
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

                                                  

 

 

 

 

 

 

ELUANA BORGES LEITÃO DE FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

UM CORPO, MULTIDÕES EM CORPOS: ENCONTROS COLETIVOS COMO 

TERRITÓRIOS DE AFETOS, CONHECIMENTOS E CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 



 
 

 

ELUANA BORGES LEITÃO DE FIGUEIREDO 

 

 

 

 

UM CORPO, MULTIDÕES EM CORPOS: ENCONTROS COLETIVOS COMO 

TERRITÓRIOS DE AFETOS, CONHECIMENTOS E CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Doutora.  

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

                                                                  Orientadora: Prof ª Drª Ana Lúcia Abrahão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELUANA BORGES LEITÃO DE FIGUEIREDO 

 

UM CORPO, MULTIDÕES EM CORPOS: ENCONTROS COLETIVOS COMO 

TERRITÓRIOS DE AFETOS, CONHECIMENTOS E CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Doutora.  

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Ana Lúcia Abrahão – Orientadora  

Universidade Federal Fluminense – UFF 

______________________________________________________________________ 

Prof Dr Gilles Roland Monceau– 1ª Examinador 

Université de Cergy-Pontoise– UCP 

    ______________________________________________________________________ 

Profª Drª Mônica Villela Gouvêa – 2ª Examinadora 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Magda de Souza Chagas – 3ª Examinadora 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Cinira Magali Fortuna – 4ª Examinadora 

Universidade de São Paulo – USP 

   _______________________________________________________________________ 

Ândrea Cardoso de Souza – Suplente 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

_______________________________________________________________________ 

Profª Drª Patrícia Ferracioli – Suplente 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

 

 

Niterói 

2018 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

Antes de tudo, agradeço a presença de tantos outros em mim: 

 

Ana Abrahão, generosidade. 

Eliane Oliveira, perturbação. 

Magda Chagas, poesia. 

Monica Villela, admiração. 

 

Minha irmã, doçura. 

Meus pais, doação. 

Minha sobrinha, ternura. 

Meu Amor, compreensão. 

 

Fabiana Koopmans, oportunidade. 

Jocely, Josely, Jarley, Verônica, velha amizade. 

NUPGES, afetação.  

 

Componentes da banca, pura bondade. 

 

E ao coletivo EPensando, minha gratidão. 

Doces experiências. 

Saberes sagrados. 

Afetos trocados. 

Espinosa, minha inspiração! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao dançar, o mundo é de novo circulado e passado 

de mão em mão. 

Cada ponto na periferia do círculo é ao mesmo 

tempo um ponto de retorno”. 
                                          

                                                 (Bernhard Wosien)                                                              

 

 

 



 
 

RESUMO 
 

 

O estudo teve como objetivo compreender como um coletivo no campo da saúde de um 

município do estado do Rio de Janeiro vivenciou a dinâmica afetiva, organizou a vida coletiva 

e, ainda, buscou identificar os modos como as participantes praticaram, experimentaram e 

narraram a invenção de espaços educativos de Educação Permanente em Saúde (EPS) para si 

próprias. Sob o referencial teórico de Baruch Espinosa, composições foram tecidas 

permeando filosofia, saúde, educação, trabalho, política, encontro, afeto e poesia. Mediante a 

pergunta: “como o encontro pode fazer das trabalhadoras uma coletividade de corpos livres 

para agir e pensar em potência?”, mergulhei na rede de afetos em um coletivo de modo a 

recolher, no corpo, os efeitos das forças e dos afetos circulantes que tracejaram o conatus 

coletivo, a multidão e a produção do comum. Nesse sentido, fez-se necessário construir de um 

modo (que denominei) esquizoartesanía de pesquisar. Um antimétodo, pois carrega a 

estrutura de uma forma, mas não pretende reproduzi-la. Um modo em que a potência 

intensiva do traço esquizo se encontra com o estado de criação, de produção singular, que não 

se repete, que é único: artesanía. Um modo de pesquisa usado para acompanhar, em ato, os 

processos coletivos em um plano de consistência transitório, aberto, subordinado aos 

encontros, às forças, às intensidades e aos afetos. A tese aponta, então, para a inversão do 

fluxo dos afetos tristes na educação no campo da saúde, dando passagem à potência da alegria 

e à invenção de novos modos de educar que contrastam com a ideia fixa da temporalidade 

marcada na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), tensionando o 

lugar do Estado na captura da vida e da potência coletiva. Os dados foram apresentados em 

forma de com-posições que, depois de respeitados os preceitos éticos, foram sendo tecidas a 

partir da atualização das marcas corporais por meio da rememoração das afecções de meu 

corpo na educação, na enfermagem, na experiência coletiva e, também, por meio de escritas 

colaborativas das memórias dos encontros produzidas pelas participantes em forma de 

correspondências. O estudo segue apontando que o próprio encontro educa pela força e 

potência dos afetos, e que esse modo de educar, na perspectiva da criação de multidão, não 

precisa ser controlado ou guiado, pois vislumbra, no coletivo, os meios pelos quais os corpos 

singulares juntos são capazes de compor um poder comum, experimentando a liberdade ainda 

que em espaços quaisquer de exceção – os quais nomeio Zonas de Autonomia Coletiva 

(ZAC).  

 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde, Políticas Públicas; Formação em Saúde; 

Enfermagem em Saúde Pública; Cuidado em Saúde. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this study was to understand how a collective in the health field of a 

municipality in the state of Rio de Janeiro experienced the affective dynamic, organized the 

collective life and also sought to identify the ways in which they practiced, experimented, and 

narrated the invention of educational spaces of Permanent Education in Health (PEH) for 

themselves. Under the theoretical reference of Baruch Espinosa, compositions were traced 

permeating philosophy, health, education, work, politics, encounter, affection and poetry. By 

asking the question, "how can the meeting do women workers a collective of free bodies to 

act and think about potency?", I plunged into the web of affections in a collective so as to 

gather in the body the effects of forces and circulating affections that traced the collective 

conatus, the crowd and the production of the common. In this sense, it became necessary to 

construct a way (which I called) schizoartesanía to search. An anti-method, because it loads 

the structure of a form, but does not intend to reproduce it. A way where the intensive potency 

of the schizo trait meets the state of creation, of singular production, unrepeatable, that is 

unique: artesanía. A research procedure used to accompany, in the act, the collective 

processes in a plan of transient consistency, open, subordinated to the encounters, the forces, 

the intensities and the affections. The thesis points to the reversal of the flow of sad affections 

in education in the health field, giving way to the potency of joy and the invention of new 

ways of educating that contrast with the fixed idea of temporality marked in the National 

Policy of Permanent Education, therefore, the place of the State in the capture of life and the 

collective potency. The data were presented in the form of com-positions that, after respecting 

the ethical precepts, had been woven from the updating of the body marks through the 

remembrance of the affections of my body in the education, in nursing, in collective 

experience, and also through collaborative writing of the memories of the encounters 

produced by the participants in the form of correspondences. The study continues pointing out 

that the meeting educates by the strength and potency of affections, and that this way of 

educating, from the perspective of crowd creation, need not be controlled or guided, since it 

sees, in the collective, the means by which the singular bodies are able to compose together a 

common power experiencing freedom, although in any space of exception – which I named 

Zone of Collective Autonomy (ZCA). 

 

Keywords: Permanent Education in Health, Public Policies; Health Education; Public Health 

Nursing; Health Care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

 

El estudio tuvo como objetivo comprender como un colectivo en el campo de la salud de un 

municipio del estado del Rio de Janeiro vivenció la dinámica afectiva, organizó la vida 

colectiva y buscó además identificar los modos como practicaran, experimentaran y narraran 

la invención de espacios educativos de Educación Permanente en la Salud (EPS) para ellos 

mismos. A partir del referencial teórico de Baruch Espinosa, se han construido acercamientos 

que permean la filosofía, la salud, la educación, el trabajo, la política, el encuentro, el afecto, 

y la poesía. Mediante a la pregunta: “¿Cómo puede el encuentro convertir a trabajadoras en 

una colectividad de cuerpos libres para actuar y pensar en potencia?”, me zambullí en la red 

de afectos en un colectivo para recoger, en mi propio cuerpo, los efectos de las fuerzas y de 

los afectos circulantes que delinean el conatus colectivo, la multitud y la producción de lo 

común. En este sentido, se hizo necesario construir de un modo que la denominé 

esquizoartesanía. Es decir, un antimétodo, puesto que carga la estructura de una forma, pero 

no pretende reproducirla.  Es un modo en el cual la potencia intensiva del trazo esquizo se 

encuentra con el estado de creación, de producción singular, que no se repite, que es único: 

artesanía. Un procedimiento de investigación empleado para acompañar, en acto, los procesos 

colectivos en un plano de consistencia transitorio, abierto, subordinado a los encuentros, a las 

fuerzas, a las intensidades y a los afectos. Esta tesis señala hacia la inversión del flujo de los 

afectos tristes en la educación en el terreno de la salud, dando paso a la potencia de la alegría 

y a la invención de nuevos modos de educar que contrastan con la idea fija de la temporalidad 

marcada en la Política Nacional de Educación Permanente, tensionando, pues, el lugar del 

Estado en la captura de la vida y de la potencia colectiva. Los datos se presentan en forma de 

con(m)-posiciones que, después de respetados los preceptos éticos que se han construyendo a 

partir de la actualización de las marcas corporales a través del recuerdo de las afecciones de 

mi cuerpo en la educación, en la enfermería, en la experiencia colectiva y, también a través de 

escrituras colaborativas de los recuerdos de los encuentros producidos por los participantes en 

forma de correspondencias. El estudio sigue señalando que el propio encuentro educa por la 

fuerza y potencia de los afectos y que ese modo de educar, en la perspectiva de la creación de 

la multitud, no  necesita control o guía, pues vislumbra, en lo colectivo, los medios por los 

cuales los cuerpos singulares son capaces de componer, juntos, un poder común 

experimentando la libertad, aunque en un espacio cualquiera de excepción – al que denomino 

Zona de Autonomía Colectiva (ZAC). 

Palabras-claves: Educação Permanente em Saúde; Políticas Públicas; Formación en Salud; 

Enfermería en la Salud Publica; Cuidado en Salud. 
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1. UMA TESE COM-POSIÇÃO  

 

Comumente, nos textos acadêmicos convencionais, este seria o lugar da introdução. 

Seria, portanto, um convite à leitura e uma forma de cativar a leitora deixando-a mais ou 

menos preparada para o que vai encontrar no trânsito da tese.  Mas, ao invés de prepará-la 

para o que se sucederá e dizer sobre como as ideias serão encadeadas, me autorizei, neste 

texto, a não ter um padrão, um ponto de partida rígido, nem uma lógica de encadeamento de 

informações que serão descritas, analisadas, representadas, mulheres que serão objetificadas, 

saberes que serão reproduzidos por uma única força, por uma só forma: a científica clássica. 

A maneira como as com-posições foram apresentadas pode dar à leitora a liberdade do contato 

com o conteúdo por várias portas viabilizando, assim, a possibilidade de construir, ela mesma, 

o seu próprio itinerário. Para tanto, é preciso compreender que esta não é uma escrita habitual, 

solitária, individual. Sobretudo, trata-se de uma escrita coletiva, efeito de passagens, feita por 

muitas mãos, muitos corpos, marcas, encontros, experiências e por pessoas comuns.  

Ao falar de experiências, agencio-me com Jorge Larossa Bondía ao dizer que 

experiência é como práxis reflexiva, dotada de sentido, isto é, uma experiência/sentido, 

experiência como aquilo que me passa, que me acontece, que me toca. Ao lançar-me no 

campo de experiências, desloquei-me do lugar do sujeito da informação, da opinião, do 

trabalho, do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer, e passei a me compor como um 

sujeito da experiência, como um território em trânsito, em passagem, um corpo tombado, 

derrubado por aquilo que acontece e, por isso, suscetível às inscrições das marcas (BONDÍA, 

2002). 

Desse modo, o que está em jogo não é a minha voz. São as vozes que vibraram em 

mim. Cada página, cada com-posição trará a marca de um coletivo de mulheres que, nesta 

tese, convidei para serem pesquisadoras, para falarem e pensarem sobre si mesmas num 

desdobramento entre autoria, narradoras e personagens de uma mesma história. Por isso, 

iniciar a tese por meio de uma introdução a fim de apontar um caminho para chegar ao fim, ou 

seja, para se chegar à verdade científica fará a leitora apenas andar em círculo, num caminho 

que a levará a certa repetitividade. Assim, no lugar de apontar verdades, optei por ver e criar 

realidades junto aos coletivos de Educação Permanente em Saúde (EPS). 
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A EPS é uma política de formação no campo da saúde que aposta na mudança do 

modelo técnico-assistencial no Brasil por meio da transformação das práticas profissionais e 

da integração destes com outras atrizes – que Ceccim e Bilibio (2002) chamam de 

“quadrilátero da saúde”, isto é, a integração ensino, serviço, gestão e controle social. 

Narrar acerca do caminho da experiência com criação de coletivos de EPS e da 

educação como uma invenção coletiva no campo da saúde em pleno movimento de 

construção não foi nada fácil. Exigiu desconstruções profundas dos modelos de educação 

apreendidos. Foi preciso liberar o corpo, escrever com peles e poros (não necessariamente 

anatômicos), produzir o desmanche no aparelho de captura da educação, e me colocar num 

território de reexistências na produção e reprodução do sistema educacional modelar. Um 

modelo europeu, branco, neutro, moralista, religioso, triste, que se utiliza de estratégias 

aceitas e naturalizadas como altamente pedagógicas para fazer com que os corpos se 

conformem à condição de rebanho, subservientes à lógica produtivista, um verdadeiro 

aparelho criador de rostos arquétipos, que reduz a vida e limita a educação ao aparelhamento 

homogeneizador das existências. 

Desconstruir os modelos de educação convencionais, legitimados e instituídos na 

saúde, repensar o processo político, macropolítico e micropolítico de EPS para apostar numa 

educação que tenha como princípios a potência da multidão, o comum, os afetos, os 

encontros, a experiência e o conatus coletivo me fez dizer alguns “sim”. Sim, a tese é uma 

provocação aos sistemas e processos de ensino assegurados politicamente tanto no campo da 

prática em saúde quanto nos aparelhos formativos. Sim, esta tese tem partido, classe social, 

tem lado, gênero, afetações, tem parcialidades, é uma escrita marginal, desajustada, ideológica 

e inadequada. Sim, é um lugar de ativismo político. 

 O primeiro e maior desafio foi o da construção da própria escrita. Não obstante, com 

o tempo, passei a descobrir que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira 

(BARROS, 2011). Minha escrita foi se constituindo pelos peneiramentos dos restos, pelas 

“coisinhas do chão”, pelos aspectos inúteis, desqualificados e desprezados pela ciência 

hegemônica. Feita por experimentações risíveis, menores, irreprodutíveis, da ordem do 

particular, dos afetos e encontros. Sobre os encontros, o que escrever, como escrever, para 

quem escrever? Como encarnar em linhas, vogais, consoantes, verbos e vírgulas uma 

experiência tão viva e potente? A poesia me ajudou, pois, em cada com-posição, certa 

epistemologia foi se expandindo em poética. Cada poesia, uma pausa, uma política, um 

vazamento, um posicionamento, um encontro, uma agitação de micropartículas, uma 
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expressão corporal, imaterial por onde falam diversas vozes, inclusive a minha. Uma escrita 

atravessada por encontros. Nesta tese, o primeiro encontro foi comigo mesma, quando fui 

tocada por um corpo sensível, um corpo mulher, um corpo docente que me disse certa vez: 

Você é poeta! Não acreditei. Zombei. Eu? Poeta? Ri. Tentei um, dois, três rascunhos. Não 

aconteceu, desisti. Fui novamente provocada. O corpo sensível-mulher-docente insistiu: você 

é poeta. Desconfiada, falei: Ok, vou tentar. Rolou! Na praia? No jardim? Do alto de uma 

montanha? Não. No cabeleireiro, no carro, no shopping... a poesia me invadiu. Eu invadi o 

cotidiano. Tornei-me poeta. Retribuí: 

O Nascimento da Florpoeta 

 

Você semeou 

Ela germinou 

 

Você molhou 

Ela sorriu 

Se abriu 

 

Cresceu para fora 

Cresceu pro céu 

Caulificou 

 

Cresceu para dentro 

Internamento 

Enraizou 

 

Você molhou 

Ela sentiu 

Se abriu 

Uma pétala coloriu 

 

Assim nasce a flor 

A poesia. 

A poetisa.  

   (FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 
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Tudo isso me surpreendeu, pois conheci um ser sensível que habitava em mim, o ser 

da poesia. Não sabia o que poderia o meu corpo no trânsito desta pesquisa, e descobri que ele 

pode ser poeta. E foi assim que, a cada com-posição, uma poesia brotou, uma expressão que 

só espera a despalavra: a palavra nascida para o canto – desde os pássaros. A 

palavra sem pronúncia, ágrafa. Quero o som que ainda não deu liga. Quero o 

som gotejante das violas de cocho. A palavra que tenha um aroma ainda 

cego. Até antes do murmúrio. Que fosse nem um risco de voz. Que só 

mostrasse a cintilância dos escuros. A palavra incapaz de ocupar o lugar de 

uma imagem. O antesmente verbal: a despalavra mesmo (BARROS, Manoel 

de, 2002, p. 53).  

 

Com o pulsar poético, fui tateando a des-palavra na cintilância do des-caminho, 

deixando passar em mim um devir-poeta. Pensar e compor movimentos a partir dos encontros 

fez nascer em mim a poética, inicialmente palavras sem corpo, posteriormente corpos sem 

palavras. Muitas experimentações no exercício de dizer-me, dizer-te, dizer-lhes, dizer-nos. A 

poesia-em-mim foi uma força, força de resistência, força de criação, um modo de não ser 

capturada pelas máquinas opressoras da educação e nem da saúde. Des-generalizar, des-

rostificar, des-coisificar, des-objetivar a educação na saúde. E a produção de coletivos me fez 

devir desviante, errática, errante, em des-caminhos que eu mesma inventei.  

Ademais, nesta apresentação, também considero importante partilhar por quem a tese 

foi escrita, como foi sendo desenhada e como poderá ser acessada. Logo, me apresento. Sou 

mulher, filha, esposa, tia, aluna, professora, enfermeira, poeta. O interesse pelo que circunda a 

educação é antigo, perdura desde que me graduei em enfermagem no ano de 2007, época em 

que me instalei no território das práticas em saúde e produzi novos modos de olhar, de viver e 

de criar pequenas (e não menos importantes) fissuras nas matrizes prescritivas e 

modelizadoras tanto da educação quanto do trabalho em saúde.  

Na presente tese, optei por tomar o caminho da experiência e não do experimento, já 

que este último remete a algo prévio, medido, planejado, em que há uma predeterminação 

para a experiência ocorrer. Meu principal método foi deixar o corpo ir... e ele foi. Foi e voltou 

completamente marcado, afetado, exposto pela vida coletiva. Suspendi os métodos científicos 

rigorosos e criei os meus próprios caminhos. Então, caminhei no campo de pesquisa com 

algumas perguntas: se toda política é de certa forma prisioneira da estrutura estatal, seria 

possível construir um conatus1 coletivo no interior da dimensão política que envolva a EPS? 

Como se produz coletividades sem jogar o jogo de dominação das forças institucionais do 

                                                             
1 O conatus é um conceito de Espinosa que se refere à força de perseverar no ser. 
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Estado que atuam sobre e fora dos corpos das trabalhadoras de saúde? Como se dá a 

construção de coletivos no interior de processos educacionais que estão historicamente 

marcados sob a égide do cruzamento de forças disciplinares, de forças morais religiosas e de 

forças capitalistas na produção das existências? As estruturas estatais capitalistas e 

produtivistas instaladas no campo da saúde brasileira paralisam e enfraquecem as potências 

coletivas? 

Ao tratar do tema coletivo no campo da saúde, não falo de mero agrupamento ou de 

um simples aglomerado de pessoas, nem da reunião de pessoas em um dado espaço educativo, 

de grupos operativos e, muito menos, sobre trabalho em equipe. Inspirada por Espinosa, a 

pesquisa segue a partir da afirmação do coletivo na saúde como a constituição de uma 

potência comum, como um conatus coletivo, isto é, um esforço em persistir e perseverar nas 

relações de composição dos indivíduos que formam uma multidão2. Assim, o esforço coletivo 

pela constituição do comum deriva de um poder político capaz de produzir uma comunhão 

orgânica entre indivíduos de forma intrinsecamente democrática. Dessa maneira, nesta tese-

experiência, busco ofertar algumas respostas sem pretender totalizá-las como verdades. E, 

para isso, propus fazer dançar no que chamo de com-posições, as memórias, as marcas, os 

corpos, as velocidades, as lentidões, a alegria, a tristeza, as pessoas, os afetos, a poesia, bem 

ali, no meio, no entre, no intermezzo de meu investimento na construção de coletivos na saúde 

de um município do estado do Rio de Janeiro.  

A motivação para a temática se deu em decorrência de minha produção acadêmica no 

mestrado, cujo objetivo foi entender como a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) se expressava em um dado município do Rio de Janeiro. Naquele campo de 

pesquisa, encontrei um vazio, um silêncio, uma lacuna, um não lugar para encontros entre 

trabalhadoras, usuárias, gestoras e docentes como previa a referida política. Não encontrei 

agrupamentos, tampouco coletivos. Decidi, então, lançar meu corpo na experiência coletiva e 

passei a ser “juntadeira” de corpos e fazedora de encontros... e nasceu o coletivo EPensando! 

Os encontros eram mensais, participavam pessoas com ou sem formação profissional na 

saúde. O primeiro encontro ocorreu em setembro de 2014 e o último, em janeiro de 2017 

(FIGUEIREDO, 2014). Inicialmente o grupo se reuniu como um ajuntamento de corpos e, 

pouco a pouco, como num movimento de dança circular, num vai e vem, o grupo foi dando 

pequenos passos até chegar o momento em que a música do encontro embalou os corpos, 

mudou o compasso da vida, interferiu nas cenas, liberou as existências para a movimentação 

                                                             
2 A multidão é o sujeito político de caráter coletivo que estabelece o estado civil e o direito. 
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dos afetos, e produziu verdadeiramente um plano coletivo. Logo, os afetos em circularidades 

fabricaram o seu próprio ritmo, fazendo com que as integrantes e eu entrássemos em um novo 

campo de aprendizagem de relação com o outro. Os afetos ganharam gradativamente outros 

corpos e, assim, construímos um coletivo pelo simples fato das pessoas metafórica e 

literalmente dançarem juntas.  

O trânsito da experiência com coletivos no campo da saúde produziu-me não apenas 

como sujeito da experiência, como me fez pesquisadora em ato, em acontecimento, conforme 

alguns princípios que tomo de empréstimo de Bondía (2011, p.6): exterioridade, alteridade e 

alienação. Exterioridade, pois não há experiência sem o encontro com alguém, ou algo que é 

fora de mim, estrangeiro, estranho. Alteridade, porque isso que me passa tem que ser outra 

coisa que eu; não outro eu, ou outro como eu, mas outra coisa que eu; quer dizer algo outro, 

algo completamente outro, um terceiro espaço, radicalmente outro. E, por fim, alienação, 

posto que isso que me passa tem que ser alheio a mim, ou seja, não pode ser apropriado nem 

por minhas palavras, nem por minhas ideias, nem por meus sentimentos, nem por meu saber, 

nem por meu poder, nem por minha vontade etc.  

Quando falo de acontecimento, trato da ordem do imaterial, do incorpóreo, que excede 

as formas ordenáveis de tempo (Chronos). Acontecimento é “sempre qualquer coisa que 

acabou de passar ou que vai se passar, simultaneamente, jamais qualquer coisa que se passa” 

(DELEUZE, 1969, p. 79). Mas afinal, de que encontro trata esta tese? Para Espinosa (2015), o 

encontro é algo que faz os corpos (materiais/imateriais) colidirem mesmo sem contato 

visceral, direto, físico, que altera os corpos, afetando-os, e efetuando não só a sua mistura, 

mas modificando a sua potência de ação no mundo, forjada em ato.  Para o filósofo, a afecção 

é o estado de um corpo quando ele sofre a ação de outro corpo. É o efeito ou ação de um 

corpo sobre outro corpo, supondo que haja mistura ou encontro de corpos. Ele atribui tais 

potências ao poder de ser afetado pelas relações e as marcas que esses afetos podem gerar no 

outro sob a forma de afecções. 

Do encontro, nasceu um método: o des-caminho. Des-caminho foi o percurso que criei 

para construir uma escrita-tese sem hierarquia temporal e linear de assuntos, sem 

aprisionamento às formas acostumadas de pesquisar. Suspendi o diário de campo, e deixei-me 

escrever pelas marcas do corpo, pelas afecções. Adiei a descrição, e passei a ver o campo de 

pesquisa como um lugar de encontro. No lugar de métodos estabelecidos, previamente usei 

um modo cujo plano de consistência era provisório. Ao utilizar como “método” o próprio 

corpo e o traço nômade e esquizo na experiência, afirmei certo estado de luta em reconhecer 
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outras possibilidades de produzir conhecimentos pautados nos acontecimentos da vida, nos 

encontros com o outro. Logo, essa e outras maneiras de se fazer pesquisa são apenas modos 

diferentes de produção que podem perfeitamente transitar entre o modelo clássico e o modo 

experiência/sentido sem excluir, dualizar, negar para afirmar que uma maneira de pesquisa é 

melhor ou pior do que a outra. O que fiz foi apenas suspender alguns modos de pesquisar que 

são hegemônicos e validados como científicos para compor, a partir da experiência, outras 

maneiras de estar no campo de pesquisa. 

Em minha escritura, além de suspender o tradicional modo de pesquisar no campo da 

saúde, também subtraí a imposição do gênero masculino e me afirmei no feminino. A ideia foi 

aproveitar o lugar de fala legitimada de uma pesquisa científica para produzir um lugar de luta 

do feminino na linguagem acadêmica. O uso generalizado no masculino está tão naturalizado 

que sequer notamos que a ciência atua na manutenção do privilégio de uma escrita 

eminentemente no gênero homem, com pouco espaço para “dizibilidade” do/no feminino. 

Logo, não pretendo que a pesquisa seja feminina, sobretudo, que seja uma tese no feminino.  

Afirmo, assim, uma ciência no feminino que brinca com a obrigação do neutro masculino na 

produção acadêmica escrita, tensionando o seu lugar na produção do saber. 

Destarte, além de repensar a educação tradicional no campo da saúde, na implantação 

efetiva da EPS na realidade municipal, suspendi os métodos científicos clássicos para 

inventar, com o corpo na experiência, outros modos de pesquisar, invertendo, também, a 

ordem da linguagem científica por meio da afirmação do feminino-em-mim. Lancei-me num 

campo de construção intensiva através de algumas intercessões, as quais me ajudaram a 

pensar uma tese des-ordem. Deleuze (1992a) chama de “intercessores” as mobilizações do 

pensamento que o fazem entrar em movimento, em variação e em estado de criação. Nesse 

sentido, os intercessores podem ser com muitas coisas: com pessoas, com coisas reais ou 

fictícias ou, até mesmo, com conceitos e ideias. Os encontros com intercessores me 

desafiaram a criar um movimento em que a leitora possa se deslocar livremente no interior da 

tese. Para tanto, aliei-me ao pensamento de O Livre ,  de Étienne Mallarmé. Na proposta de 

criação dessa obra, o  poeta francês trouxe a ideia de escapar do lugar comum para um 

repertório literário, de forma que não impusesse à leitora uma sequência fechada e 

uma forma linear para percorrer a escrita. O poeta sugeriu, portanto, diferentes 

possibilidades de trajetos de leitura, trajetos como pontos luminosos soltos, tal qual um 

processo textual hibrido (ENTLER, 2002; PÜSCHEL, 2008).  
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Outro intercessor em mim foi o conceito que os filósofos Deleuze e Guattari (1997) 

chamam de “rizoma”. Como um caule de uma planta poderia ser um conceito intercessor 

nesta tese? Justamente porque, no conceito de rizoma, toda e qualquer entrada é boa, desde 

que as saídas sejam múltiplas. O rizoma é livre, não tem compromisso em começar ou 

terminar nada. Ele está sempre no meio, no inter-ser para ser produzido, revertido, 

desmontado, modificado, livre, inclusive para produzir linhas de fuga, constituindo-se em 

composições de uma outra natureza. A liberdade rizomática que trago para discussão não é a 

liberdade com significado oposto à prisão, ou produzida pelo livre arbítrio. É, sobretudo, uma 

liberdade produzida em conexão, em encontro, em afecção. 

A Obra Aberta, de Umberto Eco, também foi um intercessor nesta tese, pois a poética 

desta produção tende a promover “atos” de liberdade, sugerindo colocar-me como centro 

ativo de uma rede de encontros infinitos. Encontros nos quais se instauram formas, sem ser 

dirigidas por ações prescritas, numéricas e organizadas. Nesse caso, os fenômenos já não 

estão mais concatenados por uma espécie de determinismo, cabendo a escolha dos graus de 

aproximação, os seus pontos de encontro (ECO, 2005, p.41, p.49).  

Assim, a intercessão em mim de uma ideia, conceito ou obra propiciou uma 

provocação criativa de novos arranjos na elaboração desta tese cuja intencionalidade é de 

produzir livre trânsito, tornando dizíveis os vários caminhos e afetos que fiz com um coletivo 

do campo da saúde de um município do Rio de Janeiro. No lugar de unidades que nos 

arrastam para a engrenagem do hábito, opto por uma vontade de comunicar por meio de com-

posições, por uma estética (aisthêsis) do intensivo, em que a mensagem estética comunica 

uma emoção inusitada por meio da palavra poética, tornando-se um potente instrumento de 

conhecimento (SILVA, 2017). No trânsito da tese, a leitora pode ser livre para começar por 

qualquer lugar, inclusive pelo começo. Qualquer com-posição pode ser conectada a qualquer 

outra, a qualquer momento. A entrada pode ser a saída e vice-versa. Todas levarão ao 

coletivo! A possibilidade de leituras não ordenadas e com reversibilidades pode ser um modo 

de produzir disrupções no olhar retina (anatômico) habitual, acionando o olhar vibrátil 

(sensível) sobre o que está instituído pelas formas acadêmicas arborescentes (ROLNIK, 

1989). Sigo vociferando que 

nada de ponto de origem ou de princípio primordial comandando todo o 

pensamento; portanto, nada de avanço significativo que não se faça por 

bifurcação, encontro imprevisível, reavaliação do conjunto a partir de um 

ângulo inédito (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 37). 
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Contudo, fazer desta tese uma ciência no feminino e uma obra aberta e rizomática com 

visitações livres não implica em não compromisso com o rigor metodológico, pelo contrário. 

Trata-se de mostrar que a dimensão rizomática busca romper com o dualismo axiológico 

moral do bom e do mal na escrita, e avança no acompanhamento da produção da vida. 

Naturalmente deslizar por entre o totalitarismo estrutural das produções acadêmicas, dos 

comandos e disciplinas da escrita conformadas com unidades lineares, sequenciais, com 

encadeamentos temporais (introdução, métodos, resultados etc.) é por si só arriscado, já que 

essas formas têm na ciência o seu curso autorizado. Contudo optei por um percurso mais 

nômade, um sistema descentrado como expressão máxima do meu caminhar ziguezagueante 

com este coletivo. Em suma, corri riscos. Um deles foi o de deixar em suspenso a segurança 

das unidades pivôs, dos modelos estruturais, isto é, daquelas que determinam a priori o 

caminho que devo seguir, e me lancei num campo desconhecido da criação em que a 

experiência corporal foi o tom colorido e alegre da escrita.  

Quando assumi o desafio de uma tese feita em cocriação com os acontecimentos da 

vida, nesta escrita, arrastei a noção espinosista de composição que me pareceu relevante para 

o argumento de que a experiência que tive na construção de coletivos de EPS exigiu, 

sobretudo, um mergulho nas redes de forças e relações construídas como territórios coletivos. 

Vivenciei, e me precipitei nas relações. Deixei para trás o sujeito implicado com o objeto, 

integrando o vivido nas memórias do corpo. Passei, então, à condição de sujeito epistêmico 

que produz conhecimentos a partir e por dentro das relações.  

Não se trata de representar o “real” da formação do coletivo na saúde no que chamei 

de com-posições. Trata-se de recolher os efeitos de um modo de aprender desenvolvido por 

um coletivo a partir da reconstrução de afetos, de um processo fluido, aberto, precário, 

inacabado. As com-posições contadas em forma de esquizonarrativas do vivido servirão para 

dar certa materialidade às conexões humanas e não humanas na produção de sentidos para 

aquele coletivo e, ainda, apresentar a maneira como se deu a construção de territórios 

existenciais, isto é, um território em devir e em constante processo de feitura no coletivo 

(MACERATA et al., 2014). Tais territórios foram forças que se colocaram em cena no curso 

da tese, e potencializaram as construções de sentidos investigadas. 

A com-posição de que falo é uma forma de associação feita a partir das relações com 

outros corpos que me fortaleceram, que aumentaram a minha alegria e potência de agir no 

mundo. Assim sendo, quando passei a entender o que convém ou não com meu corpo num 

processo de pesquisar, alcancei um pouco do que Espinosa chama de pensamento racional, ou 
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seja, suspendi a transcendência, a superstição, a sonhação no modo de produzir espaços 

educativos e coletivos na saúde. Passei a trabalhar com um campo de experiência em que, 

apesar de não saber o que se sucederia a partir dos encontros, percebi o que havia de comum 

nas relações, as composições e decomposições desencadeadas pelo próprio encontro. A tese 

evocou um tipo de produção de conhecimento que repousa nas noções comuns de Espinosa 

(2015). Conhecimento que só é possível na relação entre os corpos, entre as coisas e no 

processo de interferência uma nas outras. O conhecimento de dentro evocou em mim certa 

capacidade de afetar e ser afetada. Isso significa dizer que o mergulho na produção de 

coletivos produziu, nesta tese, uma verdade provisória e é a partir dela que farei proliferar 

versões e outras possibilidades de composições com o mundo da educação e do trabalho em 

saúde por meio da produção de coletivos.  

A tese que apresento trata de meu percurso e experiência como enfermeira na 

construção de possibilidades e de territórios existenciais vivos de ensinar e aprender.  Ensinar 

e aprender tem a ver com a potência do corpo de afetar e ser afetado pelos encontros. Por esse 

motivo, a pesquisa buscou o subsídio teórico de Espinosa para compreender os afetos que 

circularam nos espaços coletivos e, por conseguinte, cada vez mais, utilizar-se deles de forma 

a tornar a educação e o encontro mais potentes, escapando, pois, do pensamento viciado na 

representação. Foi do interior dos encontros desse coletivo de trabalhadoras da atenção à 

saúde, gestoras dos serviços, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e docentes de uma 

faculdade local durante três anos que emergiram certa mistura de questionamentos sobre os 

espaços considerados educativos na saúde. Partindo dos pressupostos descritos anteriormente, 

e compreendendo a importância que os encontros têm para a área da saúde, a pesquisa 

apresenta as seguintes questões: como o encontro pode fazer das profissionais uma 

coletividade de corpos livres para agir e pensar em potência? Quais forças estão em jogo no  

encontro que tornam as pessoas mais porosas ao conhecimento e mais sensíveis ao cuidado? 

Tais questões me suscitaram alguns objetivos: compreender como um coletivo no 

campo da saúde de um município do Rio de Janeiro vivenciou a dinâmica afetiva e organizou 

a vida coletiva; e identificar modos como as participantes do coletivo praticaram, 

experimentaram e narraram a invenção de espaços educativos de EPS para si próprias.  

A realidade da formação de que falo não estava posta e, sim, foi cocriada à medida que 

interferi nas cenas, nas composições e nas relações, passando, então, a criar outro lugar na 

formação municipal. Dessa maneira, utilizei-me de um modo de pesquisar cujo plano de 

consistência provisório e rizomático é subordinado aos encontros, forças, intensidades e 
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afetos. Criei um lugar na construção de pesquisa em que pensamento e experiência puderam 

ser radicais e violentos a ponto de se abrirem para conhecimentos inéditos pelo encontro. O 

encontro foi, portanto, o grande provocador da construção de coletivos, o aglutinador de 

corpos e a matéria prima para as com-posições. 

2. COM-POSIÇÃO MARCAS 

 

A narrativa que deu forma a esta com-posição foi desenvolvida a partir de traços 

esquizos, desviantes, ziguezagueantes, oriunda da produção de coletivos no campo da saúde 

de um município do estado do Rio de Janeiro de setembro de 2014 a janeiro de 2017. Os 

encontros tinham uma característica diferente dos padrões e formatos de educação na saúde 

do município: ninguém era obrigado a se encontrar. Em princípio, era um grupo de educação 

permanente com foco nas questões relacionadas às doenças, ao processo de trabalho e à rede 

de saúde. Logo, os encontros descolaram dessas premissas, e passaram a, também, compor 

com a vida das integrantes, produzindo o que chamo de um “conatus coletivo”. Amizade, 

afeto, relações, composições e o vivo passaram a transitar naquela multidão em corpos para 

além do compromisso educacional.  

A partir da experiência na produção de coletivos na saúde, busquei discutir, 

compreender e analisar por dentro o processo de construção de coletividades, afetos e 

encontros entre os corpos, e entender como isso pode fortalecer o cuidado de si e o cuidado 

com o outro na produção da saúde. Incorporando a filosofia de Espinosa, sigo percorrendo as 

veredas da educação na saúde e o processo de fabricação de coletivos. Atravessando, 

rompendo e criticando a educação como uma força que vem de fora, como um processo 

religioso e moral sobre os corpos, como uma força estatal de produção capitalista ao mesmo 

tempo em que busco descobrir, na vida coletiva, as potências que somente o encontro é capaz 

de gerar.  

Quando denuncio a força da moral na educação, assumo uma ética que nada tem a ver 

com os valores bem e mal, mas com a afirmação de modos de existência potentes, certa 

moderação, uma devolução da potência aos corpos, certa compreensão das forças 

educacionais que incidem sobre nós. Com isso, assumo um lado, uma política, um modo 

singular próprio de ver a vida. A moral que denuncio é aquela que ignora as causas das coisas 

e que, por desconhecê-las, generaliza em bem e mal, em culpa, ressentimentos, impotência, 

julgamentos e valores transcendentes, fora do corpo. Regulação, pura dominação. Por isso, 
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quando me afirmo na ética espinosista, não estou criando ou reforçando uma outra moral, um 

outro valor ou uma interdição em determinado modelo educacional, mas dizendo em alto e 

bom tom que, no trabalho, é possível deixar a vida passar, é possível uma educação que passe  

pela potência, sem medo, sem culpa, em uma ética da imanência que aciona o conatus. Um 

mergulho nas experiências.  

A partir da experiência coletiva, submeti minha mente e corpo na relação com outros 

corpos na saúde e, neste contexto, percebi que a vida coletiva era um modo interessante, 

singular, irreprodutível, intransferível de acessar o corpo e minhas próprias marcas. À medida 

que me encontrei com o outro, encontrei comigo mesma. Acessei, pois, o meu próprio corpo 

para atualização, recriação de dimensões esquecidas, não pensadas e, por vezes, 

incompreendidas da educação-em-mim, de forma que entendi, por dentro do coletivo, os 

processos educacionais a que estava me submetendo e submetendo outros corpos. No 

coletivo, desvelei o arquétipo da aprendiza que ficou em mim, guardada nas memórias 

corporais. Passei a entender que esses modelos educacionais que se perpetuam na vida podem 

interferir na produção de coletividades, enfraquecendo-as. Percebendo que precisava acionar 

as minhas marcas educacionais, decidi mergulhar por entre fios de minhas lembranças e 

recuperar os fatos, atualizar os afetos que me levaram à construção de coletivos no campo da 

saúde de um município do interior do Rio de Janeiro. Memórias estas que, no estudo, têm 

fundamental importância já que integra uma textura que intercala passado e presente 

atualizando lembranças e produzindo um movimento de repensar a educação no campo da 

saúde como uma produção coletiva. Assim, a atualidade que me interessa é aquela feita por 

marcas com capacidade de esclarecer e gerar novos pensamentos para a situação presente. A 

marca nunca fica inerte, presa à temporalidade, ao passado, ao corpo; ela entra num 

movimento de atualização à medida que o corpo marcado adentra a zona de experimentação 

posto que seja por ela que o corpo verbaliza e pode se colocar na gênese de um devir. Como 

diz Suely Rolnik: 

Ora, o que estou chamando de marca são exatamente estes estados inéditos 

que se produzem em nosso corpo, a partir das composições que vamos 

vivendo. Cada um destes estados constitui uma diferença que instaura uma 

abertura para a criação de um novo corpo, o que significa que as marcas são 

sempre gênese de um devir (1993, p. 242). 

 

Ao falar de marcas e lembranças, estou trazendo para cena um passado que não deixou 

de ser, mas que continua se conservando no presente, que continua existindo e produzindo 

uma imensidão de elementos de rememoração (BERGSON, 1972). É sobre isso que narrarei 
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aqui: um pouco de minhas memórias a partir dos encontros de um coletivo de EPS. O 

encontro de que falo é aquele que produz marcas, que é transito do vivo. Todo ser produz 

encontros; é no movimento da vida que eles acontecem, pulsam, gritam, suplicam por afetos e 

por novas existências. O encontro é um ato político, atua como força que coloca os corpos em 

contato, em movimento coletivo. O encontro produz marcas, exige corpos, gera afecções, 

imaginações e inéditos conhecimentos. Encontro abalo, invenção, afeto, composição, 

decomposição, alegria, tristeza, experiência... Quanto mais o corpo está exposto aos 

encontros, maior será a capacidade de perceber e de compreender o entorno, mais a mente 

será capaz de expressar suas ideias.  

Aliei-me, então, ao filósofo holandês Espinosa e, com ele, adentrei um território 

invisível e imaterial, contudo real de acontecimentos que foram uma espécie de marcas-em-

mim. Decidi, pois, escrever com os corpos que foram acionados pelas minhas histórias de 

vida. Esses corpos e essas marcas passaram a ser ferramentas de escrita e de reflexão. Ao 

acioná-los, entrei no campo intensivo dos espaços coletivos de produção de conhecimento 

com trabalhadoras da atenção, usuárias dos serviços, gestoras e docentes de um município. 

Experiência/sentido que fez desta tese o que ela é hoje, ou seja, uma tese-invenção-coletiva 

como resultado de bricolagens e forças que se atravessaram produzindo encontros, linhas, 

encontros, fugas, encontros, rupturas, encontros, desvios e, uma vez mais, encontros. O jogo 

de palavras (encontros) é levado a sério quando se trata da filosofia de Espinosa. Afinal, 

nossos corpos não param de se encontrar com outros corpos. 

Confesso que foram muitos corpos, uns resgatados, outros inventados, outros 

produzidos no encontro. Primeiramente, é preciso dizer que o corpo de que trata esta pesquisa 

não se reduz ao domínio utilitário e anatômico do corpo cartesiano como aprendemos com o 

filósofo René Descartes, considerado um dos  mais importantes filósofos da história do 

pensamento ocidental (DESCARTES, 1983). Por isso, no lugar de trabalhar com a ideia de 

um corpo anatômico dividido entre pensamento e corpo, optei por interrogar com Espinosa o 

que pode o corpo e a mente (juntos) na vida coletiva, na criação de comuns, no grau de 

potência singular do processo de afetação com outros corpos.  O corpo é uma conquista em 

Espinosa. O que me interessa na experiência é conhecer como se dá a vida coletiva no campo 

da educação na saúde na perspectiva das forças. Para isso, foi preciso conhecer outros mundos 

como diz Suely Rolnik:  

Conhecer o mundo como matéria-forma convoca a percepção, operada pelos 

órgãos dos sentidos; já conhecer o mundo como matéria-força convoca a 
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sensação, engendrada no encontro entre o corpo e as forças do mundo que o 

afetam (2004, p. 227). 

 

Note que não há um abandono do corpo material, ou o que Espinosa chamaria de 

“extensão”, mas, a partir dele, na relação com o atributo pensamento, interrogo o lugar desse 

corpo na produção coletiva de si mesmo sem cair no jogo de um corpo útil, teleológico 

(finalidades). Desse modo, se em Espinosa sou como um grau de potência, ao entrar no 

processo coletivo, descubro que esse poder e essa potência se traduzem numa certa habilidade 

de afetar e ser afetada. Para esta esquizonarrativa3, fui atualizando as marcas, fiz um 

mergulho no próprio corpo, nas minhas memórias educacionais, revivi encontros, e mobilizei 

a multiplicidade que Deleuze e Guattari (2012) chamam de n-1 (“inexistência de unidades 

pivôs”). Lancei-me ao encontro rizomático dos corpos vibrantes, transgressores, resistentes, 

provisórios, materiais e imateriais à medida que entrei em contato com a explosão de relações 

que estavam presentes num único encontro do coletivo EPensando.  

 

2.1. ESQUIZONARRATIVA: MEMÓRIAS DE UMA CRIANÇA 

 

Em Espinosa, cada indivíduo pode ser definido por um grau de potência singular e, 

também, por um certo poder de afetar e ser afetado nas relações e encontros com os corpos. 

Em decorrência desses encontros, temos as marcas e as memórias corporais. Quando se trata 

de um coletivo, há de se considerar o indivíduo-potência que constitui um corpo múltiplo 

composto dessas memórias. O que é um indivíduo-potência? É um individuo que pode ser 

definido pelos seus afetos e experiências corporais. A experiência corporal (pensamento e 

extensão) que trago para a conversa nesta tese é a marca de minha educação infantil. Como 

disse Manuel de Barros em uma entrevista chamada “Caminhando para as Origens” a Bosco 

Martins em 2007: 

O tema do poeta é sempre ele mesmo. […] Tenho um lastro da infância, tudo 

o que a gente é mais tarde vem da infância. […] Porque se a gente fala a 

partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, de 

uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das 

minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas.  

 

                                                             
3 Justaposição entre os conceitos Esquizo com origem na Esquizoanálise e narrativa como um modo pelo qual fiz 

da experiência algo comunicável.  
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A partir das raízes “crianceiras”, resolvi mapear etologicamente meu corpo-criança na 

perspectiva de encontrar traços da produção da educação-em-mim, uma vez que são as marcas 

que se atualizam na vida adulta e podem ditar reprodução ou o desvio dessas formas 

educacionais, agenciando coletivos ou desintegrando-os.  

Longe de querer generalizar e dizer sobre qualquer criança, nesta escrita, opto por 

resgatar um corpo. O meu próprio corpo, as minhas histórias enquanto marcas. De antemão, 

deixo claro que o corpo-criança de que trata esta marca não é um corpo com função orgânica, 

menor, frágil e, sim, um corpo ainda pouco capturado, que desliza entre forças, que realiza 

desvios (DELEUZE, 2002). Como ponto de partida, uso um corpo-criança para tratar das 

memórias educacionais na produção de coletivos mesmo entendendo que, para Espinosa, as 

crianças têm um regime de afetividade particular, ou seja, o seu contato com o mundo é 

imaginativo. Por terem um corpo dependente, governado e variante pelas causas exteriores, 

são facilmente atingidas e altamente expostas aos afetos de decomposição (ESPINOSA, 

2015). As causas exteriores são aquelas que nos deixam em estado passivo, dominadas por 

forças que desconhecemos e que nos privam da potência imanente de ser, de agir e de pensar 

as relações que continuamente fazemos na vida.  

Por entender em Espinosa que é na relação que um corpo se torna potente, apostei em 

desvelar o meu traço criança justamente pela capacidade que tive de, na relação com a minha 

própria educação, de resistir (Ibidem), de criar caminhos, de interrogar, de espantar-me com 

as regras, limites e possibilidades oferecidas. Trago um corpo flexível que se contorceu num 

jogo, numa ginga, num modo próprio de afirmar a vida. Como é o lugar da resistência e da 

criação que me interessa num corpo-criança, resgatei a minha própria lembrança para escrita 

deste corpo. O corpo no qual tenho marcas/memórias foi aquele que, desde muito cedo, se 

contorceu. Para isso, me apropriei do conceito de memória de Bergson como uma atualidade 

em que as lembranças participam e se atualizam na vida. O exercício que fiz foi o de me 

colocar num passado como um verdadeiro salto no ser ontológico, conferindo às lembranças 

certa encarnação (BERGSON, 1972; DELEUZE, 1968a).  

Sigo me questionando: que tipo de ferramenta essa memória poderia ser para o campo 

de experiência das forças na construção de coletivos de EPS de um município? Usar as 

marcas de uma educação infantil me fez fabricar intercessores próprios e proliferar 

experiências novas ao pensamento. Ao vislumbrar pequenos acontecimentos de uma vida (a 

minha), inevitavelmente houve um abandono dos universais, da ideia de qualquer escola, de 

qualquer educação, de qualquer vida. Isso me deslocou do lugar da ditadura do mesmo e me 
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fez entender que o lugar da educação é o lugar das multiplicidades. A atualização da criança-

em-mim pôde desencadear fatores que acionaram planos de imanência e que me 

possibilitaram conversar com a construção de coletivos de educação permanente.  

Para responder a questão supracitada, exercitei o olhar para o corpo e para minha 

educação pelas marcas, o que me conduziu a descobertas que ainda não tinha acessado. O 

desejo por mobilizar marcas de um corpo-criança me levou a vasculhar experiências, sacudir 

outras, a refazer contatos que estavam metaforicamente escondidos nas lembranças. Atualizar 

as marcas foi um risco. Digo isso porque, ao tocar na memória, poderia não suportar acionar 

afetos tristes. Entretanto, a tese me convocou. O movimento de atualizar memórias me levou a 

uma antiga caixa de fotografias empoeirada pelo tempo e intencionalmente pelo 

esquecimento. Nos achados, os papéis de carta brincavam de trocar segredos e amores com as 

palavras, com os amigos, com os professores. Junto aos papéis, encontrei desenhos muito 

delicados com flores tortuosas que invocavam certa força e liberdade a minha imaginação.  

Obviamente o olhar saudosista foi acarinhado algumas vezes pelas lágrimas. Afinal, 

ver a própria história desenhada em coloridos papéis de cartas e desenhos que vertiam quase 

como poesias, reconstruíram imagens e acionaram afetos alegres, afetos de composição com o 

corpo que habito hoje. Deparei-me com alguns outros objetos, mas nada que vibrasse, 

pulsasse, explodisse intensidades em mim... isto é, nada que rememorasse as minhas marcas 

para que eu pudesse usar como ferramenta (algo que destrava, produz) e tocar no tema da 

educação no trabalho em saúde. A procura memorialística deu acesso a atualizações do 

presente ao me deparar com uma foto da turma da segunda série do ensino fundamental. Foto 

esta que trouxe à superfície o meu traço-criança e me fez refletir a minha própria educação e 

como ela ainda se atualiza na vida adulta. Fato que pode ser especialmente determinante na 

construção de coletivos por conta de certa tendência de reprodução de modelos, das marcas. 

Do ponto de vista de um achado do eu para a escrita desta com-posição, percebi e relembrei 

aquilo que estava adormecido pelo tempo, resgatei o meu lugar, as minhas origens, a minha 

história de vida. O resgate desta marca me deu ferramentas para lutas, para guerrilhas, fez 

passar um afeto que, de alguma forma, elevou minha potência de agir. As marcas atualizaram 

também o desejo (potência de agir e de pensar).  

A fotografia abaixo trouxe à tona o corpo-criança marcado por uma realidade social 

dura que, muitas vezes, teve que se contorcer para produzir novas gestualidades e movimentos 

políticos ao dançar com a vida, num arranjo que varia entre composições e decomposições, 

alegrias e tristezas. 
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Figura 1: Foto da turma de segunda série do ensino primário. 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

Interessante notar o que pode um corpo contorcido. Além do ato político – de quebrar 

os padrões na formação para uma foto oficial de turma –, nesta foto, interessa-me dizer sobre 

um corpo forte, que pode até ser frágil pela variação dos afetos, mas potente pelo conatus 

(força de perseverar no ser). Nessa marca, o que me interessa não é a performance do corpo 

em si, mas o estado de dobradura que tive que fazer/ser para lutar contra as forças 

hegemônicas que insistiam em querer me capturar e me fazer viver no domínio da tristeza, da 

servidão, das paixões4. Ressalto que a tristeza é um problema para a educação, não as paixões. 

As paixões são inevitáveis, não são boas nem ruins, posso dizer que até são necessárias, pois 

os encontros não cessam de acontecer e seus efeitos também não. A tristeza e a impotência, 

essas sim, são evitáveis à medida que selecionamos os encontros.  

Contudo, na memória corporal, trago a alegria que se desdobrou em potências ativas, 

especialmente pelos afetos, pela alegria do brincar, do estar na relação com os amigos. Foram 

afetos alegres que marcaram de forma significativa minha educação infantil. A amizade foi 

uma importante marca que atualizei na experiência com o coletivo de EPS. Na realidade, 

posso dizer que foi o cimento da vida coletiva. Quando olho para a foto da figura 1, vejo um 

corpo que resistiu. Um corpo que se dobrou para viver, um corpo que insistiu na vida e em 

perseverar na existência. A descoberta da foto trouxe à superfície as marcas desse meu corpo-

criança-pobre. Aliás, uma das poucas fotos de criança que foi possível ter.  Lembro que, na 
                                                             
4 Paixões são os efeitos dos encontros. É um tipo de conhecimento em que percebemos os efeitos e não 

necessariamente desconhecemos as causas.  
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época dessa foto, minha família estava passando por dificuldades financeiras e que contamos 

muito com a solidariedade das vizinhas, das amigas. A roupa e o sapato eram praticamente o 

único conjunto que me vestia. Eu era pequena, mas essa marca está presente em mim, no entre 

poros, escondida nas camadas mais profundas da superfície da pele. Faz vinte e sete anos que 

não toco nessa marca. Nunca tive coragem, não sei se por vergonha, por medo de reconstruir 

afetos, por ter que encarar a minha própria história. A realidade social realmente não foi fácil. 

Não via possibilidades de viver uma vida diferente da que vivia, a não ser quando era forçada 

a pensar a partir das insistentes perguntas: o que você quer ser quando crescer? Confesso que 

inventava profissões. A exclusão social era um efeito real mim. Mesmo não compreendendo 

com clareza como essa força agia sobre minha existência, meu corpo sentia. Sentia quando 

não tinha o que comer, quando não tinha o material para a escola, quando não tinha acesso à 

cultura... 

Do alto do morro em que morava, algumas imagens do cotidiano apresentavam-se: a 

pobreza de perto e a escola de longe. Confesso que a visão da escola era a que mais me 

interessava, não por sua forma ou atratividade, mas porque precisava ter a certeza diária se 

haveria aula ou não, já que a falta de água e de comida com frequência a interrompia. Assim 

sendo, a vista da escola acionava em mim um estado de contemplação que era material 

(escola física) e imaterial (imaginação) ao mesmo tempo. Na unidade escolar, havia a 

imaginação de um futuro melhor (sustentada pela lógica capitalista), sempre um porvir, 

embora a barriga vazia estivesse roncando no “aqui e agora”. Quando trago a realidade social 

para a conversa, pretendo fazer um deslocamento no campo da potência de uma vida e 

problematizar que, embora o corpo esteja sujeito a inúmeras opressões, ele não perde a 

potência de afirmar a vida, de produzir linhas de fuga. O corpo continua se contorcendo num 

movimento que o produz continuamente. A dobradura do corpo espinosista não vê na falta a 

possibilidade de uma vida impotente. Pelo contrário, na perspectiva do filósofo, apesar das 

decomposições de uma vida, nada falta ao corpo. A natureza é completa, é potência infinita e, 

portanto, não lhe falta nada. O que há é um corpo potente, modificável, com um conatus 

preparado para a guerra, para a luta, para a reexistência a partir dos encontros que se vão 

tecendo. Para Espinosa, a questão social de uma vida não a impede de exercer plenamente sua 

potência.  

Por esta razão, sem compreender as forças que atuavam sobre mim, percebia que 

eram, portanto, a pobreza e o futuro que me moviam. Hoje estou ciente de que ambos foram 
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efeitos nascidos do uso da força (material e imaterial) e violência de uma política de Estado 

perversa, aniquiladora, racista e excludente. Perrenoud diz que:  

O poder da organização escolar que evidentemente deriva do sistema 

político, consiste em fazer de uma criança que se equivoca com as retas, que 

não concorda o verbo com o sujeito ou não domina o pretérito simples, um 

“mau aluno” (1990, p. 18). 

 

 Historicamente, é notório que a educação vem se forjando como o braço forte de uma 

política de Estado que, muitas vezes, é perversa, que violenta as nossas existências, 

produzindo o rebaixamento de nossas potências, nos culpando pelos fracassos escolares e 

imprimindo o discurso de uma meritocracia aniquilante. Por Estado compreendo aquilo que 

pertence à política e que foi construída por um cruzamento entre soberania, disciplina e gestão 

governamental (FOUCAULT, 2008). Em todo caso, são dispositivos usados pelo poder estatal 

que visam certa segurança social.  

Frente a isso, creio que as condições imaginativas advindas pela educação poderiam 

manter meu corpo e pensamento em estado passivo, impotente, serva do que iria ser quando 

crescer, já que a finalidade da educação é sempre um “fora de”, conservando os corpos num 

regime de devotamento permanente (por toda a vida) para produzir corpos em sujeição pelas 

forças do Estado. Pensar que a ideia imaginativa de um futuro é, também, uma força ativa, me 

faz interrogar: como os corpos poderiam ser livres da servidão de uma educação aprisionada 

pela ordem do tempo futuro? Como seria possível, na vida adulta, construir coletividades se, 

desde a infância, somos produzidos pela “crise do comum”, isto é, temos um investimento no 

individualismo, competição e isolamento? Como produzir um corpo coletivo autônomo se, 

durante toda nossa infância, cumprimos ordens? Deleuze e Gattari (2012, p. 7) dizem que a 

professora na máquina de ensino obrigatório "ensigna", ou seja, dá ordens, comanda. Não 

comunica informações, mas impõe à criança coordenadas semióticas que se colocam num 

certo dualismo em que a afirmação de um significa a exclusão do outro. Seguem alguns 

exemplos: masculino-feminino, singular-plural, substantivo-verbo, sujeito do enunciado-

sujeito de enunciação. Uma faculdade abominável que centraliza informações, que emite, 

recebe e transmite palavras de ordem para obedecer e fazer obedecer, assim, damos às 

crianças linguagem, canetas e cadernos, tal como fornecemos pás e picaretas aos operários. A 

ordem é o nosso primeiro marcador de poder, é o primeiro passo para o silenciamento dos 

corpos a fim de inibir suas potências.  
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As formas de educar pautadas na necessidade e no futuro são sempre o resultado 

conflituoso de forças internas e externas num verdadeiro esforço para manter os corpos úteis. 

A sociedade não tolera a inutilidade dos corpos. Espinosa, nessa direção, rompe com a 

perspectiva da temporalidade e utilidade que também é disciplinada pela educação. Todavia, a 

angústia gerada pela imaginação de um futuro por meio de uma temporalidade é uma 

verdadeira dramaticidade a qual a existência está submetida. Inegavelmente o tempo é usado 

como um aprisionamento dos corpos em direção a uma servidão imposta pelo imaginário da 

educação. À guisa de ilustração: a ideia de educação “para toda a vida”, educação “ao longo 

da vida”, educação “continuada”, educação “permanente”, todas têm uma relação temporal 

fundada na finitude do investimento no sujeito na perspectiva do crescimento produtivo e 

econômico. O objetivo de uma educação baseada numa temporalidade de existência fala da 

formação produtora em potencial inteiramente integrada ao capitalismo. Tudo o que diz 

respeito à educação passa, então, a ser considerado como uma esfera altamente lucrativa de 

aplicação do capital segundo a lógica empresarial (IANNI, 2004).  

A noção de certa temporalidade associada à educação é uma forma de domínio 

invisível, silencioso, que se dá nos corpos naturalmente. A educação é um aprisionamento 

temporal da existência, um mecanismo de constrangimentos, de forças que vêm de fora. O 

termo “educação” em português vem da palavra “educar”, do latim educare, que é um 

derivado de “ex” – que significa “fora” ou “exterior” – e ducere – que tem o significado de 

“guiar”, “instruir”, “conduzir”. Ou seja, educar, por si só, é uma força externa exercida sobre 

os corpos. Desfazer-se da ideia dramática de tempo como um lugar de duração e de temor 

pode libertar os corpos da prisão do tempo. Para tanto, reflito: é possível libertar a educação 

das forças invisíveis e imateriais construídas na imaginação? A leitura da filosofia de 

Espinosa dá a chave para compreender acerca da denúncia das supertições, fundadas no medo 

e no imaginário da educação para que, do interior da servidão, se construa a liberdade 

humana.  

Na fase inicial de minha vida, a escola era o lugar dos sonhos, um plano 

transcendental e valorativo das pessoas de bem, que seriam vitoriosas se conseguissem chegar 

ao fim. Segundo essa lógica, era preciso esforço, era preciso ser a melhor. O que estava em 

jogo era a fabricação da excelência escolar (PERRENOUD, 1990). Eu estudava, tirava as 

melhores notas porque queria ter um futuro, não queria mais repetir a história familiar.  Se por 

um lado, era estimulada por um futuro que pairava sobre mim, por outro, o presente me 

angustiava nesse acreditar. A temporalidade de uma vida marcada no presente e futuro eram 
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forças coercitivas da educação. De verdade, a escola não foi o lugar do reconhecimento de 

meu corpo como potência para a vida coletiva, como forças ativas. Lembro-me do momento 

cívico que me obrigava semanalmente a colocar meu corpo enfileirado, de forma silenciada e 

respeitosa para cantar o hino nacional, que dizia: “Dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria 

amada Brasil!”. A gentileza da mãe pátria chegava até mim em pequenas doses. Acesso aqui, 

necessidades acolá e vice-versa. Dessa maneira, a escola foi preenchendo a vida pela via da 

dominação dos sonhos, da imaginação. Uma verdadeira ruptura das forças ativas estava em 

jogo. Uma busca incessante pela alegria (passagem a uma maior perfeição) que tinha como 

base os afetos tristes por conta do excesso de controle sobre a subjetividade. Isso tudo me fez 

desejar dizer: 

Ô educação, tu deixastes marcas em mim. 

Tu me violentaste quando me fizeste obedecer em silêncio suas regras Mau-

ditas 

Quando me obrigaste ao conhecimento moral da leitura e da escrita 

 

Prisões imaginárias ou verdades produzidas? 

 

 A fila, a forma, a nota  

 A prova-desaprova 

 

Tornei-me máquina de reprodução 

Singularidades recortadas, vidas em transmutação 

 

Corpo cooptado por regramentos 

Tudo naturalizado por teus instrumentos 

 

Menina. Sente-se com as pernas fechadas!! 

Tristeza e potência diminuídas 

 

Onde tu dizes: quem cola não sai da escola 

 Meu corpo responde: desvio! 

 

Ah se não fossem os encontros que tive. 

Encontros plurais de afirmação da vida 

 

Corre! Linhas de fuga! Gritou meu corpo todo coisificado 
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Mas não deu, minhas linhas já tinham se espalhado 

E embolando vidas por todo lado 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2017) 

 

Sim, houve no meu processo educativo algo que escapou, que fugiu, que explodiu em 

linhas que embolaram vidas. Os encontros, a relação estabelecida com os professores e com 

os outros alunos, a educação – enquanto forma e força – não conseguiu capturar. Fico 

pensando, o que é mais difícil? Vencer a forma ou a força? Não sei responder, porém sei, pela 

experiência com coletivos na saúde, que ambos são processos que dificultam muito a vida 

coletiva.  

Assim, pode-se notar que a educação é constituída pela pedagogia das forças e por 

suas interiorizações nos corpos. São fundadas na dicotomia entre domínio e opressão, 

liberdade e servidão. Em Maquiavel (2004), a força é a violência política que se justifica 

sempre em função de um bem comum. Mas é justamente do interior desses espaços 

considerados socialmente “desprovidos” que há possibilidade de escape às forças do Estado 

exercidas sobre os corpos. O discurso do que falta a um corpo pode ser um discurso 

produzido pela hegemonia para assegurar o jogo de forças da dominação. Não é pela via da 

falta que a potência cessa, aliás, em Espinosa, ela nunca cessa. Logo, se apreendemos que as 

condições sociais e a imaginação de um futuro são agenciamentos e capturas usadas na 

educação, percebemos o quanto a regulação da vida na escola vem de cima, é vertical, é forma 

e força que vem de fora.  

Todas as manhãs, o futuro me movia a acordar, a descer o morro com mochila e com 

os sonhos nas costas, muitas vezes, sob um sol escaldante para colocar minha pedrinha na fila 

do portão de entrada da escola. A pedra serviu para demarcar um território de ocupação na fila 

de entrada da escola de modo que a pedra que estivesse na frente garantiria cadeira para 

sentar. Na hora do almoço, nova corrida para conseguir o melhor lugar no refeitório. Era 

guerra! Diferente de algumas colegas de turma, nem sempre tinha dinheiro para cantina, 

então, o jeito era correr. Tornava-se necessário partir para a “briga” pela vida.  Mais uma vez, 

o corpo se contorcendo para perseverar frente às diversas formas de totalização do Estado, em 

que a instituição escola se coloca como instrumento para disseminar e dominar os corpos, 

tornando-os futuros profissionais. Esse era o ponto central que gostaria de chegar através das 

marcas: existe todo um preparo rigoroso do corpo infantil para que ele seja um corpo 

profissional, dócil, domesticado, controlado, servil, útil, “E o que é um profissional se não um 
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corpo que sonhava e que foi transformado em ferramenta?” (ALVES, 1994, p. 35). Os corpos-

ferramentas poderão ser úteis para conservação do poder do próprio Estado.  

Quando a escola coloca no futuro e no mérito a condição primeira da vida de seus 

alunos, ela acaba por destacar uma pedagogia que vive pelo desejo do que falta e não pelo 

desejo de conservar-se a si mesmo, pelo desejo ético da vida, da potência de existir em ato. 

Reflito se seria possível uma escola que não estivesse alinhada em formar pessoas para o 

trabalho, para o mercado, que não reinasse a partir de uma violência emocional de um ter que 

ser, de um ter que ter, nem por uma pedagogia que investe na baixa de potência como forma 

de produzir servidão e obediência ao longo da vida.  

Hoje, com as lentes polidas por Espinosa, olho para o recorte desta foto-lembrança, e 

percebo o quanto a formação escolar é uma arena de lutas, um campo de forças do ponto de 

vista da produção social da existência. A questão que se coloca é: como deslizar por entre as 

formas totalizantes da educação, aproximando-nos cada vez mais do grau de potência singular 

e imanente de nós mesmos? Apesar da totalização produzida por políticas de Estado, a 

condição de “socialmente pobre” é obrigatoriamente um lugar de coexistência no campo de 

forças, oposta ao Estado, logo, uma máquina de guerra. Um não existe sem o outro: para 

existir a máquina de Estado, tem que existir a máquina de guerra. A pobreza é motor para a 

exploração e manutenção do poder estatal, logo, o Estado não cessa de tentar capturar as vidas 

e a máquina de guerra não cessa de resistir (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Isso exige certa 

dobradura do corpo para produzir linhas de fuga e deslizar por entre as máquinas.  

Ao observar a fotografia-memória, percebi o quanto uma aluna com uma história de 

vida como a minha precisa se contorcer para deslizar por entre as máquinas do Estado e 

produzir máquinas de guerra. Longe de pretender fazer uma análise profunda da educação 

infantil ou da pobreza, quero me debruçar sobre as reflexões que a memória da foto trouxe 

acerca da formação enquanto um campo de formas e forças. Sustentada em Espinosa, percebo 

que fazer a necessária transição da natureza de um corpo-criança para um corpo-adulto exige 

revolução, convoca independência dolorosa dos efeitos que são exteriores. Como disse 

anteriormente, para o filósofo Espinosa, as crianças têm uma natureza ainda com poucas 

habilidades, pois vivem e são dirigidas por forças que lhes são externas (EVP39E). Por seu 

corpo estar como que em oscilação continua, riem e choram pelo simples fato de verem rir ou 

chorar outras pessoas. Basta dar e retirar-lhes um brinquedo para perceber que elas estão 

vulneráveis e servis num plano de variação de afetos. Ficam tristes e alegres num piscar de 

olhos, ou seja, essa variação acontece porque elas apenas recolhem os efeitos dos encontros 
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que fazem na vida, sem compreendê-los, sem saber se são convenientes ou não a sua natureza 

(ESPINOSA, 2015, p.120). Elas simplesmente ficam na oscilação imaginativa... não têm 

autonomia justamente porque vivem à mercê do acaso dos encontros, que podem ser bons ou 

ruins. 

Espinosa não teceu muitas escritas sobre crianças, segue uma das poucas citações: 

Quanto mais esse conhecimento, quer dizer, de que as coisas são necessárias, 

diz respeito a coisas singulares que imaginamos mais distinta e vividamente, 

tanto maior é o poder da mente sobre os afetos, como mostra aliás, a própria 

experiência. Com efeito, vemos que a tristeza advinda da perda de um bem 

diminui assim que o homem que o perdeu dá-se conta de que não havia 

nenhum meio de poder conservá-lo. Vemos, igualmente, que ninguém sente 

pena de uma criança por ela não saber falar, andar, raciocinar e por viver, 

enfim, tantos anos como que inconsciente de si mesma. Se, por outro lado, 

os homens, em sua maioria, nascessem já adultos e apenas alguns nascessem 

crianças, então todos sentiriam pena das crianças pois, nesse caso, a infância 

seria considerada não como algo natural e necessário, mas como um defeito 

ou uma falta da natureza (2015, p.219). 

 

 Então, porque convocar Espinosa para conversar com a minha marca na educação 

infantil? Para com ele fazer uma aliança, uma denúncia, uma provocação: 

Educação, faço a ti um apelo: 

Deixe os corpos livres! 

 

Deixe os afetos nos ensinarem o que pode o corpo 

Queremos aprender pelas forças 

 

Você precisa produzir outras formas de vida 

E por isso rogue por um abalo de si mesma 

 

Clame, peça, implore, grite: sensibilidade! 

 

Em meio a tanta tristeza que tu produz com seus métodos falidos- Corpos! 

 

Em meio a tantos SEMteúdos-Vidas! 

 

Onde tu dizes: produção, produção, produção! 

Decoreba, fracasso, inadequação 

 

O não-SER 
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O não-LUGAR! 

A não-EXISTÊNCIA! 

 

Pedagogia impiedosa 

Meritocracia perversa: 

Que vença o melhor! 

 

Educadores que nos querem iguais a si mesmos 

Imersos na mesma ideologia de colonização 

 

Prepare-te que já to acionando a maquinaria 

Produzindo MICROguerrilhas 

Coletivos 

Desterritorialização 

 

Pode vir educação, porque meus corpos se tornaram máquina em guerra 

Estou em estado de re-existência produzindo e sendo produzida em afetação 

e potência. 

                                         (FIGUEIREDO, Eluana, 2017) 

 

Além da aliança com Espinosa, convoco para esta tese o devir-criança justamente pela 

capacidade de plasticidade e por possuir um radar altamente poroso e uma vida altamente 

livre e criativa. Quando entendi, em Espinosa, que a imaginação de algo exterior, fora de mim 

(no caso o futuro) era algo que me tornava alegre, e que a escola poderia me fazer bem-

sucedida, percebi o quanto a minha formação escolar reforçou meu estado humano de 

servidão, de não conhecimento das causas. Espinosa diz que, durante todo o tempo em que o 

corpo estiver afetado por algum corpo exterior, a mente simultaneamente considerará esse 

corpo presente pela imaginação (ESPINOSA, 2015), logo, a mente se esforçará para imaginar 

cada vez mais a coisa imaginada. São, portanto, os efeitos das afecções que nos produzem. 

Percebi que é na infância que se agenciam servos, já que, cada vez mais, são exercidos sobre 

os corpos mecanismos de controle, muitas vezes legitimados por uma pedagogia que é 

praticada como força exterior, que produz uma boa aluna, aquela cujo corpo é doce, 

interditado, silenciado, regrado, controlado, submisso. No entanto, o corpo da criança vai 

sendo fabricado pelas forças que vêm de fora aos moldes e formas individualistas do mercado 

para que ele não experimente a vida na sua intensidade. Um verdadeiro esforço para a baixa 

de produção de coletivos. 
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Ao falar de forças, não estou dizendo que podemos vencê-las ou não sermos mais 

constrangidas por elas. Contudo interrogo: seria possível um modo de educar que tocasse na 

potência imanente de agir e na produção de afetividade de um corpo político e ético? Não 

mais sob a égide de um futuro, mas em diferentes modos de entrar em relação com o 

aprendizado, com a vida, com o mundo, criando formas de vidas mais livres e um conhecer 

que se dá pelas relações. Relações que “violentam” o pensamento pronto, que modificam o 

corpo e que o forçam a agir. O que pode um corpo na vida coletiva? Pode afetar e ser afetado. 

Nossa educação escolar, no geral, parece só saber operar por forças externas, reprimindo os 

afetos de suas alunas, compreendendo pouco que as forças que vem de dentro (imanente) 

podem aumentar o conatus (força de perseverar no ser) e, portanto, a potência de agir e de 

pensar. Em outras palavras, a educação é um problema de potência e não uma questão de 

obrigação, de um ter que ser. Digo isso porque, enquanto um problema de potência, a 

educação tem que servir para que as alunas compreendam a sua própria força de existir, na 

mesma medida em que a escola oferta diferentes possibilidades de relações no processo do 

educar.  

Notemos que a questão do problema e da potência tal como apresentadas por Bergson 

(1972) e Espinosa (2015) tem sentido sempre pela via da imanência, pela invenção e 

reinvenção de novos problemas, sendo, portanto, o principio intelectual da criação. Nesse 

caso, Espinosa pode ajudar a pensar modos de educar mais coletivos, mais inventores de 

problemas (inventar problemas é o que menos se deseja na lógica de uma educação que é 

força que vem de fora) e menos alinhados com o capitalismo, com o mercado, com a religião, 

cujo processo educativo não passe por prescrições, por comportamentos adequados, por 

conhecimentos mutilados e confusos, uma ética que diz respeito às possibilidades de 

encontros que a aluna pode ter e fazer na vida. Nas palavras de Kastrup: 

a aprendizagem não é entendida como passagem do não-saber ao saber, não 

fornece apenas as condições empíricas do saber, nem é uma transição ou 

uma preparação que desaparece com a solução ou resultado. A 

aprendizagem, é sobretudo, invenção de problemas, é experiência de 

problematização (2001 p. 1). 

 

 Educar não pode estar separado da vida. Na perspectiva da filosofia de Espinosa, 

educar é dar a possibilidade à aluna de conhecer as forças as quais está em contato, é dar 

passagem aos afetos, é a possibilidade de estar no múltiplo, de produzir encontros e, por isso, 

estar na vida coletiva.   
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O grande desafio deste modo de educar reside no aprendizado sobre as próprias forças, 

sob as diferentes maneiras com que um corpo é afetado podendo, dessa maneira, aumentar ou 

diminuir a potência de agir no mundo (ESPINOSA, 2015).  É importante conhecer sobre que 

tipo de relações compõe ou não com a nossa vida. Compreendendo o modo como 

historicamente educamos e somos educadas, infere-se que, talvez, alguns modos tradicionais e 

históricos de educação sejam uma máquina de produzir escravas, corpos tristes, seres 

fragilizados e aprisionados pelas forças.  A partir de um breve rememorar das marcas de um 

corpo infantil na relação com a educação, foi possível perceber que muitas tecnologias 

educacionais são usadas como força sobre o corpo. Geralmente, uma formação teleológica 

que fixa os acontecimentos em uma forma universal, utilitária e, ao mesmo tempo, única, que 

força as alunas a seguirem as regras do jogo para que, no final de tudo, num porvir, possam 

ser recompensadas, ser cidadãs de bem, com habilidades, com valores éticos e morais na 

perspectiva do capital, definindo o modo de andar a vida, como por exemplo: “apresentação 

do corpo, do vestir, do andar, do olhar, dos gestos, das refeições e do portar-se à mesa, dos 

encontros, de como se dirigir aos mais velhos etc.” (NÓBREGA, 2005, p. 601). 

As metodologias são um exemplo claro da dissonância entre liberdade e servidão no 

ensino, já que constantemente a educação faz uso de uma pedagogia “para” e não “com”, 

supondo que as pessoas, de antemão, são incapazes de coproduzirem com as professoras a 

própria produção de conhecimentos. O modo de ensinar pode colocar a aluna dentro de um 

enclausuramento, coagindo-a a exercer a criação, a liberdade no conhecer, um conhecer pela 

relação de seu próprio corpo com outros corpos. As metodologias de ensino geralmente 

usadas pelas professoras pouco permitem pensar a educação sob o ponto de vista da 

experiência como aquilo “que nos acontece” (BONDÍA, 2002), que nos marca e que produz 

em nossos corpos capacidades para agir e mentes potentes para pensar sem sobreposições.   

Os conteúdos disciplinares também são formas de tecnologias que exercem forças e 

formas. Geralmente eles vêm dotados de um saber único, geral, universal, representativo, 

sempre como uma ação sobre a outra, transcendente a ela. Os conteúdos são muito mais fáceis 

de serem aceitos e (in) corporados pelas crianças por serem altamente receptivas às forças 

externas pelo medo, pela moral. A questão moral (bem e mal) é outro valor que é caro numa 

educação que vem de fora, pois reduz à aluna a condição de ser da consciência que só 

reconhece encontros pelos seus efeitos. Isso a deixa muito vulnerável à variação dos afetos. 

Eis o momento em que a aprendizagem – enquanto força que vem de fora – se torna uma 

formação triste ao exercer uma ação transcendente ao corpo, dominando-o, constrangendo-o 
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acerca da liberdade da própria produção social de existência. É como se tivéssemos que ser 

tristes no presente para alcançar a alegria num futuro qualquer. Os conteúdos são 

acompanhados pela obrigação, pelo dever e pela culpa, a competição por notas e Coeficiente 

de Rendimento (CR) são conhecimentos oriundos de ideias inadequadas sobre o aprender, 

sobre a genialidade de uns e a inadequação de outros, contexto em que o corpo 

necessariamente padece, pois a educação é triste. A partir do momento em que nossos corpos 

estejam devidamente docilizados na escola, estaremos prontos para o trabalho. Engana-se 

quem pensa que a disciplina é a instituição. Não, a disciplina é o modo como o poder opera 

seus processos de subjetivação.  

A avaliação do desempenho com base em notas classificatórias, que as colocam num 

ranking de competição, como um objeto de disputa a ser alcançado, não seria um tipo de força 

que é exercida sobre, “fora de”? Não impediria, já na infância, a produção de uma 

subjetividade alinhada à vida coletiva? “A miséria das escolas se encontra precisamente ali 

onde elas são classificadas como excelentes” (ALVES, 1994, p. 18). Uma força que coage a 

se enquadrar nos parâmetros estabelecidos por alguém de fora não tem compromisso com a 

liberdade que Espinosa fala. É livre todo o ser que não é constrangido por forças (paixões 

tristes) que vêm de fora no seu ato produtivo e criativo. Se a avaliação é uma triangulação 

entre dar valor, medir e conferir mérito, como seria produzir o conhecimento sem decorrer na 

tristeza do outro? Como seria uma educação que conversasse com o que pode a aluna e não 

com o que deve? Possível? Impossível? A avaliação é, portanto um efeito da percepção de 

alguém sobre/fora do outro. Perrenoud (1990) diz que mudar a avaliação seria mudar a 

própria educação e seus fundamentos.   

Estas colocações estão postas para refletirmos que a aluna, no processo de formação, 

seja na natureza criança ou adulta, pode ter dificuldade de exercer sua liberdade de 

pensamento, de conhecer as relações que faz, de saber quais relações compõem ou não com o 

corpo dela. No processo de educação, a criança, por exemplo, vive uma variação entre alegria 

e tristeza constante, sem saber quais são as causas dessa variação. A brincadeira a faz feliz, o 

resultado de uma prova a faz triste, e assim sucessivamente. O formato de educação oferta 

para ela, ao mesmo tempo, doses de alegria, de tristeza, concede licenças para liberdade e 

servidão. Contudo, cabe dizer que o próprio existir e o sobreviver a tais constrangimentos 

implica numa resistência, numa determinada força em existir, em perseverar na vida. Uma 

educação que opera pelas forças que vêm de fora decide pela aluna o que é bom ou mal para a 

vida dela, produzindo passividade, dando passagem às paixões tristes e à baixa de potência 
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desta educanda à medida que a afasta da potência de pensar e agir e que vive de ideias 

inadequadas (COSTA-PINTO, 2012). A ideia inadequada em Espinosa é o efeito do encontro, 

isto é, são imagens confusas e obscuras que criamos por meio de nossas percepções, de nossa 

imaginação. Trata-se do conhecimento dos efeitos e não das causas de tais efeitos sobre os 

corpos. Se o sujeito nesse modo de conhecer só reconhece os efeitos, ele moraliza a vida nas 

noções universais de bem e mal. 

Nesta com-posição, o que busco refletir é que operamos a educação das crianças de 

forma transcendente, com frágil produção de coletividades, e isso se atualiza na vida adulta. 

Entretanto, seria ingênuo não reconhecer que, por mais que sejamos governadas pelas causas 

exteriores na educação, a nossa natureza é intensiva. É um corpo com natureza resistente e, 

por isso, produzimos desvios, linhas de fuga e outras produções de conhecimentos que nem 

sempre são legitimadas pela ciência dita cartesiana. É inegável que, frente às opressões das 

forças, o corpo pode produzir resistência e, ao invés de ficar na tristeza, na forma, rompe com 

a maquinaria opressora do Estado e produz luta e atos de liberdade. Mas, como dar passagem 

a esse corpo? Como fazê-lo deslizar sob tais forças no campo da saúde? Diante da pedagogia 

construída enquanto forças que vêm de fora, como seria produzir uma educação a partir das 

imanências? Como seria produzir uma educação com conatus coletivo que nos aproximasse 

mais de formas potentes de existir? Pelo conhecimento das forças que vêm de dentro?  É nesta 

perspectiva que convidei Espinosa para a conversa, pois sua presença pode nos ajudar a 

pensar a educação a favor da vida, como passagem a outra natureza, cujo instrumento 

pedagógico mais importante é o corpo (potência em ato) e a relação! 

Contudo, como vimos anteriormente, a pedagogia que opera com tais forças exteriores 

pode ser máquina produtora de pessoas que são constrangidas a agir em função das forças ou 

que são determinadas a agir num campo de moralidades dizendo para a vida e para qualquer 

vida aquilo que é bom ou mal. Pode, ainda, ser fábrica de pessoas politicamente enfraquecidas 

que vivem segundo a variação dos afetos, não conseguindo fazer encontros que lhes sejam 

convenientes e que as ajude a perseverar na própria existência.  

Quando falo de servidão em Espinosa, falo de certo constrangimento da potência de 

ser que carece de prudência necessária para selecionar bons encontros, encontros que elevam 

a potência de agir. Com a prudência vamos aprendendo a compreender os encontros que nos 

convém, os que não. Os encontros que nos compõe, os que não. As relações que elevam nosso 

conatus, as que não... A questão da servidão futurística incluída na pedagogia de ensino das 

crianças pode produzir uma adulta supersticiosa, medrosa, politicamente fraca, uma 
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verdadeira escrava das forças exteriores. Um ser que tende a viver com uma subjetividade 

dominada, controlada. A ontologia da liberdade em Espinosa se apresenta como uma 

ferramenta que pode nos ajudar no distanciamento da moral, da transcendência, da culpa, da 

punição, da religião, produzindo vida segundo um plano do desejo e do apetite. Nessa direção, 

as relações que compõem com uma educação cujo plano de imanência está em jogo retiram da 

cena a soberana professora, e devolve à aluna o imperativo categórico da máxima potência 

por meio de afetos ativos. A questão da liberdade em Espinosa não tem relação com falta de 

constrangimentos, não é disso que se trata. O que se deseja é a elevação da potência de agir 

política, coletiva e imanente de um corpo. 

Não se trata de querer que a filosofia de Espinosa nos inspire a produzir uma 

pedagogia espinosista, trata-se de produzir intensidades, de conhecer as marcas do corpo para 

saber como operar um conhecimento a partir de uma produção imanente. Basta entender que, 

se a educação é como força externa, ela é triste, e se o conatus (força de perseverar na 

existência) for reduzido, sua potência de agir e de pensar será reduzida de igual modo. Assim, 

esforcemo-nos, por isso, nesta vida, sobretudo, para que o corpo de nossa 

infância se transforme, tanto quanto o permite sua natureza lhe seja 

conveniente, em um outro corpo, que seja capaz de muitas coisas e que seja 

referido a uma mente que tenha extrema consciência de si mesma, de Deus e 

das coisas [...] (ESPINOSA, 2015, p. 219).  

 

Para Fuganti (1990, p. 68), “uma educação centrada no pensamento não prescreve 

regras absolutas nem proibições definitivas”. A educação que não pretende ser transcendente, 

ou seja, que não está fora do corpo, deve, sobretudo, despertar a vida, estimular os encontros e 

as multiplicidades. Um corpo capaz de muitas coisas é menos tomado por afetos maus, de 

decomposição, isto é, por afetos que são contrários à própria natureza (ESPINOSA, 2015).  

Uma revolução copernicana na educação pede passagem: uma educação que produza a 

autonomia política, asseverando a ética do cuidado de si como prática da liberdade, não 

separando a razão da compreensão dos afetos. A vida é, portanto, a ética que foge aos 

modelos de perfeição do vir a ser. Por isso é importante devolver as forças das imanências, a 

dobradura ao corpo, e intensificar/instaurar guerrilhas que não joguem o jogo das dominações 

do Estado e da educação eurocêntrica como parte de sua maquinaria. O problema dessa 

educação reduzida está no sequestro e na expropriação do comum, em produzir pessoas 

segundo a lógica do mercado, com uma vida infeliz, empobrecida, afastando-a de sua 

capacidade de criar uma vida intensa no coletivo.  
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Ao trazer minha natureza-criança para discutir com as forças da educação, em meu 

corpo, faço surgir uma análise possível, qual seja: a impressão de que a pedagogia não é, 

necessariamente, resultado do ato de ensinar e, sim, efeito das forças e formas que atuam 

sobre as alunas. Esse efeito é uma paixão em nós! O que está em jogo é que essas marcas se 

atualizam toda vez que o corpo apaixonado (que só percebe os efeitos e não as causas) é 

submetido a um determinado tipo de formação, inclusive, à construção de coletivos de que 

trata esta tese. Como fomos, na infância e na vida adulta, educados pelas forças, no trabalho, 

temos dificuldade de rompê-las e de produzir aberturas que façam o pensamento passar 

livremente por entre as formas. Como nossos corpos foram agenciados na servidão, na 

disputa, desejamos sempre um conhecimento pronto de uma líder, de um guru, de uma 

mestra. Um alguém que nos diga o que é o bom ou o mal e qual a conduta certa ou errada. 

Não produzimos um corpo que suporte a alegria, a autonomia e a produção coletiva de 

conhecimentos na formação. Um corpo que compreenda que as relações com um livro, uma 

amiga, uma professora, uma conversa, uma experiência, uma arte, uma brincadeira ou um 

lugar são formas e modos possíveis que podem deslizar por entre os conhecimentos que 

chegam como um “fora do corpo”.  

O que estou dizendo com isso tudo é que é muito possível que essa atualização das 

marcas de um corpo-natureza criança/adulto formado pelas forças que vêm de fora dificulte, 

no processo de produção de coletivos, a possibilidade de romper com a força do 

individualismo, da representação, da recognição, da individuação, da significação. O que 

acontece quando um trabalhador entra na zona de atualização das marcas educacionais? Ele 

perde o interesse, entra no personagem conceitual, pragmático. O conhecimento é 

reconhecido e não produzido, o saber já dito, já formado, do pensado, desinteressante... Saber 

finalizado, pronto e o pensamento estabelecido. Então, qualquer proposta que mobilize a 

pensar a vida no coletivo e a prática profissional como parte dela esbarra necessariamente no 

reconhecimento, na atualização das marcas e não no pensamento como instauração de algo 

novo. O pensar viciado na representação, naquilo que é bom/mal já está alicerçado num saber 

pronto, concluído, finalizado.  

O saber já finalizado tem uma função econômica, utilitária, finalística, isto é, esse 

modo de saber poupa o trabalho, o esforço, evita erros e, dessa forma, torna desnecessário o 

pensamento. Assim, é uma pedagogia cuja força ensina a aprender sem que seja preciso 

pensar (ALVES, 1994).  Isso significa que lidar com a alegria e liberdade na educação como 

potência de elevar o conatus coletivo, de impulsionar o agir e o pensar carecem, portanto, da 
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produção de outro corpo. Desse modo, o aprender não é um processo de aquisição de um dado 

saber, é um processo de produção de vida, de produção de encontros, de produção de 

intensidades e subjetividades. 

Como o corpo é memória e testemunho da educação, e a representação da educação 

está inscrita na memória, depreende-se que a representação como marca (afecção) em um 

corpo trabalhador e adulto, muitas vezes, impede: a abertura a determinados encontros 

intensivos; a produção de coletividades; e alguns modos de conhecer. A afecção é, pois, o 

estado de um corpo considerado como sofrendo a ação de outro corpo, revelando mais sobre o 

corpo que sofre os efeitos do encontro do que a respeito do corpo que o modificou. A ação de 

um corpo sobre outro deixa marcas, rastros de mudança. Ninguém sai ileso de um encontro, 

sempre se sai marcado sob seus efeitos (DELEUZE, 1968).  

 

2.2 ESQUIZONARRATIVA: A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO CORPO 

COLETIVO 

 

Na experiência que tive com coletivos de educação permanente em um município do 

estado do Rio de Janeiro – o Coletivo EPensando –, a memória sobre a educação foi sendo 

atualizada pelas marcas, servindo, portanto, para os saltos reflexivos acerca da EPS. O 

coletivo de que trata esta tese foi construído como resultado de minha pesquisa de mestrado 

em campo num município do interior do estado do Rio de Janeiro no ano de 2014 

(FIGUEIREDO, 2014). Incluía gestores, usuárias dos serviços de saúde, docentes 

trabalhadoras da saúde. O coletivo era formado por cerca de quinze pessoas acrescido dos que 

faziam do coletivo um lugar de passagem, isto é, muitas trabalhadoras transitavam nos 

encontros sem se fixarem. Como linha de fuga dos clássicos modelos de educação continuada 

(treinamento de habilidades com fins produtivos) presentes na formação das trabalhadoras, os 

encontros foram se perfazendo pelo desejo, liberdade e ruptura. O EPensando emergiu como 

um território imaterial de produção de subjetividades, como um espaço em que os sujeitos 

inventavam a si mesmos e criavam maneiras inéditas de ensinar e aprender, isto é, de produzir 

afecções pelos encontros. É notório que a transição de um modo de formar tradicional por 

outro livre e baseado nos encontros não foi fácil, exigiu insistência e tempo para circulação de 

afetos. 
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 Ao longo dos anos, à medida que os encontros foram se aprofundando e as relações se 

intensificando, a experiência com construção de coletivos ensinou alguns modos como a 

educação se atualiza nos corpos das pessoas. Alguns sujeitos, por exemplo, ao serem 

convidados por integrantes do coletivo, chegavam ao espaço imaginando o que encontraria: 

uma profissional com domínio de determinado tema oferecendo às trabalhadoras dados 

epidemiológicos sobre determinada doença e diretrizes de como dar uma boa assistência à 

usuária do serviço de saúde e, por outro lado, encontrariam as pessoas vestidas com suas 

representações profissionais que passivamente receberiam os conhecimentos ministrados. É 

claro que, nos primeiros encontros do coletivo, os corpos ainda tímidos e silenciados tinham 

tais expectativas de condução, porém foram dando lugar às vozes, às marcas, às experiências. 

Pouco a pouco, o coletivo foi se soltando das amarras, dos conteúdos como um conhecimento 

seguro, se lançando no desconhecido, nos encontros com os corpos. Embora reconhecendo 

que os encontros foram marcados por variação de afetos (tristeza e alegria inerentes ao 

próprio encontro), foi importante saber que a variação foi deflagradora de afetos ativos, 

potencializadores.  

Assim, a experiência permitiu perceber que, ao ser convidada para algum espaço de 

formação, muitas vezes, a trabalhadora de saúde partia para o encontro esperando atualizar os 

modelos educacionais historiados em memórias do corpo: tristeza, culpa, rigor, deveres, 

decepções, cansaço, tarefas, distanciamento, conhecimentos organizados, finalizados etc. Essa 

atualização ficou clara para mim quando uma técnica de enfermagem que foi convidada para 

participar de um encontro intitulado “Como fazer fluir o afeto na micropolítica do cuidado”, 

declarou: “Nossa, achei que chegaria aqui e dormiria, como geralmente acontece nos cursos, e 

me surpreendi” (técnica em enfermagem “Apego”5).  

O rompimento com essa atualização do corpo (minha e deles) foi intensamente difícil, 

exigiu esforço para que compreendêssemos que o que estava em jogo no coletivo EPensando 

era a afirmação da vida no trabalho e não a transmissão de conhecimentos prontos. O 

interesse deste modo de educação coletiva residia em pessoas e nas marcas que elas traziam.  

Foi assim que, pouco a pouco, a aprendizagem foi se colocando de forma diferente, como um 

lugar de produção de intensidades e de afetos, como um espaço em que as pessoas 

reconheciam sua natureza e as suas relações com outros corpos. É claro que, diferentemente 

do modelo de educação infantil, o corpo da trabalhadora já não tem mais a expectativa tão 

                                                             
5 O nome “Apego”, dado à técnica de enfermagem, deve-se a sua fala no encontro do EPensando. Ela se apega 

não só aos pacientes que frequentam o serviço de saúde no qual trabalha como, também, se apega aos problemas 

que eles trazem.  



46 
 

viva de um futuro brilhante que está num porvir. Muitas vezes, restam apenas rugas de velhas 

esperanças. Geralmente, nessa fase da vida, a trabalhadora já se profissionalizou. Então, o que 

resta a aprender quando se está inserida no trabalho? Qual desejo se deve fabricar na educação 

quando o futuro já chegou, e este não é mais a centralidade do interesse de uma vida? 

A proposta que foi, pouco a pouco, se desenhando no coletivo de trabalhadoras não era 

a busca do conteúdo que lhes faltava, ou seja, o que impulsionava o coletivo era a produção 

de encontros, sobretudo pelo que poderiam potencializar em si e nos outros. Esse movimento 

vivo era bem próximo do conceito de desejo enquanto essência mesma do ser humano, isto é, 

é o esforço pelo qual o humano se esforça por perseverar no ser (ESPINOSA, 2015). O desejo 

é uma das sustentações da ética de Espinosa, e não deve ser confundido com prazer ou como 

falta de coisa alguma. O desejo é um interesse em nos manter vivos, uma força que temos em 

persistir no ser. O desejo em Espinosa é esforço, é o apetite do corpo e mente, é a própria vida 

se esforçando para conservação dela mesma.  

É importante a discussão do desejo para o campo da formação no trabalho em saúde 

porque, como disse anteriormente, nossa constituição de marcas educacionais está baseada na 

falta, num porvir, num futuro, e isso influencia muito o modo como aprendemos a aprender na 

natureza adulta. Para a educação convencional, sempre nos falta algo, e esse algo sempre está 

num futuro qualquer. Conhecemos pouco o que pode o nosso corpo e a nossa natureza, a não 

ser pelas forças que atuam sobre nós. Não reconhecemos que nosso corpo tem em si mesmo o 

conatus, isto é, um esforço e uma intensificação natural das forças que nos faz estar na vida. E 

isso, por si só, já é uma potência para o trabalho. Ao compreender que o desejo não é em si 

um esforço em ter (objeto) e sim em ser (existência), a educação toma um outro rumo. Não 

mais no sentido de uma regulação, prescrição, obrigação, mas um esforço em promover, cada 

vez mais, espaços de encontros no interior de um projeto ético em que a vida seja a 

prioridade. Assim, quando falo de um corpo infantil marcado por uma educação que vem de 

fora, não intenciono destruir as marcas do corpo quando ele atinge a natureza adulta, mesmo 

porque não existe um corpo que não seja marcado pelos encontros e por afecções cujas 

modificações já estão instaladas. O que pretendo trazer para a discussão é que existe em nós 

uma força ainda pouco conhecida, e que, se acionada, pode aumentar nossa potência de agir 

em saúde e romper com as atualizações das marcas educacionais constrangedoras: o conatus 

coletivo.  

Diante da nova configuração da formação pelo EPensando, notei que alguns corpos 

não suportaram esse modo de produzir coletivamente a educação. Os corpos de algumas 
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integrantes, especialmente as trabalhadoras de saúde, estavam tão marcados pelo ensino 

transmissor (de toda uma vida) que não voltaram mais quando se depararam com um coletivo 

de pessoas que conseguiam conversar com as diferenças, dialogar sobre coisas da vida sem 

necessariamente estar presos a um conteúdo prévio. Na ocasião, os relatos dessas 

participantes mostraram que, ao chegar aos encontros, havia a expectativa de encontrar-se 

com um conhecimento pronto, produzido, a partir do sujeito do conhecimento, no caso uma 

mestra. Por outro lado, percebi outro grupo de pessoas que, apesar do estranhamento deste 

modo de educar no EPensando, conseguiram fazer um deslocamento que, por si só, irrompeu 

com a recognição, com as marcas de um corpo educado, fazendo com que o encontro com o 

“encontro” impelisse as participantes a uma exposição, um colocar-se na relação, uma certa 

“educação” que as provocou a pensar e cuidar de si mesmas.  

 As que não suportaram estar nesses espaços, saíram com um discurso de que aquele 

modo de educação para o trabalho era só conversa e não alcançava um grande número de 

pessoas. De fato, houve dias em que saí do Rio de Janeiro para o município numa sexta-feira 

para me encontrar com um coletivo de duas pessoas – considerando a multiplicidade de 

Deleuze, já é muita gente. Se o alcance fosse medido pelo número de pessoas, talvez o 

coletivo tivesse se desfeito logo no início. Com a experiência, aprendi que a construção de 

coletivos e a produção de encontros no território da saúde exige perseverança exigem tempo 

para os afetos (não se trata da temporalidade cronológica). Encher um auditório num dado dia 

para uma capacitação de um determinado tema é fácil, complexo é esvaziar a educação de seu 

sentido perverso e colocá-la na esteira dos afetos, daquilo que verdadeiramente marca e se 

atualiza toda vez que a vida pede.  

Um dos participantes que alimentava o discurso de que os encontros eram reduzidos 

numericamente e, por isso, com pouco impacto era do secretario de saúde. Ao se remeter ao 

grupo, sua fala evocava números, dados, quantitativos, metas, alcances etc. Uma tentativa de 

transformar o coletivo que se autogeria em uma heterogestão. Por vezes, sentíamos que os 

dispositivos institucionais queriam referenciar a liderança do coletivo a um nome, a uma 

pessoa. A recusa desse modelo de heterogestão foi um ato de resistência de nossa parte. 

Tentamos explicar que não haveria números, apenas intensidades... que não haveria dados e, 

sim, encontros, que não haveria produção de poder e, sim, de potência. Não era disso que se 

tratava o coletivo. Pensei em desenhar, mas como se desenha um rizoma? Realmente, para o 

homem das marcas educacionais e militares (uma referência a seu histórico militar), 

compreender esse nível de encontro e de educação não seria fácil. Tal pensamento é fruto de 
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um sistema educacional estatal, religioso e capitalista que produz gente feita sob medida 

numa engrenagem capitalista do mesmo, do de sempre, do previsível, efeitos de pedagogias e 

de discursos políticos-educacionais risíveis. Ele queria alcance, auditórios cheios e mentes 

passivas, mas capazes de multiplicação das informações e transformação mágica da rede de 

saúde. O aparelho estatal e educacional “não o deixa compreender", porque, nessa lógica 

estatal, só se conhece pelas marcas aquilo que é universal: “Cada um, de acordo com a 

disposição de seu corpo, formará imagens universais das outras coisas” (ESPINOSA, 2015, 

p.80). 

 Contraditoriamente, os encontros eram locais para um número pequeno de pessoas. 

Abandonamos os métodos conhecidos, e inventamos coletivamente outros. Não eram 

realizados em auditórios pomposos e nem traziam nomes importantes para cena. O encontro 

negado, enquanto produção de conhecimentos, era, em muitos casos, descartado, inutilizado, 

inapropriado, já que trazia para cena os saberes menores, saberes risíveis das relações que as 

pessoas faziam. Foucault (2011) considerou esses saberes menores de “saber das pessoas” que 

são: 

saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível 

requerido de conhecimento ou cientificidade. [...] Saberes não qualificados, e 

mesmo desqualificados, do psiquiatrizado, do doente, do enfermeiro, do 

médico paralelo e marginal em relação ao saber médico, do delinquente 

(p.170). 

 

Na realidade, o que fizemos desse coletivo, durante três anos de encontros, foi 

produzir um saber menor que subverteu o saber oficial, o saber socialmente consagrado à 

realização de determinadas ações educacionais. Tornamo-nos uma máquina de guerra na 

produção de espaços democráticos e vivos das/para as trabalhadoras de saúde, realizando, 

assim, um desvio no fluxo recognitivo habitual (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Invertemos 

a ordem, mudamos o modo de educar. Brincamos com os saberes hegemônicos que exerciam 

efeitos sobre/fora de nós e cocriamos saberes nossos, particulares, intensivos, imanentes 

através da experiência, da sonhação, das ideologias, das intenções poéticas e políticas. Por 

meio de modos singulares de operar a educação, produzimos saberes de resistência e 

movimentos de rendição, rompendo com a ideia de representação e de conhecimento seguro, 

útil, dócil que é feito sempre para o outro, fora do outro, descolado da vida. O conhecimento 

produzido foi inteiramente consumido ali em nós, por nós. Estávamos livres das amarras de 

sermos as autoridades do saber.  
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Com frequência, fomos negadas pelas próprias trabalhadoras e pela gestão como 

produtoras de conhecimentos, assim como nossos encontros, temidos, descartados e, até 

mesmo, inutilizados. Espinosa diz que os homens se julgam livres apenas porque estão 

conscientes de suas ações (2015). Em outras palavras, porque pensam que um ensino mais 

concreto e estruturado é uma segurança para consciência, e acabam por revelar que 

verdadeiramente não conhecem as causas pelos quais são determinados e nem as forças a que 

servem (Ibidem). Assim, cada um regula o que é bom e mal na educação conforme seu 

próprio afeto, aproximando-se dele ou o repelindo.  

Estou falando novamente daquela educação apreendida na escola, uma educação pela 

via da representação, da técnica, de um saber oficial legitimado por alguém. É possível notar 

que a certeza da forma é, portanto, uma estrutura, um alicerce que ainda sustenta a educação 

no trabalho. Desejamos uma educação nos moldes escolares, nosso corpo transformado em 

profissional pede por objetos de representação, pede por conteúdos, pede por avaliações, por 

notas e classificações. Espinosa nos dá pistas de suas causas, do porquê as trabalhadoras se 

sentem mais confortáveis com uma educação transmissora do que com um encontro em 

liberdade (não significa sem rigor), sem modelos, sem determinações de papéis. Por exemplo, 

as pessoas que passaram uma vida sendo educadas pelas forças, por modelos, conforme regras 

transcendentes, quando se deparam com o ensino de uma mestra, de uma professora conforme 

os padrões tradicionais, a mente é afetada por semelhança produzindo alegria. Com efeito, a 

coisa semelhante (o modo de educar) atualiza as marcas e a imagem ganha uma intensidade 

de alegria de igual modo como se viveu em um dado momento da vida. Dessa maneira, a 

mulher é afetada pela imagem e pelos efeitos dessa imagem que se atualizaram nela. “O 

homem [mulher] é afetado (a) pela imagem de uma coisa passada do mesmo afeto de alegria 

ou tristeza de que é afetado (a) pela imagem de uma coisa presente” (ESPINOSA, 2015, 

p.111).  

Como a mulher é afetada pela imagem/representação da formação que teve ao longo 

da vida, não é difícil compreender que um modo mais livre e em composição com a vida 

tenha bastante resistência. Como um saber periférico e menor, o conhecimento produzido pelo 

desejo (apetite) e pelos encontros tem sido considerado pelas forças hegemônicas como um 

conhecimento inútil, e que bom que o é, por ser um modo de conhecer que não se repete, não 

se reproduz e não representa absolutamente nada. Um saber que, uma vez consumido, não é 

possível mais reproduzi-lo e seus efeitos podem ser recolhidos no ato de cuidar da usuária a 

partir dos corpos das trabalhadoras afetadas pelos encontros. Isso muda completamente a 
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lógica da educação que pretende ser “permanente”. Permanência leva o pensamento para o 

fixo, o eterno, para a temporalidade. Chego, assim, a uma ideia curiosa de que o coletivo 

nunca será medido pela relação do tempo, da fixação, não mais presa a uma relação com 

finalidade educacional. Não é disso que se trata. A educação permanente experimentada por 

esse coletivo tirou o encontro da zona de atualização da educação infantil, do lugar de 

produção e utilidade da vida e se constituiu multidão e uma potência coletiva, um conatus 

coletivo, ou seja, um esforço, uma luta por conservação da existência das relações de 

composição entre os integrantes. O foco sai da temporalidade, e a educação na saúde entra no 

campo de um esforço coletivo pela constituição do comum. Depreende-se que, enquanto 

houver encontros com o mundo material e imaterial, nada será permanente, nem mesmo a 

educação.  

O fato de não ser possível a reprodução desse conhecimento sobre outros corpos 

incomodou bastante a gestão da época. Paira na imaginação que o trabalhador uma vez 

capacitado vá multiplicar para seus pares o conhecimento adquirido. Não compreendem que a 

produção de conhecimentos é da mesma ordem e natureza que a produção de marcas. Quanto 

mais encontros, mais marcas. Quanto mais afeto, mais pensamento. Na lógica Espinosista, só 

penso porque me afeto. Quanto mais marcas, mais afeto, maior a capacidade de pensar. 

Quanto mais o corpo for alterado e integrado pela vida coletiva, maior será a potência de agir. 

O conhecimento, portanto, não é algo transcendente e, sim, imanente.  

A educação “menor” (minoritária) segue o mesmo processo de uma composição 

musical. Não basta dominar tecnicamente um conhecimento das notas, letras, arranjos e 

cifras, é necessário ter sensibilidade para perceber as forças, as relações, as composições. É na 

força dos afetos que a música consegue tocar, imprimir nas pessoas suas ressonâncias. Tal 

como a música, o aprendizado nunca é concluído, finalizado, está sempre numa deriva... 

(KASTRUP, 2001). É na deriva que o encontro carece ser uma dimensão conhecida em sua 

potencialidade pedagógica. 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que 

aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela 

assimilação de conteúdos objetivos (DELEUZE, 2006b, p. 21). 

 

 A decepção desse modo de educar pode passar pelo fato de que o encontro, 

necessariamente, não dá as respostas prontas e não revela de imediato o que se dá num espaço 

de formação. Como diz Deleuze:  
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Cada linha de aprendizado passa por esses dois momentos: a decepção 

provocada por uma tentativa de interpretação objetiva e a tentativa de 

remediar essa decepção por uma interpretação subjetiva em que 

reconstruímos conjuntos associativos (2006b, p. 31-32). 

 

Para o autor, não há outro caminho para decifrarmos o mundo a não ser pelos 

encontros. Para ele, todo aprendizado passa pela força, pela violência do pensamento. Então, 

não é possível fazer uma interpretação do que se passa em espaços de encontros, nas 

experiências, ainda mais os que se propõem à liberdade das amarras da educação como força 

que vem de fora. Como no encontro, o corpo da mulher está exposto, ela se torna potente para 

educar posto que seu modo de pensar por si só educa. Assim, a experiência de composição e 

de pensamento compartilhado é o que torna a experiência da pedagogia afetiva mais potente.  

Ao atualizar as marcas de meu corpo-criança, desejei inventar outro tipo de 

brincadeira, agora na educação como invenção coletiva em saúde, no qual pretendo, nos 

devires minoritários, transgredir a corponormatividade da trabalhadora por meio dos 

encontros e do reconhecimento dos afetos. Para mim, isso é uma possibilidade de rompimento 

com padrões que prescrevem uma forma única de associação entre trabalho e cuidado e, 

ainda, a oportunidade de construir saídas mais afirmativas e mais potentes para o exercício da 

liberdade e da invenção da vida. 

3. COM-POSIÇÃO PRODUÇÃO DE COLETIVOS EM SAÚDE: A 

INVENÇÃO DO CORPO E OS DEVIRES DA ENFERMAGEM 

 

Nesta com-posição, em princípio, quero reconhecer a presença de uma multidão em 

mim, especialmente de um coletivo de educação “permanente” chamado EPensando. Foi no 

interior da produção coletiva que acionei, junto a essas pessoas, microguerrilhas, lutas, 

enfrentamentos, batalhas para conservação de nós mesmas por alguns anos. Foi no processo 

de construção desse coletivo que minha prática profissional como enfermeira emergencista 

suspendeu momentaneamente com o tecnicismo, com os protocolos, com as tecnologias 

duras, e deixou passar um afeto que me conduziu ao encontro da poética e da leveza 

existentes nas pessoas e nas coisas. Deixei, pois, passar por entre as linhas duras das injeções, 

das tensas manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, das invasivas sondas, das 

intervenções no corpo do outro, um conatus, um devir-mulher, um devir revolucionário, um 

devir-minoritário, um devir gonçalense (remetendo à cidade de minha origem), por querer me 
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encontrar com o ser sensível da trabalhadora da saúde, da gestora, da usuária dos serviços e da 

docente que integrava o coletivo EPensando (FIGUEIREDO, 2014). Como diz Mello: 

Tive um chão (mas já faz tempo) todo feito de certezas tão duras como 

lajedos. Agora (o tempo é que fez) tenho um caminho de barro umedecido 

de dúvidas (1988, p.1). 

 

Tal caminho de barro amolecido pelas incertezas do caminhar em direção à vida 

coletiva na educação no campo da saúde encontrou em Baruch Espinosa e Deleuze uma pista, 

um alento, uma certa direção. Passei a seguir a ideia de que são pelas forças que somos 

educados e que é a partir do próprio corpo pastoreado (não fora dele) que podemos deixar 

vazar, passar um devir-minoritário, rompendo com algumas colonizações e práticas morais, 

dogmáticas, educativas do ser mulher e enfermeira, passando a produzir o indivíduo coletivo 

(político) com potência de constituir-se como multidão. A potência da multidão é, em 

Espinosa, a participação do Direito Natural6, ou pode ser entendida quando “o conatus 

individual que age em prol de uma sociedade instituída (Direito Civil) onde há uma reunião 

de potências e esforços para constituição de um conatus coletivo” (GOMES, 2015, p. 2). 

Nessa direção, podemos entender o conatus (esforço de, ou o esforço para) como uma força, 

um instinto natural que se dá nas relações afetivas que ocorrem entre os corpos elevando a 

força de autoconservação para permanecer na existência. Por conatus, entende-se “o esforço 

pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser não envolve nenhum tempo finito, 

mas um tempo indefinido” (ESPINOSA, 2015, p.105).                                         

Para entender um pouco em qual corpo deixei passar essas dúvidas, esses devires, 

essas forças, estabeleci alguns nortes: A invenção do corpo: principais teorias; A educação 

sob os efeitos de forças pastorais: perspectiva da enfermagem e Pedagogia Educacional do 

ensino na enfermagem: métodos, valores e princípios religiosos.  

 

A Invenção do Corpo: Principais Teorias 

 

Ando invaginando encontros 

E de tanto me encontrar 

Meu corpo perdeu-se nas funções 

 

                                                             
6 Espinosa define o Direito Natural como as próprias leis ou regras da Natureza segundo os quais tudo acontece, 

isto é, o próprio poder da Natureza. 
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Como o som com a pele 

Leio o gosto com os ouvidos 

Escuto o cheiro com os poros 

Estou sem finalidades 

 

O corpo perdeu-se no sentido 

Busquei então ajuda de Deus 

E ele... Já não estava mais lá 

 

O céu virou martírio 

O inferno virou éden 

A salvação, essa não sei mais por onde anda 

 

Deus perdeu Seu rosto 

Eu perdi o meu Corpo 

 

Maldito Espinosa! 

 

Sou um corpo sem finalidade 

Existência sem eternidade 

 

De mim e de Deus 

Só sobrou intensidade 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

Como explicar, numa tese, um acontecimento desse? Como a força dos afetos foi 

capaz de alterar o corpo de modo tão violento? Que corpo alterado foi esse que se tornou 

capaz e potente para juntar outros corpos? Qual é o lugar do corpo na vida coletiva?  

Ao trazer tais questões que passam necessariamente pelo corpo, faço uma delimitação 

de que a proposta foi trazer algumas inquietações sobre o "corpo" no plano do coletivo, ou 

melhor, do corpo no processo de formação/produção da coletividade, sendo este um elemento 

potente para inaugurar novos territórios e, ao mesmo tempo, trazer na pele as marcas do 

vivido. Logo, não proponho estudar a história do corpo na sociedade contemporânea, 

sobretudo, compreendê-lo segundo diferentes perspectivas históricas, especialmente o corpo 

feminino e de enfermeira. No que tange a educação, interessa-me especialmente saber: como 

o corpo responde às solicitações da formação em saúde? Apenas a junção de corpos é 
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suficiente para produzir coletivos? Como se aprende pelo corpo? Como ele atualiza as 

memórias coletivas? 

Nesta com-posição, optei por demarcar as memórias do corpo feminino, pois foram 

com elas que passaram em mim devires minoritários, rompendo com algumas colonizações e 

práticas morais, dogmáticas, educativas do ser mulher e enfermeira, e passando a produzir 

potência em multiplicidade com coletivos de EPS em um município do interior do Rio de 

Janeiro. Nessa perspectiva, inicio a com-posição com algumas perguntas: Como entrar em 

contato com a própria natureza roubando a força contida nos processos apassivadores de 

construção social, que são sexistas, machistas, religiosos e opressores e utilizá-la na produção 

de vidas potentes no campo da saúde? Como sair do jogo de desqualificação do feminino em 

mim? Como produzir no corpo-mulher-enfermeira a laicização nas práticas de educação na 

saúde? Como produzir a descolonização de um corpo educado, disputado pela ciência e 

religião? 

Para esse salto ontológico, foi preciso fazer um pequeno mergulho nos conceitos de 

corpo e na sua variação ao longo da história, assim como, refletir como ele foi sendo usado 

para interesses hegemônicos posto que a concepção do corpo se confunde e, ao mesmo tempo, 

se mistura à própria história oriunda das mudanças de discursos e conceitos que se têm sobre 

ele. Comecemos o mergulho na Grécia no século V a.C., período que compreendeu a 

ascensão de Atenas, sendo o momento da história em que os gregos passaram a ter uma 

percepção mais abrangente acerca da beleza estética de um corpo. A imagem do corpo era 

aquela radicalmente idealizada e produzida. Um corpo objeto de admiração. O corpo desejava 

ver e precisava ser visto. Era fruto da criação dos deuses, um corpo exibido, adestrado, 

perfumado, treinado, um corpo pronto. As capacidades físicas e férteis de um corpo eram, 

portanto, tão importantes quanto um intelecto aprimorado. Dessa forma, o corpo/belo, cuja 

relação com os outros corpos era da ordem estética, da superfície da pele, fundaram o que 

Foucault, nos séculos I e II, chamaria de “cultura de si”, uma vez que a cultura de cuidado de 

si (leitura, atividades físicas, dietas, meditações) levou a certo individualismo no objetivo de 

se alcançar a plenitude da vida. Uma exterioridade que levou a uma individualidade profunda 

nas relações (GALVÃO, 2014). 

No curso da história, o corpo exibido grego passou a se invaginar nas entranhas de um 

corpo proibido, passou a ser um corpo pecaminoso com o advento do cristianismo na Europa. 

A história do corpo na idade média era desencarnada, história sem corporeidade. O corpo já 

não podia ser visto, contemplado, admirado. Diante do Deus cristão, o corpo precisava ser 
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ocultado, silenciado e aprisionado. Evidencia-se, portanto, nesse momento da história, a 

separação do corpo e da alma, o abandono do corpo-matéria e a supremacia do corpo 

espiritual. As alternâncias dos significados do corpo deram lugar à necessidade de um corpo 

“civilizado”, em que a domesticação dos modos de viver se fez presente. E a educação serviu 

a isso. Assim, a captura dos movimentos e dos gestos corporais, especialmente os femininos, 

eram aspectos centrais na vida social (LE GOFF; TRUONG, 2006). Desse modo, nota-se que 

o corpo foi simbolicamente atravessado por tensões ao longo da história, saiu da posição de 

um corpo idealizado para um corpo totalmente reprimido, vulnerável e sujeito ao pecado. Um 

corpo mutante, historicamente dividido: ora exaltado, ora negado, ora glorificado. 

Seguindo a linha histórico-temporal (que não é linear), o corpo, apesar de conhecida, 

sua funcionalidade foi (e ainda é) algo misterioso e desconhecido. Por isso, desde o período 

clássico da filosofia, já se refletia sobre ele. Antes de Descartes, outros filósofos descreveram 

o corpo e a sua relação com a mente. Sócrates via a alma como algum tipo de “indivíduo 

interno” distinto do corpo, e o corpo como causador de dano moral e de contaminação para a 

alma. Platão definiu a mente como “o piloto do navio”, dando primazia à alma que, por sua 

vez, tinha a responsabilidade de guiar o corpo. Platão via no corpo a fonte do mal, pois, 

através dele, o humano era impedido de elevar o seu conhecimento devido às pulsões. O 

corpo era, portanto, uma simples propriedade física, um cárcere e um aprisionamento do 

pensamento. Já Aristóteles definia o corpo como órganon da alma, mero instrumento de 

aperfeiçoamento.  

O conceito de corpo não tomou um rumo diferente com René Descartes (1596-1650). 

Para o filósofo, a mente era tida como guia e condutora, e o corpo matéria física (tamanho, 

peso e atividade motora), habitação suja e perecível da alma. A inferioridade do corpo em 

relação à mente se deu pela divisão entre distintas substâncias: pensante: o pensamento,  e 

extensa: o corpo (DESCARTES, 2002). Dessa forma, as mesmas leis que ditam a física, 

também regem o corpo dos humanos. A organização corpórea é extremamente orquestrada na 

descrição de Descartes. O sistema circulatório, por exemplo, com todos os seus componentes, 

é resultado da disposição dos órgãos e do calor que pode ser sentido com os dedos. Assim o 

autor vai descrevendo o corpo como aquele organizado com suas funcionalidades, pressões, 

percursos, dimensões, profundidades, causas, intensidades, porosidades, diferenças, 

disposições, rigidez, forças, movimentos, resistências, fragilidades. Para Descartes, esse 

corpo/máquina, em produção permanente, era obra divina. Seria tudo comparado ao corpo-
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máquina (organização de órgãos) se não fosse a presença do pensamento, fato que deu ao 

humano uma dimensão única que o diferencia dos animais e das coisas (Ibidem). 

Dessa forma, na concepção do filósofo, apesar de toda complexidade e organização 

corpórea, o corpo carecia de alma/pensamento para diferenciar o ser humano das outras 

matérias. Para ele, não bastava o pensamento estar aprisionado ao corpo e nem ser o seu 

piloto, é preciso estar unido ao corpo para vivenciar os sentimentos. Tal discurso demarcou as 

diferenças entre naturezas do pensamento e do corpo. Já a mente, natureza imaterial que não 

dispõe de formas, medidas ou de organizações mecânicas, era profundamente dotada de 

capacidade de pensar e, também, de obter conhecimentos, levando a mulher a compreender e 

conhecer melhor o mundo. A única natureza verdadeiramente segura é aquela que produz 

pensamento, diferentemente do corpo físico que é bastante sujeito ao erro, à dúvida e à 

imaginação. O pensamento vem, portanto antes da materialidade. O pensamento é a única 

verdade. Por isso: “Penso, logo existo” (Ibidem). 

Nessa direção, o dualismo de René Descartes oferece primazia ao pensamento, posto 

que o corpo material, mesmo dotado de certa organização, é um corpo-máquina que não tem 

utilidade para “se tornar” humano sem a presença do pensamento. Descartes inaugurou a ideia 

mecanicista do ser humano. Doravante, compreender a dimensão corporal como máquina 

pode conferir a ideia negativa de que o corpo é um objeto qualquer cujas partes podem ser 

descartadas e substituídas. Assim, mesmo Descartes dando primazia ao poder do pensamento, 

ele admitiu a relação complementar existente entre o corpo e a alma. Entretanto, apesar de 

polarizar, sobrepondo a mente ao corpo, o filósofo os considerou (corpo e pensamento) como 

substâncias que interagem entre si. Nessa relação, a mente usa o corpo para ter os 

sentimentos, e ela precisa regulá-lo para controle das paixões que, por sua vez, podem 

interferir na atividade intelectual. A tristeza, então, precisa ser controlada para não prejudicar 

a razão.  

Como não é possível pensar e não existir, o pensamento não necessita de mais nada 

além de si mesmo. Ele precisa do corpo apenas como uma moradia: “Disso reconheci que eu 

era uma substância cuja essência ou natureza é somente pensar, e que, para ser, não tem 

necessidade de nenhum lugar nem depende de nenhuma coisa material” (DESCARTES, 2002, 

p. 102). Mesmo diante da diferença de valores entre corpo e alma, não seria possível a 

existência do pensamento sem um corpo, a alma não teria motivo para existir. A alma só tem 

sentido se estiver atrelada ao corpo. Essa união entre o corpo e a alma também não tira a 

particularidade de cada um, e nem forma outra substância a partir das duas.  
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O resgate do corpo pelo pensamento de René Descartes nos ajuda a compreender a 

partir da via mecanicista do humano e do seu meio. O (des) valor do corpo fundou a 

construção da educação pela via única do pensamento, ou seja, o pensamento é fundante e 

única fonte do conhecimento. Tal fato mostra a quais forças a nossa educação serviu, forças 

que silenciaram e apassivaram o corpo. Uma educação que estava mais preocupada em usar o 

corpo e sua funcionalidade hábil e técnica do que enxergá-lo como produtor vivo de 

conhecimentos e pensamentos. O atributo da mecanicidade do corpo é, portanto, como uma 

máquina organizada e produtiva que só conhece por intermédio do pensamento. Assim, 

podemos perceber que tais concepções de corpo são historicamente bastante influentes e 

atuam diretamente como forças nos processos educacionais na saúde, especialmente nos 

coletivos, já que são constituídos por corpos. Portanto, ouso dizer que os diferentes corpos 

socialmente construídos na história nos habitam até hoje, estão num campo de disputa, e se 

atualizam à medida que a vida pede, exige, convoca. Note que não trato da consciência 

produzida pela educação e, sim, de pregnâncias e memórias do corpo, pois a consciência é o 

lugar de recolhimento dos efeitos dos encontros, o lugar de ilusão, dos signos, o lugar da 

utilidade dos corpos, um mundo generalizado. Consciência é efeito, resultado. Ela não 

consegue compreender nada além das marcas. É o lugar da servidão, dos fantasmas, das 

tormentas, da supertição. O corpo pode ser uma barreira à produção de coletivos dependendo 

de qual marca se convoca e se atualiza.  

3.1. A EDUCAÇÃO SOB OS EFEITOS DE FORÇAS PASTORAIS: 

PERSPECTIVA DA ENFERMAGEM 

 

Como vimos anteriormente, a produção de conhecimento ao longo da história foi um 

verdadeiro esforço para garantir a primazia da mente, inclusive dando a ela (mente) o poder e 

a potência de garantir a existência. Logo, o corpo – em sua utilidade auxiliar da mente – 

pouco foi pensado como produtor de conhecimentos, como potência de pensar e agir. Pelo 

contrário, o corpo precisava ser dominado e suas paixões e afetos refreados e passamos a 

entender que é apenas pela mente que conhecemos. Mas, como diz Espinosa, é no corpo que 

percebemos os efeitos desses des-saberes, é no corpo que se passam as forças educacionais. 

Uma dessas forças pode ser pensada como a ideia e organização de um poder pastoral que foi 

introduzido no mundo ocidental por meio da Igreja Cristã. Na educação, destaco o professor 

como um exemplo notório de pastor em relação aos homens que são, portanto, como seu 

rebanho. Percebe-se que a relação pastor-rebanho é quase que exclusivamente religiosa, e 
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passa sempre por um benfazejo, ou seja, um poder que tem por função fazer o bem, salvar, 

alimentar, conduzir. O poder de pastor não é exercido sobre um dado território e, sim, sobre 

um rebanho no curso do deslocamento, por meio de certa força de condução e de cuidado 

moral (FOUCAULT, 2008). Pastor é aquele que zela, e zelo é vigilância. Essa forma de poder 

– característica do Ocidente – inspirou seu modelo de pastoreio na educação como forças 

religiosas (corpo oprimido, sujeitado, docilizado, silenciado) e fundamentou muitas 

profissões, dentre as quais destaco a minha: a enfermagem.  

Contudo, se pararmos para pensar de onde surgiu esse poder de pastoreio sobre os 

corpos, através da filosofia de Espinosa, chegaremos à conclusão de que foi a partir da própria 

constituição da moral. A moral surgiu em face do não conhecimento das causas, da substância 

(aquilo que é causa de si mesmo – Deus) na qual somos modos (expressões da infinita 

potência dessa substância) (ESPINOSA, 2015). Como resultado desse desconhecimento das 

causas, tivemos que formular noções para explicar a natureza das coisas. Essa tendência, de 

moralizar aquilo que não se conhece, se deu por dois motivos: a humanização de Deus pelos 

homens e o nascimento da moral como forma de explicar a causa dos efeitos das coisas que 

não compreendemos.   

Alguns homens de determinadas culturas têm acreditado, ao longo de sua existência, 

que Deus (Transcendente) dirige todas as coisas em vista de um fim preciso, pois pensam que 

Deus fez todas as coisas em função deles próprios, e que fez o ser humano para que lhe 

prestasse culto. Para Chauí: 

a tradição teológico-metafísica afirmara que o mundo existe simplesmente 

porque Deus assim o quis ou porque Sua vontade assim decidiu e escolheu, e 

poderia não existir ou ser diferente do que é, se Deus assim houvesse 

escolhido (2006, p.114). 

 

Desse preconceito abraçado pela religião, originou-se a ideia, a imaginação sobre o 

bem ou mal, feio ou bonito, mérito e pecado, o louvor e a desaprovação, a ordenação e a 

confusão e outros do mesmo gênero. Nos seres humanos, nasce a ideia de um Deus 

transcendente, isto é, uma causa que está separada de seus efeitos, uma substância (Deus) que 

se encontra descolada de seu modo (humano). Com efeito, embora os corpos humanos 

estejam em concordância sob muitos aspectos, a moral é da ordem do bem e do mal, isto é, o 

que parece bom para um pode ser mal para o outro, o que parece ordem para um pode ser 

considerado desordem para outro. Isso mostra que os homens (mulheres) julgam as coisas 

conforme estado de seu cérebro e que, mais do que compreender, eles imaginam. A partir 
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dessa imaginação, funda-se a necessidade de salvação desse ser que está desligado de Deus 

que, no caso, está fora dele, transcendente. 

A ideia de salvação funda a imaginação de que os corpos precisam ser salvos, 

portanto, carecem de ser educados para se conformarem àquilo que é considerado bem, que é 

o desejo de Deus. Os humanos, pois, criaram um Deus muito semelhante a si mesmos, com 

sentimentos (raiva, fúria, tristeza, alegria, arrependimentos), com vontades, que pode ser 

constrangido, um Deus com substância dividida (Pai, Filho e Espírito Santo), onipotente, 

onisciente, onipresente, um Deus que decreta leis, ou seja, uma autoridade absoluta que 

decide arbitrariamente. Um Deus providencial, que pode fazer com que as coisas sejam 

sempre da mesma maneira, como também pode manifestar Sua liberdade fazendo seus filhos 

sofrerem alterações, como é o caso dos milagres (Ibidem).  

Da mesma raiz, só que agora na dimensão terrestre, surgem algumas representações e 

referências de leis morais: o monarca, a Igreja, o padre e, eu diria, o mestre: aquela pessoa ou 

entidade cujo saber está situado fora e acima da sociedade, cuja vontade tem força de lei, não 

devendo ser julgado por ninguém, responsáveis pela condução dos corpos à salvação, a Deus. 

É por essa via da razão, que os homens decidem pactuar e instituir o Estado (CHAUÍ, 2006). 

E qual instituição foi uma força que serviu à criação deste Estado? A educação. A partir da 

necessidade de salvação dos homens, dos seus pecados, a educação moralista, transcendente, 

medrosa, punitiva, com culpa, meritocrática aparece na cena. A partir dessa concatenação, 

surge um questionamento em mim: como desconstruir toda essa fabricação quando o assunto 

é coletivos na saúde? Como devolver ao corpo (modo de expressão de Deus) a potência de ser 

exatamente o que ele é, sem ser constrangido por forças morais e educacionais que tentam nos 

fazer acreditar que nossa moral e nossos hábitos são a nossa natureza?  

Para exemplificar o Deus de Espinosa, trago uma poesia de “O Guardador de 

Rebanhos” de Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa):  

Mas se Deus é as flores e as árvores  

E os montes e sol e o luar,  

Então acredito nele,  

Então acredito nele a toda a hora,  

E a minha vida é toda uma oração e uma missa,  

E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.  

Mas se Deus é as árvores e as flores 

E os montes e o luar e o sol,  
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Para que lhe chamo eu Deus?  

Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar;  

Porque, se ele se fez, para eu o ver, Sol e luar e flores e árvores e montes,  

Se ele me aparece como sendo árvores e montes  

E luar e sol e flores,  

É que ele quer que eu o conheça  

Como árvores e montes e flores e luar e sol.  

E por isso eu obedeço-lhe,  

(Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?).  

Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,  

Como quem abre os olhos e vê,  

E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,  

E amo-o sem pensar nele,  

E penso-o vendo e ouvindo, 

E ando com ele a toda a hora. 

 

 O Deus em Espinosa é a substância na qual somos modos. É causa de si mesmo, é 

indivisível, é livre, é um ente que expressa potência infinita. Um Deus que não conhece a falta 

e que é causa de Si mesmo, que existe necessariamente. Que age por sua própria essência. A 

Ele pertence o existir, a existência. Deus é causa imanente, é Único. A filosofia de Espinosa 

contribuiu para a demolição da pedra fundamental que legitima a transcendência de Deus 

denunciando, também, todos os planos morais nos quais fomos constituídos, sobretudo, 

aqueles que foram sacramentados e que aprendemos direta ou indiretamente pela educação. 

Isso representa um grande abalo nas nossas existências. Por isso, passo a conversar, a partir de 

agora, com essas forças que me formaram. Contudo, é importante entender como a natureza 

fabricada da humanidade foi um processo histórico influenciado especialmente por tais 

concepções. Optei por falar inicialmente do corpo, porque é nele que se passam os afetos, as 

produções sociais das existências, o conhecimento. Não nos enganemos que sobre o corpo 

dividido (corpo e mente) de René Descartes passavam forças religiosas justamente para 

garantir os padrões morais exercidos pela cultura das sociedades hegemônicas. 

Após essa breve introdução acerca das forças transcendentais e morais nas quais 

fomos constituídas, passo a pensar na perspectiva da enfermagem (já que atualmente é ela que 

integra meu corpo profissional), na relação com os efeitos de forças pastorais na educação. 

Não há profissão melhor para entendermos a força religiosa nos modos de subjetivação que a 

enfermagem. Isso significa dizer que os aparelhos formadores sustentados pela lógica 
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religiosa na construção do processo de educação e profissionalização da enfermagem foram e 

ainda são organizados para que não pulemos as cercas pastorais. De antemão, o resgate dessa 

história de repressão, violência, obediência, subserviência que passaram sobre nossos corpos-

enfermeiras não pretendem cristalizar os fatos, mas dizer que, apesar desse corpo produzido 

por tais marcas, somos expressão de uma potência infinita que é Deus. Por isso somos, no 

mundo, uma potência em ato.  

Fazendo uma breve passagem na história da enfermagem, notamos que ela se 

confunde com a história do ser mulher e ao mesmo tempo com a religião. Trata-se de uma 

profissão que tem, em seu corpo, memórias de repressão e invisibilização. Para entender um 

pouco mais sobre a força da religião, especialmente sobre o corpo mulher, é preciso voltar um 

pouco mais no tempo para reconstruir as pontes do ser mulher, ser religiosa e ser enfermeira.  

Na ocasião da pré-história, o corpo da mulher não era considerado em si um corpo 

produtivo e sim um corpo cuidador, doméstico, sendo a proteção materna instintiva uma das 

primeiras manifestações do cuidado na perspectiva de manutenção e preservação da saúde. 

Dessa forma, as práticas de cuidado em saúde associadas ao feminino estavam a serviço da 

perseverança do existir, descoladas de qualquer ideia ou captura de um dado saber. Os 

cuidados não pertenciam a nenhum ofício, muito menos a uma profissão. O cuidado dizia 

respeito a qualquer pessoa que se interessasse pela vida (OGUISSO, 2014). No entanto, com 

o passar do tempo, as práticas voltadas para manter a vida se dividiram invariavelmente em 

práticas cotidianas com divisão sexuada, isto é, homens e mulheres passaram a ocupar 

diferentes espaços no cuidado, que passou a ser considerado trabalho. Os diferentes papéis 

atribuídos a mulheres e a homens nasceram de uma concepção biológica, produtiva, por 

exemplo: homens trabalhavam com a caça e atividades que exigissem mais inteligência e 

força física, e mulheres em tarefas menos espetaculares como, por exemplo, o cuidado com a 

alimentação, com os filhos, com os doentes, em outras palavras, um cuidado menor. Aos 

homens, era atribuída a inteligência ao desafiar a força dos animais, o cuidado em situações 

mais complexas como acidentes durante a caça, ferimentos de guerra, traumatismos e fraturas, 

domínio de pessoas agitadas, embriagadas etc. E, às mulheres, o símbolo da fecundidade e, 

por isso, coube-lhes o cuidado com o parto, com as crianças, com os doentes, com a 

alimentação. Acontecimentos que, se fugissem da ordem doméstica, não diziam respeito às 

mulheres (Ibidem).  

Notamos que, no curso da história, a produção da saúde ficou a cargo de algumas 

figuras, dentre elas, do feiticeiro, dos xamãs, depois do sacerdote, dos religiosos e 



62 
 

posteriormente, dos médicos, dos quais derivaram as outras profissões da saúde, inclusive a 

enfermagem (Ibidem). Estes foram os principais personagens da história que não só tomaram 

para si a função do cuidar, como reduziram o cuidado com a vida, e qualquer vida ao 

tratamento e cura de doenças. Inverteu-se a ordem. O cuidado com a vida ganhou certos 

contornos de “profissionalização”. A vida e o corpo passaram a sofrer constrangimentos de 

saberes/forças que “vêm de fora”. 

A religião de que trata esta tese é aquela vinculada a uma determinada crença na 

existência de um poder transcendental e sobrenatural do qual depende o destino do ser 

humano, sendo geralmente balizada pelo medo, culpa, respeito e obediência, como é o caso 

do catolicismo e do protestantismo. Foi a partir desses princípios/forças Cristãs que, na Idade 

Média, a Igreja deteve o monopólio moral, intelectual e financeiro, passando a constranger a 

vida em todas as suas expressões. A Inquisição foi um exemplo claro da tentativa de silenciar 

as mulheres que detinham conhecimento sobre autocuidado e, na tentativa de controlar as 

pessoas, a Igreja cumpriu um papel impactante no extermínio das parteiras e enfermeiras da 

época. As mulheres, desde que existem, sempre foram curandeiras, aprendendo umas com as 

outras, e transmitindo suas experiências entre vizinhas e de mãe para filha. A maior parte 

dessas mulheres condenadas como bruxas eram apenas curandeiras não profissionais a serviço 

do cuidado à população camponesa. A violência para com elas marca uma das primeiras lutas 

dos homens para eliminar da disputa da prática da medicina as mulheres (EHRENREICH, 

1999). Notamos, assim, como a história da mulher na saúde foi roubada, rapinada, abafada. 

Podemos perceber que a nossa opressão como protagonistas de saúde está diretamente ligada 

a nossa opressão como mulheres. 

Destarte, a história do cuidado exercido pela mulher e, posteriormente, apropriada pela 

religião e pela profissão enfermagem se deu, sobretudo, pela repressão e dominação do 

feminino. A ação construída socialmente como genuinamente feminina se apropriou das 

existências de mulheres sob a forma de cuidado, caridade, amor incondicional. A 

enfermagem, no corpo-mulher, tem marcas históricas da violência do patriarcado, da 

subserviência e da obediência servil que foram impressas em seus corpos. Apesar de ter sido 

construído socialmente como um corpo menor, o corpo da mulher foi um corpo útil para a 

religião. 

A idade média, período da história da humanidade de grande influência e domínio da 

Igreja sobre a vida, também foi um período da história da humanidade de grandes disputas por 

terras e por dominação das existências. Foi, ainda, a época em que se iniciou a construção de 
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hospitais, espaços onde se instalaram os monges militares para cuidar dos enfermos e feridos. 

As chamadas Cruzadas, por exemplo, foram expedições/forças que, no final do século XI, 

organizadas por religiosos cristãos com interesses militares para resgate de territórios; 

interesses religiosos de propagação da fé e interesses de enfermagem através de cuidados com 

os feridos e doentes (OGUISSO, 2014). As Cruzadas foram organizações importantes criadas 

pela Igreja para continuar o processo de dominação territorial da fé, da economia, da vida. A 

partir das bases religiosas, vimos nascer os fundamentos da profissão enfermagem. 

Cabe ressaltar que o cuidado de enfermagem nas Cruzadas era feito por homens 

segundo regras rígidas, hierárquicas e disciplinares, típicos da educação religiosa Cristã que, 

pouco a pouco, foi sendo incorporado pelo cuidado feminino. Tudo ia muito bem para a Igreja 

Católica até que a história foi atravessada pela Reforma Protestante. A Reforma questionou a 

Igreja e produziu certa tensão que foi deflagradora de uma revolução. Os hospitais, que eram 

coordenados e assistidos por religiosos, foi deflagrado numa grande crise, culminando na 

expulsão destes e no recrutamento de mulheres nas ruas, em prisões, analfabetas e, portanto, 

inadequadas se pensarmos nos atuais padrões. Foram as inadequadas, as desajustadas, as 

“malandras” de 1536 que deram lugar às enfermeiras. Assim foi se construindo um corpo 

menor, por ser mulher, por ser pobre, por ser inadequada. Esse foi considerado um período de 

decadência da enfermagem, pois foi constituído por corpos que moralmente não valiam a 

pena.  

 A história da enfermagem diz de um lugar, ou melhor, de um não lugar político e 

social que foi construído na profissão ao longo do tempo. Tal invisibilidade ocorreu por conta 

da profissão enfermagem ou por que se tratava do ser mulher? Isso se confunde na história. 

Uma profissão feminina, extensão do lar, da reprodução e do cuidado com a família poderia 

atender de que forma a hegemonia branca, elitista e sexista? Foi com o Renascimento, 

movimento que decorreu de uma explosão de conhecimentos e libertação da cultura, da arte e 

da vida do obscurantismo da Igreja Católica que contribuiu para emancipação feminina. De 

forma efetivamente lenta, a mulher passou a desenvolver atividades sociais, educacionais, 

políticas etc.  

Com a libertação do conhecimento, com a evolução da Ciência e o fervor religioso 

vindo da Reforma Protestante, aos poucos a enfermagem marginal feita por mulheres 

inadequadas foi sendo substituída por outra classe, agora mais rígida e militar: a nobreza. 

Outros currículos foram requeridos: espírito religioso, abnegação, caridade, castidade e outras 

exigências de mesma natureza. A enfermeira tinha que ser moralmente aceitável, letrada. 
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Diversas ordens religiosas organizaram o cuidado hospitalar, dentre elas as dirigidas pelas 

Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo e Santa Luiza de Marillac. Foram precursoras 

religiosas importantes da enfermagem profissional impulsionada por Florence Nightingale.   

Historicamente, as subjetividades da enfermagem – que também são forças femininas 

– foram se construindo por esses signos: cuidadora, protetora, “anjo”, cuja missão era servir, 

servir, servir... Uma territorialidade marcada por uma inferioridade ligada à dependência, à 

maternidade e às tarefas do lar. Ora, anjos não têm sexo, não têm identidade, portanto, não 

possuem poderes decisórios. A ideia do anjo produz um verdadeiro afastamento do ser mulher 

e do ser profissional. Um mecanismo de aparelhamento apassivador da religião. Sujeitos sem 

face, “rostidades” sem expressão. Suas qualidades mais apreciadas eram a obediência servil, a 

seriedade no trabalho, a dedicação e abnegação de si. Continha, em sua natureza, o espírito de 

salvação das almas e um moralismo rígido, sórdido (PASSOS, 2012). Seus corpos foram 

usados para salvação de almas e colonização das existências. Moças sérias, modestas e 

inteligentes, cuja orientação teórica era o cristianismo, que se fundamentava pedagogicamente 

a partir dos dogmas da religião. Uma ocupação dependente e secundária, adaptada aos 

interesses constituídos, no caso, a ideologia cristã. Um corpo capturado pela religião! Pio XI, 

em 1930, afirmou: 

é um péssimo abuso, que deve a todo custo cessar, o de as [mulheres] 

obrigar, por causa da mesquinhez do salário paterno, a ganhar a vida fora das 

paredes domésticas, descuidando os cuidados e deveres próprios e sobretudo, 

a educação dos filhos [...] as mulheres devem trabalhar em casa ou na 

vizinhança, dando-se aos cuidados domésticos (Apud PASSOS, 2012, p. 38). 

 

A Igreja exerceu, portanto, forças pastorais e identidades de rebanhos sobre os corpos 

das mulheres, seja reprimindo, controlando, produzindo códigos morais. Tais elementos 

tomaram maior vulto pelo posicionamento da Igreja Católica que colocava a mulher na 

mesma posição das crianças, como um ser carente de proteção.  
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3.2. PEDAGOGIA EDUCACIONAL DO ENSINO NA ENFERMAGEM: 

MÉTODOS, VALORES E PRINCÍPIOS RELIGIOSOS. 

 

A representação matriarcal no cuidado em saúde produziu uma marca importante na 

epistemologia, dando um contorno de feminização à profissão no final do século XIX sob a 

influência da Florence Nightingale, o que produziu, na prática da enfermeira, certa vocação 

para o ensino e cuidado (COLPO et al., 2006). 

Florence Nightingale foi uma enfermeira britânica pioneira no cuidado de feridos na 

Guerra da Crimeia. Era considerada como a “dama da lâmpada" por utilizar este instrumento 

para cuidar dos enfermos durante a noite. Foi a pioneira na utilização de estatísticas na saúde, 

e implantou um modelo ambientalista de higiene e biomédico no cuidado. Florence via a 

profissão como um chamamento divino. Sua ligação com a religião era o que movia suas 

ações enquanto enfermeira. Tinha uma missão celestial. Também foi pioneira na utilização de 

métodos de representação visual de informações. O grande marco, nas bases profissionais da 

enfermagem, ocorreu com a criação da escola de enfermagem em 1860 no Hospital St. 

Thomas, em Londres, a primeira escola secular de enfermagem do mundo, agora parte do 

King's College de Londres. Sem sombras de dúvidas uma revolucionária que, apesar de um 

corpo produzido na religião, deixou passar devires, desvios, rupturas e afirmações de vida 

importantes (OGUISSO, 2014). 

No início de sua profissionalização, o ensino da enfermagem abandonou o corpo 

desprezível e inadequado das prostitutas e domésticas, e partiu para a construção social de um 

modelo da mulher enfermeira como uma fusão entre cinderela e anjo, sendo-lhes atribuídas 

atividades nobres como a de cuidar de pessoas. “Atividades que não podiam ser 

desempenhadas por qualquer pessoa, pois requeriam estabilidade emocional, distinção moral 

e apresentação respeitosa” (PASSOS, 2012, p.35). Notamos aí a transição de um corpo útil e 

doméstico para um corpo moral, profissional, em que a enfermeira é 

uma pessoa com quem se pode contar, uma mulher de sentimentos delicados 

e recatados, observadora sagaz e discreta, sóbria e honesta, religiosa e 

devotada, enfim, alguém que respeita sua própria vocação, porque a vida, a 

mais preciosa dádiva de Deus, é posta em suas mãos (NIGHTINGALE, 

1989, p.168).  

 

Ao se pensar o fazer da enfermeira com a dinâmica do cuidado em saúde, percebe-se 

que valores morais, transcendentais, religiosos foram legados deixados na profissão. A prática 
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da caridade, do comportamento “recatado, belo e do lar”, portanto, feminino, foi um divisor 

de águas para que politicamente fôssemos enfraquecidas. O efeito da submissão da mulher e 

da enfermeira acabou por legitimar o masculino e o seu poder sobre as práticas femininas da 

profissão (AMORIM, 2009). Para a enfermeira Collière, o cuidado aos seres humanos deve 

ser aquele necessário à conservação da vida e, por isso, o cuidado pode ser feito por qualquer 

um e não determinado, capturado, pertencente, aprisionado a uma dada profissão 

(COLLIÈRE, 1999). Desse modo, o cuidado não tem relação com um oficio, é, pois, uma 

prática de afirmação da vida, de qualquer vida, de toda vida. 

Longe de querer atualizar a história do feminino na profissão da enfermagem pela via 

da disputa com o masculino, quero, nesta com-posição, produzir tensionamentos à luz da 

filosofia de Espinosa, mesmo compreendendo que o filósofo não tratou especificamente das 

questões femininas e, muito menos, da enfermagem. Contudo, a filosofia revolucionária de 

Espinosa pode servir para romper com questões muito delicadas e profundas da profissão que 

continuam fazendo efeito sobre nós, fora de nós, mulheres, enfermeiras. A partir da história 

da profissão enfermagem, notamos o quanto os corpos foram territórios intoxicados pela 

religião e pela ciência. A educação sempre serviu para manter os corpos colonizados (no 

sentido econômico de utilidade), perpetuando a dominação (no sentido político de 

obediência). A disciplina é um mecanismo que fabrica corpos submissos, corpos “dóceis”, 

uma verdadeira capacitação das forças úteis antes, em nome da religião, e depois da ciência e, 

agora, tudo integrado em face do capitalismo. 

Ingressar numa expedição espinosista rumo à descolonização do corpo-enfermagem é, 

pois, deixar soltar e desprender uma linha de fuga no tecido da representação majoritária: 

anjo, devoção, morada do Deus transcendental, piedade, caridade, submissão e, assim, pôr o 

dedo na ferida, denunciar a produção de corpos simplificados, des-docilizar o corpo, atualizar 

as marcas de captura da máquina capitalista-científica-religiosa é uma forma de 

desterritorializar, descolonizar a profissão, repensá-la, ressignificá-la, levá-la a outro lugar 

ainda não vivido, experimentado, conhecido, uma oportunidade de aproximação entre 

filosofia e enfermagem. Aqui dou uma pausa na produção da tese e, com minha poesia, 

provoco: 

Oi mana enfermeira andei pensando... 

O que fizeram di mim, de você? 

O que na saúde esta rolando? 
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Hoje me peguei deletando vidas 

Com protocolos as apagando 

Ha frieza no dia a dia 

Existências que estamos rou-bando? 

 

Da reflexão, uma emergência. 

Nos corpos, 

Qual é mesmo o lugar da ciência?  

Des-profissionalizacao da enfermagem 

Restituição do cuidado,  

 

Devolução da potência 

 

Precisamos compor outro corpo 

Outro trabalho 

Antes que a tristeza nos vença 

 

Como, então, produzir porosidades? 

E quanto aos afetos? 

Como damo-lhes passagem? 

 

Há um sensível a descobrir 

Sim há.  

Bem aí 

Em algum lugar 

 

É só deixar florescer 

E vai florescer 

Pelo cuidado, no cuidado 

A poesia que habita  

em mim e em vc. 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

Romper com a malha histórica, e afirmar aquilo que escapa na profissão, afirmando a 

potência do devir, das forças minoritárias, dos atalhos e do que é marginal e trans-histórico na 

construção do que é ser mulher e enfermeira. É perceber que, apesar desta imposição na 

história da educação, nossos corpos enfermeira-feminino que produziram e produzem 
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interferências políticas e sensíveis na produção das existências, verdadeiras máquinas de 

guerra em ação. As forças da educação aliadas à religião podem até ter tentado apassivar os 

corpos, porém, ao atualizar as marcas, notamos que tal produção não se deu fora da tensão, 

fora da luta, sem disputa, aconteceu no entre forças: opressão e de linhas de fuga. Produzimos, 

portanto, potências marginais, não reconhecidas, produzimos fluxos esquizos, 

microrrevolucionários, microguerrilhas que nos forçaram, apesar das forças de supressão, a 

produzir desvios, vida e cuidado em potência. Observando a história, nota-se que tanto a 

medicina quanto a enfermagem seguiram uma trajetória de luta por legitimidade, mas, para a 

enfermagem, foi mais complexo, pois seguiu o ritmo da luta das mulheres, com hora 

agendada para chegar em casa. 

 Outro fator que temos que considerar é a captura do masculino nas linhas e 

entrelinhas na formação da enfermeira. Apesar de a profissão enfermagem ser originalmente 

uma profissão feminina, nos habituamos a chamar genericamente a enfermeira de 

“enfermeiro”, no masculino devido às sagradas exigências da língua portuguesa. Padilha et al. 

(2006) atribuem essa mudança de nomenclatura à chegada de enfermeiros do gênero 

masculino à profissão, principalmente após a criação dos hospitais psiquiátricos, cuja 

necessidade de homens se fazia mais latente pelo uso da força. Mudou a nomenclatura e, 

também, a função social. Isto é, os homens acabavam por ocupar cargos de chefia e direção 

gerando certa hierarquização das atividades.  

Nota-se que a construção do corpo feminino na enfermagem foi, portanto, efeito da 

construção de valores morais e transcendentais pela Igreja e pela ciência através de sua 

pedagogia de educar os corpos, os papéis sociais de sexo e as identidades de gênero foram 

remodeladas. A ligação da enfermagem com a religião foi tão significativa que foi a criação 

de hospitais e a realização das funções de cuidado por religiosos que precederam a 

enfermagem e deram à profissão contornos rígidos, hierárquicos, transcendentes, excludentes, 

supersticiosos, portanto, religiosos. Com isso, não apenas o cuidado com o corpo sofreu 

influências da religião pela via da moral (bem e mal), mas, sobretudo e principalmente, a 

educação. No âmbito da doutrina, diversas linhas de pensamento educacionais foram 

desenvolvidas. Os jesuítas, por exemplo, foram figuras muito respeitadas como educadores 

por serem o primeiro grupo organizado a tentar sistematizar a educação. Foram os primeiros 

educadores do Brasil cuja influência se deu pela catequização dos índios, pela construção da 

elite intelectual e do controle da fé da moral por meio de criação de escolas. A violência da 
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educação por eles imposta não respeitou as culturas, sobretudo, indígenas e negras. Desse 

modo, imprimiram uma educação eurocêntrica, branca, aniquiladora das subjetividades. 

Com o advento do Renascimento nos séculos XIV e XV, houve certa ruptura com a 

Igreja Católica, uma verdadeira explosão de conhecimentos se deu modificando o centro de 

aprendizagem de nossa história. Mudou, ainda, o papel social da mulher, que passou a 

requerer alguns “acertos de contas” com a história, construindo para si certa emancipação 

feminina. Contudo, cabe destacar que o cuidado com o corpo tinha como pano de fundo o 

cuidado para a salvação da alma, a caridade. Dessa forma, a religião se entranhou nos corpos, 

nas profissões da saúde e, por isso, se atualizam, muitas vezes, nas práticas educacionais 

como força de conservação. 

Tal força de conservação se expressa muitas vezes em métodos, valores, princípios e 

formas de expressão na pedagogia de ensino na saúde, assemelhando-se a princípios, dogmas 

e modos de operar o conhecimento vindo da religião, sobretudo, a Cristã. Assim, apesar do 

acontecimento de algumas rupturas da ciência moderna com a religião Cristã nota-se que ela 

ainda continua se atualizando como força nos modos que ensinamos e aprendemos, isto é, na 

forma como produzimos educação. Falo da enfermagem porque é o lugar que encontro 

legitimidade na fala e na escrita.  

Ciente de que a questão de gêneros está em transformação na sociedade e que a 

enfermagem avançou muito nesta questão, tendo inclusive maior visibilidade social ao longo 

do tempo, algumas questões carecem ser refletidas. Por isso, não nego. Nesta escrita, não sou 

neutra, tenho posição, tenho lado, tenho luta. Apesar da experiência com a construção de 

coletivos de EPS ter sido vivida no (s) corpo (s) (feminino e enfermeira), não é a questão de 

gênero que me toca. É a questão do devir, da potência, de que deixei passar... O feminino de 

que falo passa por um devir-mulher, um devir-minoritário, como aquele que faz tremer as 

estruturas dominantes do ser humano: “O homem é majoritário por excelência, enquanto que 

os devires são minoritários, todo devir é um devir-minoritário” (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p. 87).  

Ao observar a história das referências profissionais da enfermagem, notamos que, 

apesar da repressão do corpo pela ciência cartesiana e pela religião, mulheres como Florence, 

Ana Nery e tantas outras deixaram passar de dentro dos territórios de dominação das 

existências pelo Estado (serviram ao Estado nas guerras), devires revolucionários, 

micropolíticos, que escaparam dos poderes constituídos, e saíram do jogo das identificações e 

representações hegemônicas, produzindo resistências mesmo com o corpo 
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colonizado/dividido/catequizado. O devires minoritário e revolucionário deixam passar uma 

força potente para inovações, para a criação, para a produção de encontros, de afetos que, por 

dentro ou pelas margens do sistema, podem produzir abalos e sínteses disjuntivas. O que pode 

mesmo o corpo de uma enfermeira? Não estou falando sobre quaisquer enfermeiras. Estou 

falando de enfermeiras “phodas” que deixam passar em seus corpos devires revolucionários. 

“Phodas”, 

Na força, na delicadeza. 

Na invenção de si mesma. 

 

Outramentos potentes 

Fisica-mente 

Interna-mente 

 

Bela? 

Recatada?  

Do lar?  

Não importa. 

Enfermeira Phoda  

 

Se vira 

Mira 

Ins-pira 

Res-pira 

Trans-pira 

Enfermeira Phoda 

 

Filha 

Amante 

Cientista. 

Enfermeira Phoda 

 

Faz de si mesma  

Para si mesma 

Modos de existir 

 

Não importa. 
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Phoda é a maneira Enfermeira Phoda de Ser. 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

O que pode uma enfermeira “phoda” em um devir revolucionário na saúde? Pode 

ajudar a produzir coletivos; pode na relação com esse coletivo fortalecer o SUS; pode juntar 

corpos pelo encontro; pode misturar arte e educação a favor da vida; pode fazer dançar forró; 

pode apresentar corpos enrijecidos pelo trabalho; pode produzir um modo de educar feliz, 

potente através da poesia; pode brincar de dar outro lugar à educação na saúde municipal sem 

gastos; pode garantir, no município, espaços para encontros dos corpos; pode trazer as 

trabalhadoras, as usuárias do serviço de saúde, as gestoras e as docentes para meditar; pode 

ganhar o Prêmio Inova-SUS em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro; pode conseguir 

recursos financeiros para a educação permanente das trabalhadoras; pode provocar encontros 

em outros espaços da saúde; e pode muito mais... Não sabemos o que pode o corpo na relação 

com outros corpos, portanto, não sabemos o que pode o corpo quando está no coletivo.  

Foi com o corpo-enfermeira que vivi a experiência coletiva, então, não poderia deixá-

la em suspenso. A enfermagem é o território em que percebo com mais clareza as relações 

estabelecidas entre os preceitos cristãos e a educação na saúde, seja no modo como 

produzimos cuidado, seja nas relações interprofissionais, especialmente o modo como nos 

submetemos ao saber médico. As implicações éticas, princípios e valores cristãos foram 

heranças educacionais incorporadas no ensino, sobretudo, no que tange a violência que está 

em jogo nessa produção do ser enfermeira.  

Apesar de o Brasil se apresentar como um país laico, isto é, não possuir uma religião 

oficial, o cristianismo acabou por se expressar nos corpos docentes devido a sua pedagogia de 

catequese. A aparente “laicização” do ensino não foi capaz de esconder as marcas deixadas 

nos corpos, especialmente os corpos docentes. Assim, observo que a memória desta profissão 

pode nos ajudar a entender melhor como automaticamente produzimos os espaços de 

educação, e encontrar – no próprio corpo e não fora dele – possibilidades de desvios, de linhas 

de fuga. 

Dada a proposição acima, principio pela observação das formulações historiográficas 

que mostram que, apesar dos avanços e tentativas de invenções metodológicas de ensino no 

campo da saúde, conservamos nossos modelos de ensino sob a sustentação e impregnação 

religiosa. Para compreender como ensinamos na contemporaneidade, basta observarmos os 

modos de ensinar da educação hebraica, o ensino nos mosteiros jesuíticos, nas sinagogas 
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judaicas e nas escolas luteranas, alguns dos quais os métodos são: medo, disciplina, 

centralidade no mestre, punições, condenação ao ócio, controle do comportamento e dos 

instintos, exclusão dos inadequados, obediência, transmissão do conhecimento pela oralidade, 

e escrita, ensino moral dos bons costumes, método de memorização, princípio do ensino útil, 

educação para todos, educação ao longo da vida e filosofia humanista e igualitária. 

Destarte, ao me debruçar sobre os escritos religiosos cristãos (BIBLIA, 1969), percebo 

a íntima relação com o campo da educação, como por exemplo, algumas citações bíblicas: “O 

temor do Senhor é o princípio da sabedoria” (Provérbios, 9: 10); “A vara da correção dá 

sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe” (Provérbios 29: 15); 

“Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo” 

(Provérbios 12: 1); “Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os 

sábios” (Provérbios 15: 31); “Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será 

destruído, sem aviso e irremediavelmente” (Provérbios 29: 1); “Quem se nega a castigar seu 

filho não o ama; quem o ama não hesita em discipliná-lo” (Provérbios 13: 24); “Não evite 

disciplinar a criança; se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a, você mesmo, 

com a vara, e assim a livrará da sepultura” (Provérbios 23: 13-14).  

Ao notar, nas escrituras sagradas, os modos de instrução e orientação, portanto, de 

educação, observamos que certa pedagogia do medo estava em jogo. Havia a necessidade, 

pelo medo, de manter os corpos tristes, servis, submissos, dóceis. A desobediência obstinada 

era digna de castigo, e o castigo era uma forma de disciplina. Percebe-se, ao ler o livro de 

provérbios, que este não só trazia orientações aos educandos, como os ensinava a amar a 

repreensão, a punição com a imaginação de um dia se tornar sábio, de ter conhecimento. A 

produção da sabedoria necessariamente passava pela tristeza de alguém: “Ouve o conselho, e 

recebe a correção, para que sejas sábio nos últimos dias” (Provérbios 19: 20). 

Assim, ao tratarmos dos modelos educacionais como patrimônio histórico corporal dos 

educadores e educandos, estou reconstruindo elementos que foram categóricos para a 

construção de nossas identidades e subjetividades. Espinosa, no Prefácio da obra Ética, faz 

uma referência sobre essa nossa tendência de construir modelos universais e de desprezar tudo 

que foge às regras de perfeição do já visto e já vivido. O resultado dessa construção de 

modelos é que “o homem [mulher] chama de imperfeito aquilo que via estar de acordo com a 

ideia universal que tinha formado das coisas do mesmo gênero e chamou imperfeito aquilo 

que via estar menos de acordo com o modelo que tinha concebido” (ESPINOSA, 2015, 

p.155). Isso nos faz compreender o quanto é difícil, no âmbito da vida coletiva, romper com o 
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hábito da ideia universal, e trazer para o campo da experiência singular a educação, a vida. O 

medo, a correção, a punição, o castigo e a tristeza ainda permanecem como hábitos vivos no 

contemporâneo e os amamos, os desejamos e clamamos por eles, porque aprendemos que isso 

é uma espécie de perfeição. E, pois uma forma de aniquilamento, já que tais modelos não 

compõem com a nossa própria natureza. Quero dizer que é a potência de um modo de educar 

feito pelo encontro, pela experiência corporal, pela liberdade do pensamento, que se deixa 

passar uma força, um afeto, uma potência que se alia e se compõe à própria natureza e não 

fora dela.  

Basta uma professora, em sala de aula, resolver não dar provas e criar outros modos de 

avaliação para que as alunas se manifestem contrárias. Basta a mesma professora estimular as 

alunas a buscarem o conhecimento ao invés de dar-lhes os conteúdos prontos para que as 

mesmas alunas reclamem por métodos. Como mencionei anteriormente, muitas metodologias 

foram criadas, dentre as quais os estudos de casos, as simulações, as metodologias ativas, as 

salas de aula invertida e muitas tecnologias e plataformas educacionais virtuais. Mas nenhuma 

foi capaz de descolonizar os corpos. Na prática, essas metodologias exigem um grande 

esforço da docente, das universidades e dos serviços de saúde para se manterem vivas. Um 

campo de disputa entre as forças está estabelecido. 

Muitos modos de educar foram ensaiados ao longo de nossa história, mas o corpo 

impregnado pela pedagogia da catequese permanece aterrorizado, permanece assombrado, sob 

o jugo das forças. Mas, cabe interrogar a Espinosa, como romper com tais forças externas e 

acionarmos as imanências das existências? Como reconhecemos nossa natureza e nos 

educamos a partir e por elas? Como sair da servidão? Assim, fazer uma passagem nos modos 

de ensinar advindos da religião-em-nós nos permite interrogar: como descolonizamos o corpo 

das tradições e modos de operar a produção de saberes em saúde que passam necessariamente 

pela transcendência? Qual corpo preciso construir na relação com outros corpos capaz de 

transitar nos/entre espaços educacionais informais, formais e não formais da saúde que são 

constituídos por forças religiosas que “vêm de fora”? 

Se optarmos por alguma teoria, suponho que não tenhamos êxito. Já não começamos 

bem. Pois teoria é plano de hierarquia, é um “fora de”, é um sobre, é sempre para o outro. 

Abandonar esse corpo religioso não é possível, pois temos suas digitais. Sobre este aspecto, 

imagino que tenhamos que criar linhas de fuga, máquinas de guerra, sabotar o corpo 

catequizado para acionar, de alguma forma, a natureza, devolver a ela seus elementos 
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constitutivos, sua potência. Desse modo, não é fora da cultura educacional fundada pela 

religião, é por dentro dela.  

3.3. BARUCH ESPINOSA: SOBRE RUPTURAS COM UM CORPO 

PASTOREADO 

 

Na contramão desses movimentos religiosos e científicos: Baruch de Espinosa. 

Espinosa foi um dos importantes racionalistas do século XVII na considerada Filosofia 

Moderna e tem um extraordinário, sábio, sistemático e avançado aparato conceitual que não 

está preso às reflexões de sua época. Nasceu em 1632 no bairro judeu de Amsterdã. A sua 

família se constituía de prósperos comerciantes cuja origem era espanhola ou portuguesa. 

Considerado um rebelde, Espinosa, em 27 de julho de 1656, na Sinagoga Portuguesa de 

Amsterdã, recebeu a excomunhão católica por conta de postulados a respeito de Deus em sua 

obra, dizendo que Deus é o mecanismo imanente da natureza, e que a Bíblia era uma escrita 

metafórico-alegórica que não exige uma leitura racional e que, portanto, não exprime a 

verdade sobre Deus. 

 A expressão do pensamento de Espinosa escandalizou a história da Filosofia, pois suas 

reflexões foram rejeitadas e consideradas inadmissíveis. Entretanto, o rompimento religioso 

não pôde apagar sua virtude. O (des) posicionamento religioso do filósofo exigiu um 

rompimento com o poder econômico da época e, por isso, ele renunciou os negócios do pai, e 

passou a trabalhar como polidor de lentes. Com sua escrita, Espinosa polia as lentes da 

religião e, sobretudo, as condutas políticas de sua época. Sob o preço do silêncio e da solidão, 

a combinação entre os ofícios de filósofo e artesão conferiram à Espinosa mais “liberdade” de 

expressão do pensamento (DELEUZE, 2002).  

 Tanto na maneira de viver, quanto de pensar, Espinosa afirmava a vida em sua 

potência. Para ele, a vida não era uma ideia, uma teoria, mas uma maneira de ser, de se 

posicionar, de se afirmar. O que o filósofo polidor de lentes evocava era uma visão livre, 

inspirada, vibrátil do mundo (que faz com que o olho seja tocado pela força do que vê). 

Conceito e vida se consubstanciam em suas obras. Epistemologicamente, o ponto de partida 

de suas reflexões foi a ruptura com o pensamento de René Descartes (seu contemporâneo), 

principalmente no que se refere à distinção entre corpo e pensamento e à ideia de um corpo-

máquina com pouca relevância para a ciência. No século XVII, Espinosa foi o primeiro que 
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explicitamente considerou corpo e mente como dois aspectos de uma coisa una. No que se 

refere ao conhecimento do corpo, o filósofo afirma: 

O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, 

a experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – 

exclusivamente pelas leis da natureza enquanto considerada apenas 

corporalmente, sem que seja determinado pela mente – pode e o que não 

pode fazer (2015, p.100). 

 

 Mesmo com a ruptura epistemológica do conhecimento do corpo/alma, a tradição 

filosófica continuou perpetuando tal dicotomia, sendo retomada no século XIX por Nietzsche. 

Uma das principais discordâncias entre Espinosa e Descartes reside no fato de que Espinosa 

não considerou a visão teleológica (finalidade) e trouxe um novo questionamento: o que pode 

o corpo? E não: o que deve o corpo? Com essa ruptura epistemológica, Espinosa deu outro 

lugar para o corpo, o corpo que afeta e é afetado por outros corpos através dos encontros, 

definindo o corpo na sua individualidade e na capacidade de afirmar a vida. A partir de sua 

filosofia, Espinosa (re) ligou o corpo/pensamento e desvalorizou todas as paixões tristes em 

proveito das alegres. O filósofo do encontro afirmou/afirma as potências do corpo quando 

estes se encontram e se compõem.  

Espinosa foi um dos grandes pensadores do corpo, fez dele o principal objeto de 

interrogação em sua filosofia. Embora seja uma questão interrogada, parece uma afirmação 

que leva em consideração a necessidade de libertar o corpo do aprisionamento anatômico e 

morfológico ou do lugar de confinamento da mente, do pensamento religioso e supersticioso 

que se efetivou em Descartes e pela Igreja. Diferentemente de Descartes, Espinosa parte do 

princípio de que pensamento e extensão são atributos de uma mesma coisa, e que mente e 

corpo não estão separados ou hierarquizados (DELEUZE, 1988). Uma única substância que 

se apresenta como pensamento e como matéria simultaneamente. Dessa forma, o autor rompe 

com a dicotomia do corpo/alma, e imprime um novo conceito para o corpo. Alma/mente não 

está acima do corpo como pensavam Platão, Aristóteles e Descartes. Em Espinosa, o corpo e a 

alma se misturam no processo de existir. A diferença está na potência, sendo uma potência de 

pensar e a outra potência de agir. As diferenças de potências não fazem com que esteja 

sobreposta uma a outra, para Espinosa, a potência de agir e de pensar acontece de forma 

sincronizada e de diferentes maneiras. Corpo e mente estão em igualdade de condições, e não 

imperam sobre o outro. 

Na prática, como se dá a relação entre corpo e mente em Espinosa? O corpo, quando 

afetado por outros corpos, seja por via da composição ou decomposição, é percebido pela 



76 
 

mente humana como forma de estímulo, ou seja, tudo o que o pensamento é capaz de 

apreender vem de um corpo afetado, modificado, marcado. Assim, pode-se considerar que a 

mente é a ideia do corpo, é o efeito sentido dos corpos que nos afetam. Dessa forma, quando o 

corpo é afetado, a mente é afetada da mesma forma. Assim, quanto maior a aptidão afetiva, 

maior será a capacidade da mente e o corpo pensarem e compreenderem o mundo 

(ESPINOSA, 2015).  

Espinosa nos provoca a obter um maior conhecimento do corpo, já que, por muito 

tempo, ele foi negado e visto com pouco interesse. O conhecimento do corpo é, portanto, o 

caminho para a razão e se dá à medida que o corpo se afeta com afetos alegres. Do contrário, 

quando o corpo é tomado por tristeza (paixão pela qual a mente passa a uma perfeição 

menor), a capacidade de pensar é diminuída e paralelamente a capacidade de agir também. 

Dessa forma, tanto corpo quanto mente sofrem variações simultâneas. Em Espinosa, mente e 

corpo são paralelos.  

Segundo o filósofo, a anatomia do corpo traz a disposição dos órgãos não apenas na 

organização, sobretudo, como partes de um corpo que se afeta de maneiras diferentes 

conforme realiza composições e/ou decomposições. O corpo, em Espinosa, é um aglomerado 

de órgãos e intensidades e, para se conservar, necessita de outros corpos. Insisto na questão 

inicial: o que pode o corpo? Cabe a ilação de que o corpo depende de sua relação com o 

mundo, da relação com outros corpos para que ele possa ter elevada a sua potência de pensar 

e de agir.  É na conveniência com mentes e corpos que é possível se tornar ativo. O que a 

mente pode conhecer é correlato ao que o corpo pode experimentar (MARTINS, 2009). 

Ocorre que a questão estará sempre aberta, pois não se sabe, ainda, o que pode o corpo, não se 

sabe como as coisas nos afetam e do que somos capazes de fazer ou ser. Assim, há um 

desconhecido do corpo que não pode ser explicado ou entendido pela ciência cartesiana, e que 

necessita de um olhar mais atento e sensível. É irresistível pensar com Espinosa o que pode o 

corpo e não o que deve o corpo.  

O referido autor fez, portanto, o caminho inverso ao de Descartes, retornou seu olhar 

para o corpo. Contudo seus pensamentos não se detiveram na estrutura orgânico-

morfológica/funcional como conhecemos hoje. Ele fez uma ruptura com o corpo 

matéria/máquina, e se debruçou nas interações e relações que os corpos podem fazer ou 

sofrer. Isso implica numa nova reconfiguração do corpo sob a égide da estrutura relacional. 

Um corpo pode ser qualquer coisa, um animal, um corpo sonoro, uma alma ou uma ideia, um 

corpus linguístico, um corpo social, uma coletividade, um conjunto das relações de 
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velocidade e de lentidão, de repouso e de movimento, entre partículas que o compõem, os 

estados intensivos de uma força anônima – força de existir, poder de ser afetado (DELEUZE, 

2002, p.132).  

 Deleuze (Ibidem) diz que, na concepção de Espinosa, a estrutura de um corpo é a 

composição de sua relação. Espinosa transcendeu ao corpo complexo enquanto estado de 

matéria, e se deslocou para a superfície da pele, para a experimentação da vida.  Sua questão 

interrogou a própria existência e a maneira de conhecer o mundo (Ética III, 2, escólio). Para 

Deleuze (2002), quanto mais afecções, mais conhecimento a alma é capaz. É um tipo de 

conhecimento que implica em contato com outros corpos, com a exposição total aos 

encontros, com a porosidade aos afetos. Considerando que cada encontro promove novas 

marcas e, por conseguinte, novos tipos de organizações, o conhecimento do que pode o corpo 

se dará á medida que se percebe o que há de comum nos corpos. Um conhecimento que o 

encontrar-se produz.  

A conversa que faço com Espinosa atravessa meu corpo-enfermagem e meu devir-

mulher, e passa a pensar a perspectiva deste corpo-desvio ao favorecer a construção do 

conatus coletivo, da multidão, da produção de um território existencial cuja liberdade é o fim 

último do Estado, de forma que os coletivos possam viver a segurança de agir e de pensar em 

saúde, em democracia, sem medo, sem constrangimentos, sem punições religiosas, um 

coletivo baseado no respeito à justiça e no bem comum: “A finalidade do povo é a sua 

liberdade de expressão e de pensamento através da realização de suas potências coletivas” 

(GOMES, 2015, p. 68).   

Se os homens não conseguem viver sem uma lei em comum, sem regras comuns e sem 

coisas públicas que estabeleçam as instituições como nós, trabalhadoras da saúde, do interior 

das leis do Estado, podemos deixar passar essas forças de libertação e de criação sem sermos 

capturadas e oprimidas pela máquina estatal? Desse corpo pastoreado, como deixar soltar uma 

linha da anatomia “maquínica”, moral e transcendental e produzir outras existências 

possíveis? O que ocorre é que, quando trago para esta escrita outro corpo produzido no 

coletivo, faço passar um devir-mulher que faz tremer as estruturas dominantes, 

homogeneizantes, educadoras. Quando convoco Espinosa, faço emergir um modo de educar 

que não passa pela moral, pela culpa, pela punição, sobretudo, faço passar um plano de apetite 

(esforço referido simultaneamente ao corpo e mente) e desejo (é o apetite juntamente com a 

consciência que dele se tem) (2015). A ontologia de liberdade de Espinosa nos livra do Deus 

moral, criador, normativo, transcendente. Nesse caso, nossa produção social não passa mais 
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por um soberano que nos violenta pelo medo. Não. Não é mais o medo e a superstição que 

operam a educação em nossos corpos. Não é mais um serviço educacional salvador para um 

Deus transcendente. Não há mais salvação, não há mais dentro e fora. Não há algo que esteja 

fora de nós. Não há mais bem ou mal. Há apenas encontros (occursus). Forças. Redes 

expansivas de afetos. Então, sai de cena o Deus transcendente.  

Com o Deus substância do qual somos modos, Espinosa denuncia a produção de 

superstição. Denuncia o aparelhamento religioso na produção da vida. Para o filósofo, é 

inaceitável o que se faz com os corpos, colocando-os em subserviência à mente quando na 

realidade mente e corpo se potencializam em ato, simultaneamente, sem sobreposições. A 

ética espinosista não passa pela moral, pelo livre arbítrio, passa pela ética da potência. No 

campo de compreensão das forças da educação que atuam sobre os corpos da enfermagem, os 

pressupostos éticos da filosofia de Espinosa retiram de nós o peso histórico do medo, da 

caridade, de um corpo incapaz, impotente. Espinosa resgata em mim a potência ao corpo 

enfermeira, pois devolve a possibilidade do afeto e não mais da neutralidade na relação com o 

outro. Espinosa nos reconduz ao corpo afetivo e capaz de muitas coisas.  Como é a vida e toda 

vida que interessa na prática da profissão, algumas teorias da filosofia de Espinosa têm 

contribuído para o exercício profissional e ético da enfermagem, principalmente, na criação 

de novos modos de operar a formação das trabalhadoras de saúde, sobretudo porque sua 

filosofia implica em três modos de denúncias: da consciência, dos valores, e das paixões 

tristes.  

Para o filósofo, a consciência é o lugar da ilusão, dos fantasmas, da imaginação. Sua 

natureza só consegue recolher os efeitos dos encontros e não as causas. A ordem do 

conhecimento das causas se dá pela compreensão da composição e da decomposição, isto é, 

do que produz alegria e tristeza, potência e impotência. O ser da consciência só consegue 

recolher efeitos suprimindo e invertendo a ordem das coisas, tomando os efeitos por causas. 

Quando Espinosa despreza a consciência, despreza a produção de conhecimentos inadequados 

que se dá pela via dos efeitos sem causas. Ao pensar a nossa estrutura educacional, tanto 

infantil quanto profissional, notamos em Espinosa que a educação que produz um 

conhecimento triste, fora do aluno, é uma educação sob a lógica transcendente que busca 

conservar-se a si mesma à custa da manutenção do poder sobre os corpos. A quem interessa 

um corpo livre, um corpo que pensa, que deixa passar devires e novos modos de existência? É 

um corpo que escapa sempre. Não sendo possível dominá-lo. O Estado mais violento é aquele 

que nega aos indivíduos a liberdade de dizer e de ensinar o que pensam (ESPINOSA, 2004). 
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Uma verdadeira pedagogia do medo. O ensino que se dá na ordem dos efeitos e não das 

causas é, portanto, supersticioso, religioso, instrumento de obediência, de medo, controle e 

servidão. É uma maquina de enfraquecimento político. O próprio mecanismo de representação 

e recognição no qual fomos ensinados a aprender nos possibilita somente saberes finalizados, 

concluídos, substancializados.  

O esvaziamento de todos os valores, sobretudo do bem e do mal, é outro aspecto que 

aprendemos na filosofia de Espinosa e que nos serve quando o assunto é educação. A 

enfermagem, em especial, por ter nascido da religião, sabe muito bem como se trabalha com 

essa ferramenta: a moral. Produzimos cuidado moral, educação moral. Para Espinosa, não há 

bem nem mal, mas há o bom e o mau. Essa é uma tipologia dos modos de existência 

imanentes que substitui os valores transcendentes. A lei moral é sempre um dever. A 

obediência é a sua única meta. A educação baseada em atributos morais e transcendentais não 

fazem nada além de produzir sujeitos medrosos e subservientes interditando a produção de 

conhecimento. Nessa direção, notamos que muitos processos de educação acabam por 

invalidar saberes e fazeres operando de forma tuteladora ditando o que é melhor ou pior para 

o outro. A moral, portanto, potencializa hierarquizações, uma vez que funciona discriminando 

quem sabe e quem não sabe (HECKERT; NEVES, 2007).  

Aprendemos sobre coletivos, ao perceber, em Espinosa, que o plano deve ser das 

imanências e não da culpa, da moral, do medo, da punição, da meritocracia. Se o filósofo 

fosse contemporâneo e fosse enfermeiro, penso que partiria para a experiência com coletivos 

a partir de um plano de apetite e desejo. Destaco que o desejo de que o filósofo trata não é o 

desejo do que falta, sobretudo, fala do desejo de potência, de perseverar e afirmar a vida. 

Tudo que sabemos sobre a educação vem dessa ordem moral e da consciência. Ilusão, 

obrigação, dever e culpa servem a essa pedagogia! Para Espinosa, a consciência é 

essencialmente ignorante ao desprezar a ordem das causas, das relações, das composições e 

decomposições porque se contenta em apenas recolher os efeitos, desconhecendo toda a 

Natureza. Para ele, a moral não traz conhecimento algum. É sempre transcendente, um “fora 

de”. Pela moral, somos educados a acreditar na tristeza como forma de chegar à alegria. 

Sempre um porvir...  Ainda brincando de trazer Espinosa para a educação das trabalhadoras 

de saúde, penso que a sua educação seria regida sob o imperativo da máxima potência, da 

construção de teias e de redes de afetos e da liberdade de agir e pensar conforme a natureza. A 

liberdade de Espinosa não é falta completa de constrangimentos externos. Não dá para se 
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deslocar do campo de forças, o que dá é para passar entre as forças, aumentar a potência 

interna de agir, elevar a autonomia do corpo político.  

 Tal denúncia do filósofo pode nos fazer atualizar as marcas da formação profissional, 

sobretudo da enfermagem, sob a ordem de um modelo de enfermeira/mulher fabricada na 

perspectiva religiosa, dogmática, supersticiosa. Sou enfermeira e me autorizo a dizer:  

Eu não aceito. 

Não aguento SER-anjo-Branco 

Sujeitos sem face, rostidades sem expressão. 

 

Florence, Ana Nery, Aurora 

Excomungue-me dessa profissão 

 

Minha natureza tem mais semelhança com vadias que com a religião. 

 

Pai, passe de mim esse cale-se! 

“Ah pobre enfermeira que queria ser médica...” 

“Pra você a caridade, a bunda suja, a santidade...” 

 

Sexismo, machismo, abnegação 

Forças de dominação 

 

Chega de panópticos 

Explodam-se as belas, recatadas e do lar 

 

Nossa natureza feminina foi fabricada em opressão 

Cansei do silenciamento, da escrotice, da invizibilização 

 

Sinto muito, mas nosso corpo não foi totalmente apassivado 

Fizemos desvios na ditadura do patriarcado. 

 

Moral. A culpa é sua! 

 

Enfermagem é resistência, imanência 

É ruptura 

É pura potência 
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Amém! 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2017) 

 

A poesia é um desabafo que explica porque tive tanta dificuldade no campo de 

experiência com coletivos da saúde no que se refere à desqualificação dos encontros por 

alguns. Encontros tidos apenas como “conversa jogada fora”, como sem resultados 

quantitativos, como com pouca capacidade de alcance, como desinvestimento em encontros 

alegres. Passe de mim esse cale-se! Existo, logo penso: qual corpo precisamos criar para não 

mais nos aprisionar em naturezas que não são nossas, que são produzidas pela religião e pela 

ciência?  

Ao trazer para jogo o corpo, o feminino e a construção histórica da enfermagem, não 

intenciono cair num redemoinho de ressentimentos. O que se delineou até aqui foi um certo 

acerto de contas com nossa história, evidenciando que nós enfermeiras fomos formadas no 

silêncio, na opressão, na invisibilidade, na moral, na tristeza. Mas tenho a clareza de que, no 

contemporâneo, temos mais a comemorar do que ressentir. Naturalmente não estou 

menosprezando e invalidando a história da profissão, mas afirmo que é um território 

contaminado por necessidade histórica de reconhecimentos e, nesse caso, reconhecimento tem 

a ver com o poder. Nesse sentido, imagino como seria produzir nossos atos em potência e não 

para o estabelecimento de poder? Como seria construir a formação de enfermeiras ou de 

trabalhadoras que já atuam na enfermagem sem jogar o jogo do poder, da culpa, da caridade, 

da produção de corpos inadequados, da captura do corpo do outro e deslizar sobre/entre as 

máquinas de totalizações do corpo? 

Foi na soltura de um corpo enfermeira que se embolou na vida coletiva que a 

construção do coletivo EPensando se deu. O EPensando foi um coletivo que reuniu, de forma 

livre e voluntária, diversos segmentos do campo da saúde ou não. Os encontros eram 

atravessados pela arte, cultura local, discussões de temas atuais e de saúde (FIGUEIREDO, 

2014). Foi nesse lugar – ou não lugar – que meu corpo mulher, enfermeira e pesquisadora 

produziu linhas de fuga da linearidade do corpo cartesiano e supersticioso, e se embolou num 

corpo coletivo e rizomático. Na realidade, nem eu sabia o que meu corpo podia ao entrar em 

caminhos inesperados, e nem prever o que aconteceria com ele ao se desprender dos trilhos 

dogmáticos da educação. Atualizando as marcas, parece-me que é exatamente isso que o 

corpo rizomático precisa: fugir linhas, fazer vieses, operar desvios, costurar encontros. Foi 

exatamente isso que me permiti nessa experiência com trabalhadoras da atenção, gestoras da 
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saúde, usuárias dos serviços e docentes do município: produzir, na relação, certos movimentos 

de dobraduras e de linhas em fuga.  

Primeiro foi necessário certa porosidade, certa preparação para que algo acontecesse 

nos encontros de modo a deixar o mundo, os corpos, as vidas e atravessá-lo. Vivi um 

exercício permanente de sensibilidade, de vitalização do corpo nas relações. Entrei em contato 

com o sensível, com poesias, com canções, com obras de arte em um movimento pulsátil de 

trocas de elementos químicos, afetos, células e experiências. Dessa forma, o corpo produziu e 

atualizou, nos encontros, marcas indeléveis dos acontecimentos vividos, das relações 

experimentadas ao longo da vida e da subjetividade que prolifera o seu funcionamento. 

Subjetividade esta que somente é produzida na “relação com”, no encontro com a alteridade, 

na provocação que a vida do outro traz, na pluralidade de formas de existir (LIBERMAN; 

LIMA, 2015). 

 Apreendi com a experiência coletiva na saúde que, quanto maior a intensidade de 

relações com outros corpos, maior a capacidade de ser afetado e de construir conhecimentos. 

Assim, se os encontros são uma abertura aos afetos e os afetos podem promover 

agenciamentos de alegria e elevar a potência de agir e de conhecer, por que não colocá-los a 

serviço da formação do trabalhador de saúde? Foi isso que fiz! Cocriei (no coletivo) uma 

“formação com” feita a partir de encontros e de colisão de corpos que deram passagem à 

criação, que vibraram a vida e, dessa maneira, inventamos um vazadouro de afetos tristes com 

vestígios e marcas de conhecimentos. Neste modo de produzir “educação com”, as formas 

deram lugar ao impensável.  

A partir da equação proposta por Espinosa (2015): ser ativo = ser alegre = ser educado 

afirmo: a produção de encontros (que elevam o conatus e as potências de agir) tornou 

melhores e mais felizes a educação, o cuidado e o trabalho em saúde deste município. A 

invenção coletiva da educação foi uma forma eficaz de geração de pensares (explosão que 

ocorre no encontro com pensamentos do outro) e do aprender (momento da conjunção com 

outro pensamento) já que se produziram signos: “Esse signo não representa nada, não 

representa ninguém. Trata-se, antes, de um outro que emite um signo que é o ainda não-

pensado, o impensável, o intempestivo, o extemporâneo” (TADEU, 2002, p.50). Assim, a 

produção de conhecimentos pelo encontro é sempre um lugar violento. Por que digo isso? 

Porque há sempre violência, estranhamento de um dado signo que nos força a pensar ao entrar 

em contato com o nosso campo de compreensão. A violência de um signo produzido no 

encontro entre os corpos nos obriga a imaginar, a decifrar os fenômenos.  
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O encontro no EPensando gerou signos, imprimiu marcas, libertou os corpos e 

produziu novos modos de subjetivação. Como mostra Benevides e Passos (2005, p. 4), “é no 

entre os saberes que a invenção acontece, é no limite de seus poderes que os saberes têm o 

que contribuir para um outro mundo possível, para uma outra saúde possível”. Justamente no 

entre forças que se torna possível uma certa mistura entre corpos elevando a potência de agir e 

de pensar, um modo de educar que deixa passar devires e que liberta o ser sensível da 

trabalhadora, muitas vezes, aprisionada num corpo anatômico, religioso, profissional 

construído socialmente para “ter que”, “produzir para”... 

No contexto dessa pedagogia das forças, a figura da mestra é roubada pelas forças do 

afeto que circula, cedendo, pois, aos sujeitos igualmente dotados de palavra, o signo da 

relação e do encontro e não mais do comando (COSTA-PINTO; RODRIGUES, 2013). 

Inverte-se a ordem. Em se tratando da formação de trabalhadoras no SUS, a dimensão 

sensível do aprender e a pureza dos encontros é um exercício frequentemente esquecido, 

negligenciado, substituído por demandas prescritivas e informativas. Isso vem desde a 

infância passando pelo aprisionamento dos afetos e liberdades até a construção de um corpo 

profissional que virou máquina de produzir saúde.  

Foi assim que meu corpo em transito na experiência se deslocou do espaço 

institucional, rígido e hierarquizado para um espaço criativo e fluido dos encontros-afecção. 

Para ser educado, na perspectiva filósofo, é preciso, cada vez mais, aprender o que pode o 

corpo, programar os bons encontros, refazer os hábitos pela razão, compreender e por no seu 

devido lugar as tristezas que enfraquecem e deixam os sujeitos cada vez mais passivos. Não 

considero, portanto, a alegria como aquela fetichista, como uma sensação, sobretudo, a alegria 

criativa, do compartilhamento, da construção coletiva, que se dá nas relações, enfim, alegrias 

como paixões que originem o amor, a esperança, a ética, o contentamento e que são capazes 

de elevar a força de existir ou potência para agir sendo, por isso, favorável à educação do 

trabalhador de saúde e ao cuidado de/em si.  

Com a experiência coletiva, passei então a entender que a educação pode deixar 

passar, por entre os alicerces históricos de dominação sobre o corpo, uma força potente que 

atue na superfície dos encontros e também que há possibilidades de passagem no corpo 

(qualquer corpo) de um devir revolucionário (DELEUZE, 1988). E isso nada tem a ver com 

poder e sim com potência. No entanto, o devir revolucionário na educação de trabalhadoras da 

saúde produzido no coletivo por uma mulher/enfermeira não se preocupou com uma tomada 

do poder educacional, como uma mestra que captura pelo poder-saber a palavra, o 
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conhecimento, as vidas, os corpos, mas fundamentalmente engajou-se em produzir ações 

micropolíticas na relação com, por meio de movimentos minoritários desestabilizadores do 

status quo da educação, exatamente naquele lugar que o protocolo, o formato, as profissões, 

os engessamentos, as instituições políticas, as metas, o Estado ou qualquer outra força 

totalizadora não penetraria. 

Ok, mas você deve estar se perguntando como foi esse processo corporal de deixar 

linhas soltas... Com que corpo eu fui para o campo? Fui com o corpo religioso e medroso 

mesmo. Aquele histórico, formativo, científico que foi produzido em mim e na maioria de 

meus pares. Fui com medo, superstição, tentando salvar as almas trabalhadoras dos efeitos 

nocivos da educação continuada sobre seus corpos. Toda trabalhada em utopias românticas e 

em sonhação: impactar a rede de saúde, mudar a educação, mudar o mundo... 

Logo, percebi que nesse jogo não daria para ser algo fora de mim, ou só por mim, de 

meu corpo, ou fora do corpo e que eu precisava de outros corpos e mundos. As teorias de 

enfermagem não dariam conta deste processo, pois apresentam modelos, referências e uma 

forma sistemática de ver, explicar e prever os fenômenos. "Teoria" brama ordens verticais, 

transcendentais, sempre um “fora de”. Resolvi então, entrar no jogo da construção de 

coletivos num plano de imanência sem representação alguma, sem decalques, sem fantasmas. 

Nada que viesse do céu, do alto ou de fora de nós.  

Ao se arriscar nas relações e encontros, compreendo (pelas marcas) que meu corpo 

produziu um modo de educar como invenção coletiva. O que importa, no coletivo, não é a 

forma, o método, o sujeito, o objeto, mas, sobretudo, importam a potência, o devir e as forças 

que passam nas redes imanentes de interação, afetos que mobilizam mundos com outros 

corpos, tentando provocar o máximo de afetos ativos, o máximo de ideias adequadas, o 

máximo de resistências, o máximo de encontros entre os corpos.  

Nesse modo de educar, fui incorporando que não é a ausência de constrangimentos de 

forças que vêm de fora, como as que foram apontadas no início da com-posição. Trata-se de 

uma pedagogia que deixa passar devires entre as forças que tentam capturar nossos corpos em 

nome da educação que, na realidade, é em nome da ciência, da Igreja e do capital. Porém, em 

que momento libertei algumas linhas de fuga do corpo produzido por forças que vêm de fora, 

desinvesti no falocratismo, e passei a acionar o corpo feminino, imanente, potente? Acredito 

que no momento em que deixei passar, em meu corpo dominado, devires...  
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Todo devir é por excelência minoritário, é o fluxo que escapa, que cria fendas na 

matriz. Jamais é alguma busca por harmonias dos contrários ou produção de universais. 

Quando deixamos passar devires, deixamos passar, também, oportunidades de 

experimentações com a vida, com as vidas, elevando a potência de agir, pensar e amar. Eis a 

liberdade que nada tem a ver com constrangimentos impostos de fora e aceitos por dentro, 

com escolhas, vontades, modelos ideais ou universais, com representações do que é bom ou 

mal. Nada disso presta senão para a tristeza e impotência, diz Espinosa.   

Na filosofia de Deleuze e Parnet (1998) o devir-mulher é, portanto, um importante 

gatilho para acionar todos os outros devires. Assim, na construção de coletivos, o devir-

mulher elevou minha potência no múltiplo, na criação, na invenção de modos de educar que 

escaparam aos totalizantes, que romperam com a religião-em-mim. Desse modo: 

os devires são geografias, são orientações, direções, entradas, saídas. Há um 

devir-mulher que não se confunde com as mulheres, com seu passado e seu 

futuro, e é preciso que as mulheres entrem nesse devir para sair do seu 

passado e de seu futuro, de sua história. Há um devir revolucionário que não 

é a mesma coisa que o futuro da revolução, e que não passa inevitavelmente 

pelos militantes... Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a 

um modelo, seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se 

parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar (DELEUZE; PARNET, 

1998, p. 10). 

 

Logo, afirmo meu lugar nesta experiência coletiva como enfermeira, como 

pesquisadora num devir-mulher. Tenho partido sim. Tomo partido, e ele é um partido menor, 

é feminino. Afirmo, portanto, o devir-mulher como uma posição política no trabalho, na 

educação, na saúde. Por isso, afirmo o lugar de potência da enfermagem que, apesar de um 

corpo produzido pela ciência e religião, produz devires e desvios nas matrizes modeladoras. 

Por isso, não às camareiras hospitalares. Não às secretárias dos médicos.                                         

Com um devir imperceptível, isto é, como o som de uma explosão estelar: silêncio 

puro (DELEUZE; GUATTARI, 1997) o meu corpo pesquisadora foi se produzindo nos 

encontros de forma que estes não podem mais ser interpretados, representados, nem descritos 

por qualquer letra, signo, codificação. Sei que há marcas minhas no coletivo e marcas do 

coletivo em mim. O corpo se misturou aos encontros a ponto de não se permitir capturar. 

Algo aconteceu nos corpos e no meu corpo que não tenho como dar língua. Foi totalmente 

consumido e consumado no encontro. Está silenciado, inaudível, invisível. Sei que está aqui, e 

que poderá ser atualizado toda vez que a vida pedir, uma potência instalada no corpo, que não 

pode ser capturado pelas forças que vêm de fora. Meu corpo está agora mais resistente à 
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educação religiosa – como força opressora e dominadora –, sobretudo, um corpo forte e sutil, 

que escapa aos poderes, que gasta pouca energia gerando mais potência nos territórios. Eis 

que descobri (experiência corporal), em Espinosa, um segredo escondido nas entranhas dos 

coletivos na saúde: o aumento da sensibilidade afetiva do corpo na relação com outros corpos 

eleva a potência de pensar da mente e de agir do corpo. Em outras palavras: eleva nosso 

potencial de cuidar do outro, de se relacionar, de se afetar com a vida, afirmando-a. 

4. COM-POSIÇÃO POLÍTICA DOS AFETOS: ALEGRIA E TRISTEZA 

NA PRODUÇÃO DE COLETIVOS NA SAÚDE 

 

Começo por reunir os fragmentos de histórias que ficaram soltas no universo do 

coletivo de EPS de um município do estado do Rio de Janeiro chamado EPensando 

(FIGUEIREDO, 2014). Sigo tateando, rememorando, mapeando as marcas corporais, 

ativando as lembranças, vasculhando o corpo em busca de perplexidades, potências, afetos, 

tristezas, alegrias, perguntas, provocações... Tudo que está no corpo me interessa recolher. Da 

experiência com coletivos no campo da saúde municipal, do encontro com os corpos materiais 

e imateriais desde 2014 emerge certa miscelânea de experiências, ecos, marcas, gritos, choros, 

medos que aqui tomam forma de com-posições.  

Falar sobre a produção de coletivos na saúde não é simplesmente tratar de capacidades 

intelectuais, novas metodologias, repasses de informações ou de conhecimentos. Essa com-

posição pretende dar pele, som, cheiro aos afetos (sem querer finalidades, só corpo mesmo) 

para que possamos reconhecê-los, saber suas derivações, seus efeitos em nosso corpo, 

potencializando, assim, outros modos de conhecer a partir da vida coletiva e da força da 

multidão. Para isso, o primeiro passo foi o de expulsar a ideia de finalidade, e trazer para a 

conversa a ideia de potência. Por meio do conhecimento dos afetos que circulam no coletivo, 

podemos entender as forças que o atravessam, podemos conhecer a potência do encontro, 

aproximando-nos dos bons, e afastando-nos daqueles que nos decompõe, nos destrói. Eleger 

os encontros é, pois, selecionar e afirmar aquilo que compõe com a nossa natureza, que nos 

faz alegre, que torna nosso corpo potente, vislumbrando, por exemplo, o que podemos ou não 

podemos na produção do cuidado.  

No território do cuidado em saúde, nosso corpo transformado em corpo-maquínico-

profissional, muitas vezes, fica automatizado, prisioneiro da técnica, do dever, do ter que 

fazer, sem que haja espaço para interpelar, ao próprio corpo, o que verdadeiramente pode ou 
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não pode fazer por si mesmo e pela vida do outro. Se estivermos desligados, afastados do que 

podemos, é porque nossa potência de agir está inerte, imobilizada, fixada, disposta a investir 

em afetos tristes. Notamos muitas práticas de cuidado, não com a vida e, sim, sobre o corpo, 

especialmente os corpos doentes, que estão, de alguma maneira, em decomposição, isto é, 

com a potência diminuída. Então, o domínio, a captura das forças do corpo (do outro), nas 

práticas em saúde, a primazia da decomposição, nas relações entre trabalhadora e usuária, faz 

com que o cuidado seja demasiadamente triste. Se, por um lado, estamos no domínio de um 

corpo produzido que compreende pouco a causa de seus afetos, por outro, lidamos com um 

corpo cuja produção de conhecimentos se dá pela consciência, pela imaginação. Não falo 

sobre o conhecimento científico. Falo sobre marcas, sobre a produção de conhecimento 

relacional, que se dá no encontro dos corpos, no processo de composição e decomposição.  

Tal processo de composição e decomposição que o corpo faz na relação com o mundo 

tem a capacidade de afetar infinitamente toda a natureza, uma vez que ela recolhe efeitos e 

ignora as causas, sendo, portanto, a consciência, o lugar da ilusão, dos fantasmas, da 

superstição. Quando se trata dos modos de conhecer e aprender, notamos a presença do uso da 

consciência, ou seja, aprendemos pela consciência invertendo, pois, a ordem das coisas, 

tomando os efeitos por causas numa profunda ilusão das causas finais. Em síntese, as 

condições em que nós aprendemos nos condenam à ideia inadequada, confusa, em que os 

efeitos estão separados das suas próprias causas.  

Um exemplo desse conhecimento mutilado da consciência no território da saúde pode 

ser visto na história da lepra, hoje conhecida como hanseníase. No surgimento dessa doença, 

por não entender as causas, os homens acabavam por dizer que era uma manifestação de 

Deus, e passaram a criar certas noções para explicá-la, entrando no jogo da moral, do bem e 

do mal. Basta não compreender para moralizar. Assim, para Espinosa, mais que compreender, 

os homens imaginam. As noções que os homens utilizam para explicar os fenômenos e a 

natureza das coisas não passam de modos de imaginar. Por isso, a mente está mais acomodada 

no pensamento imaginativo do que no racional, posto que a consciência é naturalmente o 

lugar da ilusão. 

 Entendendo essa questão a partir de Espinosa, filósofo que produziu uma reviravolta 

na maneira de pensar os afetos, o corpo afeta e é afetado, a todo o momento, por tudo e todos 

que o circunda, isto é, tudo que existe é efeito de encontros. Infere-se que a produção do 

cuidado com a vida passa necessariamente pela imaginação e pela travessia de corpos (de 

quem cuida e de quem é cuidado), assim não é possível cuidar sem penetrar nos corpos, sem 
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entrar no processo imaginativo da relação com eles. Cada encontro que temos com a usuária 

no serviço de saúde produz um afeto, seja de alegria e/ou tristeza e, muitas vezes, percebemos 

seus efeitos sem conhecer as causas no corpo. Todos saem marcados, com corpos alterados, 

potentes ou impotentes dependendo da natureza do encontro. Essa marca que se produz no 

corpo por meio do encontro é o que Espinosa chama de “afecção”.  

Da mesma forma, a educação que propõe dar continuidade à formação profissional da 

trabalhadora de saúde não se dá fora do corpo, fora do encontro, portanto, fora da vida 

coletiva. O ensinar e o aprender nada mais é que os corpos se invadindo, devorando-se. A 

questão é que, ao longo da história, a educação uniformizada pela ciência, religião e 

capitalismo foi adentrando num terreno improdutivo de racionalidades, totalizações, 

representações, generalizações. Uma força e um movimento político de mortificar os afetos, 

de produzir rebaixamento de coletivos e o silenciamento das multidões por meio da produção 

da obediência, da internalização das regras e da produção de homens dos hábitos. A educação 

no campo da saúde, cujo objetivo seria de potencializar o trabalho e o cuidado, ajudando a 

melhorar a vida e a saúde das pessoas, das comunidades, da sociedade, não produz, em seus 

espaços ditos educacionais, a produção de um conatus coletivo. Tal como uma força interna 

afirmativa, o conatus busca a autoconservação, a preservação da existência coletiva, das 

relações de composição entre os corpos.  

 Reproduzimos a lógica educacional, e a única coisa que se produz é obediência. As 

capacitações realizadas nos serviços de saúde são geralmente conhecimentos prontos que 

devem ser seguidos por meio de protocolos, Procedimentos Operacionais Padrão (POP) com 

o objetivo de garantir, no exercício de qualquer tarefa, a qualidade, a eficiência e a eficácia. 

No caso, são raros os protocolos que são resultados do pensamento e experiência da 

trabalhadora. Geralmente servem de veículo para que as informações acerca dos mais diversos 

processos cheguem com segurança ao executor, uma produção sobre e externa ao corpo do 

sujeito, por isso o corpo não integra, por isso, talvez, tais processos nunca sejam lidos e 

sequer seguidos. Os processos educacionais ensinam a trabalhadora a obedecer e não a pensar.  

Ora, se os afetos são refreados e o aprender está controlado por regras, métodos e 

modelos preestabelecidos, podemos dizer, nesse caso, que a educação é resultado de 

constrangimentos, ou seja, ela é triste! A tristeza não nos faz inteligentes, por isso o poder tem 

necessidade de nos tornar tristes. Tristeza é uma paixão pela qual a mente passa a uma 

perfeição menor (ESPINOSA, 2015, p.179). Na educação das trabalhadoras de saúde, a 

proliferação de um afeto triste pode gerar uma mortificação completa e desastrosa na 
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produção do cuidado com a vida. Por que, ainda, se aposta nesse modo de educar pastoral, de 

rebanho que tem como fundamento os afetos tristes, a dominação dos corpos e das 

subjetividades? Assim, notamos que muitos dos conteúdos lecionados – desde a educação 

infantil passando por todo percurso escolar, acadêmico e depois no/para o trabalho em saúde – 

foram esquecidos simplesmente porque vêm de fora. Não por burrice, imbecilidade ou 

estupidez, mas por intelecção, inteligência: “O corpo não suporta carregar o peso de um 

conhecimento morto que ele não consegue integrar com a vida” (ALVES, 1994, p.15). 

Geralmente essa educação é da ordem do transcendente, fora do corpo. Vem de forças 

externas. Um conhecimento que depende de alguém, o que faz o pensamento ser passivo.  

Ao longo da existência, aprendemos com o cristianismo e com o racionalismo que o 

afeto atrapalha. Macula o exercício da razão. A afetividade humana passou, então, a ser 

concebida como viés, imperfeita, perturbada, fora da própria natureza e, nesse sentido, na 

contramão de uma vida virtuosa. Na Parte III, da Ética, Espinosa escreve: “Quase todos que 

escreveram sobre os afetos e a maneira de viver dos homens parecem tratar não de coisas 

naturais, que seguem as leis comuns da Natureza, mas de coisas que estão fora da Natureza”. 

Para a neutralidade científica, quanto menos nos afetarmos, mais nossa mente estará plena e 

apta a pensar e a agir. Acreditamos. Por isso limpamos de nossas produções os afetos, e 

permitimos que fossem capturados pela “verdade cartesiana”.  

A palavra afeto tem outro signo na filosofia de Espinosa deslocando-se, portanto, da 

ideia de sentimentos, de ternura, de carinho, de emoção, de humor, de paixão, de 

personalidade, de temperamento e outros tantos significados. Nas palavras de Espinosa: “Por 

afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou 

diminuída” (ESPINOSA, 2015, EIII. Def 3). Isto é, os afetos são próprios da natureza 

humana, são modos com os quais nossa potência varia de um estado a outro no próprio corpo. 

Dessa forma, infere-se que produzimos e somos produzidos pelos afetos de múltiplas 

maneiras, isto é, nenhum corpo é afetado do mesmo modo: “É útil ao homem aquilo que 

dispõe seu corpo a poder ser afetado de muitas maneiras, ou que o torna capaz de afetar de 

muitas maneiras os corpos exteriores” (ESPINOSA, 2015, EIVP38).  

O encontro do nosso corpo com os corpos (materiais e imateriais) faz com que decorra 

desse evento um afeto, que pode ser de alegria ou de tristeza. Se o encontro for bom, o nosso 

corpo tem acréscimo da força intrínseca, caso contrário, sofreremos a baixa de potência, 

situação essa que diminui a nossa capacidade de agir, uma vez que tais afetos decorrem de 

uma ideia inadequada do que fazemos sobre a realidade. Por alegria compreende-se, em 
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Espinosa, que é uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição maior (2015, p.179).  

Num encontro, um afeto de alegria pode acontecer à medida que o corpo que entra em colisão 

com outro corpo, aumentando a capacidade de agir e tornando esse encontro numa marca, 

numa potência com maior ação no mundo. O afeto de alegria acontece porque um corpo 

entrou em composição em combinação com propriedades do outro. Do contrário, quando um 

determinado corpo produz baixa de potência, ele produz tristeza, o conatus diminui (força de 

perseverar no ser). O encontro faz o corpo passar a uma perfeição menor.  Então, infere-se 

que a educação não passa necessariamente por conteúdos, eloquências, métodos, pedagogias. 

A experiência com coletivos de EPS em um município do interior do estado do Rio de 

Janeiro tornou possível o deslizamento entre o ponto de vista teórico da filosofia de Espinosa 

para um ponto de vista prático no campo dos coletivos na saúde. Urge deixar claro que, para 

cartografar as forças e afetos do coletivo, foram necessárias escolhas e renúncias, sendo 

impossível dar conta, na escrita, de alguns processos e vivências – já que foram consumidos 

no ato do encontro, não podendo, portanto, ser recuperados, remontados, representados. Ao 

mergulhar na experiência, fiz emergir uma espécie de cartografia dos afetos e das forças em 

que foi possível vislumbrar, em um coletivo da área da saúde, a maneira como os afetos 

surgem, circulam e atravessam os corpos. A política dos afetos tem, portanto, um papel 

central nesta tese, e sua transposição para o território da saúde é algo que pode nos ajudar a 

complexificar os corpos, os mundos, as coisas, os ambientes, as relações. A compreensão de 

como os afetos agem sobre a mente e o corpo, produzindo novos modos de existir e de cuidar, 

pode ser uma ferramenta potente para a educação e para o trabalho em saúde posto que a 

dinâmica afetiva do corpo é capaz de aumentar a capacidade de agir e de pensar na saúde, 

especialmente quando ela se dá no coletivo. Sendo assim, quanto mais conhecemos sobre os 

afetos, mais conseguimos compreender aquilo que há de comum entre nós e as coisas, mais a 

nossa natureza se relaciona com aquilo que nos convém, livrando-nos da opressão das causas 

exteriores e invertendo a ordem de sua força.  

O coletivo de que trata esta tese é, antes de tudo, uma associação dos comuns, diz 

repeito ao conjunto de indivíduos que habitam o mesmo território que, de alguma forma, têm 

uma vinculação com o campo da saúde, seja como usuária do SUS, seja como trabalhadora ou 

docente e, portanto, vivenciaram uma experiência de construção do comum, de redes de 

pertencimento. Tal rede do comum, inédita no município, favoreceu o trânsito da pesquisa e 

fez de dois um nó, um só mundo: educação e trabalho em saúde. A experiência da rede de 

afetos no coletivo mostrou o que pode o encontro e, ainda, o que um corpo marcado e 
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conhecedor de sua potência é capaz de produzir no cuidado de si e do outro no campo da 

saúde. Para tanto, nesta com-posição, discuto três pontos principais: Circularidades 

ziguezagueantes das forças nos modos de fazer/ser coletivo; Afetos tristes que orbitam em 

torno do tecido coletivo; e A alegria na vivência coletiva.  

4.1. ESQUIZONARRATIVAS: CIRCULARIDADES ZIGUEZAGUEANTES 

DAS FORÇAS NOS MODOS DE FAZER/SER COLETIVO. 

 

Não se trata de fazer uma reconstrução dos afetos vividos no corpo por determinado 

grupo de pessoas, nem uma tentativa de representá-los. Não é possível mapear o 

acontecimento na vida coletiva, e nem analisar os encontros de forma isolada, fora do 

coletivo, uma vez que a experiência se deu num campo de forças. O campo de forças é aquele 

dotado da ideia de uma grandeza vetorial capaz de produzir deslocamentos, produzir 

alterações e movimentos de um corpo por meio das forças da interação, do contato, de 

variação. Sendo assim, fez-se necessário olhar para experiência no movimento particular e 

caótico dos espaços coletivos que levam, no corpo e nas lembranças, histórias subjetivas. 

Trata-se de apresentar as marcas de meu corpo no interior da rede de encontros, a força 

afetiva que ziguezagueava nas circularidades e a maneira como os corpos inventaram, nesse 

cruzamento de vidas, espaços para si próprios. A vida coletiva de que falo foi produzida por 

uma associação de corpos individuais (pessoas), corpos materiais (coisas) e corpos imateriais 

(nem-pessoas, nem-coisas) numa dinâmica natural, instável, de variação, de diferenças, de 

conflitos.  

A rede afetiva desencadeada nos encontros necessitou de tempo, tempo próprio da 

vida, da natureza humana, das relações para se fazer conhecer. Tempo em que cada corpo 

precisou para ir se afirmando na experiência do encontro, bem na medida em que cada afeto 

foi se tornando comum, derivando numa potência comum, superando as superstições, gerando 

um afeto de pertencimento e de identidade coletiva também comum. Os corpos se afetavam 

por uma força imaterial com circulação de fluxos potentes e intensos que se davam entre as 

coisas e as pessoas, entre as pessoas e as nem pessoas e nem coisas, num ir e vir de encontros 

explosivos como aqueles que acontecem no efeito pororoca. “Pororoca” tem origem tupi 

(poro+roka) e trata-se de um estrondo produzido no encontro de águas do rio e do mar. 

Abrahão (2004) diz que o efeito pororoca é a força subjetiva que se estabelece e opera sobre 

os sujeitos no ato do encontro, produzindo singularidades e constituindo novos processos 

subjetivos.  
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Em princípio, logo que os encontros começaram, uma das primeiras forças que 

passaram sobre o corpo dos que estavam embarcando na experiência de formar coletivos foi o 

medo. Entramos na experiência com baixa de potência e, por isso, muito cautelosos já que não 

éramos legitimados pela máquina institucional da saúde, havendo apenas uma ligação frágil 

com o secretário de saúde mediada por um dos gestores da secretaria municipal. O medo foi 

uma força imobilizadora que experimentamos inicialmente. Foi uma força imaterial que agiu 

sobre os nossos corpos, controlando e levando a uma condição de menor potência. O medo foi 

em nós um afeto triste, pois nos afastou da realidade, constrangendo-nos a agir sem a 

liberdade que gostaríamos. Espinosa diz que um afeto de tristeza acontece quando temos 

diminuição do conatus e redução da força de agir dos corpos (ESPINOSA, 2015, p.179).  

Descolar do medo foi algo que exigiu, cada vez mais, certa compreensão acerca da dinâmica 

dos encontros. Fico me perguntando: o medo poderia ser a atualização daquele corpo infantil, 

educado na moral, formado com uma subjetividade alinhada ao controle e poder oprimindo a 

natureza humana? O medo foi atualizado em nós pelo risco do coletivo dar errado, de não 

saber o que o encontro ia gerar, medo das participantes serem punidas, violentadas e 

perseguidas pela gestão, medo da exposição das trabalhadoras, medo de lidar com os afetos 

que explodiam nos encontros, inclusive de não saber dominá-los, achando que eles poderiam 

estragar tudo se não fossem refreados. Em Espinosa, 

As afecções à base de tristeza se encadeiam, portanto, umas nas outras e 

preenchem nosso poder de ser afetado. Elas o fazem, porém, de tal maneira 

que nossa potência de agir diminui cada vez mais e tende para seu mais 

baixo grau (Apud DELEUZE, 2017, p. 166). 

 

Nos encontros, além de trabalhadoras, havia usuárias dos serviços. Outro motivo de 

temor. Pensamos: será que a presença das usuárias pode fragilizar os encontros? Será que a 

presença delas tencionará as participantes que são trabalhadoras e gestoras? E se as usuárias 

nos colocarem “na parede” quanto à produção do cuidado? E se elas interpretarem de forma 

equivocada as falas e isso, de alguma forma, reverberar na comunidade, criando um grande 

tumulto? E se os bastidores da saúde forem revelados a elas? Muitos e muitos fantasmas! 

Uma verdadeira produção de imagens estava em jogo. A imagem, para Deleuze (Ibidem, 

p.100), é a marca, o vestígio ou a impressão física, a afecção do próprio corpo. No sentido 

figurado, a imagem é a ideia da afecção, que nos faz apenas conhecer o objeto através do seu 

efeito. Tal conhecimento, porém, não é um conhecimento, é no máximo uma recognição. 
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Lidar num terreno incerto e variante dos afetos não é uma experiência fácil de viver 

num coletivo, especialmente quando só conhecemos os afetos pelos seus efeitos em nossos 

corpos, sem saber suas causas. A pergunta que se coloca é: como produzir conhecimentos a 

partir de ideias adequadas na educação no campo da saúde se nosso corpo, durante toda uma 

vida, viveu sob o jugo de uma educação fantasmagórica, moralista, impiedosa com o corpo e 

com os afetos gerando ideias inadequadas que extraviam nossa potência e nos separam 

daquilo que realmente podemos? Espinosa chama de “ideia inadequada” o processo de 

imaginação em que não conseguimos saber de forma clara as causas dos afetos no corpo, 

apenas sentimos seus efeitos e, por isso, somos envolvidos por interpretações e explicações 

parciais e mutiladas dessas afecções. A ideia inadequada não exprime nem explica os afetos, 

ela se mistura com o nosso corpo na afecção da qual temos a ideia. Na medida em que 

começamos a nos relacionar e compreender que não é possível controlar os afetos, e muito 

menos os encontros, começamos a compreender os efeitos no corpo, e a soltar as amarras 

invisíveis à medida que os fantasmas não se materializaram sobre nós. Deleuze (Ibidem, p. 

101) diz que a ideia inadequada não é nem privação absoluta, nem ignorância absoluta, ela 

envolve uma privação de conhecimento duplo: conhecimento de nós mesmos e do objeto que 

produz em nós, a afecção da qual temos a ideia. Quando compreende a natureza e causa dos 

afetos, a mente começa a perceber as afecções do corpo e a ideia dessas afecções se torna 

mais rutilante (ESPINOSA, 2015, EIIP22). O corpo, portanto, não sofre os efeitos de ideias 

confusas, e nem é arrastado pelas paixões. Sobre afecção, Deleuze e Guattari colocam que: 

Não só é o efeito instantâneo de um corpo sobre o meu, mas tem também um 

efeito sobre minha própria duração, prazer ou dor, alegria ou tristeza. São 

passagens, devires, ascensões e quedas, variações contínuas de potência que 

vão de um estado a outro: serão chamados afectos (1997, p. 156-157). 

 

À medida que os encontros aconteciam e uma rede de afetos foi se estabelecendo 

naturalmente, passamos, então, a não mais temer os encontros. Surgiram, pois, afecções de 

outra ordem: não se tratava mais do medo que atuava como um “fora do corpo”, mas sim uma 

força que se passava no corpo, no entre corpos. No caso do medo, só percebemos seus efeitos 

enquanto ele nos afetava. Por meio da ideia da afecção, passamos a ter ideia do nosso próprio 

corpo no momento em que sofríamos os efeitos desse afeto. O medo que sentíamos indica um 

estado do nosso corpo, contudo não explica a natureza do corpo exterior (o que nos 

amedrontava verdadeiramente?). Por esse motivo, produzimos imaginações e não 

compreensões. A questão que se coloca é: como produzir um espaço educativo a partir de 

ideias adequadas? Como conhecer os efeitos pelas causas e isso gerar, nos corpos das 
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trabalhadoras, um conhecimento útil? Em Espinosa, as ideias adequadas de um corpo são 

resultado de uma longa atividade que escapa, foge, dispensa o encadeamento de uma força 

externa, fora do corpo. O conhecimento pelas ideias adequadas não é mágico, imediato: “O 

que surpreende é que os homens, às vezes, conseguem compreender o verdadeiro, às vezes, 

conseguem se compreender entre si, às vezes, conseguem se libertar daquilo que os prende.” 

(DELEUZE, 2017, p.102). Destarte, “a ideia adequada é a ideia que exprime sua própria 

causa, e é explicada pela nossa própria potência. A ideia inadequada é a ideia inexpressiva e 

não explicada: a impressão que ainda não é expressão, a indicação que ainda não é 

explicação” (Ibidem, p.102).  

Além da questão do medo, a experiência com coletivos de EPS nos apresentou duas 

forças que estavam em jogo: a força da ciência sobre o corpo das trabalhadoras e a força da 

moral sobre a educação. A justaposição dessas forças pode inibir das pessoas e das coisas a 

relação com o mundo, aprisionando os encontros, os afetos, tornando as relações tristes, 

endurecidas, mecânicas, portanto morais e um tanto quanto científicas.  

Muitos foram os temas que trabalhamos no coletivo e, conforme se discutia cada tema, 

pude perceber algumas forças que circulavam na roda. Inegavelmente, a roda é um lugar em 

que todos se tornam visíveis. Na dinâmica circular, foi possível perceber as forças que se 

davam em ato, que ora encontrava corpos receptivos, ora não. Uma dessas forças é a que 

inibia algumas trabalhadoras de descolar da personagem. Afetos camuflados numa oralidade 

técnica, profissional, rebuscada, cheia de termos científicos, muito embalados por uma ciência 

seca, clara e fria que sabe muito bem como fazer calar a agitação dos afetos.  

Estávamos em um contexto profissional, não podemos negar. Mas, os discursos aos 

moldes dos mecanismos disciplinares, muitas vezes, davam a sensação de que não deixavam 

passar devires, atravessavam os espaços educativos sem violentar o pensamento, num 

movimento de repetição do dito, do de sempre. Uma grande necessidade de falar de si, do 

trabalho, de deixar claro com quem estavam falando seja pelo tempo de trabalho, seja pelo 

cargo na instituição. Isso aparecia no corpo por meio de gestos, comportamentos, falas 

impregnadas pela ciência. Um corpo com necessidade de ser visto, percebido e de se fazer 

eficaz, útil, produtivo o tempo todo. Parecia que estavam entrando numa zona de atualização 

da educação escolar. Nessa zona de atualização, os pormenores, os assuntos da vida, do 

cotidiano, os nada científicos se tornam desinteressantes e, a partir daí, entram na cena 

educacional a personagem conceitual e pragmática da enfermeira, da psicóloga, da gestora, da 

assistente social etc. Ali, nessa zona de atualização das marcas educacionais no corpo da 
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trabalhadora de saúde, o conhecimento é reconhecido e não fabricado. O saber já está dito, já 

legitimado, já finalizado. Não há o que aprender.  

 O poder científico impresso nas falas acabava por evidenciar um comportamento 

padronizado, identitário. Nitidamente dava para perceber, com os olhos vibráteis, um corpo 

científico que não deixava passar nada, ou quase nada. Por mais que o espaço não fosse óbvio, 

isto é, com liberdade para as falas, sem a presença de uma mestra, num clima descontraído de 

bate-papo, café etc., ainda assim os corpos estavam enrijecidos, duramente científicos. Não 

conseguiam fazer abstrações, deixar de lado fatos concretos, finalizados, concluídos, e 

embarcar no vago, no indefinido, no porvir, no pensamento livre. Foucault chama esse 

fenômeno de “biopoder”. O biopoder é um mecanismo de controle do corpo que o torna mais 

e mais produtivo. São os próprios mecanismos reguladores que produzirão um saber sobre o 

outro, que permitirão a atuação sobre ele. Uma intervenção que ultrapassa a vida profissional 

e atua na forma de viver. Dessa maneira, tanto o poder disciplinar quanto o biopoder incidem 

sobre os corpos. Percebi que tal fato dificulta o processo de experiência do encontro na vida 

coletiva, posto que a identidade profissional abre poucas portas para o desconhecido, para o 

senso comum, para o não saber. Nessa direção, diz Foucault:  

Se devemos nos posicionar em relação à questão da identidade, temos que 

partir do fato de que somos seres únicos. Mas as relações que devemos 

estabelecer conosco mesmos não são relações de identidade, elas devem ser 

antes relações de diferenciação, de criação, de inovação. É muito chato ser 

sempre o mesmo. Nós não devemos excluir a identidade se é pelo viés da 

identidade que as pessoas encontram seu prazer, mas não devemos 

considerar essa identidade como uma regra ética universal (2004, p. 266). 

 

 Por outro lado, no mesmo coletivo, encontrei corpos sensíveis que deixavam outros 

corpos invadirem, proliferarem. Indivíduos que conseguiam estabelecer consigo e com os 

outros relações não científicas, não neutras, não profissionais, cujo corpo se contorcia para 

escapar à tentativa de moralização, imobilização e mecanização das existências. A mistura 

desses corpos – os que estavam grudados nos saberes científicos e os que conseguiram 

descolar da função – foi potencializada por dois modos que atuaram como força de des-

profissionalização dos corpos: a presença das usuárias e a des-formação do espaço em 

composição com a arte. 

As usuárias não chegaram logo no início dos encontros. Passaram a integrar o coletivo 

depois de já iniciado no município. A doce presença das usuárias interrompeu o 

encadeamento esperado para um espaço de educação. Mexeu com o corpo das trabalhadoras e 
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das gestoras. Inicialmente, trouxeram muitas queixas acerca dos serviços, sobre a falta de 

exames e sobre os atendimentos na rede. A seguir, as queixas foram dando lugar às relações 

afetivas com as trabalhadoras e passaram, então, a produzir conhecimentos no coletivo para 

melhorar as práticas e afirmar o SUS. Em todos os encontros, as usuárias eram as mais ativas, 

as mais participativas. A inclusão das usuárias mexeu com todas, potencializou a todas. 

Mexeu comigo. Fez-me potente. Trouxeram para cena um corpo ainda não dominado. Um 

saber próprio. Um saber menor (micropolítico). Mudaram o signo. Mudaram os códigos. 

Produziu em nós um deslocamento profundo. Subverteram a territorialidade da língua, da 

pele, dos ouvidos, e fez do coletivo o veículo de desagregação de si mesmo. Mostraram-nos 

que o saber está no entre, no entre saber e não saber, entre o conhecido e o que está por 

conhecer. Nesse momento, já não havia mais diferenças entre nós e elas. Não havia mais nós e 

elas. Apenas nó, nós. Nessa direção, Calvino pergunta: 

quem somos nós, quem é cada um de nós, senão uma combinatória de 

experiências, de informação, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma 

enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de 

estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 

maneiras possíveis (1990, p. 138). 

 

A arte, por sua vez, fraturou os corpos científicos, desfez as organizações, os hábitos. 

Aos poucos foi chegando, se entrelaçando, se misturando, fissurando, embolando... e pronto! 

Incorporou. Integrou-se à vida, às vidas. Corpos que, acostumados a gerir, organizar, ditar 

regras, passaram a cantar. Mãos usadas no trabalho para digitar, escrever, assinar, serviram 

para abraçar. Pés usados para transitar nas salas e territórios frios dos serviços de saúde 

serviram para dançar. Todo ser porta criatividade, sendo a partir do meio e da forma como é 

incitado que se pode propor que a criação, a invenção se materialize num novo corpo capaz de 

muitas coisas. A arte em nós deu passagem não apenas a um corpo sensível, sobretudo, a um 

corpo que consegue se encontrar e se relacionar de muitas formas e com muitas coisas. A arte, 

portanto, foi propulsora de trocas, de experiências, de afetos, como sugerem Deleuze e 

Guattari:  

A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, 

nos sons ou nas pedras. A arte desfaz a tríplice organização das percepções, 

afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de 

perceptos, de afectos e de blocos de sensações que fazem as vezes de 

linguagem (1997, p. 208). 

 

Quando começamos a nos reunir em coletivo, a primeira coisa que fizemos foi fazer 

um deslocamento radical das formas, desvio das forças, dos hábitos, tirando do corpo das 
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trabalhadoras o costume, a regra, a praxe, a mania, o vício, a convenção. Para isso, optamos 

por “desformar” o ambiente a cada encontro. Assim, o espaço físico incolor, inexpressivo e 

acostumado – como um verdadeiro platô – se montava e desmontava a cada encontro. 

Passaram a fazer parte do território educacional flores, vasos, panos, velas, violão, 

artesanatos, incensos, quadros, bolos, cafés, frutas, músicas, bolas, toca discos, fotografias e 

tantos outros objetos. Além do deslocamento do cenário, os modos de conduzir os encontros 

fugiram apressadamente e, desculpa a expressão, com “sebo nas canelas” dos hábitos 

educacionais. Passamos, então, a dar lugar e passagem ao pensamento. Ao verificar encontros 

em que a questão passa a ser o pensamento, a trabalhadora de saúde fica surpreendida. Uma 

sensação maravilhosa invade os corpos. Os encontros se tornam potentes. Algo passou no 

corpo nesses momentos que não consigo escrever. É como se fosse uma força mesmo. O 

tempo (cronológico) fica curto, as pessoas saem desejando mais e mais encontros. Isso se dá 

porque o corpo da trabalhadora não está habituado e não foi formado para isso, porque desde 

a infância o corpo não para de receber tais forças constituintes dos hábitos. Claúdio Ulpiano 

(1988), em aula sobre o pensamento e liberdade em Espinoza, disse que “um homem que tem 

um conjunto de hábito, julga que aquele conjunto de hábitos que ele tem é a natureza dele”. 

Nesse caso, em que confundimos a produção de um corpo científico e normativo com a 

própria natureza, torna-se necessário fazer passar uma força de estranhamento, 

abrir uma espécie rachadura, de furo que provoque o pensamento de forma que as 

trabalhadoras passem a perceber que sua natureza não é o seu conjunto de hábitos.  

Para produzir encontros que fujam das maquinarias institucionais do Estado, que 

fujam dos padrões científicos aceitáveis e dos modos religiosos de viver a vida, é preciso 

correr um risco muito grande de o pensamento voar livremente. Pensamento não é 

necessariamente o real, o possível. A questão do pensamento é a produção do impensável. 

Como diz o poeta Manuel de Barros: “pensar é voar fora da asa” (BARROS, 2013). Pensar e 

viver a experiência corporal do coletivo é produzir impossibilidades, é produção de linhas, de 

pessoas das pontas. 

O termo “ponta” é comumente usado na saúde para se referir aos serviços de saúde 

que estão mais próximos da vida das pessoas. E o que são “pessoas da ponta”? São 

trabalhadoras que estão nas extremidades, na prática, no fazer, perto das usuárias. A ponta 

pode tanto ser ponte, ponto, como pode ser considerado como um lugar de saber menor, 

menos decisório na arena macropolítica. Pode, por vezes, ser o lugar ou o não lugar em que se 

fabricam a obediência, as ordens. No entanto, faço uma dobra na ponta, como aquela bolinha 
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que se faz para introduzi-la numa agulha e lhe concedo outra perspectiva. A primeira coisa é 

entender que existem diferentes tipos de pontas, logo, diferentes tipos de produção de linhas e 

diferentes indicações para seu uso. Ao experimentar a vida coletiva, queria tocar na ponta 

como se toca numa bolinha da linha de algodão. Ao desejar tocar na ponta de uma linha de 

algodão não teria tocado numa planta? Ao tocar na planta não teria tocado na semente? Ao 

tocar na semente não teria tocado na terra? Se seguir com esse fluxo do toque até partículas 

atômicas, pode-se concluir que, na verdade, estamos tocando nas forças constitutivas? Nas 

relações de velocidade e lentidão? Assim, pode-se dizer que, quando se cria uma coletividade, 

toca-se no intocável, em pessoas e em toda uma construção, em um emaranhado de linhas, em  

partículas que estão infinitamente em relação. Toca-se nas forças que conectam as partículas, 

que as fazem movimentar, proliferar. Toca-se num plano de forças e de relações entre elas. 

Quando se toca numa coletividade, se toca em tudo, em todos, em todas as relações que esse 

corpo faz na vida. O coletivo é, pois, o território de circularidades ziguezagueantes das forças. 

Um lugar que foge sempre do mesmo. 

4.2. ESQUIZONARRATIVAS: AFETOS TRISTES QUE ORBITAM EM 

TORNO DO TECIDO COLETIVO 

 

O que é um corpo triste se não um corpo impotente? (apesar de que, dependendo do 

encontro triste, pode ter alguém ou algum corpo que se alegra). A quem interessa a tristeza e 

para que/quem ela serve? A tristeza é uma estratégia política que faz sua trajetória ao redor de 

um corpo sob influência de alguma força que fragiliza os corpos, “despotencializa” a 

produção de conhecimentos que faz sucumbir lutas e resistências. Espinosa denuncia três 

categorias de pessoas: o escravo, o tirano e o padre, pessoas que sabem muito bem como 

trabalhar com esse método: tristeza. A tristeza é o mau encontro, é a destruição e 

decomposição de uma dada relação, e tem sido muito útil nas instituições de saúde, sobretudo, 

para manutenção dos poderes hierárquicos sobre a vida e desejo das trabalhadoras e destes 

sobre os corpos e vidas das usuárias dos serviços de saúde. É mais fácil reinar sobre pessoas 

tristes. Retornando aos fundamentos de nossa educação ao longo da história, podemos 

perceber, em Espinosa, o quanto fomos formados na/para a produção de tristeza e dominação 

moral sobre os corpos. Aprendemos a explorar as paixões tristes como forma de estabelecer 

poder fazendo com que as pessoas confundam liberdade com servidão. Isso quer dizer que 

descobrimos que nossa base educacional foi sustentada na tristeza e, se nos formamos nela 

(tristeza), dificilmente produziremos trabalho em alegria.  
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O grande segredo do regime monárquico, e o seu interesse profundo, consiste 

em enganar os homens, disfarçando sobre o nome da religião, o temor a que se 

quer sujeitá-los; e de tal modo que estes combatem pela sua servidão como se 

tratasse da sua salvação (ESPINOSA Apud DELEUZE, 1968b, prefácio). 

 

Com essa passagem, percebemos que o opressor necessita da tristeza das almas para 

triunfar, tal como as almas tristes necessitam de um tirano para viver. Dessa forma, Espinosa 

desconstrói nossos modos de educar ratificando uma ética de afirmação da vida, da alegria, da 

potência. Uma educação fundada na tristeza não pode ter como resultado alegria. A ética de 

Espinosa é necessariamente uma ética de alegria. A paixão triste, ao contrário, é sempre um 

estado de impotência.  

Descobri com esse corpo – em estado de experiência coletiva – que a instituição, os 

corpos “maquínicos”, ressentidos, perversos e religiosos querem o tempo todo capturar o vivo 

e minar suas forças até destruí-lo. No corpo, aprendi que eles não medirão esforços para isso: 

capturar o vivo. Então, fez-se necessário um corpo camuflado, um devir imperceptível que 

passou pelas brechas e rachaduras sem “meter o pé na porta”.  

Mas afinal, o que é o vivo? O dicionário diz que é aquilo que é cheio de vivacidade, 

entusiasmo, vigor, animado, vivaz, que vive. Animado, brilhante, buliçoso, que concebe 

facilmente, penetrante, que representa com energia e naturalidade. Ardente, fervente; 

diligente, decidido. Acalorado, enérgico, impetuoso. Arrebatado. Rápido, ligeiro, acelerado, 

apressado. Presente, não esquecido. Eficaz, ativo, forte. Cortante, agudo, afiado. Fortemente, 

com força. Pessoa viva. A força, o auge, o ponto mais importante. 

Na experiência, percebi fortemente que a captura do vivo é uma afeto produzido tanto 

nas participantes dos encontros, quanto nas instituições e em outras formas institucionalizadas 

em que o coletivo EPensando atravessava. Como cotidianamente vivemos em territórios 

educacionais desprovidos ou carentes de reconhecimento da expressão de afetos, de 

possibilidades de criação de corpos-potência e demasiadamente afetados por corpos-poderes 

que atuam punindo, controlando, causando tristeza, notei que, por parte das integrantes do 

coletivo, o desejo de capturar, emoldurar, eternizar os espaços, discussões, encontros e afetos 

produzidos era real.  

Por parte das pessoas integrantes do coletivo, notei que o anseio era de “fagocitar”, 

devorar e consumir toda a potência que orbitava nos encontros como se fosse possível fixar o 

acontecimento – como se faz em uma fotografia. Num verdadeiro e intenso esforço da mente, 

por imaginar aquelas coisas que aumentam e estimulam a potência de agir do corpo, isto é, 
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um esforço de conservação das forças ativas, percebi, inclusive, alguns movimentos de 

reprodução desses espaços em outros territórios.  

O contrário também ocorreu, pois notei um esforço por parte de quem estava de fora 

do coletivo de capturar para destruir, fazendo do coletivo o inimigo a exterminar. Nessa 

direção, nas proposições 12 e 13 da Ética, Espinosa diz que a mente esforça-se o quanto pode 

por conservar ou destruir aquilo que aumenta ou diminui a potência de agir do corpo 

(ESPINOSA, 2015). Daí percebe-se que o esforço da mente pode ser tanto no sentido da 

conservação, quanto da destruição, dependendo do afeto que passa nesse corpo. 

Senti isso muito presente no que se refere à gestão da saúde. Por mais que tivessem 

fornecido a concessão para os encontros, havia sempre uma desconfiança, um “pé atrás”. 

Como pode um coletivo se formar espontaneamente sem que fosse direcionado pela gestão? 

Como pode um coletivo que se autofinancia pela colaboração dos próprios integrantes? Como 

podem produzir educação só pelo encontro? Como podem usar a arte, poesia, músicas para 

descolonizar os corpos, e resgatar o ser sensível? Como esse efeito chega na prática em saúde, 

no concreto do trabalho? Que resultados isso pode trazer para um município? Quais forças 

fazem com que as pessoas que frequentam retornem regularmente sem serem convocadas ou 

obrigadas? Que desejo é esse de estar com, que faz com que os integrantes se voluntariem 

para organizar os encontros? Como é produzir encontro em alegria? Que corpo é esse 

produzido em potência e não em dever? Como esse coletivo pode ser uma ameaça ao poder 

instituído? As multidões incomodam porque são esquizo, múltiplas, os desejos são 

revolucionários, os devires se atualizam em ato. Na saúde, a construção de coletivos pode ser 

uma forma dos corpos se encontrarem, de produzirem afetos úteis na resolução de seus 

problemas, necessidades, interesses, desejos e demandas (BAREMBLITT, 2002).  Um 

processo de auto-organização, em que os corpos se encontrem, se organizam para construir os 

dispositivos necessários para produzir, eles mesmos, os recursos de que precisam para 

elevarem as potências de suas vidas. Segundo Deleuze: 

O homem que se torna sensato, forte e livre, começa por fazer tudo aquilo 

que está em seu poder, para experimentar paixões alegres. É ele, portanto, 

que se esforça para extrair encontros do acaso e, no encadeamento das 

paixões tristes, organizar os bons encontros, compor sua relação com 

relações que combinam diretamente com a sua, unir-se com aquilo que 

convém com ele por natureza, formar a associação sensata entre os homens; 

tudo isso, de maneira a ser afetado pela alegria (1968b, p. 241). 
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A experiência se deu de setembro de 2014 a dezembro de 2017, e acredito que eles 

(nem eu) ainda não têm essas respostas. Passamos por momentos delicados com algumas 

gestoras (que eu chamo de “Capitãs do Mato” da saúde) na produção desses encontros. Em 

princípio, liberavam – como se fossem proprietárias – suas trabalhadoras para participarem 

dos encontros que aconteciam uma vez ao mês no final da tarde. Mas, quando os efeitos 

potentes do encontro chegavam ao seu conhecimento ou eram verbalizados por alguma de 

suas trabalhadoras, precisavam fazer alguma coisa. Era preciso boicotar de forma a manter os 

corpos cativos. Esse fato ocorreu com três participantes em instâncias diferentes na saúde. 

Dentre as quais com uma integrante (que chamo de “Flor Dente-de-Leão”).  

Flor Dente-de-Leão é um ser tão delicado que tenho a sensação de que, em decorrência 

da leveza, se desfaça com facilidade quando soprada, a dispersar-se no espaço. É uma ótima 

companheira das árvores frutíferas. Flor Dente-de-Leão era uma trabalhadora impecável, 

carinhosa, dedicada, organizada, com uma escuta invejável. Uma grande militante do SUS. A 

partir do momento que Flor começou a se interessar pelo coletivo, e não só isso, passou a 

coproduzir os espaços de encontro, trabalhando pelo coletivo fora do horário de trabalho, 

inventando mimos numa produção intensiva de seu corpo. Ela foi cooptada pelas forças. 

Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer à Flor, pela sua natureza doce. Essa 

participante mergulhou tanto no coletivo que era quase impossível que essa dedicação não 

reverberasse no trabalho, isso porque os seus comentários – de como foram os encontros e de 

como foram afetados – nutriam, pouco a pouco, de afetos tristes a capitã do mato Zwanga7 – 

alusão feita à responsável pela captura das escravas fujonas na época da escravatura, já que a 

função social delas era impedir a fuga das escravas, pegar aquelas que conseguissem fugir, e 

colocar medo nas presas para que não tivessem coragem de fugir. Observo que a participação 

das trabalhadoras era consentida, contudo era um consentimento com a coleira “enforcadora” 

no pescoço: “Se você for demais, eu te puxo!”.  

As capitãs do mato geralmente dizem: “Esse corpo é meu! Não suporto vê-lo forte, 

potente. Ele tem que produzir para mim!”. Na opressão, o desejo é canalizado, o corpo é 

afastado daquilo que ele pode, perdendo sua capacidade revolucionária, fazendo com que ele 

marche ao ritmo dos tambores institucionais. Assim, o corpo se torna doente, perde a 

capacidade de criar, e se torna fraco, triste, impotente, se torna uma cadeira ou uma máquina 

de matar, como certa vez disse Flor Dente-de-Leão. Um verdadeiro movimento de 

                                                             
7 Nome próprio feminino africano representando as capitãs do mato na época da escravatura. O nome Zwanga 

significa “meu” ou “que pertence a mim”.  
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fiscalização entra em cena como forma desqualificar o trabalho. Como afirma Espinosa em 

Ética III, proposição 39, aquela que odeia alguém se esforçará por fazer-lhe mal. Odiar 

alguém é imaginá-lo com causa da tristeza. Portanto, aquela que odeia alguém se esforçará 

para afastá-la ou destruí-la.  

Uma das armas das capitãs do mato da saúde é a produção de “panópticos”. Em 

Foucault (1987), o panóptico é um dispositivo de controle em que o sujeito é sempre visto, 

mas não consegue ver quem o vigia. A vida coletiva assusta capitãs do mato justamente 

porque é o espaço que se aliam forças, trocas, afetos, um lugar de produção do vivo. O 

panóptico é, pois, um mecanismo institucional que transforma multidões e coletivos em 

individualidades, divididas por cortinas de fumaça que não possibilitam a trabalhadora acessar 

sua potência de ser. O panóptico é muito usado por capitãs do mato da saúde, é para elas um 

excelente recurso de adestramento, de manutenção da hierarquia, do poder e da conservação 

das normas e controles. Para tanto, é preciso pegar algum erro, algum desvio, algo que a 

capitã do mato possa dizer: “Não serve mais para mim”. A trabalhadora dessa história foi 

afastada de suas funções por se tornar “inadequada”. Nessa direção, na proposição 35 da Ética 

III (2015), Espinosa diz: “Se alguém imagina que a coisa amada se liga a um outro com o 

mesmo vínculo de amizade ou com um vínculo mais estreito do que aquele com o qual só ele 

a desfrutava, será afetado de ódio para com a coisa amada e terá inveja do outro.”  E isso nada 

mais é do que uma flutuação de ânimo surgida, ao mesmo tempo, do amor e do ódio. Esse 

ódio da pessoa/coisa amada é proporcional à alegria que ela dava. Esse ódio se deve à 

imaginação de que a pessoa/coisa amada possa dar àquela que ela odeia. Um jogo de imagens 

entre a coisa amada e a imagem daquela outra que a ela está ligada. Haverá inevitavelmente 

um esforço por afastar a tristeza. Se alguém começa a odiar a coisa que amava, são refreados 

mais apetites seus do que os que seriam se nunca a tivesse amado. O ódio é maior do que o 

que teria se nunca tivesse amado.  

Na gestão panóptica da saúde, a vigilância é interiorizada a ponto das trabalhadoras 

servirem à destruição de seus pares. É inaceitável ter um corpo desviante, que divide as forças 

com outros corpos e espaços. Era preciso por um fim na errante. Era preciso substituí-la por 

uma nova “rostidade”, mais alinhada, mais fiel, mais “noivinha-que-vinga” na gerência da 

empresa doméstico-matrimonial da saúde, como diria Suely Rolnik (2007).  

Outra atualização que as marcas me trazem é a história de Girassol. A escolha do 

nome dessa integrante do coletivo se deu pelo fato de Girassol ser uma flor “raçuda”, que 

enfrenta até a mais violenta intempérie, mas acaba sobrevivendo. Girassol briga por luz e 
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espaço e, por isso, seu corpo se contorce o dia inteiro. A história de Girassol também marcou 

o início desse coletivo. Uma trabalhadora de saúde muito inteligente, expressiva, doce, é uma 

pessoa que gosta de tudo, tem interesses e preferências muito diversificadas, com muitas 

habilidades (escrita, fala, dança etc.). Girassol iniciou o percurso com o coletivo por acreditar 

em outras formas de produzir educação. Era trabalhadora da saúde de determinada área da 

secretaria de saúde. Aos poucos, Girassol foi se afetando pela proposta de construção de 

coletivo na saúde e se aproximando. Quando passou a fazer parte, o coletivo estava 

encontrando dificuldades em se sustentar. Estava há seis meses sem um encontro sequer. 

Atribuo o esvaziamento a alguns motivos: pelo reduzido número de pessoas, pela pouca 

articulação com a rede, pelo acometimento da epidemia da dengue no fim do ano de 2014 e 

início de 2015, que impossibilitou que as trabalhadoras se deslocassem de suas unidades, 

entre outros.  

 A aproximação de Girassol trouxe um fôlego, um respiro e um novo ânimo para 

recomeçar os encontros. O recomeço se deu de forma marginal em abril de 2015. Numa 

rodoviária, já que o coletivo de três pessoas (um gestor e duas trabalhadoras da atenção) não 

tinha onde se reunir. Na rodoviária, discutia-se sobre educação, sobre a vida, sobre 

metodologias ativas, sobre processo de trabalho... Café, papo e afecção foram ferramentas 

pedagógicas importantes na construção do coletivo. E foi assim, na rodoviária do município, 

que o coletivo foi renascendo no pensamento das participantes. Gradativamente, outras 

trabalhadoras se conectaram nesse encontro-café. Quando percebemos, juntas estávamos 

construindo possibilidades e estratégias de fortalecer o coletivo e retomar os encontros. A 

partir dos encontros na rodoviária, decidimos coletivamente iniciar o EPensando na rede. 

Dessa maneira, unidas, passamos a planejar o retorno que se daria no dia doze de junho de 

2015.  

 Assim, Girassol se ingressou conosco no movimento coletivo. Entretanto, o trabalho 

voluntário que se fazia nas bordas do institucional não durou muito. Logo, Girassol foi 

cooptada pelos aparelhos institucionais que não foram capazes de dividir a sua força de 

trabalho e sua potência com movimentos marginais – não oficiais – como era o caso do 

coletivo que, mesmo tendo a anuência do secretario de saúde, era assim considerado pelas 

gestoras. Girassol foi cortada como se faz com as ervas daninhas, blindada, sabotada, sem 

possibilidade de defesa. Permaneceu no coletivo por cinco meses. No processo de extermínio, 
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apenas a capitã do mato Badú8 tinha o poder de fala e de decisão sobre a vida de Girassol – 

que foi considerada uma erva daninha. Erva daninha é o termo utilizado para descrever 

uma planta exótica que nasce espontaneamente em local e momento indesejados, podendo 

interferir negativamente na produção do mesmo, do de sempre. A boa arrancadora de ervas do 

trabalho sabe que o momento de arrancar é naquele em que o solo ainda está úmido. A 

arrancadora de ervas a puxa lentamente até observar a melhor maneira de puxar a raiz 

completa. Outra técnica muito usada pela gestão (ops!), pela arrancadora de ervas é o método 

de sufocamento. As ervas daninhas têm dificuldade em sobreviver sem a luz solar. Assim, não 

só se extermina a erva, tirando dela sua potência de vida, como impede que novas ervas 

cresçam. A capitã do mato Badú, até ver Girassol fora do circuito, desacreditou, desqualificou 

o coletivo, dificultando qualquer tipo de aproximação de suas trabalhadoras com o 

movimento. Capitã do mato Badú, após extermínio de Girassol, segundo falas das 

trabalhadoras, passou a escolher e determinar quem podia ou não participar dos encontros. 

Isso mostra uma das formas como nossos processos de trabalho são capturados, e como a 

produção do vivo segue, aos poucos, sendo exterminada.  

Interessante que tudo isso se deu após a fabricação do coletivo, mas invariavelmente, 

todos os dias flores Dente-de-Leão e Girassóis são arrancadas, cooptadas, violentadas pela 

máquina institucional, religiosa, científica. Esse afeto vivo, alegre precisava ser capturado. 

Morto. Exterminado. Isto é, não é um inimigo visível, dado, sobretudo, como inimigo do 

morto, do visto, do controlável, do possível, uma certa organização produtiva em 

adestramento, o discurso da normose. A quem interessa um corpo doente, frágil, sem forças 

para lutar? Nesta experiência, percebi que as forças produtivas educacionais e profissionais 

militam pela produção de um corpo improdutivo. Nas experimentações coletivas, o corpo 

acordou, e percebeu que está vivo, e que não pode ser apenas instrumento de produção do 

morto, mas do intenso. O trabalho está separando o corpo do que ele pode, justamente por 

passar sobre ele forças de captura. Quando uma trabalhadora da saúde se encontra com a 

própria potência do corpo, ela se destrói, cria para si um corpo sem órgãos. Sendo assim, o 

corpo não se preocupa mais com a produção asséptica, moral, morta. Ele busca por outros 

modos de existência, outros modos de afetar e ser afetado bem mais vivos e criativos. Para 

Espinosa, 

Com efeito, se, por exemplo, dois indivíduos de natureza inteiramente igual 

se juntam, eles compõem um indivíduo duas vezes mais potente do cada um 

                                                             
8 Nome próprio feminino africano representando as capitãs do mato na época da escravatura. O nome Badú 

significa “poderosa”. 
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deles considerado separadamente. Portanto, nada é mais útil ao homem do 

que o próprio homem (2015, p. 168). 

 

Ademais, quando se forma um coletivo a partir dos encontros dos corpos, as 

finalidades do corpo anatômico teleológico se confundem. O ouvido produzido no trabalho 

para ouvir queixas, sintomas, reclamações passa a ser usado para se afetar com canções, 

sinfonias. A mão, outrora usada para digitar dados frios, trabalha, agora, para construir arte, 

objetos, para dedilhar o violão, tocar as pessoas... A boca usada para dar ordens, prescrições 

da vida e vociferar dominação da outra, agora é usada para declamar poesias. Os pés usados 

para percorrer territórios áridos da saúde são usados para dançar com as usuárias numa 

composição com a vida. Cada produção destas foi vivenciada no coletivo: poesia, música, 

construção de coisas (artesanato, cenários, comida) e, desses modos, o corpo tomou o que era 

dele: a natureza do vivo.  

Outro aspecto que preciso retratar nessa experiência é o processo de desinvestimento 

institucional. As estratégias de poder utilizadas na gestão da saúde enfraquecem e silenciam a 

produção autônoma das trabalhadoras, portanto, enfraquecem os coletivos. Segundo Foucault 

(2008), ao tratar da implantação de uma nova tecnologia política, o governo das populações – 

a partir de Maquiavel – apresenta alguns dos modos de operar o governo. Governo “é a 

correta disposição das coisas, das quais alguém se encarrega para conduzi-las a um fim 

adequado” (Ibidem, p. 127). Gostaria de me deter na palavra “coisa”. Quando o ato político de 

governar tem relação com o ordenamento das coisas, isso guarda certa observação e controle 

do humano e de seu território, do humano e sua produção, do humano e seus vínculos. Assim, 

governar é controlar os humanos na relação com outros seres e destes com as coisas.  

No caso da saúde, notamos que a gestão municipal dos serviços (governo ligado à 

política partidária) está num jogo de relações que são de exterioridade, de transcendência em 

relação às trabalhadoras. E o vínculo que liga as trabalhadoras à gestão é um vínculo de 

violência ou puramente sintético, isto é, não há pertencimento. Há uma passagem. A cada 

novo governo, uma nova passagem. Dessa forma, à medida que a relação da gestão é um “fora 

de”, a relação com qualquer produção que vem de dentro é frágil. Dessa forma, a produção de 

coletividades no interior do Estado nunca vai parar de ser ameaçada evidentemente para 

manter, fortalecer e proteger o seu governo e soberania.  

Apesar dos investimentos políticos da saúde com a construção de grupos e coletivos 

como, por exemplo, grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, grupos de EPS etc., notamos 
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que tais políticas não se sustentam no interior da política estatal. São um fracasso. Não 

resistem às capturas e às forças que “vêm de fora”. Fato que o Estado, apesar de criar 

portarias, leis, decretos que garantem, nos espaços de saúde, a cogestão, o protagonismo, o 

empoderamento da trabalhadora, ao contrário, são armas tradicionais da soberania que 

utilizam táticas que agem de modo que essa finalidade nunca possa ser alcançada ou 

parcialmente obtida. Assim, a PNEPS, como prevê o próprio Estado, não consegue florescer, 

criar coletivos, pois a educação permanente é prisioneira da estrutura estatal que a sufoca, a 

mata.  

A dificuldade da criação de coletivos no campo da saúde pelo viés do controle e do 

sistema disciplinar fez perceber pela experiência que, do interior do Estado, é pouco possível 

o protagonismo e autonomia das trabalhadoras na própria formação, a não ser pela 

“liberdade” com a corda no pescoço que as faz serem guiadas, controladas, objetificadas, 

coisificadas. Como afirma Rauter: “Nada tão insuportável ao estado capitalista quanto os 

grupos, as coletividades que contra ele podem ser organizar” (RAUTER, 2010, p.5). 

 Dessa maneira faço “curto-circuitar” que as políticas públicas de saúde não bastam e 

não servem para a formação de coletivos e para estabelecer a ordem de um conatus comum.  

O comum que é aceito pelo Estado não é o imperium, ou seja, a expressão imanente da 

potência da multidão e o conatus coletivo, mas, o comum que faz com que os homens 

obedeçam, executem os cargos a que lhes foram atribuídos. Assim, o maior inimigo de um 

Estado é sempre o inimigo interno, o medo de perder o poder e o controle. A autogestão na 

educação não será aceita, pois isso significa dar saber, poder e território às súditas que lhes 

devem ser submissas. Uma habilidade da gestão em conservar seu poder e controle sobre os 

corpos descontinuando e enfraquecendo qualquer outra forma de poder. Um dos artifícios 

utilizados na gestão deste coletivo foi a não legitimidade e o desinvestimento. Tais 

mecanismos atuam de modo a manter a segurança do instituído, a manutenção do mesmo na 

produção da saúde e da educação das trabalhadoras. Abrir-se para o modo de educar em que 

as próprias trabalhadoras, usuárias, gestoras e docentes inventam sua própria formação pelo 

encontro e pela alegria (paixão pela qual se passa a uma perfeição maior) coloca em questão 

as relações de saber-poder, as práticas que estão alicerçadas no modus operandi dos serviços e 

sua reprodução no cotidiano. Observa-se que, durante a existência do coletivo, entre setembro 

de 2014 a janeiro de 2018, apenas um valor ínfimo foi usado da secretaria de saúde para 

gastos com o coletivo durante todo o processo. Todo o financiamento dos encontros foi do 

próprio coletivo. A atualização das marcas me fez lembrar de uma integrante do coletivo que 
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chamo de Mandala. Mandala, cujo termo sânscrito significa “círculo”, é um yantra circular 

que simboliza o Universo. O nome foi dado à participante devido a sua forte ligação com as 

práticas integrativas. Um ser generoso cuja fala é doce, cuja presença transborda paz. 

Lembro-me de um encontro do coletivo no qual Mandala enviou uma mensagem para meu 

celular dizendo que não poderia estar presente, porém se comprometia em fornecer água para 

as participantes do encontro. Mesmo não participando de alguns encontros, devido a 

compromissos na sua pós-graduação, Mandala enviava um mensageiro, seu marido, para que 

levasse água ao grupo. Tal fato foi muito significativo para mim, pois mostrou o que pode um 

corpo afetado. 

 O município cedia apenas o espaço que era o conselho de saúde. O local era infiltrado, 

sem bebedouro, sem ar condicionado. “Não havia” recursos financeiros para produzir os 

encontros do coletivo que aconteciam uma vez ao mês, e nem transporte para conduzir as 

participantes aos encontros que aconteciam em serviços da rede, embora o coletivo estivesse 

dando bastante visibilidade ao município dentro e fora da região, inclusive ganhando prêmios 

importantes como o primeiro lugar no Inova-SUS – prêmio criado pelo Ministério da Saúde e 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Era melhor não vê-lo. Fico pensando: por que 

a gestão tem tanto receio dos coletivos? 

Percebi que, mesmo com um aparente “apoio” da gestão, algumas máquinas 

institucionais imateriais foram usadas para conter o pulular do EPensando: não reconhecer, 

não legitimar, des-investir, desacreditar na potência. A ameaça maior do coletivo é a ameaça 

da distribuição de poder pelas trabalhadoras que poderiam ser guiadas pelo desejo de 

governar, o imperium poderia se tornar uma expressão da potência da multidão de forma 

incontrolável para o Estado.  

Portanto, por um lado, a política de educação permanente como uma ferramenta do 

Estado para conservação do poder aspira produção de coletivos, por outro, os mecanismos que 

são também estatais atuam como forças destruidoras, pois são rígidas demais, perversas 

demais, controladoras demais, científicas demais. Afinal de contas, essas tecnologias de poder 

que procurei reconstituir transcendem a instituição secretaria de saúde. Reproduzo a questão 

levantada por Foucault (2008, p. 159): “será que afinal elas [instituições] não estão na 

dependência de urna instituição global, de urna instituição totalizante que é, precisamente, o 

Estado?”. 

 O processo de instalação do coletivo na rede produziu em nós alguns afetos tristes: 

afeto de reconhecimento; afeto de reprodução; e afeto de institucionalização. Tais 
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afetos compreendem, ao mesmo tempo, uma afecção corporal e a ideia dessa afecção de modo 

que esses afetos diminuíram a potência de agir do coletivo.  

O afeto de reconhecimento foi uma afecção corporal que nos levou a esperar, 

imaginar, desejar que o coletivo fosse acreditado, que fossem feitos investimentos financeiros, 

que as atrizes que estavam mobilizando o coletivo fossem de alguma maneira reconhecidas, 

acreditando na ideia imaginária de que assim seríamos mais potentes quando, na verdade, a 

potência estava em produzir linha de fuga e máquina de guerra contra a captura do vivo. Por 

meio desses afetos, entristecemo-nos. O reconhecimento não veio. As palmas não vieram. O 

“tapinha” nas costas não veio, como também não veio o investimento.  

Outro afeto produzido por nosso corpo no coletivo foi o afeto de reprodução. Outro 

afeto triste. Achávamos que o vivo poderia ser reproduzido, multiplicado, espalhado como se 

fosse um avivamento espiritual pairando sobre os nossos pares e ímpares na rede de saúde. 

Até conseguimos mobilizar expressivos encontros em alguns serviços de saúde do município 

como, por exemplo, no Centro Municipal de Fonoaudiologia (CEMAF), na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) de um hospital e em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

Contudo, logo vimos que o EPensando não poderia se reproduzir, não produziria o mesmo 

efeito nos corpos. Outros modos foram empregados, e os encontros se deram de forma 

singular em cada coletivo criado. De certa forma, a tentativa de reprodução produziu um afeto 

triste. Um afeto de que não fomos capazes, mostrando como o nosso corpo insiste em 

atualizar marcas educacionais apreendidas e (in) corporadas, isto é, por mais que se 

compreenda a importância de novos modos de produzir educação, ainda nos deparamos com 

forças ritualísticas emitidas por nós mesmos, por marcas que se atualizam no nosso corpo. 

Isso significa que somos facilmente capturados pelas lógicas reprodutivas e, assim, atuamos 

sobre o corpo do outro como força externa.  

O afeto de institucionalização é um dos afetos que mais produzimos no campo da 

saúde. Temos necessidade de regrar, dominar, controlar, de institucionalizar a vida. Basta um 

fenômeno se libertar da regra, do visto, do sabido para tentarmos aprisioná-lo numa forma, 

num método, num modo. Para nós, não bastou viver a potência dos encontros. Nosso corpo 

pediu por decretos, por normas, por nomes. Daí surgiu o núcleo de EPS. Esse foi um afeto 

triste. Criado na imaginação de que a institucionalização do coletivo poderia aumentar o 

alcance na rede e nos serviços de saúde. Caímos no erro de querer a institucionalização do 

espaço e de desejar que o coletivo virasse mais uma máquina de produção do Estado. Não. 

Era disso que se tratava o coletivo.  
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Por fim, a experiência mostrou que foi na variação dos afetos, num corpo mulher, 

medroso, religioso, fraco, enfermeira, que aprendi sobre as forças, sobre os afetos tristes e 

como eles tentam capturar o vivo, a produção de coletivos na saúde segundo alguns 

mecanismos, seja pela força de opressão da máquina de Estado – que não admite processos 

vivos vindos das trabalhadoras –, seja pela opressão das forças históricas da educação que não 

permitem liberdade aos corpos para existirem e reconhecerem a sua natureza. São muitas 

forças pelas quais a educação, como invenção coletiva, é atravessada. São as forças contidas 

no próprio corpo pelas marcas educacionais, são as forças produzidas pela dominação do 

trabalho e, ainda, as forças da religião e do capitalismo. Foi por elas, dentre elas, que passei. 

Foi com esse mesmo corpo que produzi devires, agenciamentos, acontecimentos, desvios, 

linhas em fuga e passei a me interrogar: como acionar a força imanente na produção da vida? 

Como se produz uma educação que atravessa por entre as forças, que deslize sem ser 

capturada pelo morto? Como restituir ao corpo da trabalhadora de saúde a força minada pelos 

mecanismos que querem produzir subjetividades alinhadas à produção. 

 Se quisermos pensar os coletivos, precisamos pensar como os afetos circulam e porque 

determinados afetos circulam mais. Considerando que os afetos circulam e criam formas de 

vidas e que essas vidas fundamentam práticas de cuidado em saúde ancoradas em afetos 

biopolíticos, isso significa que se faz necessário entender como se dá esse fluxo na cadeia 

produtiva da educação no campo da saúde. O que esses afetos produzem? Grupos ou 

coletivos? Observe a figura a seguir: 
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    Figura 2: Imagem da órbita dos afetos tristes. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Ao observar a imagem acima, nota-se como o afeto triste é impotente. Afeto é algo 

que mobiliza algo em nós. O desejo que mobiliza esse algo na tristeza é o da falta. À guisa de 

ilustração, quando nos consideramos incapazes de uma ação, de um cuidado, de um 

aprendizado, é que estamos ancoradas na falta e não na potência. A educação pautada na falta 

sempre nos tornará incapazes de lidar com os afetos. Sempre haverá um vazio a ser 

preenchido, e isso é impotência. A tristeza, segundo Espinosa, não produz, não ensina nada. O 

máximo que produz é um conhecimento fraco. Quando orbita nos cenários de prática e de 

educação, a tristeza faz uma transição do corpo para uma potência menor, para um pensar 

menor, para um agir menor. Produz uma cicatriz na capacidade de experimentar, um certo 

rigor e endurecimento na capacidade de produzir aberturas ao sensível. A tristeza age nas 

capacidades, des-potencializando-as. Estamos mais expostas à experiência errática, isto é, 

temos mais chances de tomar as afecções como verdades. Os afetos que derivam dessa tristeza 

podem ser melancolia (disposição para a tristeza), ódio, alegrias não ativas, servidão, 

esperança e medo. Tudo isso reduz a possibilidade de criação de um conatus coletivo, da 

construção de um comum. Se estiver triste, penso menos, adapto-me pior às situações, 

encontro-me menos com os corpos. Com a tristeza, só produzo ideias inadequadas (confusas). 

Quando o afeto triste impera na educação, estou mais suscetível à internalização de regras, ao 
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individualismo, à competição, à obediência e punição, à impotência, à diminuição da alegria, 

ao aumento da tristeza, à diminuição do pensar, à diminuição do agir, ao favorecimento de 

maus encontros, à produção de hábitos e ao rebaixamento de coletivos. Quando o afeto triste 

se instala no processo de trabalho, tenho mais violência, repressão, punição, manutenção da 

hierarquia, ciúme, posse, captura do vivo.  

Cenário perfeito para uma educação moral. Entramos, então, num círculo vicioso, num 

estado mínimo de conatus, em que todas as partes do corpo estão rebaixadas. Quanto mais 

tristeza circula, mais impotência, mais medo, mais o corpo se fecha para o coletivo – no 

máximo conseguimos nos agrupar. O círculo vicioso é um mecanismo em que as 

singularidades não conseguem fortalecer um conatus coletivo, como mostra a figura 3. 

 

Figura 3: Círculo vicioso: disposição do corpo para tristeza. 

            

Fonte: elaborada pela autora. 
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4.3. ESQUIZONARRATIVAS: A ALEGRIA QUE ORBITA NA VIVÊNCIA 

COLETIVA.  

 

O que é um corpo alegre senão um corpo potente? Um corpo capaz de muitas coisas, 

inclusive de produzir ideias adequadas (exprime as causas). É uma passagem do corpo para 

um estado de maior potência. Diferente da tristeza, a alegria eleva o conatus, aumenta a 

capacidade de pensar e agir, aumenta a capacidade de afetar e ser afetado pelos encontros. A 

alegria eleva a possibilidade de aprender. É altamente pedagógica. Na alegria, o corpo tem 

maior capacidade de experimentar e de se relacionar com o mundo. Da alegria derivam alguns 

afetos: amor, satisfação, contentamento, liberdade.  

O amor diz sobre a capacidade de encontrar a boa relação com algo ou alguém, o 

contentamento de certa capacidade de se alegrar com a alegria, uma alegria interiorizada, 

duradoura. A satisfação tem como efeito conferir aos corpos mais potência. E na liberdade 

reside a nossa capacidade de se abrir ao máximo aos afetos, de conhecer adequadamente tudo 

que entra em relação com o corpo.  A alegria e suas derivações estão inseridas na construção 

de um bom agenciamento e no fortalecimento de um conatus com capacidade de fazer a 

potência durar. Isso nos convoca a sair da lógica de um círculo vicioso dos afetos tristes na 

educação e no trabalho em saúde, e entrar no campo do círculo virtuoso pela alegria. Somente 

assim será possível construir coletivos. Faz-nos ainda perceber a emergência de construir 

políticas de educação e de saúde que criem novos modos de vida, que não suprimam os afetos 

e rebaixem o conatus. Diz sobre a necessidade premente de inverter as forças modelares da 

educação: diminuição do conatus, diminuição do pensamento e da ação em detrimento de 

potências por um conatus forte. 

Contudo, cabe a ilação: como escapar de uma educação cuja formação está baseada no 

círculo vicioso dos afetos pela tristeza? Como inverter a ordem de dentro dos afetos? A saída, 

segundo Espinosa, sempre será pela alegria.  
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Figura 4: Imagem da órbita dos afetos alegres. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

A ética de Espinosa aposta na alegria. Quando o nosso corpo faz o que Espinosa 

chama de “um bom encontro”, uma revolução acontece. Descobrimo-nos mais capazes, mais 

fortes. O desejo aqui já não é mais de falta, é desejo de potência. De produzir cada vez mais 

alegria para gerar novamente mais potência ao corpo. Surge, então, uma alegria viva que 

modifica o corpo, que altera suas partículas. Uma alegria viva; ativa; produtora. Emerge um 

conatus de conservação, de criação plural com capacidade de muitos afetos, virtuoso na força 

de existir. O efeito da alegria sempre será potência, sempre elevará a capacidade de agir e 

pensar de um corpo, uma virtude que abre passagem para a liberdade. Um conhecimento 

adequando surge sobre a natureza e sobre os modos de tudo que se relaciona com o corpo. 

Esse é o movimento capaz de produzir coletivos, que dá coragem para ousar, para criar, para 

lutar e para resistir. Eis o cimento do coletivo: a alegria. A alegria faz abrir os corpos para 

entrar no terreno do comum, em sociedade.   
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Figura 5: Círculo virtuoso: disposição do corpo para alegria. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O afeto de alegria é político. É um ato de aumentar a capacidade de afetar e de ser 

afetado pelas relações. Faz com que os corpos tenham parte e não apenas seja parte do 

mundo. Seres ativos; que criam; que podem muito! Uma política de contentamento e 

satisfação que faz com que a alegria seja uma atividade que tenha força de duração. Uma 

alegria ativa, que se move nos e a partir dos corpos. A alegria na educação pode construir 

coletivos fortes, e pode ser uma ferramenta política importante de transformação do cuidado 

em saúde. O que pode um corpo alegre?  

A experiência com o coletivo EPensando me fez refletir em como restituir à 

trabalhadora de saúde a capacidade de governar e de criar coletivamente sua própria 

formação, de responsabilizar-se por si mesma. Sem tutelas, sem arranjos e constrangimentos 

externos. O EPensando mostrou ser possível. Sim, nós nos governamos por um tempo, 

invertemos a ordem dos afetos, trouxemos a alegria para a roda.  
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Alguns dispositivos nos ajudaram: a arte, a sensibilidade, a música, a poesia, a dança, 

os abraços, as relações de cuidado e carinho, a amizade, o amor, a experimentação, a criação, 

a doação, a generosidade. Nunca faltou uma lembrancinha, uma mensagem de ânimo, uma 

frase de reflexão, um violão, uma canção. Estavam compondo com nossos corpos o tempo 

todo no encontro. A tristeza não tinha terreno para implantar e nem invaginar nos corpos. À 

medida que nos relacionamos, aprendemos aquilo que convinha e não convinha. Criamos 

nosso próprio código, nosso próprio contrato de sobrevivência de modo a não fazer a potência 

baixar. Fizemos alegre a nossa formação. Por nossos próprios desejos e esforços. E foi 

incrível. Qual o segredo? O amor, a amizade. O afeto. Foram os motores que nos associaram 

ao comum, que misturaram as nossas singularidades. Sim, nossas singularidades se ligaram. 

Entramos em comunhão. Amor e amizade que criaram a multidão, que romperam com o 

identitário, com a homogeneidade e com as generalizações. Abrimos para o campo da 

heterogeneidade, para o contato com as diferenças. Aos poucos, a amizade foi construindo 

uma rede de relações sociais, produzindo novas subjetividades mais ativas, mais capazes. 

Tudo bem, nossa revolução educacional fracassou. Entretanto isso não nos impediu de sermos 

revolucionárias e nem de apostar em modos de educar cuja aposta está no amor, no sensível, 

na delicadeza do encontro. Acreditamos que formas de educar autônomas e coletivas gerarão 

novas formas de pensar a saúde. No EPensando, invertemos coletivamente os fluxos dos 

afetos:  
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Figura 6: Imagem da órbita dos afetos: uma inversão coletiva. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

5. COM-POSIÇÃO ESQUIZOARTESANÍA: UM MODO DE ESTAR NO 

DES-CAMINHO DA PESQUISA 

 

“Em busca da verdade científica 

Segui os métodos 

Fui rapidamente 

Voltei ligeiramente, mas 

Des-caminho 

 

Segui mais devagar 

Desviei sem pressa 

Retornei calmamente,  

Para minha surpresa 

Des-caminho 

 

Parei para olhar 

Parei para escutar 
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Demorei-me a pensar 

 

De tanto caminhar, 

Aprendi na lentidão 

A cultivar a atenção 

 

Aprendi no Des-caminho: 

Não há significação 

Não há representação 

É impossível reprodução 

 

Com a experiência do Des-caminho 

A única evidencia que achei é que na pesquisa 

Pode não haver verdade 

Nem se quer caminho”.  

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

Esta com-posição inicia com uma poesia que ocupa um não lugar: o des-caminho.  

Apresenta, também, como foi andar com um coletivo de EPS de um município do Estado do 

Rio de Janeiro no processo de pesquisar. Foi um caminho possível em que os sujeitos eram 

coprodutores e não simples objetos a serem observados. O coletivo de que trata esta tese foi 

formada por trabalhadoras da saúde, usuárias dos serviços, gestoras e docentes do modo como 

o Estado prevê na PNEPS. O coletivo foi se construindo aos poucos no município. 

Inicialmente, em espaços dentro da rodoviária municipal, depois, em lanchonetes, até que 

passou a ser feito no Conselho Municipal de Saúde. A cada reunião, um cenário novo era 

produzido pelas participantes. Cada encontro era constituído e mediado por uma integrante 

que, necessariamente, não precisava ser da saúde. Poderia, por exemplo, ser feito por usuárias. 

O que interessava era a novidade e o encontro.  

No des-caminho, a linguagem do “des” tomei de empréstimo do idioleto manoelês 

(Manoel de Barros), isto é, o dialeto que os idiotas usam para falar com as pedras e com as 

coisas (FIGUEIREDO et al., 2018). Para entender o que é des-caminho, faz-se necessário 

compreender o que seria um caminho. Caminho pode ser entendido como uma extensão 

percorrida ou a percorrer, como uma distância, um trajeto, um percurso, uma passagem, uma 

direção, um rumo. Portanto, um percurso já conhecido, que se associa a um dado modo de 
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passagem, em que é possível prever e determinar inclusive o tempo do percurso. Um caminho 

pode significar um território já explorado por alguém.  

Então, desinteressei-me pelo caminho. Optei na pesquisa pela poética do “des”, da 

desconstrução radical do já sabido, do conhecido. Lancei-me na experiência, no movimento 

de ser abridora de passagens, “juntadeira” de corpos de modo a talhar conceitos e produzir 

métodos que não expliquem toda a experiência possível. Mas que, sobretudo, apontem as 

condições da experiência real e intensiva de produção de coletivos na saúde. Como disse 

Manoel de Barros em sua obra:  

Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. O que sempre faço nem 

seja uma aplicação de estudos. É sempre uma descoberta. Não é nada 

procurado. É achado mesmo. Como se andasse num brejo e desse no sapo. 

Acho que é defeito de nascença isso (2010).  

 

Na experiência, busquei trilhar por um des-caminho que me deixasse completamente 

exposta à reviravolta instantânea como aquela que projeta tudo para fora dos eixos, das 

seguranças das margens, que lança o corpo na produtividade dos encontros inesperados, na 

pluralidade de acontecimentos (ORLANDI, 2014). O des-caminho diz de um saber próprio 

construído em curso sem pré-determinações, um desconhecimento que integra saberes, uma 

deriva que produz. Assim, o des-caminho me fez pesquisadora nômade num campo 

desconhecido cujo método foi o de ficar à espreita por encontros e exposta aos afetos. Mas, 

para entrar no des-caminho, foram inevitáveis alguns abandonos: suspensão dos métodos 

científicos clássicos, inversão da ordem da pesquisa e ocupação feminina da linguagem 

acadêmica. 

De partida, convém afirmar que esse modo de fazer pesquisa – que se mistura com a 

vida – torna impossível separar sujeito e objeto, afetação e neutralidade, pesquisa e 

experimentação. Logo, não tem formas, tem forças. Neste método, importa tomar certa 

distância da epistemologia representacional para que eu me empenhe cada vez mais na 

semiótica dos afetos, nas zonas de intensidades dos encontros, nas imagens, signos, vibrações 

e afetos de um coletivo. Admito, portanto, que este modo de pesquisar não representa nada, 

não generaliza nada, não reproduz nada, não significa nada. Isso quer dizer que o movimento 

que construí com o coletivo de EPS em um município do estado do Rio de Janeiro nunca mais 

vai se repetir. Foi consumido pelos corpos em ato. 

Pois bem, quando se lê a obra de Espinosa, nota-se que o encontro (colisão de corpos) 

é algo que produz experiências corporais já que envolve afecções, marcas, memórias num 
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corpo que desliza nas dimensões cinéticas e dinâmicas (ESPINOSA, 2015). No bloco das 

dimensões cinéticas, estou falando de um corpo composto por uma infinidade de partículas 

com relações de movimento e repouso, velocidades e lentidões. No bloco da dimensão 

dinâmica do corpo, Espinosa trata de uma fulguração de afetos que tomam o corpo sob a 

lógica de poder de afetar e ser afetado (DELEUZE, 2002, p. 128). 

Diante dessa intensidade de ritmos, velocidades, lentidões, afetos e encontros 

experimentados com um coletivo da saúde, fui montando e construindo os arranjos do que 

chamo nesta tese de com-posições. O termo foi inspirado no conceito de composição de 

Espinosa, acrescentando ao termo um posicionamento ético e político. “Com” representou 

uma certa posição diante da escrita e, também, um certo chamamento a outras vozes, outros 

corpos, com outras vidas. As com-posições foram poros por onde deixei vazar a experiência 

do pensamento. Pensamento este que emergiu como força advinda das conexões e encontros 

que fiz com um coletivo na saúde. O pensamento brotou de um campo contingente, 

improvável e movediço vindo do trabalho e da educação na saúde. Um território existencial, 

social e político, cuja natureza não cessa de impor e propelir problemas, tensões, controles, 

supertições, capturas; um território fabricado por cruzamentos de forças, sobretudo, das 

disciplinares, das morais religiosas e das capitalistas.  

As com-posições emergiram, portanto, de uma experiência do pensamento imerso na 

potência da vida coletiva. Para fabricá-las utilizei uma atitude esquizo, uma narrativa esquizo 

e algumas fontes esquizos. O traço esquizo desta construção fala de uma potência intensa, 

uma intensidade que produz realidade, diz de um corpo que pensa desvios no jeito de 

pesquisar. O traço esquizo vem da esquizoanálise, nascida do encontro de dois grandes 

pensadores: Gilles Deleuze e Félix Guattari. Igualmente implica numa abordagem militante, 

ética e política do indivíduo que tem sempre consigo um objetivo: “que a máquina 

revolucionária, a máquina artística, a máquina analítica se tornem peças e engrenagens umas 

das outras (DELEUZE, 1992a, p. 36)”. 

A esquizoanálise integra um inconsciente como máquina de produção permanente, 

sendo, pois, responsável pelo desejo como resistência e como produção do real. Os filósofos 

se opuseram à forma estruturada de interpretação da vida proposta por Freud e Lacan, e 

trouxeram para cena o traço esquizo, desviante, potente como aquele que resiste à 

edipianização e à própria esquizofrenia. “Esquizo” vem do termo germânico skhízein, que se 

traduz em fender, dividir, dualizar, dualidade; e “análise” significa dividir ou um exame de 
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cada parte de um todo. A esquizoanálise preocupa-se, ainda, com as relações entre os efeitos e 

as causas, o particular e o geral (DELEUZE; GUATTARI, 2000).   

A partir do traço esquizo, para esta pesquisa, invento o que chamo de um modo 

esquizoartesanía de pesquisar. Um modo e não um método por não se reproduzir da mesma 

forma nunca. Um modo em que a potência intensiva do traço esquizo se encontra com o 

estado de criação, de produção singular, de um modo de fazer que não se repete, que é único, 

a artesanía. O que estou chamando de modo? Quando falo modo, e não método, assumo, na 

pesquisa, um outro jeito, uma forma que inclui singularidades e diferentes maneiras de estar 

na vida coletiva. Ao localizar a palavra na filosofia da diferença, afirmo certo estado de luta 

em reconhecer possibilidades de produzir conhecimentos que não tenham compromisso em 

verdades absolutas, sobretudo, provisórias. Feyerabend chama a atenção ao dizer que, por 

mais que o método seja considerado fundamental e necessário para a ciência: “sempre haverá 

circunstâncias em que se torna conveniente não apenas ignorá-lo como adotar regras outras” 

(1977, p.31), posto que nem sempre o método será capaz de dar conta das variações, forças e 

acontecimentos que são produzidos num dado campo de pesquisa.  

A palavra artesanía, embora considerada em termos linguísticos no Brasil, trata-se de 

um estrangeirismo, pois é tomada do espanhol. A etimologia da palavra artesanía, deriva das 

palavras latinas artis-manus, que significa: “arte com as mãos”. A artesanía compreende, 

basicamente, obras e trabalhos realizados manualmente e com pouca ou nula intervenção de 

maquinaria, comumente usando técnicas que são patrimônios imateriais da comunidade ou de 

uma coletividade específica. Na presente tese, a palavra é pensada como sendo o processo que 

me levou à experiência coletiva, como aquela que leva a artesã a uma dada inventividade, 

uma necessidade de modos de produção apropriados sem compromisso algum com o produto 

final.  

É exatamente o meio, o processo pelo qual a invenção pode levar a construção de algo 

sem passar pelo compromisso com uma seriação do processo de construção. Artesanía é a 

criação com o próprio corpo, a inventividade que se dá no encontro das mãos da artesã com a 

matéria-prima que se transformará em algo que não se repetirá, mesmo que tenha sido feito 

pela mesma artesã. Uma característica fundamental da artesanía é que ela se dá sem 

processos automatizados, tornando o encontro da artesã com sua obra algo único, 

incomparável. O produto obtido no processo de artesanía é pura variação, movimento, 

intensidade, um objeto em curso modificável que poderá tomar outra forma dependendo 

exclusivamente do encontro da artesã com a obra se tornando totalmente variável, pois tem a 
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particularidade de modificar dependendo do contexto social, dos recursos, dos corpos, da 

paisagem, do clima e da história do lugar, da comunidade onde é feita. 

Note que o processo que chamo de esquizoartesanía na pesquisa é um processo que se 

produz em intensidade, em variação, através do encontro, da criação e de modo singular de 

produzir, sem pretender um resultado final, valendo apenas o processo de criação da obra. 

Poderia se assemelhar com o processo de uma obra aberta de Umberto Eco, uma arte sem o 

compromisso e a utilidade de fechar nada, de não ser finalizada. O produto será consequência 

e não necessidade primeira da obra. A aproximação do conceito com a experiência vivida com 

coletivos na saúde funcionou em mim como um forte mecanismo de subjetivação, criou em 

mim uma realidade. A palavra fez alguma coisa comigo. Nada de genialidade de pensamento, 

apenas palavra, apenas força na produção de sentido.  

A esquizoartesania me fez pensar sobre a produção de coletivos como uma força de 

criação única, intensiva, errante, desviante, ligada a certa identidade comunitária, a um 

conatus coletivo, local, sem finalidades, sem pré-determinações, sem automatismos, sem 

métodos determinando os passos. Para registro dos encontros, como uma artesã, usei meu 

próprio corpo. Dispensei o caderno de anotações, o diário de pesquisadora, o diário de campo. 

Foram anos de encontros coletivos e, em mim, havia a certeza de que as marcas não se 

apagariam. Arrisquei uma pesquisa sem a segurança das anotações. Apostei nas marcas e deu 

certo. Estão todas aqui, no corpo. Se optasse por utilizar o método científico conservador na 

pesquisa, certamente ele mataria a obra. Sufocaria a expressão, a potência, já que duvidaria do 

caminho da própria produção. Não há vivo que sobreviva ao aglomerado de regras, 

procedimentos, medidas, análises, explicações, observações controladas e sistemáticas.  

A esquizoartesania não pretende negar o método científico, nem desqualificá-lo, 

apenas dizer que, para este tipo de pesquisa, ele não serve, é uma roupa que não cabe. 

Esquizoartesania – como um modo de pesquisa que acompanha processos coletivos – tem um 

plano de consistência transitório, aberto, subordinado aos encontros, às forças, às intensidades 

e aos afetos. Um lugar onde um espaço de fruição na pesquisa é criado entre o movimento de 

pesquisar e de experimentar, de observar e de se “in-mundizar” com o objeto de pesquisa 

(ABRAHÃO et al., 2014). Esse modo inverte qualquer ordem, qualquer papel. Não há mais 

diferenças entre pesquisadora e pesquisado. Quando o coletivo se estabelece pelo vínculo, 

pelo conatus, algo explode, rompe, acontece, algo nos passa (BONDÍA, 2002). Não cabe mais 

o olhar de fora, externo ao objeto. O que se coloca é um campo que acolhe a semiótica das 

intensidades, um território imanente em que causa e efeito estão colados. Por isso é um modo 
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de pesquisar que acolhe tudo, que inclui tudo, que integra e transpira tudo aquilo que, em 

outras pesquisas, seria jogado fora, expurgado, aquilo que seria um viés, um lixo a ser 

desprezado. Um modo de pesquisa que não se restringe à pesquisadora, um modo que pode 

ser experimentado por qualquer uma que for parte do coletivo. Sai de cena a pesquisadora 

genial, inteligente, admirável, talentosa, primorosa, dotada de um saber que se sobrepõe aos 

demais, e entra, na construção da pesquisa, as verdades menores, vindas de saberes menores, 

de qualquer uma. A esquizoartesania é um modo que compõe com tudo, que acolhe traços 

errantes, desviantes, esquizos menores de se produzir conhecimento. É no des-caminho que 

ela acontece.  

 

5.1. TRAÇO ESQUIZO NA CONSTRUÇÃO DAS COM-POSIÇÕES 

  

Para a construção das com-posições, utilizei alguns modos de esquizoartesanía 

fabricados no percurso da pesquisa. Nada a priori. Nada pensado, nenhum caminho 

percorrido, pelo menos por mim. À medida que a pesquisa foi acontecendo, passei a criar 

algumas ferramentas para a construção coletiva e múltipla da experiência, ou seja, um modo 

de problematizar a existência no coletivo tanto de processos micropolíticos, quanto 

macroprocessuais colocados no trajeto percorrido. Alguns desses modos foram: atualização de 

marcas corporais, reconstrução das marcas profissionais, afecções coletivas, epistemologia 

expandida em poéticas, estado de espreita e pororoca9.  

Cada com-posição foi sendo tecida a partir da atualização das marcas corporais, por 

meio de uma rememoração das afecções de meu corpo no processo educacional tanto na 

infância, quanto na experiência coletiva. Para acessar as marcas, utilizei uma fotografia de 

infância como um intercessor, como aquilo que mexe, sacode e dá passagem à produção, à 

reconstrução dos afetos, conferindo ao meu próprio corpo o mapeamento de traços da 

produção da educação-em-mim. Tal modo foi sendo composto segundo conceitos de Bergson. 

Os conceitos se tornaram ferramentas para pensar como as marcas se atualizam e podem 

interferir na construção de coletividades. Além de utilizá-las para acessar meu próprio corpo, 

utilizei-as para acessar as lembranças e marcas das participantes do coletivo. Dessa forma, 

pude recolher os afetos e reconstruir algumas imagens do que chamo de afecções coletivas a 

                                                             
9 A palavra “pororoca” tem origem tupi (poro+roka) e revela um estrondo produzido pelo/no encontro de águas 

do rio e do mar. Abrahão utiliza o termo pororoca no sentido da produção de mudanças que atuam sobre si, 

como uma dobra que se forma na contramão das forças, produzindo em si mesma uma outra dobra. 
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fim de provocar, no corpo das participantes do coletivo, a atualização das marcas e, assim, 

possibilitar uma escrita colaborativa das memórias dos encontros como pode ser vista na com-

posição “Memória coletiva”.  

 O despertar da memória coletiva se deu por meio de uma caixa de memórias que cada 

participante da pesquisa recebeu. A caixa foi delicadamente construída por uma das 

integrantes do coletivo que é artesã. A encomenda foi a produção de uma caixa que, de 

alguma forma, trouxesse à memória a vida coletiva. Ao solicitar, recebo a seguinte 

mensagem:  

Depois de conversarmos, parei para matutar sobre algo que simbolizasse 

nossa vivência em educação permanente. Confesso que foi difícil, pela 

multiplicidade de emoções e desdobramentos de nossas reuniões.  Um misto 

de tanta coisa! Não pude deixar de pensar que tudo começou numa roda,  

que teve início dentro de cada um, e depois, pelo movimento de afinidade, 

encontrou outros pares para girar com mais força. Por isso, elegi as rodas de 

conversa para representar minha leitura de educação permanente, mas como 

transformar essa ideia num símbolo? E foi assim, no meio dos meus 

artesanatos, que me deparei, enquanto pensava no assunto, com uma 

mandala. Me encantei ao constatar que, dentre os vários significados, ela é 

também um símbolo de integração e harmonia. Seu formato circular me 

lembra ciclo, algo que não cessa, mas que se renova a  cada volta, trazendo 

um novo olhar para os infinitos recomeços. Para completar, uma mandala 

representa concentração de energia, exatamente como nossos encontros!  

Então pensei... É isso! 

Nessa "vibe", queria compartilhar minha descoberta com você.  O que 

pensas?                                                              

(Flor Dente-de-Leão) 

 

Perdoe-me a interrupção da narrativa da tese, mas preciso responder à Flor: 

De fato, Flor Dente de Leão, a imagem que você produziu dos encontros e a 

relação com esse símbolo retratou o girar e o movimento intensivo da força, 

a potência do encontro. Então, no território existencial feito, construído em 

multiplicidades, a Mandala, sem dúvidas, representa um signo, aciona em 

mim um afeto, um certo movimento. Do meio de seus artesanatos, brota um 

pensamento que se liga ao meu, que faz uma conexão profunda e intensa. 

Integração e harmonia são ligações corporais que temos, eu, você e todo o 

coletivo, em todas as multidões que habitam os nossos corpos.  

(Pesquisadora Borboleta10) 

A caixa produzida pela memória afetiva da participante do coletivo se tornou, então, 

um achadouro de memórias – como diria o poeta Manuel de Barros. Nela estavam as fotos 

                                                             
10 Borboleta é um nome importante no meu percurso acadêmico. Foi o nome que ganhei em uma especialização 

na FIOCRUZ, em 2013, chamada “Ativação dos Processos de Mudança da Formação Superior”. Segui com esse 

nome no mestrado em 2014 e, no doutorado, foi o nome que uma das participantes do coletivo, em sua carta, me 

nomeou.  
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mais marcantes dos encontros: uma caneta de bambu com a marca do coletivo, folhas de 

papel de carta para narrativa do corpo, e um instrutivo que orientava sobre questões éticas que 

devíamos assegurar nas cartas. Questões éticas que estão salvaguardadas e aprovadas pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro conforme parecer 

109.314/2016.  

E por que apostar no recolhimento das memórias corporais e afetivas por meio de 

testemunhos colaborativos? Porque, com eles, afirmo que as memórias educacionais do corpo 

são atualizadas no presente, e podem interferir na produção de coletivos na saúde e na 

reverberação da potência no cuidar. Para entender como se dá essa atualização das marcas no 

presente, é preciso, inicialmente, trazer à luz o que seria a memória em Bergson (2010). Para 

entender a memória, faz-se necessário compreender a ideia de tempo enquanto duração. 

Segundo Bergson, a duração não é um instante que substitui outro, pois, se fosse desse modo, 

só haveria tempo presente, não haveria passado e nem evolução. A duração, para o filósofo, 

“é o progresso contínuo do passado que rói o porvir e incha à medida que avança (2006, p. 

47). A percepção do presente não pode existir sem a lembrança, sendo essa a composição que 

garante a continuidade entre passado e presente (ANDRADE, 2012). O passado tem um poder 

de autoconservação, e ele nos segue a todo instante. Bergson coloca que nossas memórias 

definem: 

o que sentimos, pensamos, quisemos desde nossa primeira infância esta aí, 

debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando a porta da 

consciência que gostaria de deixá-lo de fora (2010, p. 47). 

 

Conforme Deleuze afirma (1969, p. 56), a memória representa o movimento da 

lembrança em vias de atualização, ou seja, as lembranças tendem a se encarnar, fazendo 

pressão para serem recebidas. Desse modo, a tese evoca a lembrança como um movimento de 

produção intensa, como um processo de encarnação. Andrade (2012, p.1) diz que há imagens, 

que agem e sofrem reações, se relacionando entre si no universo, e, portanto, fazendo o 

universo girar através do movimento que elas produzem. Quanto ao movimento, Bergson 

coloca: 

Percebo bem de que maneira as imagens exteriores influem sobre a imagem 

que chamo meu corpo: elas lhe transmitem movimento. E vejo também de 

que maneira este corpo influi sobre as imagens exteriores: ele lhes restitui 

movimento (2010, p. 14). 
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A ideia de rememorar afetos através de imagens fotográficas objetivou extrair um 

dado pensamento capaz de se desdobrar em argumentos, conceitos e, assim, estabelecer 

deslizamentos de sentido entre passado e presente. A atualização das memórias corporais 

através da imagem presente na fotografia guarda relação com o que Bergson entende como 

imagem: 

uma certa existência que é mais do que aquilo que o idealista chama uma 

representação, porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa – 

uma existência situada a meio caminho entre a "coisa" e a "representação" 

(2010, p. 2). 

 

Desse modo, na construção da com-posição que trata da “Atualização de Marcas 

Corporais e Afecções Coletivas”, a fotografia se tornou uma imagem potente para dar conta 

das marcas trazidas pela educação. No corpo, as imagens podem reconstituir movimentos ao 

acionar o campo da afecção sob a forma de imagens-movimentos como diz Deleuze: “Não há 

dualidade entre a imagem e o movimento, como se a imagem estivesse na consciência e o 

movimento nas coisas. [...] A verdadeira unidade da experiência é a imagem movimento” 

(1999, p. 4). 

Além das memórias, marcas e atualizações corporais e coletivas, um outro modo de 

estar no campo foi o da espreita e, para isso, foi preciso deixar passar forças de carrapatas e 

devires. Parece curioso, mas foi com o carrapato de Deleuze que aprendi sobre coletivos. 

“Anátema”, diriam os religiosos. “Viés, vício, sinergismo”, diria a ciência cartesiana. 

“Contaminação”, diria a enfermagem. Um corpo-carrapata. Um animal doméstico não-

familiar, um tanto quanto desprezível. Um corpo repugnante para alguns, porém, 

parafraseando Deleuze, o que me toca em um animal é que todo animal tem um mundo 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997).  

Entrar nesses mundos, pela via do encontro, do relacionar-se, expandir-se e do 

proliferar os mundos, foi o princípio interno de funcionamento do corpo em transmutação 

coletiva. Descolar fios do próprio corpo, do domínio do ter que e do dever de pesquisar, 

conforme caminhos já percorridos com métodos científicos previamente determinados, não 

foi fácil. Sair do dito, do visto, do esperado, do conhecido, e perguntar o que pode o corpo-

pesquisadora no encontro com outros corpos exigiu aventura, desterritorialização, 

descolonização da própria ciência.  

Foi assim que meu corpo foi se abrindo às experiências em cada encontro à medida 

que aprendi com ela, a carrapata, o modo da espreita. Embora a carrapata seja 
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anatomicamente inadequada (cega, surda e sem paladar) – segundo o funcionamento corporal 

maquínico de René Descartes –, ela tem em si uma expressão de um tegumento sensível aos 

afetos, o que o faz se relacionar o tempo todo com o vivo: luz, suor e sangue quente. Deleuze, 

para explicar o que vem a ser o mundo próprio do carrapato diz: o carrapato, ao nascer, fica 

completamente exposto à luz do sol; quando afetado pela luz, ele inicia sua longa corrida na 

árvore em busca de galhos mais elevados, permanecendo nesse estado por muitos e muitos 

anos. Logo, ao perceber, de repente, que algum animal de sangue quente e exalando suor se 

aproxima... tibum! Ele se joga, cai. Se ele acerta o pulo, o encontro-composição acontece; ele, 

então, crava os ferrões. Se ele não acerta o pulo, volta à caminhada rumo aos galhos 

novamente (DELEUZE, 2001). 

A existência da carrapata nos mostra algumas coisas: um corpo afetivo, um mundo 

próprio e uma natureza que se arrisca, É, por isso, altamente pedagógico. Foi com essa 

“carrapatogia” que aprendi a me lançar nos encontros, nos sangues quentes deste coletivo.  

O processo de construção do coletivo foi, dentro do conceito de corpo de Espinosa, 

gerado na lentidão. Uma velocidade própria da existência. Nem mais, nem menos. Apesar de 

lentidão, não significa dizer que foi construído sem explosão, sem tensão, sem ebulição dos 

afetos. Se, por um lado, a carrapata de Deleuze me ensinou a me jogar nos encontros, a 

pororoca de Abrahão (2004) me ajudou a compreender de dentro do coletivo, o estrondo do 

encontro entre os “sangues quentes”, as forças intensas e extensas dos diferentes elementos 

heterogêneos que atravessam os novos territórios existenciais produzidos. O efeito pororoca 

explode na capacidade de produzir mudanças como uma dobra que se forma na contramão das 

forças, produzindo em si mesma outra dobra, portanto, outra força. Dessa maneira, os corpos 

foram se juntando, saltando uns sobre os outros como as carrapatas de Deleuze, produzindo 

um potente estrondo no encontro como na pororoca de Abrahão. Assim, os encontros do 

coletivo foram se perfazendo e juntando paulatinamente cada vez mais corpos, compondo 

uma multidão. 
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5.2. TRAÇO ESQUIZO NA CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS: 

ESQUIZONARRATIVAS COLABORATIVAS 

 

Para fazer da experiência algo comunicável, utilizei o que nesta tese chamo de 

esquizonarrativas colaborativas, isto é, uma força artesanal de comunicação pelas 

intensidades. A justaposição entre o traço esquizo e a narrativa foi um modo encontrado para 

intercambiar as experiências vividas na vida coletiva por meio de escuta, escrita, cartas, 

fotografias, memórias, afetos, colaboração. A narrativa é da esfera do discurso vivo e não da 

verdade pura, pois contém em si as marcas, os vestígios e as atualizações da vida da 

narradora, da mesma forma que o vaso tem, em seu corpo, a marca do encontro com o oleiro.   

Nesta escrita, a narrativa aliada ao traço esquizo impede que a experiência vire uma 

informação e que venha acompanhada de uma explicação, uma análise possível. Benjamin 

(1994) coloca que metade da arte da narrativa está em evitar explicação. Uma forma artesanal 

de comunicar por meio de narrativas traz consigo a potência e a sensibilidade das experiências 

coletivas e suspende a dimensão utilitária dos escritos acadêmicos. A esquizonarrativa 

colaborativa concedeu liberdade ao coletivo de interpretação dos seus próprios 

acontecimentos atingindo uma dimensão que nunca se adequaria aos métodos analíticos 

tradicionais, métodos cujos objetivos seriam tão somente os de reconhecer o sentido e o 

significado por meio de interpretações de práticas discursivas do outro. Caberia à 

pesquisadora o poder da interpretação dos acontecimentos na vida da outra num recorte 

temporal, sistemático e pragmático. Seria colocar, em uma determinada forma, o que se diz, o 

que se vive. Prefiro que cada corpo fale por si, por suas marcas e memórias. No decorrer da 

pesquisa, convidei as participantes a escrever comigo as suas próprias histórias por meio de 

cartas. Na pesquisa, entendi que não poderia falar por elas. Recuso-me a traduzi-las, analisá-

las, objetificá-las. Os objetos tornaram-se intensamente grandes amigas as quais quero 

corresponder sempre.  

Para a escrita das cartas foi necessário um reencontro. Estávamos há mais de um ano 

sem nos encontrar, já que a nova gestão desacreditou e impossibilitou a continuidade do 

espaço coletivo no interior do âmbito institucional. Não daria para, de dentro do estado, 

representado pela nova gestão municipal, continuar a produzir o espaço coletivo. Nossas 

forças foram minadas apesar dos esforços de manter o coletivo atuante. Os encontros 

aconteceram de forma individual, como aconteciam no início do EPensando (FIGUEIREDO, 

2014), em locais não institucionalizados, “fora” do Estado, nas casas, em cafés, padarias, 
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lanchonetes etc. Nos encontros, ofereci, como um presente, a caixa de memórias. No interior 

da caixa, além dos itens citados acima, havia também um instrutivo para escrita das 

narrativas. Nesse instrutivo eu dizia: 

Queridas(os) foram dois anos e três meses que estivemos juntos, numa 

verdadeira produção coletiva em que o AFETO foi (e continua sendo) a 

nossa liga. 

Sei que no nosso corpo e na nossa memória os encontros continuam (re) 

existindo e seus efeitos não cessarão, levaremos as marcas desses encontros 

onde quer que estejamos. 

Tudo começou num encontro, numa roda e pouco a pouco, outros encontros, 

outras rodas. Outras pessoas foram integrando e construindo um terreno 

bastante fértil na educação permanente em saúde de nosso município. 

Circularam afetos, comidas, conhecimentos, artes, danças, poesias, canções, 

talentos, diferenças, saberes sobre o trabalho em saúde com vistas de pontos 

e pontos de vistas diferentes.  

Com muito carinho, te convido a eternizar os encontros que tivemos no 

coletivo EPensando. O convite é para que você escreva uma CARTA 

SOBRE O COLETIVO. Isto, é, como os encontros te marcaram, como você 

vê e percebe o que produzimos JUNTOS.  

As fotos podem te ajudar a trazer a memória, os fatos que te tocaram, que 

produziram em você afetos de alegria. Pode lembrar-se de um encontro ou 

dos encontros, o que vier a sua mente, escreva! A ideia é criar por meio de 

CARTAS uma memória do que vivemos.  

 

 Interessante notar que as integrantes do coletivo não se reuniam há mais de um ano, 

mas, na escrita das cartas, o coletivo estava vivo, atual. A experiência coletiva não se perdeu. 

Está ali, guardada e protegida pelo corpo. Nota-se que a questão do tempo na 

esquizonarrativa colaborativa não é uma limitação, não é como uma informação qualquer que 

tem data de validade. Conforme afirma Benjamin: “A informação só tem valor no momento 

que é nova” (1994). Numa pesquisa cujo método é a informação, a explicação, a interpretação 

dessa informação é uma verdade produzida com tempo para morrer. Isto é, a produção 

acadêmica exige atualidade, novidade, exige o tempo presente para ser validada como fonte 

de conhecimento. Nossos artigos ficam obsoletos, pois já não servem para serem 

referenciados. A narrativa é o inverso. Ela tem um poder de conservação de suas forças, de se 

sustentar no fluxo do que foi dito. Cada história narrada, cada encontro vivido ecoa e se 

atualiza através dos tempos, dos corpos. Um corpo marcado é um corpo que produzirá 

atualizações dessas marcas sempre. Por fim, além da relação com o tempo, a narrativa é de 

suma potência para a proliferação de marcas da vida coletiva, posto que a narradora tem suas 

raízes nas camadas artesanais, ou seja, na experiência coletiva de se viver.  
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6.  COM-POSIÇÃO MEMÓRIAS COLETIVAS E NARRATIVAS 

SOLIDÁRIAS 

 

Falar sobre si é falar sobre a experiência vivida, é ouvir-se também. Com isso, o ato de 

contar o vivido tem repercussões não só sobre o outro, sobretudo, sobre a qualidade da 

reflexão e da compreensão que tem de si mesmo. Trazer à superfície as marcas, as afetações, 

os encontros das pessoas por suas próprias vozes e, até mesmo, seus silêncios é ter a 

oportunidade de criar – no meio dessa ciência, que insiste em separar o objeto do sujeito – um 

novo modo de se produzir conhecimento, um saber artesanal por meio da relação entre 

experiência e palavra. Não mais um conhecimento genial, de um alguém iluminado. É, 

sobretudo, um conhecimento comum, de qualquer um, uma certa aprendizagem construída 

coletivamente, solidariamente numa composição afetiva, cognitiva, social, estética. A 

esquizonarrativa colaborativa é, pois, uma autoformação que se dá por meio de uma 

autoreflexão. Uma certa generosidade de compartilhamento do vivido. 

Os encontros no EPensando mobilizaram um modo circular de educação, de forma 

colaborativa, partilhamos músculos, mãos, vozes, sentidos, pés, pensamentos, abraços, 

respiros, suspiros e arrepios pela pausa, pelo encontro com o outro. Umas partilharam suas 

vozes, outras, seus corpos; umas, seus afetos, outras, suas experiências; umas dividiram seus 

gritos, suas maneiras de viver, outras, seus modos de ver o mundo. Um encontro é como uma 

poesia... Vamos integrando afetos, transpirando palavras, fazendo encontros, compondo 

corpos. Sobre o corpo-encontro, reflito: 

Pro encontro precisa de corpo?  

 

Que corpo se produz num encontro? 

 

Que encontro produz um corpo? 

 

O que acontece ao corpo quando se encontra? 

 

Uma palavra seria um corpo? 

Uma poesia seria um encontro? 

 

O que acontece quando a poesia se encontra com o corpo? 
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Uma corpoesia?  

Uma corposiçao? 

 

Encontro-corpo-poesia. 

 

Nem eu sabia 

Em que daria 

 

Se deu em encontro, 

 

Daria em poesia. 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

 Através da comunhão de corpos e experiências de forma coletiva essa com-posição 

foi desenhada. A propósito, essa com-posição abrange três dimensões: a primeira delas é a 

indissociabilidade da experiência corporal e afetiva na produção de conhecimentos; a segunda 

é da aprendizagem colaborativa como pausa no cotidiano do trabalho; e a ultima é a expressão 

dessas histórias narradas pelas participantes como sendo importante política e 

epistemologicamente para o campo da saúde. Desse modo, destaco que a leitura das cartas e a 

análise são da leitora, pois o conhecimento desta tese não se esgota em palavras e nem 

termina com o ponto final. Termina em reticências para que a leitora construa para si novas 

relações, novos pensamentos, novos des-caminhos... 

Mais do que uma prestação de contas do processo vivido, trata-se de dar rosto, voz e 

pele às experiências de cada uma, posto que o coletivo no processo de ser se tornou 

impessoal, desapegou-se da identidade, da profissão e da composição estabelecida em um 

quadrilátero como demonstra Ceccim e Feuerwerker (2004) em sua obra. Sei bem que 

escrever é um esforço físico, corporal, como aquele esforço que os músculos fazem quando 

dançamos, caminhamos ou nos movemos. A interação entre a palavra e o afeto, entre a 

palavra e a experiência, entre a palavra e o encontro diz da interação entre a palavra e o corpo, 

entre o corpo e a palavra. Então, como atravessar a fronteira entre a experiência e a escrita? 

Cada uma das participantes, com os recursos que tinha, deixou um pouco de si nestas linhas.  

Esta com-posição é um encontro com as experiências e os modos como essas experiências se 

encarnaram em palavras.  
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Carta de um trabalhador da gestão  
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Carta de uma trabalhadora da Atenção 
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Carta de uma trabalhadora da Atenção 
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Carta de uma trabalhadora da Atenção 

 

 



143 
 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 



147 
 

Carta de uma usuária do SUS 
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Carta de uma trabalhadora da Atenção e docente local 
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Carta de uma usuária do SUS 
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Carta de um trabalhador da Atenção  
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Carta de um trabalhador da Atenção 
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Carta de uma trabalhadora da Atenção e docente local 
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Carta de uma usuária do SUS 
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7. COM-POSIÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UMA 

POLÍTICA DE AFIRMAÇÃO DO COMUM 

 

A EPS, objeto de pesquisa da presente tese, faz parte de uma política pública brasileira 

denominada Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) instituída pela 

Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007). Esta política está em 

constante processo de produção, de disputa, de tensão, com diferentes atrizes operando sobre 

as linhas de forças que constituem a legislação brasileira em saúde. Foi nesse campo de 

disputa que a pesquisa adentrou, pela rachadura, lá no micro, no cotidiano, lugar onde a 

prática profissional e os encontros acontecem. Justamente no espaço em que a política se 

expressa nos coletivos que andei.  

A EPS no Brasil, desde que se tornou uma política, tem sido considerada uma 

estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadoras. Tal proposta tem 

exigido um movimento que se caracteriza por conter certo tensionamento dos modelos 

educativos e das práticas pedagógicas, já que vocaliza uma inversão da ordem do ensino-

aprendizagem, em que o trabalho deve ser fonte produtora de conhecimento e a trabalhadora 

de saúde protagonista da sua própria formação e gerente das informações no dia a dia do 

trabalho (KOERICH; ERDMANN, 2016). Isso significa dizer que está na mão da 

trabalhadora mudar a instituição, os modos de produzir saúde e de pensar o trabalho. As novas 

diretrizes políticas que colocaram o trabalho e a trabalhadora no centro do debate do campo 

educacional reivindicaram dessas atrizes corpos capazes de: problematizar o cotidiano, 

solucionar problemas, analisar criticamente o processo de trabalho; de se coletivizar, de se 

autogerir e de transformar a realidade em que estão inseridos (GOMES et al., 2016). Dessa 

maneira, apresenta-se a política, oriunda de críticas ao modelo de educação continuada 

(capacitações pontuais), da forma verticalizada dos programas pedagógicos, do 

distanciamento da realidade dos serviços de saúde e do favorecimento da histórica separação 

entre ensino e serviço.  

Considerando a EP (Educação Permanente) no campo da saúde brasileira, nota-se 

que se trata de um movimento recente. Ao observarmos experiências anteriores à brasileira 

com EP em outros campos, percebe-se que a educação, há algum tempo, é tida como uma 

necessidade sem um fim. Condorcet, um dos filósofos que idealizaram a Revolução Francesa, 

por exemplo, fez a seguinte proposta: “a instrução não deveria abandonar os indivíduos no 

momento em que saem da escola, deveria abranger todas as idades já que não há idade em que 

não seja útil e possível aprender” (TRICOT, 1973 Apud GADOTTI, 1984, p.59, grifo nosso). 
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As semânticas de utilidade e possibilidade concedidas ao “aprender” são especialmente 

reforçadas pelo capitalismo. Tanto que a referida citação se aproxima da ideia de uma cena 

bem inquietante: a de um burro tentando pegar a cenoura que jamais obterá. Afinal, o burro 

está seguindo uma ilusão: a cenoura é apenas um modo de fazê-lo caminhar, prosseguir. De 

modo semelhante, a proposta de uma educação que não tem um fim é bastante atrativa, pois 

constitui o sentido de se educar uma pessoa para que ela seja alfabetizada, profissionalizada, 

rentável e produtiva por toda a vida.  

À guisa de ilustração, Pierre Arents, ao realizar um projeto de reforma do ensino na 

França no ano de 1955, coloca a educação permanente no sentido de mero apoio (“ajuda”), 

quando diz:  

Educação permanente deve ser entendida não no sentido de que os homens 

do nosso tempo têm necessidade de serem conduzidos, mas no sentido de 

que tem necessidade de serem ajudados a atuar e a agir num mundo 

complexo e móvel (Apud ANTUNES, 1976, p. 380, grifo nosso). 

 

Assim, como no campo da educação, a EP se apresenta no cenário da saúde apenas 

como certa “ajuda” ao mundo do trabalho com a proposta de trazer para o campo de ensino as 

trabalhadoras da atenção, e de promover o encontro destas com gestoras, docentes e usuárias 

dos serviços de saúde. Mais uma vez, a imagem do burro se apresenta. Notadamente essa 

proposta gera a sensação de uma educação inalcançável, utópica. O excesso de idealismo que 

a política de EPS prega faz surgir “cenouras” inatingíveis. Como exemplo disso, a proposta de 

uma ruptura com a lógica da compra e pagamento de produtos e procedimentos educacionais 

que tal política traz. Ao mesmo tempo em que a política faz dessa ruptura um objetivo a ser 

alcançado, delega às Comissões de Integração Ensino e Serviço (CIES)11 a construção do 

Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde (PAREPS) com atividades que 

exigem: duração; cronograma de execução; plano de metas/indicadores rígidos; resultados 

esperados; planilha de custos, cronograma de execução financeira; licitação de empresas etc. 

Não seria isso uma incoerência no interior da própria política já que se trata de uma espécie de 

compra e pagamento pelo serviço educacional? Não abandonamos a organização, o 

planejamento, mas devemos pensar se o plano não propiciaria certa tendência das CIES em 

atuar por meio de cursos, cuja lógica é de começo e fim, ao invés de fortalecer a 

sustentabilidade e a permanência das estratégias educativas que criassem espaços de 

                                                             
11 Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) são instancias colegiadas responsáveis por 

instituir o processo de planejamento regional para a Educação Permanente em Saúde (EPS) com definição de 

prioridades para qualificar o processo de regionalização. 
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encontros para as trabalhadoras ao longo do tempo, já que a ideia é permanência. Comumente 

fico elucubrando se o Estado conseguiria sustentar os efeitos da EPS no cotidiano das equipes 

de saúde e da gestão. Isso significaria conceder poder e autonomia à trabalhadora. Ao mesmo 

tempo em que se idealiza o coletivo, criam-se normas rígidas para seu funcionamento, como é 

o caso da CIES.  

Outra aposta da referida política é a de ruptura com o sistema verticalizado dos 

serviços para trabalhar com a ideia de rede, de integração. Como trabalhar na horizontalidade 

se a verticalização da gestão dos serviços e da própria política faz persistir um modo 

centralizado de formulação e proposição de projetos? A suposta integração estaria sufocada, 

visto que esteja inserida frequentemente em um cenário conservador. Cenário este com 

predomínio da gestão do trabalho, intoxicado pelo excesso de ciência, de produção, de 

controle e, por isso, pouco flexível e impermeável a aspectos criativos, espontâneos, 

relacionais, afetivos no cotidiano das trabalhadoras. Não seriam essas as estruturas da política 

de EPS que obstruem e corrompem o desenvolvimento do comum e enfraquecem as potências 

coletivas? 

Toda essa construção ideológica e teórica não avançou no sentido do como fazer. 

Como construir coletivos, no interior dos serviços de saúde, de modo a alterar radicalmente o 

corpo-costume da trabalhadora num processo educacional com base escolar cuja expectativa é 

sempre a de receber um conhecimento pronto? Como se produz coletivos, no interior de 

serviços, que são geridos sobre uma lógica controladora e autoritária do poder que governa 

pela força de apagar os corpos e que, ao mesmo tempo, exige deles produtividade? Como 

produzir coletivos se o Estado que apresenta uma política de inclusão da trabalhadora teme a 

formação de multidão12 pois a considera perigosa, ameaçadora? Como dividir o poder com a 

multidão?  

Uma aposta política na construção do comum e da multidão significa dizer que se 

almeja democracia e autonomia. Contudo, de que forma isso pode se dar se o próprio Estado 

teme o poder de rebelião da trabalhadora?  

Não se pode afirmar que a política de EPS, no processo de disputa educacional, é uma 

grande produtora de “cenouras” se não tivesse produzido dois movimentos: a busca na 

literatura científica por relatos de implementação e desenvolvimento da EPS a partir de em 

experiências regionais e municipais brasileiras, e a experimentação com a criação de coletivos 

de EPS em um município.  

                                                             
12 A multidão são os mecanismos pelos quais os corpos singulares possam compor juntos um poder comum 

(HARDT; NEGRI, 2016).  
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7.1. A EPS NA PERSPECTIVA DA LITERATURA CIENTÍFICA: ILUSÃO 

OU REALIDADE? 

 

Passados mais de dez anos da publicação da PNEPS, a literatura começa a mostrar 

grandes dificuldades para a EPS existir e se sustentar no cotidiano dos serviços de saúde. A 

proposta deste levantamento envolve uma tentativa de compreender, no interior da 

engrenagem científica, se os coletivos da EPS existem e como existem.  

Para responder a questão, realizei uma busca englobando o período de setembro a 

outubro de 2017 nos bancos de dados: 

a) Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 

b) Public Medline (PubMed); 

c) Biblioteca Virtual em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (BVS-FIOCRUZ); 

d) Scopus Info Site (Scopus).  

A pesquisa foi orientada a partir das questões: Como vêm sendo operacionalizada a 

Educação Permanente em Saúde nos cenários de prática brasileiros? E como as atrizes que 

dela participam têm sustentado a EPS como modelo de formação?  

Os artigos foram selecionados a partir dos critérios a seguir:  

a) Artigos qualitativos e quantitativos que tratavam de experiências regionais e/ou 

municipais brasileiras com implantação de espaços de EPS;  

b) Estudos publicados no intervalo temporal de 2007 a 2017 (considerando o marco 

político no ano de 2007 mediante revisão e publicação da PNEPS); 

c) Trabalhos completos publicados nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. No 

PubMed foram incluídos estudos categorizados como free full text.  

Para exclusão dos trabalhos, consideraram-se os seguintes critérios: estudos 

duplicados; estudos de reflexão teórica que não abarcassem o processo de operacionalização 

de EPS no campo de prática em saúde brasileira; revisões de literatura; e estudos voltados 

para análises da educação continuada.  

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, para a amostra final do estudo, 

foram selecionados oito artigos. Considerando o período temporal das buscas, tal achado 

mostra dois problemas: ou a política não se sustenta na realidade – e por isso não se escreve 

sobre as experiências – ou as bases científicas as desconsideram antes mesmo de serem 

publicadas por não reconhecer a prática como lugar de produção de conhecimento.  
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Destarte, no número reduzido de estudos encontrados, nota-se que a PNEPS atuou 

pouco. E, dessa maneira, tem encontrado barreiras para estabelecer a EPS como principal 

estratégia de formação. Em recente estudo sobre a avaliação da PNEPS, foram apontadas 

críticas quanto ao fato de a maioria das ofertas de EPS se apresentarem no formato de cursos, 

o que mostra a necessidade de se rever a implementação das ações de EPS nas realidades 

locais (GOMES et al., 2016).  

Os estudos destacam que o conceito da EPS ainda permanece confuso para as 

trabalhadoras. Em alguns casos, essas pessoas a compreendem como cursos ou capacitações, 

enquanto que, em outros, acredita-se que a proposta envolve promover transformações nas 

práticas cotidianas. Umas não percebem o próprio espaço de trabalho como possibilidade de 

reflexão sobre suas ações, e outras consideram o espaço do trabalho como potencial educativo 

(WEIGELT, 2015). 

Desse modo, percebo que uma política que pretende fazer rupturas hegemônicas está 

dividida em seus interesses, pois no lugar de romper, acaba por fortalecer o controle e os 

formatos. Ela mantém a mesma receita e modo de construir a educação no campo da saúde 

como aquela de sessenta anos atrás. Talvez essa confusão de termos percebida pelas 

trabalhadoras seja justamente por uma incapacidade de se produzir rupturas radicais, por uma 

criação de ilusões, de ideias inadequadas e confusas nas profissionais envolvidas que se 

percebem entre a liberdade e o controle, entre a voz e o silêncio. Entre o desejo de realizar e a 

impossibilidade de manter os espaços de encontros vivos.  

Como exemplo, a trabalhadora de uma unidade de atenção básica que deseja realizar 

encontros de EPS reunindo outras trabalhadoras pode, muitas vezes, se sentir constrangida ao 

ter que interromper o atendimento para participar do encontro. Também pode: ser inibida por 

não atingir as metas de atendimento, ficar temerosa e se sentir perseguida caso a roda 

problematize e tencione temas relacionados à gestão e ao trabalho. Nesse contexto, os cursos 

são mais atrativos e menos problemáticos. Da mesma forma, são, ainda, mais adequados ao 

tempo e à maquinaria do Estado que pretende sujeitos com subjetividades alinhadas. 

Comumente não resvalam em conflitos, e não dão abertura para processos relacionais, pois o 

tempo é medido, programado para as não-relações para que nada aconteça, conforme 

colocado por Bondía (2002; 2011). Por sua vez, a lógica de cursos produz um movimento 

contrário, de baixa de coletivos, de crise do comum, da despotencialização da multidão, pois 

tem se caracterizado pela realização de capacitações pontuais, na sua maioria de caráter 

centralizado, com conteúdo padronizado e categorias profissionais específicas.  
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O levantamento de experiências brasileiras com encontros me levou a refletir que a 

EPS, tal como está prevista pela PNEPS, isto é, uma educação mais relacional, contra-

hegemônica, problematizadora, transformadora, interessada na vida e na experiência das 

pessoas, não se sustenta, pois não consegue ser capaz de produzir no interior da engrenagem 

e, a partir dela, coletivos fortes, conatus potente. A maioria das experiências encontradas e 

tidas como EPS foram, muitas vezes, projetos de inclusão digital, oferta de cursos de 

formação em nível elementar, técnico e de especialização, capacitações e cursos na 

modalidade a distância característicos da educação continuada. Uma das barreiras 

apresentadas pelas autoras reside no segmento gestão municipal, pela pouca articulação do 

segmento gestor com as demais (trabalhadora, usuária, em formação) e, principalmente, pela 

pouca participação das gestoras, pela incompreensão acerca da dinâmica da política de EPS e 

pelo desconhecimento do que a potência de um conatus coletivo pode gerar no próprio 

trabalho. Por outro lado, também podem exercer o poder para obrigar as trabalhadoras a 

participarem de cursos e desestimular os coletivos que se formam no interior dos serviços por 

receio do compartilhamento do poder.  

Autoras apontam que o comprometimento das gestoras com a política constitui uma 

das condições fundamentais para continuidade e sustentabilidade da EPS (PERES et al., 

2016), mas é preciso salientar que a efetivação de espaços para encontros nos cenários de 

prática depende não só da gestora. Depende, sobretudo, da participação e implicação conjunta 

de outras atrizes e segmentos do campo da saúde (MERHY, 2005).  

Os estudos apresentaram algumas dificuldades vivenciadas pelas trabalhadoras para 

participarem e promoverem os encontros, sendo elas: ausência de substituto no setor; 

necessidade de desmarcar a agenda de usuárias; demandas de trabalho da unidade de saúde; e 

incompatibilidade de horário. Outros apontamentos foram feitos em relação à baixa 

resolubilidade de alguns encontros de EPS e, inclusive, desconfortos gerados pela discussão 

sobre o trabalho. A pesquisa mostra que, embora algumas ações voltadas para a EPS tenham 

alcançado resultados positivos, houve baixa participação das servidoras. Observando todas 

essas problemáticas, cabe a pergunta: será que realmente é desejo do Estado viabilizar a EPS 

no cotidiano? Tais problemas seriam impossíveis de resolver? 

Interessante perceber que os resultados desta busca coadunam com a experiência que 

tive na construção de espaços coletivos em um município do Rio de Janeiro. Primeiro pela 

persistência de um modo de educar que não é mais compatível com a dinâmica de vida que 

temos atualmente: dos infindáveis cursos de capacitação e necessidade premente de 
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“reciclagem” da trabalhadora, como se os problemas fossem culpa dela e as soluções, 

também. Depois, pela dificuldade que tive com a gestão para entender que era necessário 

“soltar a corda do pescoço” da trabalhadora, que era necessário se desvincular da ideia de 

utilidade, tempo e resultados imediatos para entender a EPS como um processo vivo, que só 

se dá na liberdade de falar e existir das pessoas. Liberdade com constrangimento não é 

liberdade, é servidão. Gestora, deixem os corpos livres! 

 A terceira dificuldade foi na própria mobilização desta trabalhadora para que criasse 

para si zonas de alegria, autonomia e liberdade. Espaços para o pensamento, para o encontro, 

para o cuidado de si. Tais achados na literatura associados a minha experiência com 

construção de coletivos suscitaram algumas questões: como produzir nas pessoas desejo por 

esses espaços dentro do trabalho? Uma metodologia seria suficiente? Uma política seria o 

bastante? Quais temas e recursos despertariam a vontade de estar junto? Como, de dentro da 

engrenagem produtiva, podemos construir coletivos? E se subtraíssemos a ideia de 

permanência (pensamento fixo numa temporalidade) e de utilidade (finalidade educacional) e 

deixássemos os corpos livres para nos educarmos pelo encontro? Como fazer isso? Como 

alcançar a ética da liberdade a partir da ideia da construção do comum? 

 

7.2. EXPERIMENTAÇÃO COM MOVIMENTOS DEMOCRÁTICOS E 

PRÁTICAS DA MULTIDÃO: IMPLICAÇÃO DE UMA ENFERMEIRA 

FAZEDORA DE ENCONTROS.  

 

Após ter feito todo esse percurso no interior de uma ciência legitimamente autorizada, 

resolvi caminhar, ver com meus próprios olhos, sentir com a minha pele como é efetivamente 

ser fazedora de coletivos, e descobrir como se dá a criação de comuns em pleno movimento 

de aprender e inventar formas de autogoverno.  

Nessa com-posição, a ideia do comum parte de uma associação de potências 

individuais que ora se compõem, ora não. Um processo natural e indefinido próprio da 

natureza dos afetos, uma vez que eles vão se afirmando na experiência do encontro numa 

potência comum. Esse movimento de associação de potências comuns se deu no ano de 2014 

quando, como enfermeira, iniciei meu caminho na pesquisa ainda no mestrado. Inicialmente 

foi um processo solitário, em busca de entender como a gestão do município estava operando 

seus processos coletivos e como as trabalhadoras se organizavam diante disto. Muito movida 
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pela paixão pela EPS (pela possibilidade de criar coletivos) fui adentrando os espaços, os 

serviços de saúde, os grupos, as redes, as instituições e me encontrando com pessoas (SOUZA 

et al., 2016).  Não se tratava de alguém externo com um conhecimento acadêmico. Era eu, 

mulher, enfermeira, pesquisadora, servidora municipal. Não havia posição externa, um “fora 

de”. A pesquisa deixou de ser racional, sistemática, acadêmica e passou a ser afetiva, 

implicada, com profundo pertencimento. Penso que só assim seria possível ver o que vi, sentir 

o que senti. Era um afeto comum que me ligava àquelas pessoas.  

De encontro em encontro, um coletivo foi se formando. O primeiro se deu com um 

gestor do setor de controle e avaliação da secretaria municipal de saúde que também estava 

apaixonado pela possibilidade da existência da EPS no município. Assim como eu, um 

sonhador que lia a política e se encantava. E vislumbrava realmente uma possibilidade de 

mudança institucional, de contribuir para a transformação dos serviços de saúde e de 

desenvolvimento permanente das trabalhadoras do município por meio dos coletivos. Algo 

romântico mesmo, quase poético. Fomos embalados por essa inspiração, que mais parecia ser 

uma “pororoca afetiva”13. Estávamos mexidos, afetados uma com a outra. Logo, esse 

encontro me levou a outros. Nesse ínterim, as portas da instituição foram se abrindo, e fomos 

alcançando concessões da gestão central. Naturalmente em meio a muitas disputas, lutas e 

resistências.  

Não se tratava de uma missão dada por uma gestora, posto que uma mobilização se 

constituiu iniciada com uma pesquisa e que, gradativamente, foi se encontrando com o desejo 

das trabalhadoras e usuárias do município. Desse modo, se tornou inevitável organizar um 

encontro maior, no sentido do espaço físico e número de participantes. Em princípio, julguei 

que não seria possível a criação de coletivos, pois percebia certa cultura de isolamento das 

envolvidas, além de muita resistência à gestão da época. Cada sujeito pertencia a uma 

“caixinha”. Caixinha do serviço social, caixinha da enfermagem, da medicina, da saúde 

mental, da atenção básica em saúde, da atenção hospitalar, da gestão, das usuárias etc. 

Ao topar entrar na pororoca afetiva, além da incredulidade em mim, havia o medo. 

Medo de ficar exposta no município, receio dos encontros repercutirem mal. Contudo, além 

do medo, havia esperança. Em Espinosa, esses afetos andam juntos e se retroalimentam.  Não 

há medo sem esperança e nem esperança que não contenha o medo. Afinal, eu estava na 

posição de pesquisadora e enfermeira da saúde ao mesmo tempo. Aos poucos, os encontros 

                                                             
13 Processo de subjetivação que se estabelece, a partir das forças intensas e extensas dos diferentes elementos 

heterogêneos que transitam durante o encontro e os novos territórios existenciais produzidos. 
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informais que aconteciam na rodoviária passaram a se compor como encontros necessários, 

um certo enraizamento foi acontecendo (FIGUEIREDO et al., 2018). Assemelhava-se a uma 

mandala que ia se alargando aos poucos e, de dentro para fora, ia se compondo com outros 

corpos possíveis.  

Os primeiros encontros foram angustiantes e, ao mesmo tempo, potentes. Angustiantes 

pelo baixo número de participantes (eu estava presa na lógica produtiva), e potentes porque 

percebia, nas poucas que participavam, um certo fortalecimento. Algo acontecia no encontro 

que gerava potência. No fundo, eu sentia que havia a emergência do sensível naquele 

processo educativo. Passava em mim uma força. Espinosa chamaria de conatus. Não era o 

tema que fazia isso comigo, com elas, conosco. Não era um método novo. Subtraí a 

finalidade. Subtraí o lugar da professora. E, ainda, aquele modelo de educar pastoral, 

religioso, supersticioso. E isso foi muito difícil para mim. Era o sagrado das pessoas que 

estava em jogo: suas vidas. Sim, era o encontro. Percebi que a força que tem um bom 

encontro ensina mais que dezenas de aulas ou protocolos. A aprendizagem se dava pelo afeto. 

E não era só afeto de alegria, já que afetos tristes também ensinam. Eu sentia as forças dos 

afetos batendo nos corpos. Eu os via circular. Batia sem mãos, batia sem ver, batia sem 

querer. Aprendi a lidar com eles, porque antes os temia – achava que eles estragariam tudo. 

Tentei controlá-los. Mas, quem segura os afetos? Quem os consegue deter? São livres, 

escapam, ou melhor, simplesmente explodem sem esperar. Ao ver os afetos baterem nos 

corpos, tocá-los, percebia uma intensidade que vibrava como num teste de sensação vibratória 

com Diapasão de 128 Hz usado para fazer tremer os corpos dos diabéticos. Tais vibrações 

alteravam as composições, os ritmos corporais, as comunidades de células, fazendo-as entrar 

num outro regime: o sensível. O sensível alargou meus poros, abriu minhas peles.  

Assim fui vendo o comum nascendo, e o corpo coletivo se construindo. Eu estava num 

lugar privilegiado. Inicialmente uma alteração comunitária no meu próprio corpo e, depois, 

veio a composição com outros corpos. Eu estava muito mexida com aquilo tudo e temerosa 

com o que viria a seguir: meu corpo completamente afetado pelas relações.  

O EPensando acabou e o que estou levando dos corpos? Suas intensidades. De Peixe14, 

roubei a ternura, as palavras temperadas de poesia. Quem diria que um dia fosse conhecer um 

gestor tão profundo, tão conhecedor das humanidades. Um gestor economista que, apesar de 

imersa num mundo burocrático e frio, faz de seu trabalho uma paixão, um afeto, uma 

possibilidade de ajudar alguém. Que incrível essa relação de meu corpo com as suas 

                                                             
14 Nome que um participante do coletivo se deu na pesquisa.  
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composições. Um sonhador! As palavras me faltam. Silêncio diante de sua grandeza e 

simplicidade – nosso encontro é sempre poesia.  

Flor Dente-de-Leão, sua aparência é de fragilidade, mas seu interior é uma explosão. 

Estou levando de ti a arte, o compromisso com o trabalho. O seu sagrado é a sua delicadeza 

com a vida, com a minha vida, com as nossas vidas. A generosidade de sua arte me floresce.  

Sobre a participante Bela de Saltos, não conheci ninguém até hoje com a capacidade 

de se articular como ela: uma menina admirável! Possuidora de múltiplas habilidades, de se 

misturar, se integrar, convencer e de realizar coisas. Sua elegância me convoca, com ela vi ser 

possível tantos sonhos. Ela foi abrindo possibilidades como fez Moisés ao abrir o Mar 

Vermelho. Bela abriu o mar para o coletivo passar, abriu-o na força, mas sem deixar de ser 

delicada.  

Tem mais uma companheira que carrego em mim suas marcas. Ela, a “nutri” 

SUSnática, a participante mais engraçada. Aquela que tem um dialeto próprio, que criou para 

si um modo singular de se comunicar. Sua vida é uma potência. Generosa, amável, pessoa que 

dá vontade de levar para casa de tanta meiguice. Outra que aceitou mergulhar no coletivo 

mesmo sendo cooptada pelas forças.  

Este coletivo não seria o mesmo sem esse sotaque, sem essa força feminina de mulher, 

mãe, avó, dona de casa e conselheira de saúde. Quanta coisa me ensinou com sua 

simplicidade. Como cuidou de nós, se preocupou, enfrentou a gestão para que o coletivo 

voltasse. Não conheço ninguém mais apaixonada pelo SUS como ela, a Apaixonada pelo 

SUS! Não faltou a nenhum encontro. Como aprendi contigo e como você me ensinou a ser 

uma profissional melhor, uma pessoa melhor.  

Também não daria para deixar de fora outra figura graciosa: a nossa Flor Girassol 

Baiana. A alegria era sua marca, com um sorriso, um sotaque baiano que atravessava nossos 

corpos em afeto. Roubo de Flor o sorriso largo, a fé na vida. No coletivo, estava enquadrada 

na categoria de usuária, mas, para mim, ela é uma amiga querida. Militou por nós no 

Conselho Municipal de Saúde. Tem minha gratidão.  

Quero também lembrar de um enfermeiro padrão. Ele mistura sensibilidade com 

militância política, um exímio esquerdista: #foratemer, #LulaLivre, ELENÃO. Polêmico e 

afetivo, foi punido, muitas vezes, por se implicar e se jogar nas demandas da profissão. Um 

querido, nosso Djavan da Saúde. Tocava violão e derretia nossos corações.     
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Tem outra pessoa a quem roubei o afeto: Jasmin do Campo. Ela, nossa moça das PICs 

(Práticas Integrativas e Complementares). Delicada e generosa, investiu no coletivo e na sua 

vivacidade. Nossa eterna fornecedora de água, ela matou nossa sede de afeto num terreno 

árido e desértico da saúde. Inesquecível o seu gesto. Aprendo contigo o partilhar, o dividir.  

Tem também uma “psi porreta”, intensa como um vulcão. Difícil de segurar a energia 

toda que estava ali dentro a ponto de vazar em larvas fumegantes. Intensidade em pessoa. 

Coloca a “mão na massa” e faz acontecer. Defensora da saúde mental, tem uma vida que 

contagia a todos, pois com ela não tem tristeza. Roubo de você a Frida Kahlo. Obrigada! 

Outro sujeito da saúde mental que admiro e que compôs com meu corpo foi o nosso 

eterno guardião do tempo, era ele quem zelava pelo tempo na roda para não ultrapassarmos os 

horários e quem tirava as selfies do coletivo. Está em quase todas as fotos. Querido, o jornal 

que criou com as usuárias da saúde mental me move a te ler.  

A Glamourosa da Humanização foi outro corpo que explodiu em mim: forte, fina, 

meio bruta às vezes. Certeira nas palavras, não “levava para casa”. Sorriso grande, mãos à 

obra. Sua elegância e verdade me inspiram. Uma vida de intensa doação no serviço público. 

Meu respeito a sua experiência.  

Nesse coletivo, havia um corpo que me desafiava. Desafiava na aparência, na capa. 

Mulher, mãe, enfermeira, era a Nossa Professora. Inicialmente desconfiei que ela não fosse 

concordar com a loucura deste coletivo por parecer séria demais. Mas lá estava ela em quase 

todos os encontros que tivemos – do primeiro ao último. Achei, de verdade, que ela não se 

integraria àquele movimento. Mas ela integrou, se misturou e fez história conosco. Minha 

admiração e respeito ao seu saber. Enfermeira respeitada no município, essa profissional tinha 

estrada na formação. Carrego comigo sua seriedade no trabalho, na vida. Seriedade no sentido 

de compromisso com o que faz e com o que é. Enfermeira valiosa!  

Além destes nomes, carrego em meus corpos outros muitos corpos que passaram pelo 

coletivo. Foram inúmeros, e todos, de alguma maneira, compuseram o EPensando. Fizeram 

acontecer o nosso grupo, no qual uma comunidade surgiu. O corpo indivíduo, repartido, 

isolado, encerrado em si mesmo se deslocou. Tornou-se coletivo. Então, uma experiência 

corporal com o espaço, com os corpos, com os afetos aconteceram em mim. Encontros com 

os outros de mim e com outros de si mesmos.  
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Eram tantas pessoas diferentes e tantos afetos envolvidos que, quando nos reuníamos, 

eu as via. Eu via os afetos. No circular da roda, eles batiam de um corpo a outro e posso dizer 

que: 

Quando os corpos se encontram 

As forças são sentidas 

Sinto o pulsar da vida 

 

A vibração das vozes 

As micropartículas  imateriais que se agitam 

Vejo a força do afeto circular, dançar, se movimentar de um lugar a outro.  

 

Bate sensível aqui, bate intenso ali, bate doendo acolá, bate ardendo, bate 

movendo...  

 

Bate, bate, bate.  

 

No circular de um coletivo. 

Os afetos batem. 

 

Sim, eles batem 

Bate sem mãos 

Bate sem ver 

Bate sem querer 

Bate! 

 

Quem segura os afetos? 

Quem os consegue deter?  

São livres, soltos... simplesmente explodem sem esperar.  

A intensidade que vibra, vibra, vibra ate me mudar.  

 

Me inclino, me prostro.  

Sei que não sei.  

 

Os mundos desmancham.  

O Lattes derrete.  

Os saberem escoam.  
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Ainda falamos em produção de conhecimento... 

 Como se o resultado fosse fora de nos...  

 

Mas, é em nos, por nos, de nós.  

 

O coletivo está vivo!? 

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

No girar da roda, eu via os afetos batendo. Em uns corpos batia de leve, suave, em 

outros, colidiam, explodiam. Percebia os corpos eletrizados ao tocar em outros com 

composições diferentes. Esse atrito de afetos circulantes se dava quando as falas eram 

atravessadas, carregadas de opressão, falas duras, às vezes, de tão pontiagudas que a sensação 

era de atravessamento. Sim, os afetos me ensinaram. Eu os via. Havia conflitos, disputas de 

poderes, egos, falas e de verdades. Inevitável. Porém, havia concomitantemente afetos que 

passavam e batiam nos corpos pela delicadeza, cuidado, amizade, amor e criatividade. 

Passavam por palavras doces, poéticas, de encorajamento e inspiração. E, quando batiam, 

batiam forte. Marcavam os corpos, marcaram meus corpos. Alegravam e me alegraram. 

Potencializaram-me para o trabalho e para o cuidado. Aprendi, aprendemos, pois, em cada 

encontro, uma nova força passava. A potência me fazia desejar mais, mergulhar mais, me 

envolver mais. Nunca desejei e nem vi as trabalhadoras desejarem um espaço educacional 

como aqueles encontros a ponto de coproduzi-los, financiá-los. Isso é uma afronta à política 

de Estado porque trata da autogestão, do governo de si. Uma ameaça, não? O coletivo foi se 

fortalecendo pela amizade, pelo afeto e foi criando um projeto político de constituição do 

comum (HARDT; NEGRI, 2016). 

A dinâmica afetiva me fez entender como se constrói um coletivo, como faz durar uma 

ideia (não na duração do tempo, mas da potência), como podemos nos organizar politicamente 

e fazer a expansão do comum. A experiência com a EPS acabou por potencializar reflexões 

sobre o que chamo de “desejo de multidão” e “in-permanência da educação”. Sobre multidão, 

Hardt e Negri (2016) trazem reflexões interessantes, considerando que a ideia de multidão 

sempre foi mal vista, sempre teve uma conotação negativa, pois geralmente vinha 

acompanhada de termos depreciativos, sobretudo, pela ideia de que precisa ser guiada ou 

controlada. A multidão, a partir da lógica dos que a maldizem, carece de um corpo político e, 

para isso, precisa se transformar em povo, em algo representativo, que tenha uma unidade de 

vontade e ação. O povo pode ser representado, a multidão não, por isso ela é ingovernável, 
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incontrolável. O que a multidão pode pôr em movimento na saúde? Os corpos, o cuidado, o 

trabalho. Gerindo um mundo de bem-estar comum cuja capacidade de produção coletiva e 

autogoverno se expanda.  

No campo da EPS, essa multidão pode ser pensada como o coletivo que se forma pelos 

processos de mistura e composição, pelos encontros dos corpos, saberes, experiências e 

profissões. Em Espinosa, a multidão é um corpo sempre inclusivo, pois sua potência se 

encontra na possibilidade dos encontros que faz, sejam tristes e/ou alegres. Afinal, a EPS 

carece desse modo de inclusão radical que Espinosa atribui à multidão. No encontro, tudo se 

torna passsível de ser ensinado e aprendido. O próprio encontro educa pela força e potência 

dos afetos. Esse modo de educar na perspectiva da criação de multidão teria, necessariamente, 

que buscar mecanismos no próprio coletivo para que os corpos singulares pudessem compor, 

juntos, um poder comum.  

Conquanto, cabe a ilação: quais alternativas emergem da multidão? Será que o espaço 

controlado da EPS nos serviços de saúde daria conta da liberdade de expressão e de existência 

que precisamos? Sim, a experiência disse ser possível por um tempo. Mas a sensação de ser 

vigiada e controlada pelas forças estatais era real. Nós, trabalhadoras da saúde tínhamos 

nossos corpos disputados, silenciados, impedidos, observados. Estar no EPensando era um 

risco.  

7.3. EXPERIMENTAÇÃO COM MOVIMENTOS DEMOCRÁTICOS E 

PRÁTICAS DA MULTIDÃO: OS ENCONTROS 

 

 Quero não só apresentar uma experiência com a vida coletiva como, também, capturar 

uma centelha que incendiará a educação no campo da saúde. Criar coletivo significa criar 

zonas fugidias, linhas de fuga. E como fizemos isso? Na prática, como esses espaços de 

encontros da educação na saúde foram sendo construídos? Apesar de nada ter sido planejado, 

hoje é possível dar “dizibilidade” ao que experimentamos no coletivo. A primeira experiência 

coletiva foi com a autonomia (FIGUEIREDO et al., 2018). Como pode, em um espaço 

educacional, as participantes se unirem pelas afinidades, pelos afetos? Sim, foi esse o 

processo. Não havia obrigações de presenças, havia desejo. As pessoas que frequentavam 

poderiam estar ou não presentes e se manterem ou não no coletivo. O coletivo também não 

era da ordem do fixo. Dissolveu-se várias vezes, e criou novas composições, novos arranjos 

com novas participantes. E isso não era um problema para nós. Não queríamos corpos 

controlados, fixados e, sim, corpos desejantes. O coletivo se movia pelo fluxo dos encontros 
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que fazia. Cada assunto, cada comida, cada cenário, cada proposta de discussão era da ordem 

da união de únicos, de singulares.  

 A construção desses espaços – zonas coletivas – também foi uma experiência com a 

deriva, encontros que sempre nos levavam a outros lugares, não antevistos e, portanto, 

desconhecidos. Tal movimento exigiu uma ruptura com o tradicional caráter transmissivo, 

religioso, punitivo, já pensado da aprendizagem. Foi um momento difícil de transição, visto 

que os corpos não estavam acostumados a dar passagem aos afetos, a estarem despidos de 

seus rostos-profissões, de seus protocolos, de seus guias profissionais. Nem o meu corpo, nem 

o deles. Inicialmente havia em mim uma forte preocupação com os encontros. Havia uma 

tentativa de prevê-los, organizá-los. Contudo, com o tempo, percebia que a organização 

prévia só atrapalhava, porque ditava o tempo, a forma, as falas, as vidas (FIGUEIREDO et al., 

2018). Quando passei a entender que meu papel no coletivo era só o de estimular, de 

provocar, fiquei mais livre para o encontro. Vivia aflita com o pensamento de que se eu não 

estivesse não haveria encontro, ou que a ação pudesse desandar. Porém, pouco a pouco fui 

subtraindo a ideia de professora, de mediadora ou facilitadora, passando a me compor nos 

encontros. Já não havia mais diferença a minha presença. Eles aconteciam simplesmente pelo 

comparecimento dos corpos, das potências que se misturavam. Levou um tempo para que 

entendêssemos que o tom daquele lugar de encontro não era profissional-centrado. O interesse 

residia em pessoas, em suas marcas, em suas vidas. Gradativamente foram se colocando de 

forma diferente, como um espaço em que os sujeitos inventavam a si mesmos e criavam 

maneiras inéditas de ensinar e aprender naturalmente. Uma conversa, um café, um debate, 

uma poesia, uma música, um livro, uma dança, uma meditação, nada era descartado. Tudo era 

“educativo”. Tudo era radicalmente incluído.  

Inevitavelmente a frequência dos encontros produziu o que chamo de intensidade e a 

extensividade dos afetos pela amizade. A amizade foi produto dos afetos gerados, posto que o 

afeto era a liga. O afeto produziu não só experiências afetivas, mas, ainda, marcas na vida das 

pessoas. Isso nos tornava mais porosos à aprendizagem e com vontade espontânea de afirmar 

e de cocriar esse lugar de encontros com o outro. E não importava se esse outro tinha ou não 

nível superior, se era trabalhadora ou gestora da saúde, se era professora ou usuária dos 

serviços, importava a intensidade dos encontros. A noção quadrilátera para a política de 

formação em saúde é um termo comumente usado e trata dos segmentos ensino, gestão, 

atenção e controle social. Nos encontros, os segmentos de retas que nos colocavam num 

quadrilátero se borravam até o ponto de se apagarem (FIGUEIREDO et al., 2018).  
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As marcas dos encontros foram tão fortes e intensas que as narrativas a seguir não 

foram construídas por meio de diário de campo. Escrevo apenas com o que ficou, com o que 

aprendi, com o que faz durar em mim a experiência corporal. Escrevo com as marcas. Mas, 

ressalto que os encontros, além dos corpos, estão inscritos em livros/arquivos com o registro 

das participantes e a descrição detalhada de cada atividade, bem como, o registro de 

fotografias e vídeos totalizando cerca de 60 encontros e 772 participações das trabalhadoras, 

algumas gestoras, docentes e usuárias dos serviços de saúde, tanto no EPensando quanto em 

outros espaços do campo da saúde regional e municipal.  

Alguns temas que emergiram nos encontros do EPensando foram: práticas integrativas 

no SUS; tecendo elos com o serviço social da rede SUS de Resende; cuidado ao usuário 

psiquiátrico em crise: primeiro e segundo momentos; entre verso e prosa: EPensando; o 

controle social no SUS; EPensando em movimento de cultura; EPensando e saúde mental: 

refletindo a reforma psiquiátrica; reforma sanitária; modelos de saúde e o SUS hoje; 

engravidando palavras; o caso Margarida; o cuidado e suas relações com os modos de ser do 

humano: discutindo a humanização; o trágico na produção do cuidado; #oSUSsouEU; 

territorialização; rodas avaliação.  

Os temas que foram discutidos em outros espaços da saúde em decorrência da 

proliferação do coletivo foram: captação de órgãos; higiene corporal; cuidados com cateter 

vesical de demora; a importância dos sinais vitais no contexto da terapia intensiva; o 

indivíduo no cenário da terapia intensiva; relacionamento interpessoal e interdisciplinar; 

assepsia e antissepsia no ambiente hospitalar; Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; 

pneumonia associada à ventilação mecânica; curativo; planejamento da assistência com as 

enfermeiras; Semana de Enfermagem; processo de doação e transplante de córneas; simulado 

do atendimento a cliente vítima de acidente nuclear; legitimidade às avessas: construindo a 

esfera de intervenção do serviço social no cotidiano do HME; Centro Municipal de 

Fonoaudiologia: discussões focadas no processo de trabalho cotidiano; registro de 

enfermagem: implicações éticas e jurídicas para profissionais de enfermagem da rede de 

urgência e emergência; atendimento ao usuário psiquiátrico em crise I e II; workshop 

emergências cardiológicas e eletrocardiograma; hipertensão arterial e riscos cardiovasculares; 

cuidado humanizado; edema agudo de pulmão; técnicas de imobilização de membros 

(FIGUEIREDO et al., 2018). Como foram inúmeros encontros, decidi contar alguns cuja 

memória ainda está latente. Os demais foram tão importantes quanto, mas foram consumidos 

em ato, não sendo possível reproduzi-los em palavras.  
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7.4. NA PELE, A MEMÓRIA DE UM ENCONTRO 

 

Figura 7: Registro fotográfico de um encontro do coletivo EPensando. 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

 O que dizer da invasão afetiva deste encontro? Que afeto foi esse disparado sobre 

meus corpos? O afeto bateu forte! Bateu sem mão, fiquei sem chão. O dia estava lindo. 

Parecia que algo de muito potente ia acontecer; e aconteceu. Era dia nove de maio de 2016. 

Estávamos ansiosos pelo nosso encontro mensal. Não porque viria falar conosco um grande 

nome, uma grande professora, alguém repleta de currículo Lattes, com diversos títulos a 

esnobar sobre nós. Embora tenha sua importância, não era disso que se tratava aquele 

encontro.  

 Gradualmente os corpos materiais e imateriais foram se chegando. Foram chegando e 

desmontando aquele cenário educacional acostumado, apático, triste. Paredes cinzas, 

descascadas, sem ventilação, sem água, sem vida. Tudo feito e construído para que nada nos 

acontecesse.  

 Aquele era um lugar significativo para todos nós. Um espaço no município onde os 

conselhos de saúde se davam. Um lugar onde a maioria dos cursos e atividades educativas 

aconteciam. Um local em que o corpo da trabalhadora já tinha memória. Uma memória não 

tão potente, afinal, havia sujeitos obrigados a frequentar as capacitações, dado que obtive em 

inúmeros relatos. Quando se fala em capacitação, o corpo-memória da trabalhadora treme ao 

imaginar aquele lugar e tudo o que ele representa. Isso porque o corpo reconhece os afetos 
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sentidos com as memórias da pele. Prontamente sai de casa pensando que sabe tudo o que 

acontecerá, que não há novidades e se trata de mera repetição. Parte para o encontro 

despotencializado pelas marcas. O auditório é também usado pela gestão dos serviços e da 

secretaria de saúde para cobranças das trabalhadoras, para imposição de ordens, metas 

infindáveis e ameaças. Sim, existem ameaças, e as veladas são as piores. As usuárias também 

tinham uma memória afetiva daquele espaço, pois o lugar é destinado igualmente aos embates 

com as senhoras gestoras. Lugar de disputa, acirramentos e políticas. Quanto às gestoras, da 

mesma forma, estas carregavam em seus corpos aquela memória. Aquele espaço era lugar de 

defesa, de colocar em disputa e na parede seus corpos institucionais e burocráticos. Um lugar, 

podemos assim dizer, triste. 

 Contudo, à medida que se estabelecia, o coletivo ia trazendo de si e para si algo que 

mudasse a memória e a relação de seu corpo com o espaço condicionado. Conforme os corpos 

chegavam, traziam consigo uma jarra, algumas flores, um biscoito, alguns doces, um café, 

alguns bolos, um guardanapo, algumas bebidas. Até os que não pudessem ir marcavam sua 

presença com alguma contribuição, como é o caso de uma usuária do serviço que não pôde ir 

ao encontro, mas fez seu cônjuge levar um galão de água mineral. É incrível o que pode o 

corpo afetado. Pouco a pouco a mesa ia se montando, com toalha de bolinhas e objetos de 

decoração trazidos de suas próprias casas. As paredes iam se vivificando, o silêncio do lugar 

dando lugar à música, aos barulhos das pessoas, o ar se compondo de cheiro, cheiro de 

incenso, cheiro de comida, cheiro das gentes. As cadeiras, outrora enfileiradas e 

hierarquizadas, tal como uma mandala, ia se abrindo, tomando um contorno de roda. As 

chegadas eram bem recebidas com abraços, toques, olhares de afeto. Tinha uma sensação 

pairando no ar. Eu sentia e quase podia ver. Sensação de importância. Meu corpo ali não era 

somente algo a ser utilizado, ou uma mente produtora, ou um espaço vazio que precisava ser 

preenchido por um conteúdo. Meu cuidado não era só com a doença. Havia um par, ou um 

ímpar que me convocava e me afetava.  

 A única coisa que estava previamente programada era o tema: reforma psiquiátrica. De 

resto era puro acontecimento. Demorei, porém aprendi a lidar com ele. Foi difícil me habituar 

e deixá-lo livre, sem intervenções, sem controle. Aos poucos aprendi a deixá-lo acon-tecer. 

De fato, o encontro foi se tecendo da forma mais linda. Cada corpo trouxe consigo seus afetos 

e eles simplesmente circulavam e tocavam uns nos outros. Sorrisos, lágrimas, vozes, 

movimentos. Tudo ali misturado se compondo e se decompondo simultaneamente. 
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Neste dia especial, estavam presentes as participantes do coletivo que habitualmente 

compareciam: enfermeiras, economistas, professoras, psicólogas, assistentes sociais, usuárias, 

recepcionistas, agentes comunitárias, técnicas de enfermagem etc. Em tal data, também 

estavam presentes pessoas que trabalhavam no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas (CAPSad), no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), as conselheiras de 

saúde, as trabalhadoras do Centro de Atenção à População em Situação de Rua (Centro Pop), 

as conselheiras tutelares, as usuárias dos serviços de saúde mental do município e um grupo 

de cantoras composto por usuárias do SUS e outros corpos que nem sei de onde eram. Mas, 

não importava. O coletivo compunha com qualquer corpo.  

O encontro começa sem anúncios. Num bate papo informal. Uma prosa aqui, outra ali. 

Repentinamente, um som surge naquele ambiente. Uma música de Geraldo Vandré (1968) 

tocada e cantada pelas usuárias nos invade:  

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas 

Campos, construções 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

 

Os amores na mente 

As flores no chão 

A certeza na frente 

A história na mão 

 

 Pouco a pouco, todas embalaram no ritmo. O encontro tido como pedagógico se 

transforma num grande coral no qual os rostos se tornam impessoais. Não importava se era 

considerado normal ou excêntrico, se era trabalhadora da ponta ou da gestão. Importava que 

os corpos estavam em estado de encontro, em sintonia. As micropartículas se movendo e os 

https://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/


189 
 

afetos circulando. Os corpos em interação com a arte, com as vidas. Uma, duas, três músicas e 

quase esquecemos do tema: reforma psiquiátrica. Entendemos que já estava dado, ou seja, 

estava explícito o efeito da reforma psiquiátrica ali, no encontro com as trabalhadoras, 

gestoras e usuárias. O que mais precisava se falar? O momento foi intenso, com participantes 

chorando, se emocionando com a canção. A canção que ali era um corpo e que nos tocava 

forte. Corpos enrijecidos pelo trabalho se desmoronando, fazendo pequenos gestos de dança, 

se movendo. O que pode mesmo o encontro?  

 O som termina, as vozes das usuárias se apresentam com força. Trabalhadoras 

silenciadas, gestoras emudecidas. A balada nos envolveu e nos ensinou mais que qualquer 

literatura, mais que qualquer eloquência de um dado discurso. Cada qual relatou a loucura a 

sua maneira e cada uma se expressou como podia. Era a loucura dividida, repartida em que a 

alegria ia tomando conta dos corpos. Surge o sensível e a leveza com toda sua magnitude e 

ímpeto. Algumas pessoas presentes expressaram a importância desses espaços no município e 

apontaram o EPensando como “um lugar privilegiado de troca e aprendizado, de fôlego e 

felicidade”, uma vez que no dizer da participante “causa bem-estar e faz pensar”.  

 Assim terminou esse encontro: vibrando música nos corpos. As participantes 

embaladas com uma ressonância de afetos voltavam para seus trabalhos, para suas casas, para 

suas vidas. 

7.5. NOS PÉS, A MEMÓRIA DE UM ENCONTRO 

 

Figura 8: Registro fotográfico de um encontro do coletivo EPensando. 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 
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 Eram catorze horas do dia oito de julho de 2016 no auditório do Conselho Municipal 

de Saúde (CMS) de um município do estado do Rio de Janeiro. O tema do encontro era: 

“Entre verso e prosa: EPensando o controle social no SUS”. Estavam presentes muitas 

usuárias, muitas conselheiras de saúde e muitas trabalhadoras da atenção, gente da unidade 

hospitalar, da atenção básica e da saúde mental. Ao todo, nesse encontro, havia cerca de vinte 

pessoas. Dentre elas um usuário do SUS que era poeta (o Garçom Poeta) e um grupo de 

idosas artistas residentes no município. O encontro foi todo organizado pelas amigas usuárias 

e elas foram vitoriosas! Tornaram o ambiente aconchegante, caseiro, acolhedor. Toalha de 

mesa florida, bolas coloridas e quadros nas paredes, uma boneca de louça da casa de alguém, 

um bolo quentinho, um café fresquinho, cestinhas, livros do conselho para doação. As 

cadeiras dispostas em roda tornavam o lugar mais íntimo. Tudo gentilmente preparado para 

acolher as participantes. Que encontro educativo é esse que passa pelos corpos com tanto 

afeto?  Eu diria que o próprio cenário já nos ensinou a sermos acolhedoras. Aprendemos com 

as usuárias: a delicadeza, a doação, a gentileza. Isso ensinou mais que qualquer política de 

humanização. Uma inversão fantástica! Geralmente somos nós, as trabalhadoras da saúde, que 

pensamos em promover esse acolhimento para as usuárias.  

 Iniciamos com cada representante de serviço divulgando as atividades da rede para 

que todas pudessem compartilhar e apoiar na divulgação. Divulgaram cursos, encontros, 

atividades locais, jornais da rede. Por conseguinte, a discussão inicia pela voz das usuárias. As 

conselheiras de saúde distribuíram um material didático que elas mesmas produziram para o 

encontro e, posteriormente, falaram um pouco sobre a história do Conselho Municipal de 

Saúde, sua composição, as datas dos encontros e sua importância para a democracia e para o 

SUS. Esse foi o encontro que considerei mais difícil de todos, iniciando com tensão. Foi 

bastante desafiador por haver nitidamente um afeto triste no ar. Parecia que ocorria, entre as 

conselheiras, certa disputa de espaço que era anterior e não dizia respeito necessariamente 

àquele encontro que estávamos. Um estado de preocupação era visível nas falas e nos corpos. 

Algumas dificuldades surgiram, especialmente sobre a necessidade de mais usuárias 

participarem do conselho e, também, dos serviços de saúde divulgarem os encontros. 

Inclusive uma provocação foi feita para que as trabalhadoras da saúde participassem e se 

implicassem mais com o controle social. 

 A tensão fez do encontro um silêncio. Um sentimento estava no ar e não sabíamos o 

que era. Algumas falas bem duras foram proferidas. Havia um afeto presente que era 

pesaroso. No encontro, a causa não apareceu, mesmo sabendo que estava ali, disputando 
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espaço com a alegria. Mas, tão logo, algo se rompeu naquela atmosfera: era a poesia. Veio 

quebrando, fissurando, abrindo passagem na tensão sem pedir licença. Era ele, o Poeta 

Garçom com sua bandeja e, sobre ela, sua obra. Com suas declamações intensas, engraçadas, 

intrigantes, foi-se abrindo um portal.  

 Apesar da dureza dos discursos, a poesia deu passagem ao sensível. Percebíamos as 

faces se desmanchando, um broto de sorriso aparecendo no canto da boca, os corpos se 

acomodando, afrouxando as musculaturas. Para cada poesia, uma gargalhada, um sorriso 

largo que, cada vez mais, ia se abrindo, se abrindo... Pronto! Ela chegou. A alegria pediu 

passagem naquele campo de disputa. Aplausos! Os ouvidos das trabalhadoras acostumadas às 

queixas das usuárias deram lugar à poesia de forma radical. Os ouvidos das usuárias, 

acostumadas a uma enxurrada de prescrições de medicamentos e modos de vida, se permitiam 

ao sensível. As gestoras e professoras tiveram que se perceberem possuidoras de um 

conhecimento “incapturável”, não “cientificizável”, não “protocolável”. Todas foram afetadas 

pela poesia e pela vida que o Poeta Garçom propagava. Quase podíamos ver as palavras 

atravessando os corpos de um lado a outro, e mudando a composição anatômica e afetiva. A 

dureza deu lugar à poesia. A dureza dos discursos se vergou.  

 Para finalizar o encontro, vejo entrar na sala microfones, caixa de som, sanfonas etc. 

Algo estava para acontecer, porém não imaginava o quê. Era uma surpresa das usuárias, que 

convidaram um grupo de idosas cantoras do município. Inesperadamente surge um som: era 

de Chico Buarque de Holanda na música “Gente Humilde” (1970): 

Tem certos dias em que eu penso em minha gente 

E sinto assim todo o meu peito se apertar 

Porque parece que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver sem me notar 

Igual a como quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem, vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá uma inveja dessa gente 

Que vai em frente sem nem ter com quem contar 

São casas simples com cadeiras na calçada 

E na fachada escrito em cima que é um lar 

Pela varanda, flores tristes e baldias 

Como a alegria que não tem onde encostar 

E aí me dá uma tristeza no meu peito 

Feito um despeito de eu não ter como lutar 
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E eu que não creio, peço a Deus por minha gente 

É gente humilde, que vontade de chorar 

 

  Todas se levantaram, arrastaram suas cadeiras e começaram a bater o pé: o corpo 

começou a se tremer no ritmo da sanfona. A mão já não se segura mais, os braços se soltam e 

o corpo dá lugar à dança. Umas com as outras, em pares, usuárias com trabalhadoras, gestoras 

com professoras e outras composições possíveis. Um grande arrasta-pé lindo de ver! Onde 

estava a tensão? O afeto triste? Diluíram-se ou, pelo menos, se aquietaram. Silenciaram-se. 

Não tiveram mais passagem naquele encontro. Os corpos se movendo no encontro. O 

encontro se movendo nos corpos. Com que desejo nós saímos desse encontro? Por mais e 

mais encontros. Por mais e mais potência. 

7.6. NO CORPO, A MEMÓRIA DE UM ENCONTRO 

 

Figura 9: Registro fotográfico de um encontro do coletivo EPensando. 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

 Esse foi um dos encontros mais potentes e significativos que tivemos com o coletivo 

EPensando. Foi o último de forma institucional, isto é, com concessão da gestão. A foto da 

figura 9 é bastante representativa de como terminamos essa jornada no ultimo mês do ano de 

2016. A roda fala de um coletivo forte, entrelaçado, humano, afetivo, vivo. Nesta roda, os 
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rostos foram apagados, as profissões, as funções e os títulos não tinham mais tanto valor. O 

valor maior era no encontro dos corpos e nas marcas que pudemos tatuar uns nos outros. Um 

encontro inesquecível que alargou os poros. Está marcado na pele.  

 A decoração foi feita pelas próprias participantes com objetos pessoais trazidos de 

casa. Cada uma levou um pano colorido, frutas, jarros, flores, bibelôs, sabonetes, artesanatos, 

aromatizantes, fruteiras, toalhas de mesa, painel, plantas, ventiladores, água, comida etc. O 

local parecia outro. Uma usuária do SUS, a moça que garantia as garrafas de água da narrativa 

anterior, ficou responsável por organizar a decoração. De uma delicadeza e sensibilidade que 

tocavam as integrantes. Presença que ensinava, ou seja, modos de vida altamente 

pedagógicos. Aprendemos e fomos marcadas pelas existências potentes. Ambiente feliz. 

Conseguimos juntar pessoas de inúmeros lugares. Gente que gostava de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS), gente que nem mesmo se conhecia. Para o convite, 

precisamos fazer um levantamento das profissionais de saúde da rede que trabalhavam com as 

chamadas PICS. Bastou o convite e pronto! Muitos presentes, cerca de trinta pessoas. 

Usuárias, gestoras, trabalhadoras da atenção básica, do hospital, da saúde mental, da nutrição, 

do centro de fonoaudiologia, dos consultórios de psicologia, dos grupos de PICS alternativas 

do município, as autônomas. O espaço mal cabia de tantas participantes.  

 A usuária do SUS, nossa gentil doadora de água, iniciou a conversa sobre as práticas 

integrativas. Apesar da voz trêmula de vergonha, participou com êxito, iniciando bem a roda 

de conversa. A seguir, uma enfermeira da atenção básica deu sequência à conversa 

provocando as participantes sobre o tema, e a necessidade do município de se apropriar desta 

atividade integrando-a à rede de saúde. Diversas pessoas foram se integrando à conversa 

naturalmente. Aos poucos, o diálogo foi se ampliando, crescendo até virar uma “sonhação” 

completa. Finalmente, a conversa estava tão agradável que a vontade era sair dali e ir direto à 

secretaria de saúde a fim de pedir uma pauta. Saímos deste encontro com o compromisso de 

fazer o primeiro encontro de PICS do município, reunindo toda essa gente maravilhosa que 

conhecemos. Pessoas de uma doçura e delicadeza. Inclusive fiquei me perguntando: de onde 

saiu essa gente toda? Onde estavam escondidos? Por que não os conheci antes?  

  No meio da roda de conversa, uma senhora com seus cabelos brancos, com voz de 

algodão pediu a palavra. Falou de forma tão amável sobre o SUS, sobre o cuidado em saúde 

que sucumbimos de amores por ela. Ofereceu facilitar uma meditação ali mesmo onde 

estávamos. Concordamos imediatamente. Nossos corpos barulhentos silenciaram. Foi muito 

prazeroso aquele momento, nem parecíamos estar num evento educacional. Um cuidado 
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conosco incrível. Era uma sexta-feira e, de alguma forma, estávamos curados daquele cansaço 

todo, daquela correria toda de nosso cotidiano. Demos uma pausa e, em sequência, um senhor 

muito educado pediu para falar. Contou sua vida, ele era americano e morava no Brasil há 

algum tempo. Ofereceu uma experimentação de tai chi chuan ao coletivo que prontamente 

aceitou. Explicou se tratar de uma série de movimentos meditativos que são lentamente 

executados, cuja origem é chinesa. Seriam exercícios de relaxamento e meditação. Pronto! 

Estávamos nós novamente nos permitindo experimentar. O que pode mesmo o corpo da 

trabalhadora?  

 Nossos corpos estavam ali, em movimento circular, se dobrando, se contorcendo, 

dando lugar a outros corpos e sensações. Eis o sensível nos tocando. Nossos olhos fechados e 

aquela suave voz atravessando o silêncio em uma sala apertada de corpos: “Vencer o 

movimento através da quietude; Vencer a dureza através da suavidade; Vencer o rápido 

através do lento”.  

 Encontro intenso! Um momento de cuidado para aqueles corpos cansados, oprimidos 

pela prática em saúde. Que educação é essa que o próprio encontro e corpos ensinam? Cadê 

os mediadores inconvenientes e controladores das potências? Cadê as professoras cheios de si 

e de diplomas que mal conseguem suportar o protagonismo da fala do outro e de seu saber 

menor? Saímos deste encontro plenos de potência! Onde estavam nossas algozes da saúde que 

despotencializam nossos corpos e desviam nossa potência? Seria essa uma restituição do 

corpo da trabalhadora daquilo que ela pode? O que pode o corpo afetado pelos encontros 

potentes?  

 Na potência e na alegria, as relações são harmônicas, todo mundo ganha, não é mais 

preciso dominar o corpo do outro e nem sacrificá-lo pelo poder. A pessoa potente é causa de 

si. A liberdade, a autonomia e o governo de si são puras afirmações de potência na construção 

de coletivos. Quando um coletivo se forma, não há mais disputas e não há mais poder. O que 

há é potência.  
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7.7. MORRE O EPENSANDO NA INSTITUIÇÃO E RENASCE NAS ZONAS 

DE AUTONOMIA COLETIVAS. 

 

O EPensando Morreu!? Sua morte era inevitável, pois a EPS já nasceu presa a uma 

temporalidade. E a morte veio. Veio de fora como um constrangimento, com potências 

contrárias que fizeram da exterioridade um risco ao coletivo. Veio na posse da nova gestão 

municipal com uma força esmagadora. Não adiantaram os encontros para explicar o que era o 

coletivo, não foi suficiente disponibilizarmos um portfólio com fotos e registros de todos os 

encontros desde 2014. Não foi razoável saber que foi um trabalho premiado em primeiro lugar 

no Inova-SUS, no Conselho Nacional de secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e 

nem sua repercussão em livros, artigos científicos e a divulgação em trabalhos acadêmicos 

dentro e fora do Estado. A morte em Espinosa sempre vem de fora. Sempre é causa externa.   

A leitora deve estar se perguntando, assim como eu me pergunto: se o coletivo era 

uma potência no campo da saúde municipal, por que acabou? Se ele atendia ao desejo do 

Estado de implantação da EPS e de uma inclusão radical do protagonismo da trabalhadora, do 

envolvimento, antes nunca visto das usuárias, da formação e de algumas gestoras, por que o 

fim? Se o coletivo tinha arrecadado com uma premiação o valor de R$130 mil de órgãos 

internacionais para expandi-la em outros espaços, porque o recurso foi devolvido? Se as 

trabalhadoras vislumbravam no EPensando uma saída para a tão desejada rede de saúde que 

envolvesse os serviços e as diferentes profissões, por que não continuou? Se o EPensando 

tinha visibilidade dentro e fora do município, por que não existe mais? Se o coletivo 

reverberou em um Núcleo de Educação Permanente em Saúde e na inclusão da EPS no Plano 

Municipal de Saúde, por que o EPensando acabou? 

Não entendemos o porquê. Em princípio, ficamos ressentidos e angustiados pelo 

término. Aliás, nem sequer fomos comunicados. O EPensando, como um espaço de educação 

alternativo, teve vida breve. Iniciou em setembro de 2014, e encerrou suas atividades em 

janeiro de 2017. A experiência mostrou que os espaços de encontros vivos, como os que 

ocorreram no EPensando, nasceram da possibilidade de liberdade e autonomia, e morreram 

junto com a ideia de temporalidade que se tem da Educação Permanente. Pensamos: como 

pode um coletivo de educação permanente morrer? A frustração advém do próprio nome: 

permanência. A EPS nasce na política para a eternidade, para não ter fim e isso é frustrante. 

Seria, pois, a ideia de permanência uma ilusão? Uma “cenoura” imagética? 



196 
 

Entendemos, com a experiência, que não é possível fazer durar a potência por meio de 

uma pedagogia, ou um método, uma política. O encontro não tem molde. Fazer um modelo de 

educação permanecer vivo no tempo seria como tentar emoldurar um instante, um 

acontecimento. Eis o grande nó da EPS, que não permite com que ela verdadeiramente forme 

o coletivo. Isso porque o poder da multidão não reside na fixação da educação no tempo, mas, 

certamente, na duração da potência, da invenção de novos modos de estar juntos. Nada na 

vida é permanente, como, pois, seria a educação? Tudo muda o tempo todo. Não é necessário 

colar-se a um modo, lugar ou tempo. Essa atitude mata sua potência e estrangula suas 

possibilidades de criação.   

Com o falecimento do EPensando em 2017, refleti: será que estamos sentenciados no 

trabalho a nunca experimentar a autonomia coletiva a não ser pela força do olhar permanente 

do Estado sobre nós? Existiria algum lugar no trabalho em que pudéssemos experimentar 

alguma liberdade? Devemos, então, “cruzar os braços” e esperar uma mudança na gestão, nas 

trabalhadoras, no interior da política para que possamos pisar num território em que haja 

liberdade e autonomia coletivas? Pensamos ainda: devemos enfrentar, batalhar para que o 

EPensando volte como antes ou é o momento de desviar? O enfrentamento poderia ser a nossa 

própria destruição, uma invasão de impotências, tristezas. Todas essas questões poderiam, 

também, suscitar certa esperança, contudo, aprendi com Espinosa que a esperança é uma 

armadilha e, com ela, ficamos presos à superstição, à imaginação. Apesar da cooptação, o 

coletivo está vivo, porque criou para si um conatus coletivo que faz com que o coletivo dure 

apesar dos não encontros institucionais – um certo esforço para manter as relações. Existe 

uma potência que se afirma. Sim, vivo por ter criado para si novos espaços, novas zonas, 

imperceptíveis e secretas. Nossa alternativa: as Zonas de Autonomia Coletivas (ZAC).  

A ZAC foi um termo criado no curso desta tese baseado em Hakim Bey (2011) no que 

se refere à Zona Autônoma Temporária (TAZ) e da construção de espaços físicos ou não 

baseados numa necessidade de se tornar despercebido, imperceptível, fora do alcance do 

poder, do Estado, das regras estabelecidas. Situado na rachadura, nas fendas, nas brechas, um 

verdadeiro rasgo no cotidiano que acontece “por debaixo do tapete”. 

Desse modo, renasce o coletivo EPensando. Não tivemos escolhas a não ser sairmos 

da moldura de um coletivo de EPS e entrarmos na ZAC, no espaço liso do encontro, em que 

se deixam passar novos fluxos, novas forças subterrâneas, escondidas, invisíveis ao controle 

do Estado. Nessa zona autônoma de encontros coletivos, não estamos fora do mundo, da 

saúde, da Política da EPS, estamos contidos nesses espaços, porém afirmamos uma potência 
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que não precisa mais de mediações, de facilitações, de professores, de controles, de olhares, 

de avaliações. Inventamos os limites e possibilidades de nossas próprias relações e 

aprendizados. Somos trabalhadoras de saúde, temos saberes, podemos ensinar, aprender no 

nosso próprio encontro.  

Em tempos de fragilidade democrática no Brasil15, a visibilidade é um perigo aos 

coletivos. Como não podemos mais nos encontrar pelas vias institucionais, em vez de criar 

uma comuna esquerdista que será logo, logo, exterminada pelo Estado, criamos a nossa 

própria ZAC. E por isso estamos vivos! Não queremos ser vistos. Pelo poder, fomos 

institucionalmente aniquilados. O que é o poder se não a necessidade de afastar alguém 

daquilo que pode? O que é a potência se não a necessidade de restituir o que se pode?  

Não nos preocupamos com o fim do EPensando e, sim, com a criação de novas ZAC 

que surgiram de forma natural e que podem se dar numa área mental, numa padaria, numa 

casa, num aplicativo de WhatsApp, em qualquer espaço em que o coletivo se conecte 

novamente ou que faça outras conexões no trabalho em saúde. Assim, por meio da potência, 

confundimos a máquina de objetificação do Estado. Não queremos a permanência da 

educação, apenas que ela dure tempo o suficiente para gerar potência nos corpos.  

 Deixamos os encontros físicos institucionais, e passamos a nos encontrar a partir de 

um processo não cronológico e um lugar “nomadológico”, isto é, sem data para começar e 

terminar e in-permanente, solto no tempo, transitório, num espaço qualquer de exceção. 

Sobremaneira, a educação pode ser entendida de outro modo, como passagem, como 

anomalia, como um processo feito por ZAC, com linhas de fuga da permanência e dos 

métodos, como aquela flor que brota no asfalto, como aquela rocha que desponta no oceano, 

como uma mancha que se instala no corpo, algo que surge numa dimensão maior, mas que se 

diferencia dela, que tem vida própria e que, muitas vezes, passa despercebida. No corpo, 

experimentamos que os coletivos podem ter dois destinos: ou o Estado sufoca, quando se vê 

ameaçado pela potência coletiva, ou nós mesmos os matamos, ao tentar emoldurá-los num 

tempo, num modo de único de fazer. 

Aprendi com a experiência que a EPS é uma intensa variação de construção e 

desconstrução, de ir e vir. Completamente in-permanente e descolada da ideia de tempo, de 

lugar determinado. É possibilidade de democracia, de cogestão que escapa a fixação 

                                                             
15 Refiro-me ao “grande acordo nacional” contra a democracia no Brasil iniciado no ano de 2016 com a retirada 

do poder à presidenta Dilma Rousseff e à privação de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 

vésperas das eleições de 2018.  
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temporal/espacial. Não dá para fixar a educação num tempo, ela precisa ser sempre linha de 

fuga das totalizações, que ela dure enquanto estiver ativa a potência daquele encontro. E que, 

a partir disso, prossiga criando inúmeras outras zonas de experimentação mais e mais potentes 

no trabalho. Que os espaços de encontros, no território da saúde, não sejam feitos para 

permanecer. Ao invés disso, existam para durar, para transitar enquanto houver potência, 

desejo coletivo. 

Educação como linhas que escapam, que nunca se saciam, que querem sempre ir além 

e descobrir novas coisas e produzir novos encontros. O próprio corpo, ao se perceber fixado 

na forma, no tempo e no espaço, produz potências de vida resistentes a movimentos que 

escapam. Os corpos sempre escapam. Não suportam um ensino que sufoca, inibe e rebaixa a 

potência. Quando estou falando de espaços pedagógicos no trabalho não estou tratando de 

alunos, mas de pessoas, de trabalhadoras que desejam fazer escapar a fala, os sentimentos, as 

potencialidades, as incapacidades, os afetos. A EPS possível, hoje, para o coletivo EPensando 

não está fixa no tempo e, sim, nos corpos. Está presa a um não lugar. Um lugar secreto, 

temporariamente fora dos olhos do Estado, fora da necessidade de ter que ser uma profissional 

perfeita, de ter que ter um trabalho admirável, de ter que ter uma grande produção. Um lugar 

em que podemos não-saber, não-fazer, não-ser. Onde estamos protegidos das hierarquias, da 

submissão, dos olhares de reprovação, das avaliações que são como força que vem de fora e 

nos constrangem. 

 O EPensando se tornou uma ZAC que faz uso de qualquer tempo, lugar, meios de 

comunicação para promover seus encontros, que ocorrem tanto nas esquinas, nos bares, nos 

serviços, nas casas, nos corredores, nas padarias, quanto nos celulares. Posto isso, não nos 

preocupamos mais com o fracasso, com as perdas, com a interdição do coletivo nos espaços 

institucionais. Não se trata de uma educação que falhou, sobretudo, de um levante, de uma 

insurreição. Nesta zona, que criamos para nós mesmos, onde vamos viver de qualquer forma, 

mesmo que desordenada. Livremente, espontaneamente, sem nos preocuparmos com os 

olhares do Estado, pois nossas conexões agora são impossíveis de serem controladas, 

perseguidas. Elas seguem em todas as direções ao mesmo tempo. Ela se faz e se desfaz. É 

movediça, escorregadia. Parafraseando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, 

antes de ser “privado da liberdade”: podem deter o corpo, mas quem pode deter uma ideia? A 

ideia não se faz no âmbito individual somente. É plural e coletiva. 

A ZAC se tornou uma saída possível para o coletivo EPensando. Ela se inspira muito 

na TAZ de Bey (2001), ultrapassando-a já que o que construímos não está localizado no 
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tempo, mas, sobretudo, nos corpos. A educação é, pois, uma zona que se cria a partir dos 

encontros e afetos no trabalho, de afecções corporais. Esse foi um espaço que construímos e 

encontramos para perseverar, para não desistir, para fazer fugir as capturas. O EPensando 

morreu para a instituição. Mas a ZAC que habita nele está viva nos corpos, nas memórias, no 

WhatsApp, e nos conecta sempre que precisamos. Com a experiência de construção de 

coletivos, compreendi que liberdade e propriedade não podem andar juntas. Então, só nos 

restou voltar para o não lugar institucional que vivenciamos há três anos atrás, logo no início 

da experiência. Voltamos para as lanchonetes, rodoviárias. Estado, estamos vivos! Não temos 

tempo, nem território fixo. Estamos livres! Na ZAC, não somos propriedades. 

Sabemos não ser possível um modo de viver fora do controle do Estado, mas todo 

muro tem uma brecha, toda rigidez racha um dia. Sempre existirá aquele lugar em que o poder 

não nos vê, em que não somos notados. Neste espaço transitório que habita o coletivo agora, 

encontramos o nosso não lugar. Desse modo, o coletivo não enfrenta, desvia. Não combate, 

cria espaços, lugares secretos, modos de vida alternativos apesar da dominação. O EPensando 

agora é uma ZAC na qual experimentamos a autonomia e a liberdade de pensar, pois cada 

encontro vivido foi um golpe no poder totalizador pela potência das vidas que ali estavam. 

Aprendemos que só se supera o poder com potência.  Só se consegue fazer furos nos muros da 

reprodução, na ditadura do mesmo na educação com o conatus coletivo, com a força da 

multidão, com a produção do comum e de ZAC.  

Nesse movimento de experiência coletiva, chego à conclusão que as máquinas estatais 

que desejam os coletivos de educação permanente e que, ao mesmo tempo, os sufocam e 

matam pelas excessivas regras, pelo governo das condutas, pelo desinvestimento, pelo 

circuito de fluxos duros e perversos podem até inibir os encontros institucionais. Porém não 

conseguirão agir num corpo que carrega marcas, devires revolucionários, minoritários e que 

se transformou numa verdadeira máquina de guerra, máquina de poesias, numa ZAC, 

produzindo e operando linhas e linhas de fuga cada vez mais intensivas. Sigo com a arte já 

que “A arte é o que resiste: ela resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha” 

(DELEUZE, 1992a, p. 215). Afinal, o coletivo está vivo? 

Sim! O coletivo está vivo.  

E nele descubro os meus e seus eus 

 

Eus ciência 

Eus poeta 
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Eus potência 

 

Sim, o coletivo está vivo. 

 

Na criação 

Na agitação 

No corpo 

 

Vivo no encontro 

Vivo no amor 

Vivo! Vivo!  

Radicalmente vivo.  

 

Ainda está rompendo 

Se desfazendo 

Se movendo 

Se perfazendo 

Nos meus e nos seus Eus. 

 

Sim. Está vivo! Sinto que está.  

(FIGUEIREDO, Eluana, 2018) 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tese consiste no estudo de coletivos na saúde, não apenas na produção, como 

também, na vivência das tensões, disputas, alegrias, tristezas, potências, impotências do 

ser/fazer coletivos. Para isso adentrei na arena Política da Educação Permanente em Saúde, 

ora afirmando, ora refutando o modo como ela se expressa nas práticas cotidianas dos 

serviços de saúde. Sobretudo, refletindo a possibilidade real de produzir e manter vivos os 

coletivos no interior da engrenagem hierárquica, capitalista e produtiva da saúde. A 

experiência com coletivos envolveu forças, afetos, resistência e luta para tomada de posse do 

próprio poder de formar-se, educar-se, afetar-se, assegurando ao coletivo as condições 

necessárias para o fortalecimento do conatus e de suas potências em segurança.  
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Desse modo, a experiência de ser fazedora de coletivos e de mergulhar no fluxo 

intensivo de afetos que envolvem trabalhadoras, usuárias dos serviços, gestoras e docentes 

mudou não apenas o cenário educacional, mudou pessoas. Eis o grande resultado deste 

estudo. Algo indizível, não quantificável, não traduzível, não reproduzível “aconTECEU”. 

Todo o movimento de fazer/ser coletivo introduziu a necessidade e emergência de repensar a 

engrenagem educacional na saúde no âmbito do campo de disputas pelo meio e pelos corpos. 

Isso porque já não se trata apenas de apontar e indicar modelos pedagógicos permanentes, 

abstratos, dissociados do desejo e autonomia das trabalhadoras em políticas. Urge, 

principalmente, experimentar coletivamente os modos de formação que façam durar a 

potência pelo conatus coletivo.  

A política de EPS vigente diz ser possível fazer coletivos no interior das instituições 

de saúde. Acreditei. E, destarte, decidi com o corpo feminino, o corpo-enfermeira e o corpo-

minoritário experimentar. Sim, foi possível. A experiência exigiu corpo, corpos, encontros. 

Inicialmente, fiz um intenso movimento no município em que o estudo se situa para entender 

como as trabalhadoras e gestoras da saúde organizavam a educação. Inevitavelmente, os 

encontros se deram aqui, ali, acolá. Tudo isso foi montando lentamente uma rede de afetos e 

conexões. Em princípio com uma pessoa, depois duas, depois três, depois incontáveis. O 

andar com esse coletivo, em seu processo de criação, iniciou em 2014, no mestrado, 

continuou em 2016, no doutorado, e dura até o presente momento. Assim, tal coletivo se 

constituiu em afeto, em amizade, em resistência e em alegria.  

Aos poucos, fomos reconhecendo as forças do encontro, subtraindo as formas e, por 

conseguinte, modificando por dentro o ambiente educacional modulador dos corpos. Uma 

pluralidade de linhas, de devires foi proliferando redes rizomáticas. Foi possível criar um 

coletivo de educação permanente em saúde como almeja a política de EPS por um tempo. No 

tempo da não permanência. Isso porque logo fomos capturados por esse mesmo Estado que 

alegou ser possível e necessário.  

Todavia algo interessante aconteceu. Apesar dos desencontros institucionais, o 

coletivo não morreu. Ele está vivo! Agora não mais sob a guarda do Estado. Está vivo ali, no 

lugar em que não é mais possível capturar. Bem ali dentro, habitando nos corpos, e se 

compondo com as células, órgãos, pele e afetos. Nas ZAC, que podem ser nas padarias, nos 

celulares, nos serviços, nas casas, nos e-mails, nos congressos etc. Assim sendo, o processo 

educativo feito pelo desejo invariavelmente produziu uma educação e um aprendizado éticos 

que aproximaram cada potência de pensar e agir em saúde.  
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 Toda essa vivência e imersão profunda na potência coletiva trouxeram algumas 

reflexões importantes e necessárias para o campo da EPS, as quais nomeei com-posições.  

A com-posição “Marcas” me levou ao passado, permitindo-me rememorar minhas 

afecções educacionais infantis. Com elas, pude entender algumas dificuldades dos corpos em 

experimentarem a autonomia e a vida coletiva, especialmente pelo desejo de condução e de 

uma professora. Nessa com-posição, fui rompendo e denunciando a educação como uma força 

que vem de fora, como um processo religioso e moral sobre os corpos. 

Na com-posição “Produção de coletivos em saúde: a invenção do corpo e os devires da 

enfermagem”, ressaltei as memórias do corpo-feminino e do corpo-enfermeira, posto que, 

neles, experienciei forças e devires minoritários os quais romperam com algumas 

colonizações e práticas morais, dogmáticas, educativas do ser mulher e do ser enfermeira. A 

partir daí, passei a produzir potência em multiplicidade com coletivos de EPS em um 

município do interior do Rio de Janeiro. 

Na com-posição “Política dos afetos: alegria e tristeza na produção de coletivos na 

saúde”, tratei das circularidades ziguezagueantes das forças dos afetos nos modos de fazer/ser 

coletivo e, ainda, do fluxo dos afetos tristes e alegres que orbitam em torno do tecido coletivo. 

Por meio do conhecimento dos afetos que circularam no coletivo, pude entender as forças que 

o atravessam e o constituem.  

Na com-posição “Esquizoartesanía: um modo de estar no des-caminho da pesquisa”, 

busquei trilhar por um modo de estar no campo de pesquisa que me deixou completamente 

exposta aos acontecimentos. Para compô-la, utilizei um percurso esquizo, uma narrativa 

esquizo e algumas fontes esquizos, cuja intensidade constituiu realidades e outros jeitos de 

pesquisar. 

Na com-posição “Memórias coletivas e narrativas solidárias”, acolhi as marcas, as 

afetações, os encontros das pessoas e o efeito do coletivo em suas próprias palavras. Seria 

impossível dar “dizibilidade” acerca do que foi o coletivo sem dar passagem às vozes do 

próprio coletivo. Nesta com-posição, as convidei para serem autoras e pesquisadoras comigo. 

Foi uma generosidade de compartilhamento do vivido que se deu em forma de 

correspondências.  

Na com-posição “Educação permanente em saúde: uma política de afirmação do 

comum”, apresentei a dobra que fiz na PNEPS. Especialmente, refleti a ideia de permanência 

da educação como uma forma de manter as trabalhadoras produtivas ao longo da vida e, 
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também, da pouca sustentação de coletivos na saúde pela força opressora do Estado. Envolvi, 

ainda, suas representações locais que, por vezes, obstruem e corrompem o desenvolvimento 

do comum, enfraquecendo as potências coletivas. Para tanto, apresentei a minha implicação 

na construção desta experiência como enfermeira fazedora de encontros, e narrei, pelas 

marcas corporais, a experimentação com movimentos democráticos e práticas da multidão em 

movimentos feitos pelo coletivo. Por fim, apontei o processo de captura do coletivo pelo 

Estado e as maneiras encontradas de fazer fugir linhas da dominação. Morre o coletivo 

EPensando na instituição, e renasce nas ZAC. 

Com a experiência coletiva, foi possível perceber que a EPS precisa ser um processo 

que extrapola a ideia fixada numa dada temporalidade, numa permanência no sentido clássico 

de aquisição de conhecimentos referidos. Não se trata de juntar corpos multiprofissionais em 

uma sala pressupondo que isso seja um coletivo. Não se produz coletivos sem autonomia e 

espaços para os encontros, para fazer circular os afetos. É importante mudar a órbita dos 

afetos tristes, e trazer, para o cenário educacional, a alegria do compartilhamento, da colisão 

dos corpos materiais e imateriais pelo encontro. Para a EPS acontecer, é preciso devolver a 

liberdade das existências e a potência dos sujeitos. Urge restituir a trabalhadora, o desejo de 

criar, de inventar para si e para seus pares o lugar comum no qual seja possível dar outras 

funções ao corpo e à multidão que habita os corpos.  

No coletivo, há sempre uma alteração das composições corporais. Não se trata mais de 

um corpo produtor, mas de um corpo criador, que se movimenta, que se dobra em poesia, em 

dança, em arte. Mas, como fazer isso no interior de um serviço hierárquico e capturador do 

vivo? Como produzir um movimento de liberdade e autonomia numa gestão burocrática que 

usa o poder como força de controlar os corpos e rebaixar a potência? Como fazê-lo diante de 

uma marca corporal que remete à educação escolar passiva e triste que nos culpa pelos 

fracassos e imprime o discurso de uma meritocracia perversa? Diante dessas questões, a tese 

chegou a uma conclusão provisória de que educar é “performar” realidades, é criar mundos, é 

constituir modos de existência mais compatíveis com a vida. Não precisamos de facilitadoras, 

de mediadoras, de sujeitos permitindo ou cortando falas, corpos, pensamentos, saberes nos 

serviços. Precisamos de pessoas que consigam despertar nas trabalhadoras o desejo. Não do 

conhecimento que falta, mas, sobretudo, da potência e da tomada de seu próprio poder e 

desejo, aumentando a potência de produzir-se a si mesmo.  
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APÊNDICES 

INSTRUTIVO  

CARTA-MEMÓRIA 

Queridas (os) foram dois anos e três meses que estivemos juntos, numa verdadeira produção coletiva em 

que o AFETO foi (e continua sendo) a nossa liga. 
 

 Sei que no nosso corpo e na nossa memória os encontros continuam (re) existindo e seus efeitos não 

cessarão, levaremos as marcas desses encontros onde quer que estejamos.  

Tudo começou num encontro, numa roda e pouco a pouco, outros encontros, outras rodas. Outras 

pessoas foram integrando e construindo um terreno bastante fértil na educação permanente em saúde de 

nosso município. Circularam afetos, comidas, conhecimentos, artes, danças, poesias, canções, talentos, 

diferenças, saberes sobre o trabalho em saúde com vistas de pontos e pontos de vistas diferentes...  

Com muito carinho te convido a eternizar os encontros que tivemos no coletivo EPensando no município 

de Resende.  O convite é para que você escreva uma CARTA SOBRE O COLETIVO. Isto, é, como os 

encontros te marcaram, como você vê e percebe o que produzimos JUNTOS.  

As fotos podem te ajudar a trazer a memória os fatos que te tocaram, que produziram em você afetos de 

alegria. Pode lembrar-se de um encontro ou dos encontros, o que vier a sua mente, escreva! A ideia é criar 

por meio de CARTAS uma memória do que vivemos.  

 

Só te peço duas coisas: 

 

1- NÃO COLOCAR NOMES DE PESSOAS de modo que não venhamos a identifica-las. Caso queira 

mencionar alguém, sugiro colocar no lugar do nome dessa pessoa, nomes de flores, pássaros ou o que for 

mais representativo para você. Inclusive, se você quiser assinar a carta, invente um nome também para 

você. 

2- NÃO COLOCAR O NOME DO MUNICÍPIO, para que não tenhamos nenhum comprometimento ético.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação:  

 

Título do Projeto: Um corpo, multidões em corpos: encontros coletivos como territórios de 

afetividades, conhecimentos e cuidado em saúde. 
Pesquisadora Responsável: Eluana Borges Leitão de Figueiredo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense- UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98061-2938  

Nome do voluntário: ______________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos              R.G. ___________________________________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa:Um corpo, 

multidões em corpos: encontros coletivos como territórios de afetividades, conhecimentos e 

cuidado em saúde sob responsabilidade da pesquisadora Eluana Borges Leitão de Figueiredo 

e Dra Ana Lúcia Abrahão. O estudo se propõe a analisar como o encontro produzido em 

coletivos de educação permanente no campo da saúde de um município do interior do estado 

do Rio de Janeiro pode produzir intensidades e forças capazes de construir conhecimentos e 

operar novos modos de cuidar em saúde e descrever processos, afetos e forças que fazem 

do/no Encontro um território de conhecimento e de cuidado. Caso concorde em participar do 

estudo, você participará de encontros/oficinas em que se procurará conhecer a sua opinião a 

respeito dos objetivos da pesquisa. As oficinas serão gravadas em aparelho Mp4 e transcritas 

integralmente. Durante todo o estudo, você será acompanhado pela pesquisadora, podendo 

sanar a qualquer momento qualquer dúvida acerca do processo da pesquisa. A sua 

participação é voluntária e por isso, poderá optar por desistir da pesquisa em qualquer 

momento, não sofrendo nenhum tipo de desconforto ou constrangimento na continuidade de 

sua prática social ou laboral cotidiana. Em caso de você decidir interromper a participação, a 

pesquisadora deve ser comunicada para que seus dados relativos ao estudo sejam 

imediatamente excluídos. Seu nome não será revelado ainda que informações relativas à 

oficina possam ser consultadas pela pesquisadora e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Não haverá qualquer custo pela sua participação no estudo. Os encontros 

serão pré-agendados em dias e horários que lhes forem convenientes. Espera-se com a 

pesquisa fortalecer a prática de encontros entre diferentes atores da saúde e promover 

melhores condições de trabalho para os trabalhadores, docentes e gestores de saúde e cuidado 

para os usuários. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E.mail: etica@vm.uff.br. Tel/fax: (21) 2629-9189. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 
    _________________________                                                 ___________________________ 

Nome e assinatura do profissional                                             Nome e assinatura do responsável 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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