de cuidar e o “[...] desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro 

[...] exercício de uma sabedoria prática para a saúde, apoiados na tecnologia, mas sem 

deixar resumir-se a ela a ação em saúde” (AYRES, 2007. p, 69-70).   

Demanda, conforme Rolnik (2007), olhar vibrátil e escuta sensível, capaz de produzir 

uma sincronização entre os corpos, em constante mutação, exacerbados de devires e repleto 

de possibilidades. Inserem-se, através deste campo de forças, novas formas de cuidar que 

reverberam potência, pulsando e afetando-se subjetivamente.   

A perspectiva de Ayres (2007) considera inclusive, a “busca da totalidade 

existencial”, que permite re-significar o sentido de saúde, fora de um contexto restrito, que se 

vincula apenas ao ato de curar determinada doença. Refere-se a um todo, que abrange um 

projeto de vida, e compreende o seu significado, correlacionando-o a um conjunto de fatores 

que derivam da relação com o mundo. 

Em suma, a produção do cuidado em saúde não se restringe unicamente ao momento 

em que ocorre algum evento de adoecimento determinado, que demanda uma intervenção 

tecnicamente instrumental e que tenha como pressuposto o foco delimitado da cura. Na 

perspectiva aqui apresentada, é absolutamente necessário entender saúde de uma forma mais 

ampliada, inserida no contexto de vida do individuo, como um todo, envolvendo ações com 

perspectivas de abertura e sensibilidade, expressando uma produção desejosa, produzida pelos 

indivíduos, no processo de atenção em saúde. 
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4ª ABERTURA 

Cartografando sentidos2 7: alguns discursos produzidos no processo do 

cuidado desenvolvido no UNACON- HUAP.   

 
O enunciado não é assombrado pela presença secreta do não 

dito, das significações ocultas, das repressões; ao contrário, a 
maneira pela qual os elementos ocultos funcionam e podem ser 
restituídos depende da própria modalidade enunciativa: sabemos 
que o “não dito”, o “reprimido”, não é o mesmo – nem em sua 
estrutura nem em seu efeito (FOUCAULT 1986, p.127).  

 

O campo de investigação sob certa perspectiva metodológica 

O desafio na presente abertura pauta-se pela busca da compreensão acerca dos 

processos que movimentam a produção subjetiva e a construção histórica de certa realidade 

social – nesse caso, a uma UNACON, ligada a um hospital universitário público.  Direciona-

se, nesse sentido, ao entendimento das produções que determinam e efetuam os sentidos e 

que, aqui, são interrogadas a partir de uma realidade de saúde oncológica.  Envolve, portanto, 

o processo de cuidado em saúde e as configurações hegemônicas que orientam as concepções 

e as práticas contemporâneas. Tais configurações ao se estabelecerem inserem mecanismos de 

subjetivação determinando, assim, modos de pensar, sentir e agir. (CEEP, 2010)28 

 Essa perspectiva orienta o trabalho aqui desenvolvido e suscita questões, que nos 

levam a colocar em análise a produção subjetiva constituída e instituída no cotidiano das 

práticas de saúde oncológica, aqui abrangendo as condições concretas de emergência dos 

saberes e dos dispositivos do exercício de poder.  

 O recorte efetuado nesse cenário de pesquisa explicita concepções e práticas 

relacionadas à linha do cuidado em questão, tomando por base os modos de subjetivação 
                                                             
27 O título dessa abertura foi inspirado nas aulas do Curso de extensão: “Cartografando os diferentes sentidos da 
idéia de humanização na história do pensamento ocidental”, que compunha o Projeto de Extensão vinculado à 
COPE e ao Instituto de Saúde da Comunidade, ambos da Universidade Federal Fluminense, concebido e 
coordenado pela profª Valéria Ramos. 
 
28 Das aulas do Projeto de Extensão: Clínica dos Afectos: A Afirmação da Ética, da Estética e do Político 
(CEEP), que participei como aluna: um encontro que se efetuou provocando a ampliação de vários conceitos da 
filosofia da diferença, proporcionando, por esta conexão, um maior entendimento das questões que se entrelaçam 
e interferem no cotidiano do cuidado em saúde. Trata-se de um projeto vinculado à COPE e ao Instituto de 
Saúde da Comunidade, ambos da Universidade Federal Fluminense, também concebido, coordenado e 
ministrado pela profª Valéria Ramos. 
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produzidos naquelas práticas de saúde oncológica, implicadas ou não, com uma construção 

criativa que busca o cuidado integral em saúde. 

 Portanto, se, nas práticas de saúde onde está implicado um processo de cuidado na 

área da saúde oncológica, os aspectos subjetivos são produzidos, pô-los em análise é 

fundamental para a presente pesquisa, uma vez que provocam inquietações e desestabilizam 

ideias anteriormente concebidas, mobilizando a problemática produzida nesse trabalho. Esta 

diz respeito aos processos de atenção em saúde oncológico, às trajetórias terapêuticas e linhas 

de cuidado, por vezes, carregadas por interrupções e dificuldades, que impedem a efetiva 

consecução do cuidado necessário. Refere-se, ainda, às interrogações relativas aos processos 

desenvolvidos no terreno do vínculo, da relação, da expressão singular. E, por abranger 

multiplicidades, diferentes momentos, equipes, usuários e gestores a partir de órbitas próprias, 

configuram relações que facilitam, ou não, as trajetórias de deslocamento efetuadas através 

dos níveis de cuidado propostos pela rede oficial dos serviços públicos de saúde.  

 Mas, se as relações estão inscritas por situações diversas e indivíduos múltiplos, 

requerem movimentos plurais, demandando vínculos e construções singulares no âmbito da 

produção do cuidado. Suscita uma ideia de rede que se faz em movimento com abertura 

suficiente para ser desfeita e refeita constantemente, de acordo com as necessidades 

constituídas no encontro de saúde. Rede, que se inscreva pela movimentação das demandas 

elencadas no encontro entre os agentes produtores do cuidado, envolvendo um olhar e uma 

escuta atenta, para a valorização dos diferentes aspectos produzidos na relação que se 

estabelece no cotidiano de saúde, sem a priori, ou determinações fixas. Mas, considerada na 

perspectiva rizomática, compreendida através da obra de Deleuze e Guattari, que, aqui, será 

delineada melhor, posteriormente. 

 Trata-se, portanto, de uma investigação, cujos indivíduos envolvidos se encontram em 

relações de atenção em saúde, constituída, muitas vezes, por vínculos frágeis, apresentando, 

desta forma, certo descompasso com os princípios emanados pelo SUS. No cenário desse 

campo de pesquisa, as determinações terapêuticas, vias de regra, seguem o estágio da doença, 

conduzidas por protocolos pré-fixados e por estratégias indistintas dos processos singulares. 

Estes, indispensáveis para a interação e movimentação em rede, pois aproximam serviços e 

podem provocar o diálogo necessário entre os níveis do sistema, criando possibilidades da 

produção de lógicas próprias, que quebrem o instituído, provocando novas trajetórias do 

cuidado em saúde. 

 Essas questões indicam hiatos irreparáveis ao cuidado singular que, muitas vezes, é 

movido por fragmentações burocráticas, estabelecidas e formadas, inclusive, no interior do 
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próprio processo de subjetivação, então produzido na relação de saúde. Assim, momentos 

estanques se apresentam indo do diagnóstico, ao tratamento, às ações paliativas, de forma 

nem sempre correlacionada ou constituída por conexões, outros modos de integração e 

interdependência intra e ou extrainstitucionais.  Portanto, uma linha, por vezes, descontinua e 

desconectada da produção singular constituída naqueles encontros. Ou melhor, de um 

processo pleno, que envolva uma vida potente “na conexão de desejos, conjunção de fluxos, 

continuum de intensidades” (DELEUZE E GUATTARI, 1996 2008 p.24), inscrito por 

produções que se desenvolvam e criem aberturas diversas, com outros sentidos, direcionados 

a trajetórias plurais de saúde e de vida. 

Para investigar essas questões, a cartografia nos pareceu apropriada, pois, insere 

perspectivas que acompanham os efeitos dos encontros e dos afetos ali produzidos no âmbito 

da atenção em saúde. Indica os sentidos construídos no confronto de forças, como um 

“desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo em que os movimentos de transformação 

da paisagem. Paisagens psicossociais também são cartografáveis” (ROLNIK, 2007, p. 23). 

Exprimem, assim, os processos subjetivos, então produzidos nos atos da atenção em saúde 

oncológica e nos modos de expressão da produção desejante, como afirmação da diferença. 

Mas, também, manifesta a reprodução hegemônica impressa, que conduz a uma única direção. 

Elege-se, assim, como campo material de investigação, uma organização do serviço 

público federal, em realidade, um hospital universitário, no município de Niterói, que 

atualmente se presta a atendimentos de caráter quaternário, dentro da hierarquização do SUS, 

segundo as referências do próprio Ministério da Saúde. Uma Unidade de atendimento 

oncológico, (UNACON), que se compõe em um núcleo de assistência, ensino e pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF. Evidencia-se, a partir de multiplicidades macro e 

micro políticas, não excludentes, mas concomitantes, se expressando através de fluxos de 

intensidades e planos políticos em disputa, sendo sua estrutura formada a partir da Política 

Nacional de Atenção Oncológica brasileira.  

 

 A opção por uma análise qualitativa... 

Nesta investigação, opta-se por uma análise qualitativa, visto que, como nos mostra 

Deslandes (2001), amplia perspectivas e enfatiza comportamentos e práticas distintas, não 

generalizáveis ou simplificadas. É compatível com a dinâmica relacional subjetiva, produzida 

naquela realidade estudada e, também, é isenta de previsibilidade ou certezas, tornando-se, 

assim, um investimento que se efetiva em um processo que produz unidade na diversidade. 
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Logo, em virtude da necessária análise dos processos que produziram a problemática 

levantada, o dispositivo metodológico de investigação qualitativa mostrou-se o mais 

adequado, já que permite investigar a realidade micropolítica em questão e os seus diferentes 

sentidos, engendrados no cotidiano das práticas de saúde pesquisado. Nesse sentido, produz 

uma compreensão mais ampliada da complexidade daquela linha de cuidado, uma vez que 

possui características flexíveis e dinâmicas, abrangente o suficiente para expressar as 

produções subjetivas, construídas entre os diversos agentes desse processo de cuidado em 

saúde. Por conseguinte, uma abordagem com características não estruturadas, que enfatiza 

interações e que busca acompanhar o contexto socialmente construído, e, por isso mesmo, 

favorece a produção de uma análise subjetiva. Uma produção, que segundo Rolnik (2006), 

requer um olhar vibrátil, que expresse os afetos, que, ali produzidos, foram expressos através 

de respostas semi-estruturadas ou não estruturadas, evidenciando uma análise orientada pelo 

processo, com resultados não generalizáveis. 

Assim, com essa opção metodológica, torna-se possível a compreensão mais ampliada 

da complexa realidade de saúde aqui referida, ao considerar as relações produzidas naquele 

micro espaço, envolvidas por movimentos de produção histórica de saber e de poder, já que, 

por consequência, permite a apreensão e expressão de diferentes modos de conceber e 

produzir os processos do cuidado em saúde, por vezes, envolvidos por modelos dominantes, 

ou por processos criativos e próprios. Mas, em última instância, produzido subjetivamente, 

permitindo a expressão qualitativa e um maior entendimento desses processos que são 

dinâmicos e que, de fato, se inserem no contexto aqui pesquisado.   

 Diversas etapas foram efetuadas, envolvendo o estudo e métodos especificos, as 

quais, em decorrência, produziram o próprio percurso da pesquisa. Porém, mais do que um 

simples conjunto de métodos, a metodologia, deixa transparente políticas e éticas que pautam 

a intenção investigativa. Em suma, a opção pela metodologia qualitativa, propicia uma 

explicação mais detalhada e rigorosa do problema em questão (TANAKA E MELLO, 

2001.p.2).  

 

Uma conexão entre dois métodos: o cartográfico e o arqueológico 

O eixo metodológico, dessa pesquisa, não se baseia em verdades absolutas e 

quantificáveis, mas, ao invés disso busca apreender a dispersão dos acontecimentos, em suas 

múltiplas condições, direções, movimentos e efeitos, engendrados na realidade aqui recortada, 

direcionada aos processos do cuidado oncológico na UNACON do Hospital Universitário 
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Antônio Pedro. Provoca uma abertura para o inusitado, fazendo rever e revisitar o 

aparelhamento do referencial anterior, implicando com algo desconhecido.   Reporta-se ao 

que foi produzido em determinado momento histórico, com toda especificidade do processo 

de produção efetuado naquela linha de cuidado em saúde Focault (1999). 

 Portanto, essa metodologia fomenta a compreensão daquela realidade e de sua 

complexidade, na medida em que não a reduz a uma visão ordenada e simplificada.  Também 

evita sua limitação ao estudo dos fenômenos isolados, dissociados e reduzidos a 

especialismos, que separam e anulam as diversidades. Em outras palavras, é possível 

explicitar as multiplicidades que orientam as práticas de saúde investigadas, dentro do 

enfoque metodológico, que evidencia os sentidos, que aqui se exprimem através do cuidado 

oncológico efetivado na UNACON em referência.  

Para tanto, dois métodos foram preferidos e entrecruzados, produzindo uma interseção 

que favoreceu a expressão e a análise dos processos de instauração e operação da realidade 

individual e coletiva, em suas dimensões sociais, subjetivas e culturais, produzidas naquele 

cotidiano de cuidado oncológico. Com efeito, uma possibilidade de aproximação e 

desdobramento do problema e das interrogações que movem a presente investigação, 

mostrando em que sentido os planos macro e micro políticos se inscrevem a um só tempo, nas 

práticas de saúde e nos processos de subjetivação nelas implicados.  

Efetiva-se, por um lado, a cartografia, método de pesquisa, concebida sob a 

perspectiva de Gilles Deleuze e operada por sua intercessora, Suely Rolnik.   E, por outro, o 

método arqueológico de Michel Focault, em sua análise de discurso. Estes são métodos 

intercessores, pois produzem um entre na constituição que se efetua ao serem entrecruzados. 

 Parte-se, portanto, de certa materialidade discursiva: a dos usuários, profissionais e 

gestores pertencentes ao ambulatório de oncologia, daquela organização de saúde. Entretanto, 

participaram, não só aqueles gestores internos à organização, que compunham o cotidiano 

inscrito no presente trabalho, mas, outros, externos e de nível central, do Ministério da Saúde, 

que, de alguma forma, exprimem a realidade produzida em diversos âmbitos e momentos do 

processo de cuidado, sob o viés da política pública. Nesse caso, como critério de escolha, 

opta-se pelos gestores que estão entre aqueles que, de alguma forma, encontram-se envolvidos 

na formulação de ideias e de estratégias vinculadas à implantação e à implementação de 

políticas da saúde pública em geral, tanto em nível central, quanto local. Entretanto, tomando 

a totalidade dos gestores envolvidos, a grande maioria estava ligada direta e localmente com 

os usuários com patologia oncológica. 
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As 20 entrevistas foram igualitariamente divididas entre os seguimentos e efetuadas 

entre os agentes envolvidos na referida produção de saúde em questão, a partir da 

UNACON/HUAP. Para as entrevistas realizadas com os usuários, buscou-se, na medida do 

possível, variar a faixa etária, e, aleatoriamente, aqueles que aguardavam o atendimento, 

foram sendo convidados a participar e assinar o termo de esclarecimento, ciência e livre 

consentimento para realização de pesquisa, sendo divididos entre usuários em primeira 

consulta, outros já efetivando o tratamento e os demais, que se se encontravam em cuidados 

paliativos, guardando uma equivalência entre os diferentes segmentos. Busca-se assim, dar 

visibilidade às diversas fases do processo de atendimento naquela unidade de atendimento 

oncológico. 

 Quanto aos profissionais, optou-se por convidar a equipe multiprofissional, 

abrangendo as categorias profissionais imersas naquele cotidiano de saúde oncológica. Dentre 

elas, participaram profissionais da Medicina, Enfermagem, Serviço Social, Psicologia e 

Nutrição. Profissionais elencados a partir da atuação desenvolvida em vários momentos do 

processo do cuidado, compreendendo, o inicio do tratamento ─ que abrange intervenções 

terapêuticas, como quimioterapias, radioterapias e ou intervenções cirúrgicas ─ e outros 

momentos que caracterizam o processo de cuidado, que se exprime no alívio das dores e dos 

sintomas, numa perspectiva paliativa.  

Assim, a pesquisa envolve uma realidade diversa, abarcando diferentes momentos e 

indivíduos com trajetórias próprias. Ou seja, indivíduos mobilizados com as questões 

referentes à linha do cuidado inscritos naquela UNACON e que, de certa maneira, enunciam 

através das entrevistas, o que Focault referiu-se aos dispositivos de exercício dos regimes de 

poder e saber, na medida em que destacam e provocam uma compreensão dos determinantes 

históricos, sociais, éticos, econômico e políticos.  

Ao longo desse processo, buscando afirmar o lugar ético de um cartógrafo, realizaram-

se as entrevistas, operou-se a análise dos discursos produzidos, apreendendo e 

compreendendo os sentidos daí advindos, construídos e expressos num confronto de forças, 

entre aquelas instituídas e outras instituintes. 

Em última instância, o que envolveu essa cartografia e análise discursiva, foram os 

sentidos produzidos através dos movimentos incessantes que configuram o desejo e o 

combate entre forças ativas e reativas29 geradas na realidade social em questão. É, pois, 

                                                             
29Trata-se, aqui, da concepção nietzscheana que diz respeito à “teoria das forças” que compõem os 

entendimentos de força ativa e força reativa. Uma das construções fundamentais da filosofia nietzscheana que 
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exatamente nesse aspecto, que se pode dizer que “a prática de um cartógrafo diz respeito, 

fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo no campo social (ROLNIK. 2007 p 

65)”.      

Assim, durante um período de três meses, na dinâmica desse cotidiano, procederam-se 

as entrevistas com roteiro semi-estruturado, apresentados de forma semiaberta, apreendidas 

por instrumental de áudio, com duração entre 10 a 15 minutos a partir das perguntas, que se 

seguem: O que você entende por cuidado em saúde? Do seu ponto de vista, o que se quer 

quando se cuida ou quando se recebe o cuidado? Como você vê a linha do cuidado do usuário 

com câncer nessa unidade de saúde? Há algo que se pode realizar para melhorar o cuidado 

oncológico na UNACON /HUAP?  O que poderia ser feito para que outros modos de cuidado 

se estabeleçam e sejam mais eficientes?  

Tais perguntas, propostas a todos os participantes da pesquisa, independente da 

categoria profissional, buscou afirmar uma implicação com determinada qualidade de escuta e 

certo modos de se pôr em análise as questões que viessem a dar visibilidade e compreensão 

dos hiatos inscritos naquelas linhas de cuidado, que, por vezes, se tornam descontínuas e 

ineficazes às necessidades em saúde deflagradas na concretude daqueles processos. Portanto, 

a intenção foi apreender os sentidos – e não as significações - que são atribuídas à ideia de 

cuidado, considerando os sentidos, como nos modos de Deleuze, necessariamente, como 

operadores de realidade. 

                                                                                                                                                                                              
alimenta sua crítica dos valores. “No Nietzsche de Deleuze, é impossível compreender o sentido de qualquer 

fenômeno sem que se conheça a força que se apropriou ou se exerce nele. A natureza é, então, a expressão de 

forças que dela se abocanharam; a história de algo é, então, a história de sua contínua tomada por forças; tais 

atos resultam em transformações nas maneiras em que este algo é compreendido. Mas não só aquilo que se 

apropria de um objeto é força, ele em si é expressão desta. Pode-se dizer, então, que estão em jogo, em relação, 

um conjunto de forças. À relação entre estas forças Nietzsche denomina vontade.  Este é o elemento diferencial 

da força. Estas vontades não podem ser observadas de um ponto de vista teleológico. Na interpretação de 

Deleuze, tão relevante para sua própria filosofia, o que a vontade nietzscheana deseja é afirmar a sua diferença. 

Nessa relação, as forças estabelecem-se entre si de maneira polarizada: desenvolve o sentido de ordenação e de 

obediência.  Nietzsche qualifica as primeiras, superiores, de  ativas; as segundas, inferiores de reativas. A 

dominação de uma pela outra, no entanto, não resulta em sua dissolução: as forças reativas, quando 

dominadas, mantêm-se regulares, adaptam-se e objetivam sua auto-conservação; as forças ativas, quando 

dominam, são plásticas, com grande capacidade de metamorfose. O filósofo alemão considerava, no entanto, 

que este conceito de forças carecia de um complemento, (…) um querer interno que designarei vontade de 

potência” (REIS, 2008 apud NIETZSCHE, F. Vontade de Potência, II, 309 IN DELEUZE, p. 76.). 
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 Posteriormente, às transcrições de todas as entrevistas efetuaram-se de forma 

fidedigna, realizadas por dois profissionais da área do Serviço Social. De modo subsequente, 

deu-se seguimento ao processo metodológico através da construção e análise dos dados, 

operados em uma conexão entre os dois métodos: cartográfico e o arqueológico, que, aqui 

combinados, propiciaram, nessa pesquisa, um melhor entendimento acerca dos processos de 

subjetivação, produzidos a partir dos movimentos que se estabelecem na complexa realidade 

de saúde no âmbito das práticas oncológicas. 

 

Cartografando Sentidos... 

 A escolha e a utilização da cartografia como um dos dispositivos metodológicos para o 

enfrentamento e desdobramento do problema tratado nessa dissertação mostram-se 

pertinentes, em virtude da relação adequada que esse método guarda com as pesquisas de 

campo, que envolvem o estudo de processos subjetivos e o acompanhamento dos movimentos 

implicados com as expressões dos afectos30, nas dimensões de saber e de poder, produzidos 

na concretude das relações de um campo social. Segundo Rolnik (2007), não existiria 

cartografia se os agentes dessa produção não se afetassem mutuamente. Nesse caso, a 

cartografia...  

“[...] acompanha e se faz ao mesmo tempo em que o desmanchamento de 
certos mundos – sua perda de sentido – e a formação de outros: mundos que 
se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os 
universos vigentes tornam-se obsoletos” (ROLNIK, 2007, p.23). 

 

Assim sendo, essa modalidade metodológica possibilita acessar a transformação dos 

afectos ali produzidos, em outros, que foram se estabelecendo na própria relação cartográfica. 

Logo, outro modo de fazer pesquisa, que tem como um dos maiores desafios à própria 

implicação do cartógrafo. Modo interessado em acompanhar os movimentos dos corpos e 

“escutar” os afetos e desejos, produzidos naqueles processos de trabalho, no percurso da 

realização da própria pesquisa, em suas diferentes expressões. 

                                                             
30 Conceito concebido por Spinoza implicando a variação intensiva, diretamente relacionada ao aumento ou a 
diminuição das nossas potências, com a variação da potência de agir. “O affectus é, portanto, a variação 
contínua da força de existir de alguém, na medida em que essa variação é determinada pelas ideias que ele tem. 
Porém, ainda uma vez, "determinada" não quer dizer que a variação se reduza às ideias que ele tem, uma vez que 
a ideia que eu tenho só dá conta de sua consequência, a saber, que ela aumente minha potência de agir ou, ao 
contrário, a diminua em relação à ideia que eu tinha imediatamente antes, e não se trata de uma comparação, 
trata-se de uma espécie de deslizamento, de queda ou de elevação da potência de agir” (DELEUZE, 1978, p.22) 
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Assim, através da cartografia, busca-se apreender os sentidos acerca da ideia de 

cuidar, inscritos nos processos que se efetivam na linha do cuidado dos usuários acometidos 

por patologias oncológicas, em acompanhamento no núcleo de oncologia do UNACON-

HUAP. Em especial, aqueles referidos ao cuidado produzido, posterior e subsequentemente, 

na longitudinalidade da atenção dispensada ao usuário em referência. Sentidos que instauram 

e movimentam práticas; enfim, produzem as ações e os efeitos dessas ações nos processos de 

trabalho de saúde oncológico. Logo, “um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo 

em que os movimentos de transformação da paisagem” inscrita no campo social (ROLNIK. 

2007 p.23).  

Como decorrência, o horizonte ético a afirmar, produz-se na presente pesquisa, cujo 

desafio implica-se em privilegiar e mergulhar na diferença e exprimir uma posição ética, 

enquanto lugar subjetivo, não extenso, capaz de favorecer a constituição de uma escuta 

ampliada, que pudesse apreender e expressar as concretas condições de emergência dos 

saberes e dos dispositivos de poder em questão. Nessa direção, como nos mostra Rolnik 

(2007), vale ressaltar, o corpo e a sensibilidade do cartógrafo são ferramentas indispensáveis 

ao entendimento dos movimentos pulsantes instaurados por desejos e envolvem uma 

perspectiva que implica poder perscrutá-los à medida que vão inscrevendo um campo social, 

sem qualquer a priori ou julgamento de valor moral. O seu princípio, exatamente nesse 

sentido, é, portanto, extramoral. O que precisa estar posto na prática de um cartógrafo é, à 

diferença de uma prática moral, o encontro com o desconhecido, sem modelos ou a priori; 

contudo, sem jamais deixar de perceber o “grau de intimidade que cada um se permite, a 

cada momento, com o caráter de finito ilimitado que o desejo imprime na condição humana 

desejante e seus medos”. Ou seja, (...) o quanto a vida está encontrando canais de efetuação 

(ROLNIK, 2007, p. 67- 68). 

Pode-se, assim dizer que, nesse trabalho, a prática do cartógrafo mostra-se adequada e 

necessária, pois se instaura numa realidade densa, plural, em constante movimento, em 

constante embate, a exigir um determinado tipo de sensibilidade (ROLNIK, 2007, p. 66) – eis 

o grande desafio. Um tipo de sensibilidade capaz de, a um só tempo, acolher e avaliar essa 

mesma densidade, isto é, os processos macro e micro políticos que a engendram, que, embora 

distintos, não se dissociam, portanto, se complementam. (ROLNIK. 2007, p. 67). Sendo 

assim, o desafio, na condição de cartógrafo, pauta-se em inscrever-se nesse lugar híbrido: 

molar, macro e, simultaneamente, micro, molecular. E, por consequência, ao mesmo tempo, 

capaz de interferir e produzir, mas, também, sofrer a interferência e ser produzido pelo 

próprio meio cartografado. Uma processualidade virtual, real, a ser atualizada, na própria 
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duração da pesquisa, possibilitada na e pela composição cruzada entre cartografia e o método 

arqueológico de Foucault (1986). Sob certa perspectiva, os dois métodos se mostram 

complementares e adequados à expressão da realidade dos processos de saúde em questão, 

com suas regularidades e transformações que, a um só tempo, os fazem estagnar, mas, 

também, fluir; enfim, acontecer. 

 

Função enunciativa dos discursos: O método arqueológico 
 

 A conexão com o método arqueológico, concebido por Foucault (1986), mostra-se 

imprescindível a essa investigação, na medida em que se constitui num dispositivo capaz de 

permitir ir para além da visibilidade daqueles processos de trabalho, através da apreensão dos 

enunciados, indispensáveis ao acolhimento da expressão da dimensão intensiva daquele 

campo social, tão singular. Questão, essa, fundamental ao desenvolvimento dessa 

investigação, que se propôs a mapear e entrecruzar os diferentes sentidos presentes nos 

diversos discursos, produzidos pelos diferentes segmentos, aqui em questão: usuários, 

profissionais e gestores, com vistas a mapear os possíveis hiatos, muitas vezes, irreparáveis ao 

cuidado singular. Trajetórias terapêuticas e linhas de cuidado, por vezes, carregadas por 

interrupções e dificuldades, que impedem a efetiva consecução do cuidado necessário. 

Nesse sentido, as lógicas gramaticais e o conteúdo linguístico não se constituem como 

interesse, já que, para Foucault, (1986), é necessário sair do linguístico, “rachar as palavras”, 

quebrar o limite do que é dito, para acessar a virtualidade que explode no limite do plano 

discursivo. “Nem oculto, nem visível, o nível enunciativo está no limite da linguagem” 

(FOUCAULT, (1986), p.180 apud GREGOLIN, 2004. p.34). 
A partir dessa perspectiva, portanto, aqui, ao tomar o discurso, o enunciado, o que 

interessa é a análise capaz de operar a compreensão dos sentidos que vão sendo produzidos 

pelo confronto entre os movimentos de subjetivação instituídos pela dimensão do poder 

hegemônico e por aqueles movimentos instituintes, que deles escapam. Assim, no rastro de 

Gregolin (2004), reafirmam-se os discursos dos diferentes segmentos aqui implicados, não se 

tomando em sua dimensão linguística, mas, sob a forma de enunciado. Um enunciado que, 

segundo Foucault, exprime a singularidade da emergência do discurso, pois todo discurso é 

datado e o que interessa, nessa perspectiva, é a variação, o que tornou aquele discurso 

singular, naquele momento histórico. Nesse sentido, Foucault define o conceito de discurso, 

aqui referido, como:  
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 (...) um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na 
mesma formação discursiva...  é constituído de um número limitado de 
enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de condições de 
existência; é, de parte a parte, histórico – fragmento da história, unidade e 
descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus 
próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos 
específicos de sua temporalidade (FOUCAULT, 1986, p. 135-36). 

 

 Desse modo, através da análise arqueológica, na concepção aqui em questão, torna-se 

possível apreender e entender os sentidos que engendram os discursos que forjam o cotidiano 

do cuidado em saúde oncológico naquela organização, religando a pesquisa à vida, numa 

produção implicada em:  

“Descrever a operação que foi efetuada em sua emergência - não o 
que ocorreu antes, em termos de intenção, ou o que ocorreu depois, em 
termos de eficácia- mas sim o que se produziu pelo próprio fato de ter sido 
enunciado - e precisamente neste enunciado (e nenhum outro) em 
circunstâncias bem determinadas” (FOUCAULT, 1986. p.94 apud Gregolin, 
2004. p.25). 

 
 A partir da perspectiva de Foucault (1986) privilegia-se o enunciado presente no 

discurso, já que este carrega multiplicidades e, mesmo sendo unidade, não significa “um”, 

pois exprime pluralidade: perspectivas, aspectos e matizes diversos e que, portanto, nada têm 

a ver com a ideia de universal. Unidade que traz a perspectiva de dispersão e descontinuidade, 

se inserindo na própria apreensão do momento em que foi produzido.  Assim, o enunciado, 

  
(...) ao invés de ser uma coisa dita de forma definitiva – e perdida no 

passado como a decisão de uma batalha, uma catástrofe geológica ou a 
morte de um rei – o enunciado, ao mesmo tempo em que surge em sua 
materialidade, aparece com um status, entra em redes, se coloca em campos 
de utilização, se oferece a transferências e a modificações possíveis, se 
integra a operações e em estratégias onde sua identidade se mantém ou se 
apaga. Assim, o enunciado circula, serve se esquiva, permite ou impede a 
realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das 
contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de rivalidade. 
(FOUCAULT, 1986, p. 121). 

 
Por conseguinte, a análise da função enunciativa do discurso não diz respeito ao plano 

do visível, nem do tangível, mas do real. E, ao ser enunciada, é plural, não sendo da ordem 

pessoal, mas dos múltiplos processos desdobrados singularmente no tempo e no espaço em 

questão. Portanto, toma como referência um campo anônimo cuja configuração define o lugar 

possível dos sujeitos falantes. (GREGOLIN, 2004. p.37). E, assim, segundo Foucault, trata-se 

de: 
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(...) um conjunto das coisas ditas, buscando as relações, as 
regularidades e as transformações que podem aí ser observadas, o domínio 
do qual certas figuras e certos entrecruzamentos indicam o lugar singular 
de um sujeito falante e podem receber o nome de um autor. “não importa 
quem fala”, mas o que ele diz não é dito de qualquer lugar. É considerado, 
necessariamente, no jogo de uma exterioridade (...) (FOUCAULT, 1986, p. 
141-42). 
 

Em suma, a cartografia que se efetiva, através dessa investigação, incide sobre a 

materialidade discursiva daqueles usuários, profissionais e gestores, porque tal materialidade 

jamais se confundiu com os sujeitos de sua enunciação. O que interessa a essa cartografia, são 

os enunciados, a sua função enunciativa,31 os sujeitos desses enunciados e seus contextos 

históricos, econômicos, político, ético, cultural. Busca-se, com ela, em última instância, 

“quebrar as palavras”, o que significa trabalhar intensivamente com o próprio discurso, 

desviando-se do lingüístico e da significação, para trabalhar na complexidade que lhe é 

especial, a partir dos sentidos que se produzem. Ou seja: na semiótica e num plano da 

realidade que é molecular, com todas as suas singularidades.  

Posto isto, o interesse, ainda nessa abertura, é dar visibilidade à produção dos diversos 

sentidos engendrados a partir da materialidade empírica privilegiada nessa investigação, 

através dos discursos cartografados, advindos das entrevistas realizadas com aqueles 

diferentes segmentos implicados na linha do cuidado oncológico aqui em questão. A intenção 

é evidenciar as multiplicidades daquela realidade, em seus matizes macro e micropolíticos  

que inscrevem os diferentes e heterogêneos momentos do processo do cuidado oncológico 

daquela organização, as possibilidades terapêuticas pontuais, a partir das relações 

estabelecidas entre profissionais, gestores e usuários, apresentadas, a seguir, através das 

diversas entrevistas realizadas com os agentes dessa produção de cuidado. Multiplicidades 

emergentes pelo atravessamento, aproximações, embates e confrontos dos próprios discursos 

desses profissionais, gestores e usuários.  

Extraiu-se o critério, para a escolha das três categorias de análise que se seguem, do 

entrecruzamento da cartografia com o método arqueológico, sobre o coletivo dos discursos 

dos diferentes segmentos, naquilo em que esses discursos compunham ou se tornavam 

dissonantes, na expressão dos sentidos enunciados, ampliando, assim, o entendimento acerca 

do problema levantado por esta dissertação.  

                                                             
31 Segundo (Foucault, 1986, p.98-99, apud Gregolin, 2004, p. 24) a função enunciativa é a unidade elementar do 
discurso. Em seu modo de ser singular (nem inteiramente linguístico, nem exclusivamente material) o enunciado 
é indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, proposição, ato de linguagem. [...] ele não é, em si 
mesmo, uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz 
com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço. 
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As entrevistas aqui realizadas trouxeram à cena experimentações desse cotidiano, que 

impuseram problematizações em torno da linha do cuidado oncológico desenvolvida na 

UNACON–HUAP, possibilitando não só investigar e compreender aquela realidade, mas, 

com ela, ser afetada e modificada, enquanto um modo de ser pesquisadora, nas formas de 

sentir, pensar e agir. Sendo, assim, em sua diferença enquanto um dispositivo metodológico, a 

cartografia provoca uma movimentação que torna possível transformar ideias e perceber sob 

outros ângulos, os problemas, o funcionamento institucional e a diversidade das relações de 

poder, saber e de subjetivação ocorridas nos e entre os agentes daquelas produções de saúde. 

Por consequência, se entende, no conjunto, os efeitos produzidos naquele cotidiano de 

saúde, por vezes apresentados hegemonicamente, exprimindo processos de reprodução de 

formas de procedimentos previamente delimitadas. Mas, também, torna-se possível acessar 

outros feixes de relações, que caracterizaram encontros efetivados e criados por processos de 

agenciamento3 2  e responsabilização, numa relação ética do cuidado, provocando autonomia e 

determinando o sentido do cuidado a partir daí. Nesse sentido, a concepção de Spinoza 

relacionada à noção de imanência, permite orientar o processo afectivo do individuo na 

afirmação do seu conatus, não concebendo a sujeição deste a uma lei ou a um valor 

transcendente, imposta desde sua exterioridade. Spinoza opõe-se aos processos que não 

reconheçam o poder criativo e singular do individuo, construído como horizonte constitutivo 

das idéias adequadas e das afecções ativas, na direção da autonomia necessária aos processos 

de vida.  

 

 

A Micropolítica dos Discursos Cartografados 

1º Categoria 

A heterogeneidade do conceito de cuidado em saúde, em suas diversas e 

múltiplas vertentes, presente nos próprios discursos dos diferentes segmentos.  

 
“... cuidado significa uma relação, relação que significa afirmação da 
alteridade, é construção comum de um projeto, que o Ayres vai chamar de 
um projeto de felicidade. Como é que você constrói com o outro e não pelo 
outro alguma coisa? Na direção que eu trabalho, eu vou chamar de cuidado 

                                                             
32 Agenciamento, segundo (DELEUZE E GUATTARI, 2009, p. 17) “é precisamente esse crescimento das 
dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas 
conexões”. 
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uma relação entre pessoas, partindo do pressuposto que essa relação 
vislumbre como perspectiva a produção de um comum. E produzir um 
comum, nessa relação de cuidado, é exatamente afirmação de alteridade, é 
considerar o outro na sua potência de diferenciação e não em uma relação 
de tutela...”. (Gestor) 
 
“Cuidado em saúde na realidade passa pela definição do que é saúde, que é 
o bem-estar físico, mental, social, econômico, financeiro; então o cuidar em 
saúde significa cuidar no todo. O que acontece na realidade, é que na 
prática médica e na formação médica é equivocada, a formação da 
enfermagem também. A formação médica é voltada para a doença e não 
para o ser humano. Como o médico não entende o ser humano, ele não 
consegue entender as necessidades do ser humano. Todo sujeito que adoece 
fica fragilizado, ele precisa de ajuda e a ajuda que às vezes ele precisa é 
muito simples: é ser ouvido e o médico não é treinado para ouvir. É treinado 
para falar. Então como o médico também não tem apoio, quando ele tem um 
doente grave e esse doente com câncer às vezes é grave, se ele não tem 
sucesso, ele foge do doente. Daí gera-se  os problemas (...) acho que isso 
resume tudo.”( Profissional) 
 
“Não é só remédio e nem médico, é o coletivo total, um conjunto em que 
todos trabalhem, não só por status. Se eu fosse uma médica, eu iria 
trabalhar com o coração... [...] então todo mundo tem que ter um pouco 
dessa psicologia e vocês aqui eu sei que tem até demais” (Usuário) 

“Cuidado em saúde é muito mais abrangente do que a gente imagina. 
Primeiro, a gente tem que estar sempre ciente, que nós não estamos 
tratando da doença, mas estamos tratando de um doente, que pelo motivo da 
sua doença nos procura. Então essa atenção, ela tem que ser muito mais 
abrangente do que a gente se voltar só para a doença. Estamos lidando com 
seres humanos que tem as suas angústias diante de um diagnóstico, 
principalmente na minha área, de um câncer de mama, e a gente sabe que 
isso transforma a cabeça do paciente. Então, o cuidado de um paciente 
oncológico, ele inicia-se a partir da primeira consulta. Existe todo um 
processo de preparo, seja no diagnóstico, que é um momento muito difícil, e, 
depois do diagnóstico, tem o tratamento, que já é um outro processo que a 
paciente já fica um pouco mais aliviada, porque, como o tratamento ele é 
multimodal, multidisciplinar, ela se vê sendo, vamos dizer assim, carregada 
por vários profissionais de saúde, então ela se sente muito protegida. E o 
terceiro momento, quando termina o tratamento que vem a fase de 
[acompanhamento] e, ai, ela se sente outra vez apavorada, pensando que 
vai voltar à doença e se voltar, o que vai acontecer. Então eu acho que 
cuidado abrange todos esses três momentos de uma forma muito 
abrangente: a fase de diagnóstico, a fase de tratamento e a fase de 
seguimento.”( Profissional) 
 
“Bom, para mim, o cuidado em saúde parte principalmente, independente 
do problema de saúde que a pessoa tenha, do bem-estar com aquele 
problema. No meu caso que foi um câncer, um tumor, para mim foi muito 
mais importante saber que eu estava sendo acompanhado, do que 
necessariamente tratado, o que eu quero dizer com isso: o que você sentiu 
de ontem para hoje? Senti isso, isso e isso. Isso é muito importante, 
independente de ter sido operado ou não. Então o cuidado para mim é isso, 
se importar com o que estou sentindo naquele momento e a evolução do que 
eu estou sentindo e a pesquisa do que eu estou sentindo , é isso...” (Usuário) 



86 

 

 
“O cuidado em saúde é uma coisa que deve ser um pouco mais abrangente. 
A gente deveria ver não só a questão médica, [mas] um cuidado 
multidisciplinar. Eu acho que a gente tem um pouco essa visão aqui dentro, 
se exerce um pouco isso, embora de uma forma meio “capenga”, faltando 
algumas coisas, mas eu ainda acho que é um setor ambulatorial em que a 
gente tem essa visão de um cuidado multidisciplinar. Então, eu acho que o 
cuidado não é só médico, é um cuidado médico, associado à parte 
psicológica, à parte social que é extremamente importante. Durante muitos 
anos a gente tratava o doente só, o mesmo vinha, fazia o diagnóstico, 
tratava e a gente ignorava todo o resto, todo o meio que essa pessoa vivia. É 
impossível você tratar uma pessoa corretamente sem ter intervenções em 
algumas outras áreas. Saber como é que ele vive, que tipo de ajuda ele 
precisa, senão o tratamento da gente é ineficaz. Então, são coisas que 
ninguém me ensinou, mas, ao longo do tempo, eu vi. Lembro-me de 
pacientes, assim, na minha inexperiência quando eu comecei: eu não 
consegui fazer muita coisa, mesmo tendo a medicação, tendo o diagnóstico, 
tendo as ferramentas para o atendimento médico que eu precisava. Por 
questões sociais muito graves, em que a gente não tinha como atuar e que o 
Estado era omisso naquela ocasião, essas pessoas se perderam. Então, acho 
que hoje em dia a gente tem um pouco mais essa visão, tanto o Estado, como 
também a gente, porque eu acho que o cuidado médico tem que ser, quer 
dizer, o cuidado em saúde, é um cuidado que tem que ser multidisciplinar. 
Eu acho que isso para mim é uma coisa clara”. (Gestor) 
 
“Eu acho que é o bom atendimento... é o interesse dos profissionais de 
saúde no processo...  Você escuta, tanto na televisão e no rádio, que a saúde 
pública no Brasil está  falida, o que realmente é, mas, antes de fazer  a 
entrevista com você, já tinha conversado com essa meninada aí [residentes 
multiprofissionais], que são mais novos. Eu gosto muito de conversar com 
eles, sempre traz um pouquinho para você aprender... Mas eu vejo que o 
cuidado deles é muito interessado, fico olhando o tratamento que eles dão 
para os velhinhos,que é muito bom. Então, eu me acho  hoje privilegiado de 
estar aqui com vocês, estar aqui nesse hospital, tenho até prazer de vir aqui, 
se você quer saber.(Usuário) 
 
“[...] cuidado pra mim é essa relação que se dá entre pessoas, afirmando a 
alteridade, afirmando o processo de individualização, afirmando a 
possibilidade de construção de um comum, afirmando que entre nós não 
existe relação hierárquica, hierárquica (...) no sentido de um saber que 
sobrepõe e se impõe como verdade absoluta: “ah eu sou um médico, eu 
conheço tudo de Oncologia; portanto você se retire porque quem sabe sou 
eu”. E pra mim cuidado não é isso, cuidado não é tutelar o outro, não é 
desqualificar o saber do outro, seja ele o saber que seja: o saber místico, o 
saber da experiência de vida, não há hierarquia, nós estamos falando de 
como é que a gente coloca em sintonia e dinamiza esses saberes que surgem 
de uma relação de cuidado, então, significa colocar em questão 
determinadas relações de poder. Então, pra mim, cuidado é isso, como é que 
você tira os especialistas desse lugar que vamos chamar de 
multiespecialismo e como é que a gente se abre para aprender isso que 
interroga uma determinada prática que nós, especialistas, partimos do 
pressuposto  de que, quando entramos nessa relação de cuidado, a gente 
sabe tudo que está colocado ali, então pra mim, cuidar é quebrar essa 
relação e uma abertura inefável para isso que nós estamos chamando de 



87 

 

uma construção do comum que implica laterização, que implica a inclusão 
dos saberes sem hierarquia ”. (Gestor) 
 
“[...] o cuidado em saúde é muito mais amplo do que um simples ato 
médico. Eu acho que o ato médico é uma pequena parcela em cima do 
cuidado em saúde. O cuidado em saúde envolve o paciente, envolve a 
família, envolve todas as suas questões ou mazelas que existem: sociais, 
familiares... Eu acho que é aquilo que a gente estava acabando de discutir: 
é um plano de cuidados, é você identificar a pessoa principal, os maiores 
riscos, maiores diagnósticos, não diagnósticos só clínicos, [mas também] 
diagnósticos não clínicos [como o] diagnóstico social. O que foi falado, o 
que não foi falado e como diante disso o que é gerenciável, o que é 
abordável, o que não é possível de ser abordável, o que são áreas que a 
gente não vai ter condição de mudar, algumas questões que são já existentes 
e outras que a gente pode trabalhar... Mas acho que a gente tem que 
abordar esse diagnóstico cada vez mais de uma forma muito maior, com 
diagnósticos das especialidades diferentes. Eu acho que a gente tem 
necessidade de trabalhar como equipe, com diagnósticos, a partir da 
definição de um centro, de uma pessoa... um centro e, a partir dai, você 
elaborar quais são os principais objetivos que se deve chegar. Que o 
paciente  possa participar da sua decisão, quais são os anseios dele... 
porque, às vezes, você quer fazer muita coisa, mas, talvez, ele não... talvez 
ele não queira procedimentos... ele não queira um familiar... ele não queira 
outras coisas..., então, o centro do diagnóstico, [gera] possibilidades para  
poder abordar de uma forma ampla. [Anteriormente] o paciente chegava, eu 
atendia, fazia um diagnóstico clínico lindo, prescrevia [e o paciente] voltava  
pra casa. O insucesso era muito grande, porque não sabia como é que era o 
contexto, como é que era o cuidado... se podia comprar o remédio... se 
entendia minha receita... se entendeu o que eu falei... e isso frustrava...  a 
gente se frustrava e culpava o paciente e a família, mas é muito mais do que 
isso”. (Profissional) 
 
“Vamos colocar assim, a atenção devida do profissional, o cuidar de saúde 
para mim, é... o carinho, a atenção, as medicações no horário. Esse é o 
cuidar na saúde, porque faz com que o paciente não fique retraído, que não 
deixe de vir, não perca, não pare pela metade do caminho. Mas, o cuidar 
também é do próprio paciente, porque ele tem que estar aberto a atender, a 
respeitar e aceitar, certo? com disponibilidade de hora, ele tem que 
compreender  que deve chegar e ficar ali, à disposição, até a hora de ser 
atendido.(Usuário) 

 
 “ Na maior parte das vezes, existe uma divergência muito grande entre o 
que o profissional entende como cuidado e o que o paciente entende e vira e 
mexe,o profissional de saúde se preocupa com a questão técnica. No caso da 
oncológia clínica, o diagnóstico, o histopatológico, estadiamento, melhor 
esquema terapêutico, seja quimioterapia, rádio ou cirurgia oncológica, 
muita das vezes isso não vai ao encontro aos anseios do paciente, que quer 
na maior parte das vezes, uma saída, vamos pensar assim, quase que 
utópica... Ele quer saber se vai ou não ser curado. Mas a atenção à saúde, o 
cuidar da saúde é a inter-relação destas duas visões, a visão do usuário e do 
profissional de saúde, que, teoricamente, estaria abalizada, teria condições 
de dar conta das solicitações do usuário. Eu vejo como cada vez mais difícil 
essa inter-relação, ou seja, aparentemente os profissionais de saúde falam 
um dialeto e os usuários falam outro dialeto, ou seja, para um serviço dar 
conta de todas essas demandas, além da multiprofissionalidade, quer dizer, 
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têm que ter outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, médicos, etc. Dentro desses, aos médicos eu 
agregaria, ainda, psiquiatras e coisas do gênero, pra tentar satisfazer um 
pouco mais o que o usuário entende como cuidado em saúde. E para que os 
médicos e profissionais de saúde, que lidam com esses pacientezinhos, se 
sentissem um pouquinho menos impotente, talvez não tenha na vida 
sentimento pior do que o de impotência. Você imagina uma situação 
standart, o paciente chega aqui já tendo passado por N médicos com o 
diagnóstico de câncer de pulmão, com metástase cerebral, metástases óssea, 
metástases hepáticas e ele só quer ouvir uma coisa aqui: o senhor tem cura! 
O senhor vai ser curado, seja com quimioterapia, com radioterapia ou com 
cirurgia! Então você vai ficar sendo o “poço da verdade”, porque vai ter 
como retorno toda insatisfação daquele paciente, quando você fala do jeito 
que a sua doença está e que, neste momento, o melhor caminho, são os 
cuidados paliativos, por exemplo. Isso gera uma revolta muito grande até 
porque quando alguém procura um médico, procura, na maior parte das 
vezes, com a ideia de que vai ficar curado, que as coisas vão passar. Então 
lidar com essas insatisfações, lidar com essas frustrações... não é para 
qualquer um! Então creio que para você poder exercer essa atividade com 
um pouco mais de prazer, um pouco mais de efetividade, demanda esta 
história toda, porque muitas pessoas querem ajudar os pacientes, muitas 
pessoas tem capacidades específicas, a fim de estar construindo uma 
questão coletiva pra ajudar no cuidado do paciente. E na questão dos 
pacientes, especificamente, muitas coisas poderiam ser feitas para 
minimizar esses desencontros de informações:, por exemplo, uma consulta 
prévia com o Assistente Social, uma consulta prévia com a Psicóloga antes 
de chegar ao médico, a meu ver,  redundaria em benefícios gigantescos. E, 
se fosse possível,  uma consulta prévia com a enfermagem, poderia ser visto 
peso, altura, pressão, temperatura, orientações mínimas do que representa a 
quimioterapia. Provavelmente o espaço do paciente na chegada ao médico 
seria bem melhor construído. Mas estamos falando um pouco de utopia, 
estamos falando de um projeto, uma vontade de funcionar de forma efetiva. 
Hoje, trabalhamos com uma demanda gigantesca, em qualquer parte do 
setor público, seja Oncologia, Emergência, ou Clínica. Então, se o setor 
público se coloca enquanto Gestor de Saúde, enquanto estrutura que oferta 
cuidado de saúde e já que o SUS contempla 85% da nossa população e a 
nossa Carta Magna diz que: “Saúde, direito do cidadão e dever do Estado” 
a gente não pode negar nunca né, então isso é muito complicado...”. 
(Profissional) 
 
 “[Cuidado] É quando você tem a disposição o que é necessário para você. 
Quando você tem alguma doença, tem o direito de encontrar profissionais 
adequados, condições, remédio, amparo psicológico... acho isto 
fundamental. Para falar a verdade, todas as áreas profissionais, deveriam 
ter a psicologia. Existe uma distancia muito grande entre o paciente e o 
médico. O médico precisa ouvir mais o paciente para que o diagnóstico seja 
definido, as coisas ditas pelos pacientes são importantes para o 
diagnóstico”. (Usuário) 
 
 “[...] bom atendimento... eu acho que é carinho... acho que tudo isso faz 
parte de um bom tratamento. [...] Então, pelo que aprendi aqui, só com 
muita psicologia... não para mim...” (Usuário) 
 
“O cuidado é uma integralidade... É o que o SUS preconiza no papel, mas 
que, até hoje, não se conseguiu que seja universal, que seja equitativo e que 
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o acesso seja favorecido de todas as formas, do nível básico até o mais 
complexo. Voltando aqui para a unidade, para nossa área, é complicado! 
Porque a gente vê que o paciente que chega de primeira vez, que já teve 
dificuldade na rede, em fazer o diagnóstico que já é complexo, pois 
demanda uma série de exames, tudo isto já é dificultado, até chegar aqui... 
Este paciente externo, [de fora do HUAP] que vem ser atendido aqui, 
insere-se no cuidado, isto é, o fato de ele ter entrado no sistema, acessar 
esse sistema e ser atendido nas suas necessidades, significa estar sendo 
cuidado. O cuidado ele é integral, quer dizer, ele não deve ser utilizado, 
principalmente no caso da oncológia, só no paciente, a família tem que ser 
envolvida, porque é uma doença que fragiliza muito.Há uma mística em 
torno da doença, em torno do tratamento, a questão do estigma...então...  ter 
câncer é diferente de outras doenças. O cuidado deveria ser  integral 
abrangendo tudo, a questão  é que a gente tem uma dificuldade: não tem 
sistema e aqui não foge à regra”. (Profissional) 
 
 “Eu entendo que em primeiro lugar o cuidado com a saúde deveria ser 
precedido de um trabalho de prevenção, que o Estado é omisso na prestação 
desse serviço de prevenção. Porque a gente tem exemplos de países que são 
muito criticados pelas grandes potências, como Cuba, por exemplo, onde 
existe o projeto da prevenção às doenças que é[ o] chamado de “médico de 
família”, e isso acaba trazendo uma série de benefícios, não só para quem 
tem responsabilidade de gerir os recursos financeiros, quanto também 
[para] os recursos técnicos humanos. Porque se você não tem um cuidado 
em tentar evitar que o individuo adoeça, você consequentemente vai ter mais 
tarde um custo muito maior para tratar as doenças que, por ventura, ele 
adquirir. Então eu acho que deveria ser assim. Não faltam recursos 
financeiros, porque a maioria dos cidadãos brasileiros paga os seus 
impostos na fonte. O que existe é um desrespeito,  por parte dos 
governantes, ...um conluio por parte dos administradores destes recursos e a 
impunidade... porque eles fazem o que bem entendem com esses recursos e 
não aplicam na forma como deveriam. Então, para mim, o cuidado deveria 
ser desde o inicio, preventivo, tem que atacar a prevenção e não as 
consequências, eu acho que deveria passar por aí”. (Usuário) 

 
 “Primordial! [O cuidado] é uma coisa primordial, algo que deve sempre 
ser buscado de forma que se consiga o mais rápido possível. Mas o que a 
gente vê é uma demora nas marcações de consultas e muita dificuldade para 
se iniciar os tratamentos”. (Usuário) 
 
“O cuidado, em saúde, deve ser visto de uma forma bem ampla... Refere-se 
ao cuidado que o próprio paciente tem consigo próprio, ao cuidado que a 
família tem com ele e ao cuidado dos profissionais de saúde com relação 
àquele paciente, no nosso caso, é o nosso usuário de serviço”. (Profissional) 
 
“[...] Então, o cuidado teve ser algo, de fato, do próprio atendimento. No 
atendimento deve perpassar sempre essa questão do cuidado... E o cuidado 
ele é fundamental... Até mesmo em alguns casos, na prevenção, em outros 
casos, na promoção de saúde e outros casos também e, principalmente, em 
casos paliativos, o cuidado ele é fundamental nesse sentido... O cuidado em 
saúde, a meu ver, ele engloba não só o afeto biológico, mas,  
principalmente, o psicológico e, mais ainda, o acolhimento. O cuidado 
também no sentido de acolher, para mim o cuidado de saúde é 
isso.”(Profissional) 
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 “Entendo que [o cuidado] é a busca de uma ajuda profissional, onde seja 
identificada uma pessoa simpática, receptiva e que se disponha a dar 
carinho, atenção, com respostas para tirar qualquer dúvida quanto à 
doença e não aquela coisa maquinal que normalmente encontramos nos 
atendimentos de saúde. Nem sempre o médico olha para mim, fica 
escrevendo o tempo todo, falta humanização”. (Usuário) 

 

Os discursos, aqui apresentados, evidenciam a produção social dos sentidos 

constituída por acentuada multiplicidade, expressa na pluralidade dos modos que foram se 

exprimindo através das entrevistas. Mas, pode-se afirmar que, algo comum atravessou esses 

discursos, destacando-se a necessidade do cuidado ser efetivado de forma plena, numa visão 

que abrange uma dinâmica integral, a partir de duas perspectivas. A primeira relaciona-se a 

urgência de ações integradas entre os múltiplos saberes. Esses saberes, por um lado, se 

compõem através das diversas práticas de saúde, numa visão interprofissional. Dinâmica que 

requer o compartilhamento do saber entre essas práticas, de forma a integrar o cuidado 

desenvolvido, solicitando a interação entre todos os profissionais envolvidos na linha do 

cuidado oncológico. Demanda outras intervenções, envolvendo enfoques diferenciados, 

daqueles que fragmentam o individuo numa visão mecânica, que desestabilizem os processos 

cristalizados ao longo dos atendimentos desenvolvidos. Portanto, que produzam no campo da 

saúde oncológica outros olhares, diferentemente do que já está estabelecido, que, muitas 

vezes, dificultam que o cuidado seja visto de uma forma mais ampla, numa perspectiva 

múltipla, incluindo diversidades.  Nesse âmbito, numa abordagem diferenciada, destacam-se 

entre os diversos saberes, para a constituição do cuidado, além das práticas profissionais, e 

dos serviços disponibilizados, também outras práticas e saberes, que dinamizam relações 

através de redes informais e de família, que compõem o núcleo social daqueles usuários.  

Tudo isso gera implicações, no compartilhamento dessas ações, de forma que o 

cuidado contemple uma produção na direção dos processos de autonomia e liberdade, o que 

incide no cuidado, construído com o usuário, na sua relação consigo, com o seu próprio corpo 

no saber de si. Mas, também, aqui, se apontam outras questões pertinentes e relevantes 

naqueles discursos, que se implicam ao cuidado, que se traduz pelo acolhimento das 

demandas, na escuta e olhar ativos, na orientação detalhada sobre a doença e seus sintomas, 

no ato atencioso e perspicaz de respeito às etapas que demarcam os processos de saúde e 

doença. Etapas, que avançam do diagnóstico ao tratamento, marcando atitudes resolutivas ou 

não, que definem um acompanhamento comprometido, que se segue através de toda a linha 

do cuidado, contemplando, inclusive, os processos que identificam sintomas e caracterizam a 

exacerbação da doença, indicativos da finitude. Atitudes que agregam valores, construídos 
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passo a passo, implicados com a totalidade dos processos relacionais constituídos na 

composição singular. Essa composição que se efetua, traz para a cena do cuidado as relações 

do individuo como um todo.    

A segunda questão diz respeito à urgência de articulações entre os diversos serviços, 

sejam aqueles inseridos, internamente, na própria unidade de saúde, aqui referenciada, mas 

também outros distribuídos pelos níveis hierarquizados de assistência, através da rede de 

serviços. Nesse ponto, os discursos sugerem entraves e dificuldades constituídas por 

descompassos na assistência e com aquilo que é próprio a cada trajetória de saúde. Torna-se 

evidente, por um lado, uma perspectiva unifocal, fragmentada, burocratizante, produtora de 

sofrimento e exacerbação da própria doença. Práticas de saúde, verticalizadas e focalizadas na 

doença em si, apoiadas por modelo biologicista, que reproduz uma ideia fragmentada, 

estática, universal e uniforme, determinada e estabelecida previamente, incidindo na formação 

do profissional de saúde. Portanto, na materialidade de alguns discursos, identificam-se, por 

vezes, a dimensão intensiva da vida capturada, reprodutora de processos com características 

biopolíticas, incidentes no capitalismo contemporâneo. Processos de trabalho e, nesse caso, 

práticas de saúde oncológicas, onde os próprios agentes produtores do cuidado, ao efetuarem 

suas ações, nesse cotidiano de saúde, acabam por afirmar práticas que emperram ou abrandam 

o acesso a determinadas dimensões do  corpo implicados à criação de possibilidades no 

campo das intensidades vitais, tornando-se, assim, capazes de se inscrever no próprio risco do 

adoecimento. Isto é, eles mesmos, separados de suas próprias naturezas e daquilo que eles 

efetivamente podem, e, exatamente por isso, tornam-se impelidos a reproduzir uma ordem de 

poder transcendente e fabricar condutas cristalizadas, subjetividades submetidas a esse poder 

hegemônico, num processo de reprodução do que é estabelecido a priori por essa mesma 

ordem. Efeitos que podem desestabilizar o próprio corpo desse profissional, ao submeter e 

enfraquecer a sua subjetividade, em sua potência de criação, confiscando e conduzindo toda a 

força imaterial de seu trabalho. (GRISCI E BESSI, 2006) 

Por outro lado, os discursos liberam perspectivas múltiplas, heterogêneas, inseridas em 

trajetórias diferenciadas que exprimem uma perspectiva eficaz e resoluta na produção da 

integralidade do cuidado, produzindo vida. Sugere-se, nesse sentido, por vezes, nas 

entrevistas, um cuidado integral ampliado, deixando entrever possibilidades outras, 

implicadas a um campo de cuidado intensivo e vital, voltado para a totalidade do ser e a 

dinâmica da vida como um todo. Uma perspectiva nem sempre dita, mas que se exprime, em 

alguns momentos, na relação que se estabelece, nos próprios processos de cuidado, na 
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produção e expressão dos afectos, de certa forma, transformados nesse processo de 

valorização do espaço subjetivo e da manifestação afectiva. 

Um movimento onde são produzidas trajetórias de saúde concretas e o cuidado se 

efetiva de forma em que a integralidade, enquanto principio do SUS, busca se manifestar em 

toda linha do cuidado. Aponta para perspectivas que não são fixas, mas compõem com a 

heterogeneidade em constante construção, constituídas por movimentos que fluem pelos 

encontros, a partir de produções desejantes e criativas. Cuidado que exprime relação com a 

alteridade na construção do comum, instalado e engendrado na potência da criação de 

produções singulares, que instiga a criação de subjetividades, constituídas nas próprias linhas 

do cuidado aqui investigadas, em múltiplas direções e, portanto, capazes de transformar 

modos de saúde hegemônicos, em outros, a serem operados na afirmação positiva da 

criatividade Guattari (2011). 

Por consequência, nas produções discursivas em questão se exprimem múltiplos 

enfoques, historicamente constituídos, forjando expectativas, valores, escolhas e adesões, 

determinando socialmente, a construção do sentido da atenção em saúde naquela unidade 

oncológica. Sentido que ao ser construído, difere e varia de acordo com o espaço temporal, 

determinando, dessa forma, um jogo de forças onde as vertentes conservadoras se contrapõem 

àquelas que são criativas, se alternando e buscando a expressão hegemônica. 

 

2º Categoria 

 Os graus e as intensidades dos afetos e desejos expressos nos diferentes 
modos de relação inscritos nos processos de cuidado desenvolvidos na 
UNACON/HUAP. 
 

 “... Quando busco um atendimento de saúde, eu quero respostas: primeiro 
a resposta e depois ser bem atendido, conseguir aquilo que eu vim procurar. 
E eu consegui... Graças a Deus... e até completo. As pessoas que eu 
conheço, quando eu comento do [meu] caso, elas falam: “Poxa, você teve 
muita sorte, porque é muito difícil conseguir uma vaga com o oncologista”! 
E realmente é. Não é pelo hospital, são pelas vagas e pelos pacientes. São 
muitos pacientes... eu vim para cá em novembro e em novembro mesmo eu 
já fui tendo as respostas dos médicos, achei muito rápido...”. (Usuário) 
 
 “Espero encontrar um profissional, que seja também humano... não adianta 
ser um profissional que só receba o seu pagamento e deixe o paciente para 
lá e que nem se encoste a você. O importante é que ele saiba realmente 
cuidar do paciente, vendo o que o paciente realmente precisa, pois qualquer 
doença já deixa o paciente debilitado e se encontrar um profissional ruim, 
tudo é pior”. (Usuário) 
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 “Primeiro, é compreender a necessidade do doente, da pessoa, se fico 
sabendo a necessidade, eu posso dar a informação que ele precisa. Pois, 
nem sempre o que eu suponho que seja importante pode ser suficiente para a 
necessidade dele. Eu primeiro tenho que estar capacitado para ouvir, 
segundo, tenho que estar capacitado para compreender e, terceiro, tenho 
que estar capacitado para falar, que para falar tem que saber também como 
falar”.(Usuário) 
 
“Quando busco um atendimento em saúde, espero encontrar, 
principalmente, gente... o que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando 
a gente tem problema de saúde, a gente não quer encontrar um burocrata no 
outro lado. A gente quer encontrar pessoas, que mesmo que nunca tenham 
passado pelo nosso problema, entendam que a gente está sentindo dor. 
Então, quando eu chego aqui sentindo ou não sentindo dor, com a 
possibilidade de sentir dor, encontro uma pessoa que é insensível a minha 
dor, isso me deixa mal. Então quando eu busco qualquer atendimento em 
saúde, eu quero o que for necessário para eu sentir cada vez menos dor. É 
importante a gente saber se existem dois caminhos, dois métodos e um 
daqueles vai me dar mais conforto, é esse caminho que vai ser empregado. É 
importante a gente saber entender isto para ver que o profissional 
envolvido... a instituição envolvida...  está preocupada em causar bem-estar 
[...]”. (Usuário) 
 
 
“Eu, na verdade, possuía um plano de saúde pela prefeitura, através do meu 
marido, mas este plano não cobria o que era necessário ao meu tratamento, 
e não dava direito à internação. Eu fiquei sem chão! Pensei: o que eu vou 
fazer? Vou morrer! Pensei em ir para o INCA, mas tentei e não consegui e 
me desesperei. Aí lembrei que tinha uma pessoa conhecida que trabalhava 
aqui, mas a principio fiquei preocupada por ser o “Antônio Pedro”. E aí a 
minha mãe falou: “lá melhorou muito, você deve tentar ir para lá”. Esta 
pessoa me indicou todos os caminhos aqui dentro e abriu todas as portas, já 
fui operada e já coloquei a prótese, agora, estou em quimioterapia e muito 
satisfeita”. (Usuário) 
 
“Na verdade, quando eu estou na Assistência, consigo pensar de uma forma 
muito mais ampla. [...] quando eu estou com um paciente na frente, eu tento 
individualizar ele, entender a ele e ao mundo dele, e tratar uma coisa muito 
individual, particular pra aquele paciente. Mas eu tenho que entender que 
[essa ação] vai se repetir pra outro. E eu tenho que, na verdade, fazer as 
coisas crescerem também para isso ser ampliado. Mas, ampliado, dentro do 
meu universo atual, dessa situação atual que a gente está no Antônio Pedro. 
Tem que ver por onde que a gente pode começar a se comprometer, não com 
aquilo que eu gostaria, mas tentando pensar o que eu posso e aonde eu 
gostaria de ir, na excelência da qualidade da assistência: De garantir a todo 
usuário todo direito dele. Eu acho que tenho que ter isso ali como minha 
meta, meu plano, meu plano de ouro, é aquilo: Como é que eu vou chegar 
ali? Eu não sei, mas acho que o que a gente tem que trabalhar com essa 
perspectiva. Estruturar o trabalho interno, porque quando eu estou [agindo] 
individualmente, estou fazendo o individual, mas pensando que é um, mas 
que o outro é outro, e cada um tem um plano individual, é claro! Mas que eu 
sei onde eu quero chegar, com todos eles dentro da assistência. E quando eu 
penso de cima, [na gestão], eu tenho que garantir que todos eles tenham um 
cuidado igual, a equidade, o direito, o acesso e toda possibilidade. E é isso 
que a gente está tentando aqui, um plano de cuidado... comprometer peças, 
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talvez mais fáceis de serem seduzidas, pra agente poder engrossar o 
movimento, pra poder fazer alguma coisa diferenciada... talvez pra chegar 
lá no plano ouro, de divulgar que existe, organizar, divulgar e avaliar 
sempre se as nossas ações estão dentro do que a gente estabeleceu como 
meta e com os objetivos”. (Profissional) 
 
“Espero encontrar menos burocracia, mais agilidade, ser atendido... e 
direito em fazer os exames necessários. É necessário, também, que tenha 
uma rede, porque em qualquer lugar que o paciente vá, seja tratado. É 
necessário que a equipe esteja preparada. Isto para mim é rede. O que vai 
enfrentar e o que ela vai fazer. Rede é sentir que está sendo cercada para o 
bem. Segurança de ser tratada em geral. Importante é você vir a um lugar 
que tenha confiança, porque erros acontecem, mas o desleixo é 
diferente”(Usuário) 
 
“O que a gente quer com o cuidado é fazer o diagnóstico correto, oferecer 
um tratamento o melhor possível, que já é um problema assim muito difícil, 
já que a gente está tratando em um Sistema Único de Saúde em que os 
tratamentos não são únicos, as oportunidades, vamos dizer, não são os 
tratamentos, as oportunidades dentro do próprio sistema não são únicas, 
são totalmente diferenciadas. Então já acho que é um sistema que, na teoria, 
deveria ser justo, mas ele não é na prática, porque cada instituição é 
financiada de uma forma diferente, dependendo da forma como a instituição 
é financiada ela oferta diferentes tratamentos aos pacientes. Por exemplo, 
nós e outros hospitais universitários como o Fundão, somos unidade de alta 
complexidade oncológica, e o Fundão é um CACON (centro de alta 
complexidade em oncologia). Todo o tratamento feito em oncologia ele é 
cobrado através de uma APAC (autorização de procedimentos de alta 
complexidade). Existe um valor que vai ser pago por determinado tipo de 
procedimento. Alguns procedimentos de alto custo estão incluídos aqui, mas 
existem outros procedimentos que em determinados momentos são muito 
necessários e que não estão cobertos e por esse motivo, como os hospitais 
universitários são financiados dessa forma, eles não podem ofertar. Por 
outro lado, os Hospitais do Ministério da Saúde, Hospitais Federais aqui 
dentro do próprio Rio de Janeiro, exemplo, Hospital da Lagoa, são 
orçamentados. Então eles recebem um orçamento muito maior do que um 
Hospital Universitário e eles podem oferecer dentro das nossas áreas alguns 
tratamentos, para esses pacientes, que nós não podemos. Então, porque um 
paciente que vai para o INCA ou Hospital da Lagoa, que é o mesmo 
paciente do SUS, tem direito a uma coisa diferente do que vem para cá ou 
vai para o Fundão? Tá errado. Então isso daí é um erro fundamental, eu 
acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser vista para 
ser único mesmo”. (Gestor) 

 
“Tratamento adequado, que todos os brasileiros têm direito por lei, apesar 
de que a gente sabe que não existe... mas eu acredito que existe... porque 
quando precisei pela primeira vez, fui bem atendido, aliás, estou sendo bem 
cuidado... quer dizer, eu estou sendo cuidado no limite que os profissionais 
de saúde que estão me atendendo podem fazer... eu botei isso na minha 
cabeça e virei amigo deles e inclusive seu”. (Usuário) 
 
“Bom, em primeiro lugar, quando a gente busca essa prestação de serviço 
público, que é obrigação do Estado, assegurado pela carta magna, a gente 
busca qualidade, sem falar que a gente busca a cura, sem dúvida nenhuma. 
Mas a cura, muitas vezes, não está relacionada à qualidade do serviço que 
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se presta, mas sim ao estágio que a doença chegou ou a classificação da 
doença, que muitas vezes é um processo que não tem mais como se reverter, 
amenizar o sofrimento. Isto eu tenho consciência, não é o meu caso, graças 
a Deus, não é o meu caso, mas a gente busca em primeiro lugar a cura, 
acreditando na cura”. (Usuário) 

 
“... A gente deseja muito que sejam profissionais com qualificação, gostaria 
também que eles fossem bem remunerados, porque ao ser bem remunerados 
de repente eles não precisariam trabalhar em 2 ou 3 lugares para compor 
sua renda familiar e dar uma condição digna de vida para sua família.   
Eles poderiam ter por parte do Estado uma relação de exclusividade com 
aquelas que são hospitalares e com um bom salário, poderia investir em 
aperfeiçoamento. Então a gente busca isso, qualidade, a cura, a qualidade 
do profissional, busca confiança no profissional, acreditando que ele está 
fazendo que é o certo, porque infelizmente nós não temos qualificação para 
dizer se aquela medicação é adequada ou não, mas com o tempo a gente se 
decepciona com o que vê, porque a gente descobre que tem algumas 
exceções e essas exceções muitas vezes comprometem o trabalho de uma 
maioria, denigre a imagem de uma maioria, que é decente,  que é honrada. 
Mas,  principalmente, quer a cura. E a consequência dessa busca é que 
encontre os recursos técnicos necessários e a medicação disponível que nem 
sempre acontece, lamentavelmente. A farmácia é o exemplo típico 
disso...”(Usuário) 
 
“O que eu queria encontrar para suplementar os meus anseios... uma boa 
qualidade no atendimento. Eu acho isso fundamental, um atendimento muito 
bem qualificado e o profissional que está no outro lado da mesa sendo um 
profissional capacitado de me atender e dar sequência, porque na rede 
pública, às vezes, a burocracia atravanca muito o tratamento, ela às vezes 
dá uma volta enorme para você conseguir os seus objetivos e às vezes a 
gente não tem tempo, de acordo com a gravidade de cada um. Você não tem 
tempo de espera. Você marca um exame, leva tantos meses para ficar 
pronto. Então, eu acho que essa burocracia na rede desfavorece e contribui 
para um atendimento não muito qualificado. E acho que a qualidade do 
atendimento junto com uma não permanência burocrática de você conseguir 
dar andamento nos seus exames, nas suas consultas, seria primordial para 
quem busca atendimento na gravidade que é o caso oncológico”. (Usuário) 
 
“Bom, o que a gente pretende é esclarecer, da forma mais compreensível 
possível, para a paciente, a doença dela. Aqui eu sou da filosofia... e todos 
os colegas do serviço de mastologia falam estritamente a verdade, o que 
está acontecendo para o paciente, porque se eu me coloco no lugar do 
paciente, eu não gostaria em momento algum de ser enganado: todos os 
nossos pacientes com câncer de mama sabem que tem câncer. Nós já 
fazemos uma orientação prévia de todo o cortejo que ele irá passar, porque, 
dependendo do estágio da doença, ou ele começa pela cirurgia ou ele 
começa pela quimioterapia. Isso tudo a gente dá uma ideia para o paciente. 
Agora, obviamente, é importante que o paciente aceite, porque a gente sabe 
que vem sempre a fase de recusa, aquele momento de revolta, que não aceita 
a doença, que procura às vezes até outro serviço, até outro médico, porque 
acha que o médico errou no diagnóstico, que ele está maluco. Então a gente 
tem que lidar com essa fase de recusa e aguardar até o momento que o 
paciente aceite, porque esse momento que é o momento ideal para começar 
as nossas negociações. Porque a relação médico e paciente, o tratamento 
passa por negociações. Eu quero te ajudar, mas você tem que querer ser 
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ajudado, porque senão a coisa não anda. Soma-se a isso, o fato do sistema 
estar precário [dificultando] o primeiro momento, o da chegada do 
paciente, porque grandes números de pacientes, hoje, chegam a nós com 
diagnóstico. O primeiro grande problema é esse tempo entre o diagnóstico e 
o momento do paciente chegar aqui.  Às vezes, nesse intervalo, quando ele é 
muito longo, e normalmente é longo, já peguei paciente aqui que quase um  
ano depois foi ter a primeira consulta, mesmo com diagnóstico e biópsia, 
pelas próprias  falhas do sistema e obviamente a doença vai progredindo. O 
tumor, “bonzinho”, ele fica às vezes em estado latente, que é bom para o 
paciente, mas tem tumores extremamente agressivos que mudam o 
estadiamento da doença, enquanto a paciente não chega aqui. Se chegar 
aqui já tendo diagnóstico, a coisa tende a andar um pouco mais rápido, 
porque nós já fazemos o planejamento, estadiamos à doença. É importante 
sempre estadiar a doença para ver a extensão anatômica da neoplasia e já 
tentamos traçar o planejamento terapêutico.  A grande dificuldade que 
estamos tendo por aqui...  Porque o câncer de mama ainda é uma neoplasia 
cirúrgica, cirúrgica por quê?  Porque ou você vai fazer uma cirurgia 
primária ou vai fazer a cirurgia depois da quimioterapia, só que os nossos 
recursos, principalmente de pessoal, são precários. Agora mesmo saiu uma 
ordem de serviço da direção, diminuindo 50% o número de leitos do 
hospital. (Profissional) 
 
“Eu quero receber realmente o tratamento, eu venho procurar um recurso, 
venho procurar um médico, para que eu realmente melhore a minha 
enfermidade, trate realmente, trate da minha saúde, tomando as 
medicações, fazendo os exames e se naquele período, parar o atendimento 
por motivo de greve... daí é um desespero”. (Usuário) 
 
“... você vem buscar a conclusão do tratamento da cura e da melhora, você 
vem em busca disto”. (Usuário) 
 
 “Quando a gente se propõe a cuidar do outro, a gente tenta ver a 
complexidade de todas as questões que aquele usuário está vivendo. Você 
não pode fazer um trabalho burocrático e imediatista e pensar que você vai 
orientar com relação aos direitos e ponto final. Não, você tem que ir além 
dessa lógica, procurando ver aquela pessoa em sua forma mais complexa. 
Procurando entender quais são os vínculos que essa pessoa tem na 
sociedade, sejam vínculos de trabalho, sejam vínculos com a família, 
vínculos que a própria pessoa cria com os profissionais de saúde, não 
apenas ao que se refere ao próprio ambulatório de oncologia, mas também 
os vínculos que esse paciente obtém e consegue estreitar... alguns vínculos 
relacionados ao hospital, ao Antonio Pedro como um todo”. (Profissional) 
 
 “[Normalmente] a pessoa é muito... assim, não é desprezada, à pessoa é 
separada, entendeu? Ela não é tratada como pessoa, é tratada  
simplesmente como um paciente qualquer. O médico define o remédio, o 
paciente vai lá e pega na farmácia do hospital e se não tiver, você próprio 
tem que comprar... entendeu?  é aquela coisa mecânica. Aqui, desde o 
começo da minha história com esse problema, desde que iniciei na 
policlínica lá em Itaboraí, o tratamento de lá, veio para cá, depois fui 
encaminhada  para Amaral Peixoto e depois para cá. Estou aqui até hoje, 
não tenho nada o que contestar contra. Para mim foi tudo perfeito, fui muito 
bem recebida em todos os locais”. (Usuário) 
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“Eu acredito que a relação médico paciente tem potencial curativo muito 
grande, então eu anseio, eu pleiteio, através das minhas ações, quer seja 
conversando, quer seja examinando, quer seja esclarecendo algumas 
dúvidas, de estar de alguma forma transformando a vida daquele indivíduo 
em uma coisa melhor. Então, o que me faz continuar trabalhando como 
oncologista, como médico, é julgar que eu posso estar ajudando pessoas, 
posso estar de alguma maneira facilitando a vida de algumas pessoas -  seja 
tratando da dor, seja tratando dos raros casos de doenças precoces, 
diagnóstico mais precoces, já que, na nossa realidade, são diagnósticos 
muito tardios, mas a minha intenção, no meu microcosmo, no meu universo 
temático pessoal, é poder construir processos terapêuticos que facilitem a 
vida daquele paciente. A  gente vai envelhecendo, vai perdendo a ilusão que 
vai curar todos e vai passando a ter novas ilusões dentre elas a que você 
pode ajudar a todos os pacientes, o que, na maior parte das vezes, também é 
um equívoco, porque a relação médico paciente tem que ser bidimensional. 
Vamos dizer assim, da mesma forma que um médico quer ajudar seus 
pacientes, os pacientes deveriam querer ser ajudados também. No meu 
microcosmo a vontade é ajudar pessoas a construir vidas melhores, que 
aquelas pessoas possam de alguma forma alavancar a vida dos seus 
parentes e de, alguma maneira, estar influenciando, neste macrocosmo, da 
comunidade que a gente vive. Nossa casa, nossa rua, nosso bairro, nossa 
cidade, nosso país, nosso planeta, ou seja, julgar que as palavras possam ter 
algum tipo de cunho de uma esfera mais global. Então, ainda, acredito nisso 
e creio que o dia que eu deixar de acreditar, paro de clinicar”.(risos) 
(Profissional) 
 
 
... “nas relações de cuidado... que relações são essas? Como é que elas se 
dão e que efeitos de sujeitos ela produz? Então assim que tipo de usuário 
emerge? É um usuário despotencializado? É um usuário absolutamente 
submetido ao saber médico, ao saber “psi” ou qualquer outro saber? É um 
usuário absolutamente infantilizado ou um usuário que tem sua potência, 
sua força e sua autonomia como ser vivo de conduzir também e de 
influenciar o seu processo terapêutico. Por outro lado, esse chamado 
especialista que está nessa relação de cuidado, eu perguntaria como ele se 
coloca ai? Com autoritarismo, como tutelador, como desqualificador do 
saber do outro que não é um saber acadêmico, infantilizando o outro, tendo 
uma perspectiva absolutamente é... como eu poderia dizer?De retirar do 
outro, de tentar retirar, porque eu acho que ninguém consegue a força de 
movimentação e de transformação do outro, porque estaria num lugar 
diferenciado de saber acadêmico [...] Numa relação de cuidado há de se 
pensar como essa relação se dá e daí, como se produz sujeito, usuário e 
sujeito trabalhador da saúde”. (Gestor) 
 
“... É complicado responder isso, porque é coisa muito subjetiva. Você quer 
estar bem com você, fazendo aquilo que você se propõe, mas você quer 
também ajudar essa pessoa que está ali na tua frente naquele momento, tão 
vulnerável, aquela pessoa tão regredida, porque a doença faz com que a 
pessoa fique regredida. Então você tem essa preocupação com todos esses 
aspectos do paciente. Então o que eu quero quando eu me vejo ali diante de 
um paciente? Fazer o melhor que eu posso para que ele, principalmente, em 
se tratando da psicologia, eu mesma não vou fazer nada, eu vou apenas 
induzir, criar mecanismos para que esse paciente se ajude, ele se sinta 
melhor, ele se conheça, ele encontre os caminhos”. (Profissional) 
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 “Eu achava que fosse aquela coisa mecânica como eu já falei. “Você tem 
que fazer isso, é assim que você vai agir e acabou e fim de papo”... você, o 
apoio, o problema é seu, se vire”. Aí, aqui eu encontrei totalmente 
diferente...  Eu encontrei uma casa, uma família...  Mais uma família, entre 
tantas outras que eu tenho, então, não é só um tratamento que você está 
fazendo”. (Usuário) 

 
 

“É necessário ver as múltiplas expressões desse paciente, quais são as 
demandas, parar um pouco com aquela ideia de que temos que ver apenas a 
demanda emergencial, tem que ir além... sempre procurando saber e tentar 
de fato acompanhar aquele usuário, não só na primeira consulta. Após a 
entrevista inicial, dar andamento nas propostas de intervenção. Por mais 
que às vezes o tempo seja curto e a demanda institucional às vezes não 
permita que nós possamos fazer esse acompanhamento como gostaríamos, 
mas o acompanhamento é fundamental nessa perspectiva do cuidado. Seria 
uma abordagem que considera não apenas os fatores materiais e, sim, 
entender, por mais que não sejamos psicólogos, algumas questões 
subjetivas, elas precisam ser entendidas. Tem algumas questões que vão 
além daquele imediato. Quais são as demandas do usuário que vão além da  
aparência? Como a própria família está lidando com esse usuário? Será que 
ele realmente tem família? Será que ele realmente está sendo 
acompanhado? Será que a família está com dificuldade de compreender 
tudo aquilo que o paciente está passando? Será que aquela família ou o 
próprio usuário está tendo dificuldade de acessar os seus direitos nas 
respectivas instâncias? Então, eu acho que o cuidado ele transcende... é 
algo que devemos nos preocupar no dia- a – dia. Como está aquele 
paciente? Como está aquele usuário e quais os caminhos ele está trilhando? 
O que podemos fazer para auxiliá-lo e até mesmo amenizar certas situações 
que ele passa?  Principalmente quando se refere aos pacientes em cuidados 
paliativos, entendendo que eles estão fora de possibilidade terapêutica, o 
que fazer para em alguns momentos amenizar algumas questões” 
(Profissional) 
 
“... a gente tem uma deficiência de recursos humanos. Precisávamos ter 
uma estrutura dentro da minha área de enfermagem, que tivesse um 
profissional, um enfermeiro, que estivesse atendendo a esse paciente na 
primeira consulta - o que aqui não é feito. Aqui, estamos dentro de um setor 
de quimioterapia, sendo este um dos aspectos do tratamento. Na verdade, é 
um tripé: cirurgia, quimioterapia e radioterapia, basicamente isso; tem 
também a hormônio terapia, mas basicamente seria isto. O nosso paciente 
entra no sistema pela quimioterapia, para fazer quimioterapia e ele não tem 
nenhum tipo de atendimento prévio, quer dizer, já vem de uma consulta 
médica, ai é que ele vai passar por um enfermeiro e vai ter uma orientação 
especifica sobre a quimioterapia, eventualmente da radioterapia, quando a 
gente sabe que ele vai fazer radioterapia também. Então, havia necessidade 
dentro desse cuidado, de que tivéssemos um profissional para atender como 
uma porta de entrada, quer dizer, ele sentaria com esse paciente de primeira 
vez e explicaria o que iria ser feito com ele e isso a gente não tem por uma 
questão estrutural. Quando esse [núcleo] foi montado, só a hematologia 
fazia parte, para atender quimioterapia em hematologia e ficamos nisso por 
muito tempo. Somos hoje quatro enfermeiros, o atendimento ampliou e 
ainda está para sair uma pessoa da enfermagem. Então, aquilo que tinha 
falado inicialmente, [com relação] a integralidade é difícil devido o número 
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de profissionais. Você está ali com um ser humano, não é um câncer e nem 
um tumor não sei aonde, que você vai tratar. Ele é uma pessoa, um ser 
humano com todas as carências. Então, sempre do ponto de vista da minha 
área, a gente explica o que vai ser feito, as intercorrências que podem 
acontecer no tratamento... coloca-se à disposição para que ele ligue se tiver 
na residência, para que possa esclarecer as dúvidas dele, mas percebo que 
falta... Eu não consigo dar conta do que eu deveria atender, tenho essa 
percepção, falta ainda,  muito mais coisas  para se  fazer... “Eu percebo 
dessa forma”. (Profissional) 
 
“A segunda vez, eu estive internado na emergência, eu só tenho elogios a 
fazer aos profissionais que lá trabalham. Durante todos os plantões que eu 
estive internado lá, a todos, desde a limpeza até ao médico que assinou a 
minha alta... se eu for citar nomes, eu vou cometer injustiça, porque tem 
enfermeiro, que não me lembro do nome, que eu tive um contato menor, pois 
eram do plantão noturno. Tenho que dizer que são muito abnegados, de um 
carinho, de um cuidado...”. (Usuário) 

 
“Além do mais, os médicos são frios, tem receio de se apegar e acabam não 
dando aquilo que a paciente precisa, como atenção, esclarecimento, 
principalmente porque a quimioterapia mexe da cabeça aos pés da 
pessoa”.(Usuário) 
 
 “a humanização está muito ruim”. (Usuário) 
 
[...] “ Eu acho que aqui encontro um conforto da alma, que eu não tenho 
nem dentro de casa... o que eu tenho aqui, o conforto espiritual e material e 
fraternal que tenho aqui eu não tenho nem dentro de casa ... Eu morava 
sozinho: era uma solidão só, apesar de que eu gosto da solidão. Mas, aqui, 
não. Aqui eu me sinto expansivo, me solto, me sinto bem ao lado do 
pessoal”.(Usuário) 
 
“Espero respeito, carinho e amor”. (Usuário) 
 
 ... “algumas pessoas julgam que com posturas médicas corretas, 
tecnicamente diferenciadas, podem encurtar os caminhos do atendimento. 
Acho até que podem encurtar um pouquinho, “né”, mas isso está bem longe, 
bem aquém da demanda única e exclusivamente técnica, tem que ter vontade 
política, tem que ter organização institucional, tem que ter administradores 
extremamente competentes... e daí por diante”. (Profissional) 
 
“A gente espera colo, com certeza, a gente fica muito carente, muito 
vulnerável durante o processo da internação. Então a gente quer carinho, 
quer um chamego, já que a gente não tem a família. Mas fui muito bem 
tratado, tanto que, ao sair da internação, eu me dirigi à ouvidoria e registrei 
um elogio a todas as pessoas, desde a limpeza até ao médico que assinou a 
minha alta. Ao mesmo tempo, falta melhorar as condições de trabalho, eles 
são bons, mas podem melhorar. Melhores condições de trabalho, melhores 
condições materiais, então eu tenho a cópia da ocorrência, desse registro 
que eu fiz... eu achei que era o presente que eu não poderia comprar para 
cada”. (Usuário) 
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Os discursos apresentados nesta categoria liberam ideias que caracterizam os modos 

desenvolvidos nas relações do cuidado em saúde oncológico, na UNACON-HUAP. 

Exprimem desdobramentos implicados aos processos perpendiculares constituídos através das 

relações que envolvem os elementos heterogêneos, cujo atravessamento pode desestabilizar 

modos de viver e de sentir, por vezes, formando algo novo. Mas, também, pode estar 

vinculado à reprodução de modos cristalizados e homogêneos, indicando posturas universais. 

Nesse contexto, o encontro estabelecido entre os agentes dessa produção de cuidado, quando 

transversalizado por um campo intensivo, produz processos afectivos, em direções diversas, 

ficando evidente que, nesse espaço subjetivo, ora, uma produção desejante se efetua, 

transformando modos de pensar e agir na área da saúde oncológica, mas, em outros 

momentos, se expressa através da reprodução dos processos hegemônicos.  

Fica claro, portanto, na medida em que as relações se intensificam, entre os agentes 

dessa produção de cuidado, o desdobramento dos processos de responsabilização, numa 

construção que se traduz em vidas criativas, na potência de gerar possibilidades de 

transformação daquelas realidades.  

Assim, é importante notar que esse processo de cuidado  é permeado por angustias que 

se expressam através de questionamentos do que pode ser feito frente aos empecilhos gerados 

nas instancias institucionais. Hiatos e descompassos que expressam o instituído pelos ditames 

da política pública, no modo burocrático de se enfrentar determinadas demandas, notadamente 

na longa espera pela marcação de exames, que elucida o diagnóstico e estadia a doença, 

como, também, no aguardo pelos procedimentos e intervenções cirúrgicas necessárias e que 

fazem parte do projeto terapêutico firmado entre profissional e usuário, mas não se estabelece 

de forma a contemplar a afirmação, de que, ali, o cuidado se estabelece efetivamente. Como 

decorrência, em virtude das situações críticas apresentadas, as demandas requeridas ao 

cuidado oncológico, por vezes, são postergadas, com interrupções e dificuldades na 

resolubilidade da atenção necessária. Torna-se evidente, em muitos discursos, que o projeto 

terapêutico singular nem sempre é priorizado ou concretizado, produzindo, assim, um 

descompasso nos processos terapêuticos requeridos e firmados no micro cotidiano de saúde 

aqui apresentado.  Muitas vezes, a terapêutica define-se a partir de um único olhar, 

engendrando-se a partir dos sentidos hegemônicos, reproduzindo sua expressão. Aqui, os 

processos de subjetivação apontam para adequação às verdades absolutas e ao processo de 

normalização. Por isso mesmo, como demonstrado em algumas entrevistas, por vezes, as 

relações constituídas nesse espaço de trabalho em saúde se constituem por vínculos frágeis. 

São estabelecidas de modo que favorecem interrupções, algumas vezes irreparáveis aos 
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processos de saúde e doença dos usuários com diagnóstico de neoplasia maligna. Geram, 

assim, obstáculos que produzem interrupções irreversíveis ao processo de saúde integral, 

dificultando a efetiva resolubilidade da atenção frente ao que é preconizado pela política 

pública de saúde brasileira, na direção dos princípios emanados pelo SUS.  Reconhece-se, 

desta forma, que as estratégias oficiais da saúde pública oncológica, nem sempre se tornam 

concretas como é proposto no texto constitucional.  

Todos esses questionamentos se direcionam aos formatos determinados a priori, pré-

estabelecidos de forma orgânica, por práticas burocráticas de vigilância e controle que 

reproduzem e submetem os processos múltiplos, às leis e regras, sendo indiferentes à 

singularidade de cada situação específica, constituídas na própria linha do cuidado. 

Mas, é importante notar, que as questões levantadas, geram desestabilizações,  

demarcando que os efeitos da relação afectiva produzida entre os agentes dessa produção de 

cuidado oncológico exprimem posições, muitas vezes, contrárias àquelas que estão postas e 

definidas concretamente no âmbito macropolítico. Possibilita, assim, construções de outros 

modos de subjetivação, micropolíticas, que podem delinear e viabilizar resistência aos 

processos impostos pela serialização da subjetividade3 3  tão presente, também, no campo 

hegemônico da saúde.  

Nesse sentido observaram-se, em vários discursos, tencionamentos capazes de 

produzir aberturas, de possíveis, em torno de atitudes éticas e estéticas, desviando-se dos 

critérios de normalidade padronizados, que determinam padrões de saúde e de doença. 

Portanto, implicações com a construção de novas práticas, engendradas na tensão 

micropolítica, por processos de subjetivação, que ampliam a construção do cuidado de si, na 

relação do cuidado com o outro. Constituição de modos próprios, que produzem autonomia e 

discernimento na construção do projeto terapêutico, necessariamente, singular e participativo. 

Praticas que provocam desvios, das atitudes relacionais que infantilizam a alteridade, em 

desequilíbrio com os processos de autonomia do usuário, que tem sua potência, sua força e 

sua autonomia, como ser vivo, para conduzir também e para influenciar o seu processo 

terapêutico.3 4   

Instalam-se, aí, linhas de fuga, em busca de modos diferenciados, capazes de produzir 

outra relação com a alteridade. Estabelece-se algo, que se faz pela variação de pequenas 

intensidades, em múltiplos devires, no encontro entre profissional e usuário. Um efeito 

                                                             
33 Acerca da serialização da subjetividade, ver: Guattari e Rolnik, 2011 p.54.  

 
34 Fragmento referente à entrevista da pesquisa 
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produzido, nessa relação, que se desenvolve na perspectiva do cuidado que contempla, 

inclusive, a dimensão intensiva do corpo, na direção da intensificação dos processos de 

potência e criação, entre aqueles indivíduos que se encontram envolvidos na relação de saúde. 

 Implicação com outro modo de funcionamento, através da desestabilização dos 

modelos majoritários de subjetivação, através de subversões, nem sempre planejadas ou 

sistematizadas, mas que se estabelecem imediatamente no encontro que se faz com a 

alteridade. Provoca composições múltiplas e movimentos diversos, em processos que 

envolvem os agentes dessa produção de saúde como um todo, na busca por respostas mais 

consistentes ao cuidado necessário, produzindo tensões que, até certo ponto, viabilizam novas 

conexões e agenciamentos viáveis, para a criação de outros modos de pensar e de fazer saúde. 

 

 

 
3ª categoria 

 “Rede” como um operador de realidade nas práticas de saúde 
 
 
 “Penso que a vida de um paciente, que procura o sistema público de saúde, 
é uma via crucis. Ou seja, é uma via crucis que começa com o primeiro sinal 
e sintoma e precisa procurar atenção médica. Infelizmente, do ponto de vista 
da população, eles postergam bastante. Mas, o acesso ao médico é 
extremamente difícil, quer nos postos... Talvez só em UPAS seja diferente, 
mas são atendimentos superficiais, ou seja, para uma demanda específica 
vai ter que marcar um especialista, vai demandar muito tempo... depois o 
especialista vai solicitar exames complementares, que vão demandar muito 
tempo. Talvez, quando chegarem aos diagnósticos definitivos, o paciente 
tenha evoluído a doença, então, vai ser encaminhado para um cuidado 
especifico. No caso aqui, no nosso núcleo de atenção Oncológica, que talvez 
também tenha uma fila pra chegar, ou seja, eu creio que essa via cruciz ela 
pode ir se replicando em cada fase do processo terapêutico: no diagnóstico, 
na terapia específica... quando eu penso isso, eu não penso só... eu penso de 
uma forma mais globalizada também. Então penso não só restrito ao nosso 
microcosmo, mas ao nosso macrocosmo. Agora, assim, anseio por 
mudanças como todo mundo que trabalha no sistema de saúde e gosta do 
que faz;  né? Imagino que o critério do SUS, do Sistema Único de Saúde, a 
ideia inicial seja funcionar em níveis de complexidade. O SUS teoricamente 
teria a capacidade de ter uma atenção primária digna, secundária digna, 
terciária digna e funcionar em malha; né? Por exemplo, no hospital não tem 
cintilografia óssea, mas tem outro lugar público que tenha a cintilografia 
óssea e os pacientes poderiam fazer o exame e voltar. O Hospital não tem 
Ressonância Magnética, mas existem outros pontos logísticos de diagnóstico 
do SUS que o paciente poderia realizar e voltar, ou seja, a ideia temática do 
SUS é maravilhosa, tanto a ideia temática da nossa Constituição também é 
maravilhosa, mas a prática ainda é muito emperrada, a prática é muito 
difícil. Eu tento hoje, com um pouquinho mais de maturidade, levar isso em 
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consideração e quando eu vejo o paciente chegando à minha frente, já com 
um diagnóstico tão tardio, tão postergado, eu penso:  poderia ser eu, 
poderia ser um parente meu! Então, contemplo isso com muita 
benevolência, embora isso talvez não ajude muito no processo terapêutico, 
mas, pelo menos, na assimilação da relação médico-paciente isto melhore. 
Agora, volto a falar, volto a afiançar: é uma via crucis a chegada do 
paciente, a determinação do diagnóstico, o estadiamento, o início do 
tratamento... Realmente, são etapas extremamente lentas, a meu ver... 
Extremamente, abaixo de uma suficiência técnica esperada, no mínimo, em 
países civilizados e desenvolvidos.Teríamos que encurtar, encontrar atalhos 
para facilitar a vida das pessoas que chegam aqui, agora”. (Profissional) 
 
 
 “Em minha opinião, se a pessoa já sabe do diagnóstico, se tivesse um jeito 
de encaminhá-la logo, de não demorar mais de 30 dias, eu acho que seria 
melhor, mas nada é do jeito que a gente quer; né?”.(Usuário) 
 
  “Na verdade, o certo seria que o cuidado paliativo abordasse o paciente 
desde o início do tratamento dele, a partir da Oncologia e não receber o 
paciente como se fosse um pacote de presente como é dado a ele, [ 
encaminhamento escrito]. Na verdade, a gente tinha que estar junto nos 
atendimentos, no começo, para exatamente entender, conhecer, porque a 
grande maioria dos pacientes quando chega já é cuidado paliativo. A 
radioterapia, a quimioterapia ela já é paliativa, ela não tem uma intenção 
curativa, estou falando da grande maioria. Claro que existem as exceções, 
muito mais para tumor sólido, mas é um tempo muito longo que ele já passa 
[até chegar ao ambulatório de] cuidado paliativo. Normalmente, não teve 
nenhuma outra abordagem anterior e muitas outras questões que não são 
abordadas por um especialista, às vezes, se perdem. Então são linhas de 
quimioterapia que você vai seguindo, sabendo que não vai mais obter a cura 
do paciente, mas são controles, às vezes, de crescimento, só que tem outras 
questões que se esquecem de ser abordadas, questões de sintomas, que tem 
que ser feitas cada vez mais. Claro que estão surgindo muitas linhas de 
tratamento, mas acho que, cada vez mais, os cuidados paliativos tem que ser 
antecipado. Já chega um tumor avançado, eu sei que a chance de ter a cura, 
com 300 esquemas de quimioterapia, talvez o de mama é o que tenha mais 
esquemas, vai ser inexistente, nula, né? O que a gente sabe é que esse 
paciente já tem que ter uma abordagem do cuidado paliativo[ junto com o 
seu tratamento oncológico] para exatamente não esperar esgotar todas as 
possibilidades, pra depois você encaminhar.É necessário abordar em 
conjunto, vai chegar uma hora que a Oncologia vai começar a sair mais de 
cena”. (Profissional) 
 
“Por que rede não é uma relação de pontos; né? Rede não é um monte de 
pontinho que eu vou e coloco. A rede é certo modo de funcionamento e esse 
modo de funcionamento implica uma abertura no processo de comunicação 
que precisa ser absolutamente transversal;  que eu estou chamando de rede 
quente, você sabe muito bem que é aquela rede exatamente que produz 
movimentação, que não tem início, meio e fim, mas é uma rede que está o 
tempo todo se fazendo por conexão...  rede quente que viabilize uma política 
efetivamente pública, já que o que nós estamos chamando de política 
pública não é uma política de governo, não se reduz a uma politica de 
governo e nem se reduz a uma política de Estado. É preciso que a gente 
defina a política pública como essa que se faz na construção de um plano 
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comum que implica heterogênese, diferenciação, singularização, 
alteridade...[...]rede de saúde no âmbito de uma política pública é 
descentralizar qualquer aspecto nesse processo, é produzir uma rede que 
seja rizomática. E por que eu estou chamando de rizomática? Porque ela é 
transversal, porque ela é multisetorializada  ´[...] ela não tem centro e ela se 
faz por conexão. E como é que ela vai se conectando para se afirmar nessa 
potência de movimentação, quebrando territórios de saberes altamente 
demarcados e quebrando aquilo que é do médico, aquilo que é do 
enfermeiro e aquilo que é do psicólogo...  produzir redes é produzir relação 
transdisciplinar...” (Gestor) 
 
“... Acho que o esquema de horários precisa ser modificado. Aguarda-se 
muito na recepção, pede-se para que se chegue cedo, e, no entanto, só entra 
para a quimioterapia horas depois. Não sei se o problema é da recepção ou 
do controle da enfermagem lá dentro...” (Usuário) 
 
“Eu tive ajuda de um conhecido que trabalha aqui. Deve ter influenciado... 
com isso pode ter sido mais rápido; né? Tem gente que não tem 
conhecimento, aí fica mais difícil, até conseguir uma vaga... [...] Acredito 
que para mim realmente foi mais fácil, principalmente por ter sido indicada 
por alguém daqui de dentro. Em tão pouco tempo consegui muitas coisas, o 
que para outras pessoas sem privilégio é muito mais difícil. Tenho muita 
pena, porque tem tantos pacientes querendo e não tem suporte para atender 
a todos prontamente. Também, não há divulgação de onde podem ser 
atendidos, tanto aqui ou em outros hospitais. Falta esclarecimento para 
todos, tem tantos carentes que procuram e não acham onde podem ser 
atendidos, que o tempo passa e a doença piora. É necessária uma 
divulgação maior dos serviços disponíveis para que não demore tanto nessa 
procura”. (Usuário) 
  
“É importante, também, o vínculo entre si, dos médicos daqui, com outros 
médicos de fora, para conversar sobre o paciente, com o prontuário 
rodando entre os profissionais dos diversos serviços e poder se encaminhar 
aqui para dentro do próprio hospital. Outro dia precisei de um 
ginecologista e recebi um papel para me dirigir ao posto, fui mandada para 
outro lugar de fora. Isto gera outro problema para o paciente: será que 
aquele médico do posto vai saber como tratar, principalmente por ter sido 
encaminhado por uma universidade?”. (Usuário) 
 
“... não estou falando de saber médico, saber “psi”, saber da enfermagem... 
mas, que eles possam conversar de forma a não se fecharem e como um 
interfere no outro. E como é que ai a gente produz um conhecimento que 
não é nem meu, nem seu e nem dele, isto é rede” (Profissional) 
 
 
 “Quando retornei da radioterapia, conheci outras pessoas aqui dentro e eu 
até pensei que era uma questão de amizade, que o pessoal tinha por mim, 
mas quando percebi aqui o tratamento, é generalizado, é geral, fazem isto 
com todo mundo, eu acho sensacional”. (Usuário) 
 
 ”Veja bem, aqui no setor de oncologia eu não tenho nenhuma dificuldade, 
nem para ser consultado pelo profissional e muito menos para realizar os 
exames laboratoriais. Os exames de imagem são mais problemático, porque, 
infelizmente, muitas vezes não tem profissional, o quadro é limitado ou 
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existe ausência dos profissionais que atuam na área dos exame de imagem. 
Mas, independente de ter demorado um pouco mais para realizar ou muito 
para receber o resultado... os exames de imagem... eles pedem em média uns 
30 dias para retirar o resultado. Você imagina paciente que tem um linfoma, 
faz um exame de imagem para avaliar qual o estágio do tumor e tem que 
esperar 30 dias.Os trinta dias podem ser o tempo necessário para assinar o 
atestado de óbito. (Usuário) 
 
“Então eu acho que esses exames de imagem... eles têm um prazo muito 
grande, tanto de marcação - marcam com uma distância muito grande de 30 
ou 40 dias - como para retirar os resultados em 30 dias. Então eu acho que 
essa parte é deficitária e ela precisa ser melhorada. Do ponto de vista dos 
profissionais que, no caso especifico cuidam do meu caso, eu só tenho 
elogios a fazer, só”. (Usuário) 
 

A questão que se enuncia nessa última categoria de análise diz respeito aos processos 

desenvolvidos em rede, envolvidos com trabalho na área da saúde oncológica. Implicados 

com a produção da integralidade nas ações efetuadas nesse campo de atuação. Essa produção 

se formaliza a partir de uma estrutura de rede, seguindo um formato organizacional 

sistematizado e hierarquizado. Porém, através dos discursos, outra perspectiva de rede 

também se exprime frente àquela que se constrói a partir dos processos relacionais e das 

conexões produzidas subjetivamente nos cotidianos de saúde aqui apresentado. Uma tentativa 

que indica o desenvolvimento de trajetórias de saúde que se caracterizem pela composição 

com o que é necessário para a continuidade dos diversos projetos terapêuticos constituídos no 

cotidiano de trabalho referido no presente trabalho. 

Essas produções, de certa forma, caracterizam as trajetórias desenvolvidas na 

perspectiva de acesso ao cuidado de forma integral. Todavia, na expressão de alguns 

discursos, no cotidiano oncológico dessa UNACON, tensões, enfrentamentos e angustias, 

exprimem demandas requeridas e reprimidas, com dificuldades na subsequência dos 

atendimentos necessários, que nem sempre são prontamente disponibilizados em alguns 

serviços.  

As diferentes lógicas de rede, aqui expressas, efetuam-se como um operador de 

realidade que movimenta as práticas de saúde. Ora favorecendo uma perspectiva vinculada à 

autonomia e à liberdade. Ora pela reprodução de regras e normas indiferenciadas, que 

adaptam e normalizam condutas, abolindo a diferença e a diversidade, assumindo modos 

conservadores de pensar, sentir e agir. Essa última lógica se traduz por funcionamentos 

instituídos, desenvolvidos por estruturas, refletindo um processo hegemonicamente 

produzido. 
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Acredita-se, com base nos discursos cartografados nesse trabalho, que as práticas de 

saúde na área oncológica desenvolvida nessa UNACON, se estabelecem por tensão cotidiana, 

provocando em alguns momentos, processos de desterritorialização entre os agentes dessa 

produção de saúde, favorecendo movimentação com saídas diferenciadas, daquelas 

previamente determinadas. Situações que expressam outros caminhos e desvios para soluções, 

frente às demandas constituídas no momento do encontro em saúde. Um certo movimento que 

descaracteriza as condutas cristalizadas que, muitas vezes, favorecem interrupções  e 

dificuldades na linha do cuidado integral. Essas questões, aqui, ganham amplitude nas vozes 

dos profissionais, gestores e usuários, que participaram dessa pesquisa, quando estes 

problematizam questões de ordem organizacional, estrutural, mas, também, de ordem 

relacional no percurso do cuidado oncológico. 

Ficam evidentes, por vezes, as dificuldades para a inserção nos critérios de 

atendimento propostos, já que o arranjo organizacional define um sistema orgânico, 

estruturando os serviços assistenciais burocraticamente, dentro de uma formatação indiferente 

ao que pode ser estabelecido micro politicamente.    

Essas questões se agravam na medida em que, por ser o câncer uma doença crônica, 

não só existe a dificuldade de acesso inicial, mas, também, a dificuldade para a continuidade 

dos atendimentos posteriores. 

 

“O sistema está precário. O primeiro grande problema é esse tempo entre o 
diagnóstico e a paciente chegar aqui. Às vezes, nesse intervalo, quando ele é 
muito longo, e, normalmente, é longo; a doença progride. Já peguei 
paciente, aqui, que teve diagnóstico com biópsia e somente um ano depois 
foi ter a primeira consulta, pelas próprias falhas do sistema e obviamente a 
doença vai progredindo. O tumor, “bonzinho”, ele fica às vezes em estado 
latente, que é bom para o paciente, mas tem tumores extremamente 
agressivos, que mudam o estadiamento da doença,  enquanto a paciente não 
chega aqui”.(Profissional) 
 
“A grande dificuldade que estamos tendo por aqui é com o tratamento 
cirúrgico, porque o câncer de mama ainda é uma neoplasia cirúrgica. 
Cirúrgica,  por quê? Porque ou você vai fazer uma cirurgia primária ou vai 
fazer a cirurgia depois da quimioterapia... Só que os nossos recursos, 
principalmente de pessoal, são precários. Agora mesmo, saiu uma ordem de 
serviço da direção, diminuindo 50% o número de leitos do hospital”. 
(Profissional) 
 
[...] “cada vez se torna mais difícil marcar as cirurgias e elas sendo 
retardadas, faz com que a doença progrida”. (Profissional) 
 
“... acho que esses exames de imagem têm um prazo muito grande, tanto de 
marcação -  marcam com uma distância muito grande de 30 ou 40 dias- 
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como para retirar os resultados em 30 dias. Então eu acho que essa parte é 
deficitária, ela precisa ser melhorada”.(Usuário) 
 
“ Você imagina o paciente que tem um linfoma, faz um exame de imagem 
para avaliar qual o estágio do tumor e tem que esperar 30 dias. Os trinta 
dias podem ser o tempo necessário para assinar o atestado de óbito”. 
(Usuário) 
 
“Volto a afiançar, é uma via crucis a chegada do paciente, a determinação 
do diagnóstico, o estadiamento, o início do tratamento... Realmente são 
etapas extremamente lentas a meu ver, extremamente abaixo de uma 
suficiência técnica esperada, no mínimo em países civilizados e 
desenvolvidos...  Teríamos que encurtar, encontrar atalhos para facilitar a 
vida das pessoas que chegam aqui”. (Profissional) 
 

De toda forma, os discursos acima enunciados demonstram que ao processo do 

cuidado oncológico encontram-se implícitas dificuldades, que provocam perdas irreparáveis 

nas trajetórias do usuário com câncer do UNACON/HUAP. 

 Nesse sentido, a lógica que se imprime é de uma rede orgânica onde a assistência 

oncológica nem sempre alcança as demandas constituídas pelos agentes dessa produção de 

saúde. Os aspectos próprios, constituídos na relação efetuada no cuidado em saúde, nem 

sempre são entendidos como constitutivos e preponderantes para a construção do projeto 

terapêutico singular.  As prioridades e estratégias emanadas para a viabilização dos processos 

organizacionais e de estruturação assistencial, nem sempre respondem, prontamente, às 

demandas que vão se constituindo no micro cotidiano de saúde. Essa configuração toma um 

formato, onde a lógica de rede é remetida a um sistema orgânico, inserido em um sentido 

funcional e normalizador, como podemos perceber através das entrevistas citadas 

anteriormente.  

Mas, como já dito anteriormente, não se pode deixar aqui de expressar que, em vários 

outros momentos das entrevistas, se exprime um esforço, uma movimentação diferenciada, 

relacionada às produções próprias, constituídas, no próprio cotidiano de saúde em referencia 

nesta pesquisa. Indica um sentido outro de rede, como definida por Deleuze e Guattari, 

(1996), que se referem a sistemas abertos constituídos em fluxos, compondo-se em conexões 

e agenciamentos diversos, que se fazem e desfazem constantemente, de acordo com a 

movimentação singular das relações que se estabelecem em cada encontro em saúde.     

Implicando a construção de um plano comum, envolvendo o projeto terapêutico singular, 

requerendo o estabelecimento de relações de aliança, não pressupondo o julgamento de uma 

unidade transcendente, mas o estabelecimento de negociações, das quais emanam decisões a 

serem tomadas para a concretude do cuidado singularmente necessário.  Nesse âmbito, redes 
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rizomáticas, na expressão Deleuzeana (1996), não fixas, mas dinâmicas e construídas a partir 

de processos plurais, que ao convergirem em algum ponto, produzem um nó, que dispara 

sentidos, direcionando possibilidades geradoras do cuidado integral em saúde.  
[...] rede exatamente que produz movimentação, que não tem início, meio e 
fim, mas é uma rede que está o tempo todo se fazendo por conexão (Gestor).     

 
 [...] Política Pública ela é aquela que efetivamente afirma esse comum, que 
não se volta para a homogeneidade, que não se caracteriza por qualquer 
tipo de verticalidade autoritária, modo de funcionamento autoritário, 
porque são literalmente rizomáticas, onde não tem centro. (Gestor)). 

Assim, os fragmentos das entrevistas destacados, trazem uma ideia de rede que se 

forja através de processo constituído em um campo tensional de forças intensivas e 

heterogêneas, exprimindo diferença, singularidade e alteridade inerentes ao processo que se 

estabelece. Demonstra que, nesse processo, não há centro e forma pré-definida, configura-se e 

desconfigura-se a partir dos movimentos que vão se estabelecendo através dos fluxos, 

conexões e composições nas relações.  

Aqui os sentidos, desses discursos, exprimem processos que se integram na busca de 

novas conexões, liberando a ideia de redes de cuidado não formalizadas ou pactuadas a priori, 

mas, eficientes e direcionadas à produção de um cuidado partilhado.  Redes operadas a partir 

de um processo ético de transformação de si e do coletivo, constituídas numa relação 

horizontal e múltipla, engendrada por processos de pactuações micropolíticas, cuja produção 

se efetua a partir do afecto constituído, nas relações. Afecto, a partir do entendimento de 

Spinoza, em equilíbrio instável, numa produção afectiva, que se desenvolve e se potencializa 

na alteridade, na relação com o outro, gerando efeitos, algo novo, que ao produzir 

desassossego inserem linhas de fuga, a problematizar os modos de funcionamento instituídos, 

impostos, revigorando as diferenças e diversidades, tão necessárias ao cuidado que se 

diferencia em si mesmo.  
[...] na realidade, não é só o que está lá na linha de cuidado, essa forma de 
funcionamento da linha de cuidado, ela aporta o que eu vou chamar de uma 
certa franja de virtualidades que seriam possíveis, que podemos criar... Eu 
estou falando de uma dimensão instituinte das outras práticas... ( Gestor) 

Isto é, em alguns momentos, os processos de trabalho em saúde, aqui investigados, 

efetuam produções que promovem relações de acolhimento em redes quentes3 5 , que gera 

conversa entre equipes, formando pontos de conexão a partir do que é demandado no processo 

relacional estabelecido no cuidado em saúde, através de desterritorializações em fluxos e 

linhas de fuga. Deleuze e Guattari (2009).  
                                                             
35 Grifos referentes a uma das entrevistas realizadas com gestor, nessa pesquisa.  
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 [...] rede com uma abertura de comunicação, que eu estou chamando aqui 
de transversal, mas eu diria ampla, pegando aí  uma carona no que Guattari 
falou: que tira os nossos antolhos, que faz com que a gente possa 
efetivamente olhar para aquilo, se colocar naquilo de uma forma 
diferenciada, porque eu não vejo apenas aquilo que os antolhos me fazem 
ver...  Significa tirar os antolhos e ter um olhar crítico sobre esse modo, 
como esses processos se conectam. (Gestor.) 

  

Em suma, as entrevistas propiciam entender que uma diversidade em torno do 

conceito de rede aqui se expressa, havendo nesse cotidiano, várias vertentes que influenciam 

processos diversos, ora criando possibilidades da produção de projetos terapêutico singulares, 

necessários e próprios a cada situação de saúde, constituídos através de possíveis, na 

movimentação micropolítica. Processo relacional, capaz de gerar implicações, movimentando 

outros agenciamentos, proporcionando um cuidado mais efetivo, potencializado na 

perspectiva de saúde em torno de uma vida ativa. Ora, em outros momentos, observa-se uma 

perspectiva de rede que sustentam territorialidades, reproduzindo processos burocráticos que 

emperram a integralidade do cuidado oncológico. 

 

 

 

5ª Abertura - O dispositivo “rede” como um operador de realidade 
nas práticas de saúde.  

“No ocidente a árvore plantou-se nos corpos, ela 
endureceu e estratificou até os sexos” Deleuze e 
Guattari, (2000, p.29). 
 

 

 Modelo estrutural: Eixo genético – Arborescente 

No decorrer da história do ocidente, é possível identificar a existência de uma 

tendência arborescente, que se fundamenta no pensamento platônico, a partir da ideia de 

separação, oposição, polaridade e divisão, até hoje utilizada em vários âmbitos da vida, 

incluindo até mesmo a própria formação do pensamento ocidental. Pensamento platônico que 

se baseava em verdades absolutas, referida à essência das coisas – invariante, a-histórica, 

transcendente, modelar. Priorizava a dualidade, em especial, entre corpo e mente, remetendo a 
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uma unidade transcendente, diferindo, por este e outros aspectos, do movimento, da diferença 

e da multiplicidade tão caros à produção dos processos imanentes. 

E essas características de separação e compartimentarização se estendem até os dias 

atuais a todas instancias da vida, podendo ser remetidas, inclusive, próprias às estruturas 

organizacionais hierarquizadas, num sentido normativo e funcional, onde prevalece um 

modelo, nesse caso, de rede, cunhado administrativamente a partir de um centro organizador. 

Nessa perspectiva, as redes são fabricadas e funcionam burocraticamente, fundamentando  

temporal e espacialmente  a dinâmica da organização, em função de sequências previamente 

estabelecidas, que partem de ponto gerativo.  Essa noção de rede, segundo Deleuze e Guattari 

(2009, p. 21), se expressa a partir de “um eixo genético como uma unidade pivotante objetiva 

sobre o qual se organizam estados sucessivos...”. Articula-se de forma extensiva e 

organicamente configura uma perspectiva de equipamento centrípeto, ou seja, dirigido para 

um centro, dimensionando estruturas uniformes. “Do eixo genético ou da estrutura profunda, 

dizemos que eles são antes de tudo princípios de decalque, reprodutíveis ao infinito”. Trata-

se, portanto, de uma lógica arborescente, onde a articulação é hierarquizada, reprodutora de 

modelo dado a priori. (idem, p.21). 

Fleury e Duverney (2007), ao se reportarem às  redes de saúde, entendem que o termo 

rede vem se reconfigurando a partir da estratégia de regionalização da política de saúde e vem 

assumindo um formato que ganha “proeminência como arranjo interorganizacional para a 

formulação e execução de políticas públicas” (2007, p.07). Desvia-se, assim, das 

características anteriormente implementadas, expressas “nos organogramas dos ministérios, 

secretárias e organizações unitárias” (idem).  

Logo, a noção de rede, segundo os mesmos autores, a partir da Constituição Federal de 

1988, ganhou uma nova dimensão, sendo determinadas outras configurações, intensificando-

se diante das transformações ocorridas no sistema de saúde brasileiro. Com o movimento da 

reforma sanitária e a consolidação do SUS, ao processo de gestão foram sendo introduzidas 

novas instâncias e configurações, ampliando-se os vínculos, no âmbito das políticas de saúde.  

Estratégias se desenvolveram, nesse cenário, para viabilização da atenção em saúde de forma 

resolutiva, através de propostas de maior grau de acessibilidade e integralidade da população. 

Ao mesmo tempo, tornou-se necessária uma maior articulação da rede de saúde, composta por 

uma diversidade institucional, “caracterizada pela dependência mútua, visto que nenhum ator 

detém o controle dos recursos e do processo total” Fleury e Duverney (2007, p.126).  

 Estes mesmos autores indicam que a estruturação e organização assistencial do 

sistema de saúde brasileiro fundamentam uma noção de rede que impulsiona e intensifica a 
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interdependência entre as unidades de serviço, dentro da perspectiva de diretriz operacional, 

configurando e delimitando áreas, definindo fluxos interativos, intensificando relações de 

intercâmbio e determinando a hierarquização dos serviços. Envolve, portanto, o sistema de 

saúde, na organização de sua oferta de serviços e a sua sustentação. Sob esse aspecto, refere-

se às políticas governamentais estrategicamente articuladas para a integração de unidades de 

serviços, compondo o planejamento necessário e favorável a funcionalidade da rede 

assistencial. 

Estabelecem-se, dessa forma, padrões e diretrizes, compostos por processos de 

subjetivação, configurados a partir do contexto atual biopolítico contemporâneo, reproduzindo 

valores e ações hegemônicas, muitas vezes, em descompasso com a heterogeneidade que 

compõe os encontros de saúde. Tais descompassos são expressos nesses cotidianos, através de 

inúmeras dificuldades, entre elas, as de acesso aos serviços, que nem sempre são prontamente 

efetivados, assim como, outras, que dizem respeito às longas trajetórias de saúde, muitas 

vezes, emperradas improdutivas, onde a integralidade da atenção em saúde se dilui na busca 

de resolubilidade.  

Nestes termos, Pasche (2009, p.2) alerta para a necessidade do “combate ativo à 

biopolítica - às formas de controle e regulação de necessidades de saúde no contexto do 

capitalismo” e indica a necessária articulação entre os níveis macro e micro político, numa 

tentativa de escapar ao controle biopolítico exercido. Para tanto, ressalta a necessidade de dar 

passagem às diferenças, engendrando redes que se fazem e se desdobram na pluralidade dos 

processos de atenção a saúde, através da combinação que se efetue entre as “agendas no plano 

societal e do plano das interações e relações entre trabalhadores, usuários e gestores” (idem ao 

anterior). Processo que provoca uma implicação micropolitica e busca viabilizar um plano comum, 

estabelecendo o cuidado integral de modo criativo e resolutivo através de redes produzidas a 

partir do que é demandado nos cotidianos de saúde. Redes, que ao constituírem realidades, 

desdobram linhas, transversalizando diversidades e complexidades dispersas, produzindo “[...] 

linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de 

fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação” Deleuze e Guattari (2009, p. 

11). 

Posto isso, compreende-se, através desses autores, que nos cotidianos de saúde, onde 

as práticas de saúde se tornam concretas, há o atravessamento de heterogeneidades, dispostas 

em circuitos e fluxos, o que remete a uma ideia de rede, móvel, assimétrica e incompleta, 

demandando lógicas de funcionamento plurais. Difere, portanto, de uma cultura de 

funcionamento, onde as condutas são de modo transcendente normativas, mensuráveis e 
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previsíveis, na maioria das vezes, não cabendo diferenciações a outros modos de sensibilidade 

e de existência, pois se apóiam por processos hegemônicos instituídos, prevalecendo normas 

previamente configuradas.    

 Requer, portanto, atenção aos processos de subjetivação, numa produção que avalie 

constantemente e identifique àqueles que provocam a dispersão de uma construção própria a 

partir da singularidade das relações cotidianas de saúde. Fortaleça, sim, as implicações que 

produzam “vínculos” e que inclua a diversidade expressa na demanda produzida na diferença, 

operadas no micro processo relacional que evolve o cuidado em saúde.   

 

 Um modo contemporâneo de pensar “rede” 

Deleuze e Guattari (1996) apresentam uma perspectiva outra à produção do 

pensamento, implicada às multiplicidades, diversidades e imanência dos processos, 

vinculadas a certa filosofia, que é produzida de forma intensiva, na perspectiva da diferença. 

O que difere do esquema arborescente, que tem como lógica central, uma unidade conceitual, 

classificatória e reducionista, constituindo uma idéia segmentada do próprio individuo. 

Esses mesmos autores vão afirmar, portanto, que “no ocidente a árvore plantou-se nos 

corpos, ela endureceu e estratificou até os sexos” Deleuze e Guattari, (2000, p.29), 

arraigando-se a uma noção cristalizada e unívoca do pensamento, indiferente aos fluxos, 

conexões e encadeamentos. À diferença disso, vão desenvolver, por exemplo, uma outra 

noção de rede criada na inter-relação e estabelecida nos encontros engendrados na dinâmica 

da vida, envolvendo o individuo numa multiplicidade de tensões, infinitamente interligadas 

por interferências recíprocas. Uma outra lógica, que se constitui assumindo características de 

interdependência e contingência, exprimindo o próprio movimento complexo existencial.  E 

esse movimento que, ao mesmo tempo, sustenta fluxos não lineares, cria direções e linhas 

diversas, em constante transformação. Compõe uma dinâmica plural que engendra 

possibilidades, não diferindo em alternâncias, mas constituindo-se por múltiplicidades que 

acolhem barreiras e acessibilidades diferentes. Dessa forma, produzem outros sentidos, que se 

fazem e refazem a partir das conexões que vão se efetivando, numa diversidade de formas, 

acolhendo a produção horizontal e transversalizando processos.  

Para aqueles autores, a dinâmica intensiva aproxima-se da ideia de rede, vinculada e 

inspirada à temática do rizoma, “num rizoma, não existem pontos ou posições, como se 

encontra numa estrutura, numa arvore, numa raiz. Existem somente linhas”, compondo-se 

em complexidades múltiplas, fluindo por um sistema aberto. Deleuze e Guattari (1996, p. 17). 
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Os princípios de conexão e de heterogeneidade, em especial apresentados por aqueles 

autores em Mil Platôs (1996), compõem com certas características aproximativas da ideia de 

rizoma, já que “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-

lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma ordem.” Deleuze e 

Guattari (1996, p. 15). Nessa perspectiva, a “rede” apresenta-se como um dispositivo, 

agenciador acêntrico, inserido na ideia de coletivo dentro de um plano de movimento 

continuo, subjetivamente produzido.  Compõe-se por relações e conexões heterogêneas, 

formadas por fluxos, misturas, cujas entradas e saídas, sempre são múltiplas. Deleuze e 

Guattari (1996, p. 22). 

Ainda aqui, evocando o pensamento de Foucault (1986) como mais um aliado, pode-se 

afirmar a necessidade de se perceber diferentemente do que se vê, ousando descaminhos, 

articulando movimentos a outros esforços, que componham com agenciamentos produtores de 

outras conexões, para exprimir uma ideia de rede que se faz a cada passo, a partir de 

heterogeneidades e composições próprias, diferentemente do que vem instituído e moldado 

hegemonicamente. Uma rede, que desarticule aspectos padronizados, funcionamentos 

instituídos, desenvolvidos de modo estruturante, hegemonicamente produzido, para a 

constituição de [...] linhas de fuga e intensidades, agenciamentos maquínicos e seus diferentes 

tipos, os corpos sem órgãos e sua construção, sua seleção, o plano de consistência, as 

unidades de medida em cada caso. Deleuze e Guattari (1996, p.12).  Um processo que, ao se 

desenvolver, produza efeitos afectivos, gerando possibilidades de aberturas em linhas de fuga, 

numa produção micro política. Tudo isto pode configurar “um acontecimento microscópio 

estremecendo o equilíbrio do poder local” e desestabilizar, modos endurecidos, que impedem 

outras e novas formas de transformação.  Deleuze e Guattari (1996, p. 25). 

Assim, a perspectiva de rede, aqui privilegiada, que reporta fluxos afectivos, implica-

se a um processo intensivo, em constante construção, instaurando possibilidades numa certa 

virtualidade que se expressa transversalmente, requerendo uma abertura de comunicação, para 

que afecções se expressem em efeitos e constituam uma produção ativa e criativa, engendrada 

na multiplicidade, que se diferencia, na própria organização. Pode se dizer, no rastro de 

Spinoza, que esses processos se manifestam nos e pelos encontros, onde o afecto é produzido, 

implicando uma variação intensiva, diretamente relacionada ao aumento ou diminuição das 

nossas potências. Construção que, ao se estabelecer, provoca efeitos, transformando o que 

estava anteriormente determinado, numa dinâmica, única, produtora de relações que 

provocam dinâmicas a favorecerem a criação, tão necessárias a esses processos. 
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Considerações para novas aberturas 

As questões suscitadas nessa dissertação, e que aqui se configuram, não se limitam a 

conclusões, possíveis respostas, ou verdades absolutas, que estabelecem prescrições gerais e 

normativas. Ao contrário, desdobra-se na perspectiva de disparar e movimentar interrogações, 

inerentes aos problemas evidenciados nos processos que envolvem a linha do cuidado 

oncológico na UNACON/HUAP. Busca abrir outras ideias e novas dimensões de discussão e 

traz para cena, efetivamente, as inquietações, de profissionais e de usuários, advindas da 

insatisfação deflagrada no processo de produção de saúde, quando não é possível prontamente 

encontrar respostas às variadas solicitações requeridas pelo projeto terapêutico singular. 

Inquietações dos profissionais, que, em seus cotidianos de trabalho, se defrontam com 

demandas concretas desses usuários com patologias crônicas  ─ egressas de vários pontos da 

rede hierarquizada de saúde que envolve a Região Metropolitana II. Usuários, nesse caso, em 

especial, os do Ambulatório de Oncologia UNACON/HUAP, que, na busca da integralidade 

em saúde e da resolutividade adequada, esbarram com diversas dificuldades em relação à 

continuidade da atenção e ao enfrentamento dos agravos da doença.  

Produção de desassossego e de confronto dos profissionais de saúde com tais 

obstáculos, que expressam, em realidade, a fabricação de um abismo entre o que está 

estabelecido pelas diretrizes do SUS e a efetiva prática cotidiana do cuidado em saúde pública 

a esses usuários.  Dificuldades de ordem micro e macroestruturais, que impedem ou 

emperram a linha de cuidado efetiva e resolutiva, na direção da construção de soluções, 

especialmente, diante dos agravamentos da doença. Uma realidade que, de diferentes modos, 

apontam para um paradoxo, isto é: se, por um lado, é preciso afirmar, como preconiza as 

diretrizes do próprio SUS, o processo de integralidade e a qualidade do cuidado; por outro,  

não há como negar a imensa dificuldade em concretizá-los em nossas práticas de cuidar.  

Essas obstruções ou emperramentos produzidos na própria estrutura institucional que 

envolve essa problemática gera, nesse inquietante cotidiano oncológico, uma reprodução de 

determinados modos de fazer, nas práticas de saúde. Processos burocráticos que dificultam a 

construção da integralidade desse cuidado direcionada ao usuário atendido no ambulatório em 

questão, produzindo, por vezes, um descompasso no fluxo e na dinâmica singularmente 

constituída, dificultando a construção do cuidado efetivo ao usuário com câncer. Usuário, 

esse, que traz uma problemática dinâmica, processada de forma diferente a cada dia, 
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engendrada a partir de multiplicidades e necessidades distintas, movida por relações que se 

estabelecem por processos afectivos cujos efeitos geram novos direcionamentos. 

Acompanhando a mesma lógica, porém, trazendo dados que ilustram o que ocorre na 

linha de cuidado oncológico a nível nacional, constata-se, através de estatísticas divulgadas 

por órgãos oficiais, como o INCA, que no Brasil entre o diagnóstico e o inicio do tratamento 

oncológico levam-se em média 170 dias para se estabelecer o acesso e a inclusão necessária 

nos serviços disponibilizados oficialmente. Diferentemente, em outros países, esse prazo 

acontece entre 6 a 15 dias.  (NAYLOR, 2012).  

 Esses dados demonstram que “o investimento em saúde pública no Brasil é muito 

inferior ao de outros países”. A lógica de estruturação e organização das ações de saúde; o 

grau de pobreza intensa e a dificuldade de acesso a estes serviços implicam, 

consequentemente, no avanço da doença. Ainda segundo dados do Inca, 70% dos usuários 

chegam aos serviços especializados com acentuado grau de comprometimento da doença, 

sendo assim direcionados para cuidados paliativos (NAYLOR, 2012).  

Essas estruturas que são produzidas e concebidas organicamente definem os perfis 

demográficos e clínicos, estabelecendo distintas tecnologias de saúde, mas constituem-se em 

relativo descompasso ao que é construído micropolíticamente, já que essas tecnologias são 

acessadas de forma desigual por diferentes indivíduos que delas necessitam. Ou seja, as 

estruturas organizativas mesmo difundindo uma perspectiva de articulação e integração entre 

as unidades de serviço, em sua lógica, se constituem e são conduzidas por condutas e 

procedimentos que se tornam habituais, às vezes cristalizados, dentro de valores produzidos 

pelos processos de subjetivação configurados no contexto hegemônico do capitalismo 

contemporâneo, desviando-se, dessa forma, do movimento singular desenvolvido nesse 

processo. 

Constata-se, assim, que o acesso inicial e a efetiva integralidade do cuidado ao usuário 

com diagnóstico de câncer, nem sempre se concretizam de forma resolutiva. Obstáculos são 

comprovados e se torna notório através dos discursos que compõem essa pesquisa. Colocar 

em análise tais situações é fundamental, o que aqui se concretiza através das interrogações 

produzidas por essa pesquisa, no desdobramento das questões acerca dos modos como são 

produzidas as práticas de saúde oncológicas e a possibilidade de construção de um cuidado 

relacionado com redes construídas em fluxos afectivos.  

Mas, para tanto, um certo estranhamento, escuta e olhar diferenciados, se faz 

necessário. Algo a desestabilizar os modos naturalizados de pensar e agir produzidos nos 

processos, que aqui tomamos para investigação, relacionados ao cuidado em saúde 
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oncológica.  Requer uma problematização dos processos que envolvem a ideia de rede tal 

como ela se apresenta numa tentativa de desnaturalizá-las. Significa entender, ainda, que os 

processos de saúde são datados historicamente, localizados num espaço e num tempo 

específicos, perpassados por relações de poder, abrangendo conexões múltiplas, heterogêneas, 

com possibilidades da produção de pontos de associação coletiva, numa dinâmica que se 

produz, mas também se é produzido de modo simultâneo, na horizontalidade e 

transversalidade dos processos de saúde e doença.  

E, ainda remeter o sentido de rede, a partir da constituição de realidades, a desdobrar 

linhas, que transversalizem diversidades e complexidades dispersas, entendendo que os 

processos requerem atenção constante para a identificação daquilo que vem implícito nas 

produções que vão se constituindo, ora por estratos, territorialidades, ora por linhas de fuga, 

movimentos de desterritorialização e desestratificação. Movimentos que são produzidos 

constantemente dentro de uma dinâmica que precisa ser entendida em sua virtualidade e em 

processos, possibilidade de produção de novos rumos e trajetórias na área da saúde. Deleuze e 

Guattari (2009, p. 11). 

Portanto, reafirmamos, essa dissertação tem como intuito, considerar os sentidos 

produzidos nesse cotidiano de saúde. Sentidos, esses, estabelecidos no encontro, meio de 

proliferação, de multiplicidades, onde corpos expressam sua potência de afectar e ser 

afectado. Isto é, processos de subjetivação que se traduzem, seja na direção do controle, como 

se refere Foucault aos estados de dominação, ou na ampliação das condições que possibilitam 

novos modos do pensar e do agir. Modos produzidos na experiência de si que provocam 

deslocamentos e desestabilizações do instituído, potencializando devires e convocando à 

criação de outras formas de fazer saúde.  

Dessa forma, novas possibilidades de agenciamento, viabilizados por linhas de fuga, 

que produzem, nas práticas mais endurecidas, multiplicidades em sua potência de desvios e 

rupturas.  Possibilidade de que outro plano se desdobre, na ordem do problemático e das 

intensidades. Deleuze e Guattari (1996). Nele, há a predominância de linhas flexíveis, 

compostas por fluxos e conexões, operando através do devir, produzindo interferências 

múltiplas na subjetivação majoritária, convocando a uma vida plena.  Expressão dos modos, 

que certamente estariam envolvidos na convocação de diversas experimentações, afirmadas e 

alinhadas, no real, numa atitude crítica de si mesmo, correlacionando às singularidades da 

linha do cuidado oncológico a novos modos de agir em saúde. Um processo que envolve 

elementos heterogêneos que se desterritorializam de forma recíproca, formando modos 

originais de existir e de pensar. 
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Nesse contexto, a aliança com a perspectiva teórica dos autores anteriormente citados 

possibilitou ampliar e produzir demandas, pondo em análise os processos de gestão pública  

do trabalho em saúde oncológico tal como funcionam hoje. Através dessa análise, demonstra-

se que, em alguns momentos, processos inflexíveis e homogeneizantes prevalecem 

institucionalmente nos cotidianos de saúde, reproduzindo dispositivos hegemônicos, 

indicando desdobramentos verticalizados, que dificultam a mobilidade de outros modos de 

pensar e fazer saúde. Esses processos de subjetivação dominantes, sustentados por leis 

universais e prescrições gerais indiferenciadas, muitas vezes, burocratizam e influenciam a 

produção das práticas de saúde, dificultando a integralidade desse cuidado. Situações 

constatadas através da pesquisa aqui implementada, que se constitui como tentativa de 

ampliar o entendimento do sentido dado ao cuidado, tanto daquele que cuida, quanto daquele  

que planeja estruturando as ações de saúde, mas, também e especialmente, do  próprio usuário 

que se encontra envolvido por esse cuidado.  

Trata-se, portanto, de afirmar a necessidade da produção de resistências aos modos 

hegemônicos e homogêneos de ser e fazer, a se efetuar nas micro-ações cotidianas do trabalho 

em saúde, a partir de uma construção singular, que, se propondo abrangente e horizontal, 

exprima as diferentes e múltiplas dimensões, aqui efetivada, no encontro que se estabelece 

entre os diferentes agentes na ação do cuidado em saúde. E, de certa forma, produzir um 

desvio ao que se encontra estabelecido nas regras e normas desenvolvidas no cotidiano dessas 

práticas de saúde, nos dias atuais. Uma tarefa desafiadora que requer outra forma de 

compreensão dos processos maquínicos da produção subjetiva desenvolvida 

hegemonicamente. Nesse desvio pode se produzir o que é necessário, em processos de 

resistência, envolvendo dentre outras coisas, a produção afectiva, numa experimentação 

metaestável, implicada ao mais alto grau de desterritorialização, indiferente ao 

reconhecimento ou a reprodução das formas já dadas. Uma implicação micropolítica, onde a 

produção desejante atravesse as constituições dos modos de viver e de sentir daqueles agentes 

que constituem a produção da saúde oncológica, numa conjugação de forças que, 

reciprocamente, provoquem, nesse encontro heterogêneo, no cotidiano de saúde, novos modos 

de fazer saúde.   

Nesse entendimento, processos se efetuam provocando novos modos que podem se 

constituir, como aberturas, para outras formas de se produzir saúde, potencializando o projeto 

terapêutico singular, a partir de uma visão vibrátil, em ato, em cada encontro, compartilhando 

os diferentes saberes, implicados com a lateralidade, circularidade e a transversalização, 

dentro de outra perspectiva de trabalho em rede.  Ou seja, a partir de um olhar diferenciado, 
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do que está posto, possibilidades de desestabilização dos processos cristalizados, numa 

construção que envolve outros direcionamentos, constituídos subjetivamente no próprio 

encontro de saúde. Possibilidades da criação de outras e novas articulações, em redes 

transversais de cuidado, concebidas em outras perspectivas e relações.  

Assim, as questões levantadas e a produção que se efetivou através desse trabalho de 

mestrado, não se referem a respostas prontas ou modelos a serem seguidos, mas apontam 

interrogações para a constituição de novas aberturas, requerendo um olhar diferente, sensível 

e vibrátil, conectado ao coletivo, a ser constituído de forma molecular e múltipla, para a 

passagem de fluxos que liberam diferenças nos próprios processos de saúde.  Possibilidades 

de construção por conexão, implicadas à problematização e ao mapeamento das diferentes 

linhas que circulam nesse âmbito, por vezes sedentárias, direcionados aos padrões 

hegemônicos, reprodutores de práticas aquém das produções heterogêneas. Ou, flexíveis, 

sedentas por linhas de fuga ao que já vem instituído, movimentadas por desterritorializações e 

pelo devir.  Processos de desestabilização e criação de outros mundos, para a constituição de 

relações cujas alianças se constituem na diferença, em um plano de proliferação, de relações 

de forças, que, ao se desestabilizar, fragmenta-se em devires (Deleuze, 2004). Conotação 

positiva, na abertura de possíveis, uma forma de resistir à subjetividade imposta e 

homogeneizante.  

Trata-se, como se referem Deleuze e Guattari (2004), de experimentações múltiplas, 

enquanto estratégia principal da micropolítica, e, sendo assim, o quanto o desejo se expressa, 

deixando evidências de sua potencialidade e conectividade com a vida, se contrapondo aos 

processos de assujeitamento. 

Nessa direção, como nos diz Pasche (2009, p.2), é fundamental aquecer as discussões 

“sobre a natureza das práticas de saúde, a agenda do SUS está quase toda direcionada para 

questões macropolíticas, sobretudo para o financiamento, que, embora seja estratégico, não 

deveria redundar em toda agenda e tarefa política do SUS”. Pôr em análise as práticas de 

saúde significa lidar com os modos de subjetivação, hegemônicos, ao mesmo tempo, com a 

produção de singularidades que se conectam por processos e devires operando aberturas à 

multiplicidade e com a disponibilidade afectiva mútua. Possibilidade de constituição de redes 

de conexões transversais de fluxos heterogêneos, que produzem transformações nos territórios 

existenciais constituídos.  

Essa pesquisa, portanto, constituiu-se na construção de um desafio implicado com a 

ampliação do entendimento dos fatores determinantes que produzem, em alguns momentos, 

obstáculos na linha do cuidado oncológico, que se inclina às maquinações produzidas 
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subjetivamente. Mas, também, busca indicar novas formas de construção, na afirmação de 

linhas de fuga, na contramão do que é normatizado e instituído, imposto pretensamente, de 

forma universal. Desafio, que se transforma em implicação, com outros modos de produzir 

saúde, em redes engendradas micropolíticamente, por meio de movimentos e fluxos 

semióticos, interligações e aberturas que se produzem em afectos e podem direcionar a efetiva 

integralidade do cuidado oncológico.  

  Dessa forma, é fundamental interrogar as relações transcendentes em sua perspectiva 

vertical. Constituir dispositivos de afirmação de uma política pública, não se reduzindo a 

política de governo ou de estado, mas requerendo uma política na direção da construção de 

um plano comum, comprometido com a heterogênese, diferenciação, singularização e 

alteridade, que sustenta o coletivo na construção de ações de saúde, implicando devir na 

constituição desse comum. Uma forma de produzir transformações e interferir na dinâmica 

institucionalmente instituída na atenção a saúde. Perspectiva, segundo Pasche (2009, p.2), 

comprometida com a diferença, que se amplia através do cuidado integral, gerando ações que 

provocam a autonomia das pessoas no cuidado de si, ou seja, micro processos produzidos 

instituintemente nos próprios cotidianos de saúde. 
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ANEXO 

              UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTIUTO DA SAÚDE DA COMUNIDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

               Linha de pesquisa: Planejamento, Educação e Avaliação em Saúde. 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO, CIÊNCIA E LIVRE CONSENTIMENTO 
PARA REALIZAÇÃO DE  PESQUISA 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
“Problematização dos fatores que interferem na linha do cuidado junto ao usuário com 
patologia oncológica: Uma proposta de intervenção em rede, a busca por uma ética a favor 
da vida”. 

Pesquisador responsável: Valéria do Carmo Ramos 

Equipe de trabalho: Maria de Fátima Lima Muniz  

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (021) 26299351 – (021) 26299352 – (021) 26299343 – (021) 
26299003 

Esclarecimentos, Riscos, Benefícios e Consentimento Voluntário. 

1- O projeto de pesquisa “Problematização dos fatores que interferem na linha do 
cuidado junto ao usuário com patologia oncológica: Uma proposta de 
intervenção em rede, a busca por uma ética a favor da vida.”, promovido pelo 
Instituto Saúde da Comunidade e pelo HUAP - Serviço Social, da UFF, visa 
compreender as questões que dificultam, ou mesmo impedem, a efetivação do 
cuidado posterior e subsequente ao usuário do Ambulatório de Oncologia do 
HUAP-UFF, contribuindo para dar visibilidade ao descompasso e ao jogo de 
forças, micro e macro-políticas, implicados com tais dificuldades encontradas na 
linha de cuidado, ao usuário desse ambulatório, como fragmento da realidade do 
município de Niterói. Uma compreensão que poderá resultar no enriquecimento 
das práticas ligadas a linha do cuidado aos usuários do ambulatório de oncologia 
do HUAP-UFF, e servir como uma possível reorientação para essas ações na rede 
pública de Niterói e, também, na de outros municípios de nosso estado.  

2- Essa pesquisa irá colher depoimentos de usuários, profissionais e gestores, sobre a 
linha do cuidado oncológico nas práticas de saúde. O resultado dessa coleta será 
apresentado, especialmente, através da dissertação de mestrado junto ao Programa 
de Pós Graduação em Saúde Coletiva da UFF, e, também, em produção de texto 
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escrito a ser publicado em revistas especializadas. Os textos publicados serão 
divulgados junto à sociedade através de seminários, debates e atividades afins. 

3- Após os participantes, voluntários, prestarem todas as informações necessárias à 
equipe quanto aos seus dados pessoais, principalmente em relação ao tipo de 
vínculo que estabelecem com o HUAP - usuário, gestor, profissional - e também 
de ter informado o horário disponível para a realização de seu depoimento – serão 
prestadas as seguintes instruções e informações: 

- Os participantes voluntários participarão de entrevistas individuais, que 
serão gravadas , onde serão convidados a darem seus pontos de vista acerca 
do tema da pesquisa; 

- Será necessário que os participantes voluntários respondam, da maneira 
mais clara e autêntica possível, as perguntas que lhes serão feitas pela 
equipe responsável pela pesquisa; 

- Participando desse estudo, os voluntários poderão colaborar para a maior 
compreensão e consequente melhoria das práticas de atendimento e de 
cuidado no HUAP-UFF e nos demais serviços públicos de saúde de Niterói 
e também de outros municípios de nosso estado; 

- Serão mantidos em sigilo os possíveis problemas pessoais que forem 
observados pelos pesquisadores, de modo a não trazer qualquer prejuízo 
aos participantes envolvidos nesse trabalho; 

- Haverá a possibilidade de publicação dos resultados dessa pesquisa em, 
revistas, trabalhos e congressos científicos; 

- Os participantes voluntários obterão informações atualizadas durante a 
realização da pesquisa em questão, ainda que isto possa afetar a sua 
vontade de continuar dela participando; 

4- Quanto aos possíveis riscos acerca da participação na pesquisa, não foi 
identificado qualquer um risco que justifique a adoção de medidas protetoras, tanto 
em relação aos participantes voluntários quanto à comunidade do HUAP. 

5- A permanência do participante voluntário nessa pesquisa estará condicionada ao 
seu desejo de continuar na mesma. Portanto, a qualquer momento, poderá retirar o 
seu consentimento, deixando de participar da pesquisa em questão, sem que com 
isso traga qualquer tipo de prejuízo à sua relação com o HUAP - UFF. 

6- Esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será apresentado em duas vias, 
de igual teor. Devidamente assinadas, uma delas deverá ficar com o participante-
voluntário e a outra, com o pesquisador da UFF, para posterior arquivamento.  

Finalmente, além das informações acima mencionadas – que serão lidas em sua totalidade e 
com as quais os participantes voluntários precisarão concordar definitivamente, serão 
concedidos os demais esclarecimentos acerca da pesquisa  Problematização dos fatores que 
interferem na linha do cuidado junto ao usuário com patologia oncológica: Uma proposta 
de intervenção em rede, a busca por uma ética a favor da vida” – seus riscos, benefícios e 
procedimentos a serem adotados, momento em que poderão, inclusive, esclarecer suas 
dúvidas, que serão imediatamente respondidas em linguagem simples e de fácil compreensão. 
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1- Por estar informado e ciente das condições e de acordo com a realização da 
pesquisa e, consequentemente, com a minha participação, como voluntário, na 
mesma, firmo o presente termo na presença das testemunhas abaixo discriminadas, 
sabedor (a) que o resultado dessa pesquisa será divulgado, especialmente, através 
da dissertação de mestrado junto ao Programa de Pós Graduação em Saúde 
Coletiva da UFF, e, também, em produção de texto escrito a ser publicado em 
revistas especializadas. Os textos publicados serão divulgados junto à sociedade 
através de seminários, debates e atividades afins. 

 

              Niterói, _____ de____________de 2011. 

 

Nome do participante – voluntário: ______________________________ 

__________________________________________________________    

Categoria: (  ) usuário(a); (  ) profissional de saúde; (  ) gestor em saúde. 

Idade: _____________________________________________________ 

R.G. nº : ____________________   Órgão Expedidor: ________________ 

Representante legal: __________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ 

Nome do profissional que prestou os esclarecimentos  

e obteve o consentimento:______________________________________ 

Inscrição em C. R. : ___________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________ 

Testemunha:_________________________________________________ 

 

Testemunha:_________________________________________________ 

 

 

 

 


