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Título da Produção Técnica 

Caleidoscópio: convite à ativação do olhar 

 

Apresentação 

Esta é a Produção Técnica derivada da pesquisa intitulada “MAS A VIDA É REAL 

E DE VIÉS”: o exercício da preceptoria e o processo de educação permanente no PET-

Saúde/GraduaSUS de Santos, São Paulo, apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

Ensino em Ciências da Saúde – Mestrado Profissional (PPGECS-MP) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Ao colocar a Educação Permanente em Saúde (EPS) em Movimento na centralidade 

do processo de pesquisa, resolvi propor como Produção Técnica a invenção de uma caixa de 

ativação. Essa ideia foi inspirada em dois dispositivos: a caixa de ferramentas e a caixa de 

afecções.  

Quanto à escolha do nome, a palavra “caleidoscópio” deriva das palavras gregas 

καλός (kalos), “belo, bonito”, είδος (eidos), “imagem, figura” e σκοπέω (skopeō), “olhar 

(para), observar”. Logo, “caleidoscópio” pode ser traduzido como “ver imagem bonita”. É 

um objeto que remete à ideia de infinitas combinações dos mesmos elementos, sempre com 

diferentes resultados. O caleidoscópio não opera, a menos que você olhe pela abertura e o 

movimente ao mesmo tempo. Por isso, entendo ser este um nome apropriado para o 

dispositivo. 

O conceito de caixa de ferramentas foi extraído da obra de Merhy e pode ser 

compreendido como “[...] conjunto de saberes que se dispõe para a ação de produção dos 

atos de saúde” (MERHY, 2004). Para preencher a caixa, serão reunidos e utilizados materiais 

que representam tecnologias leves e leve-duras. As tecnologias leves são representadas pela 

dimensão relacional, com seus vínculos e afetos; as leve-duras, abrangem os saberes 

estruturados, como a clínica e a epidemiologia, os quais se unem à dimensão relacional para 

a utilização (MERHY, 2000; MERHY; FEUERWERKER, 2016).  

Uma caixa de afecção é composta por uma coletânea de materiais que nos afetam, 

nos deslocam e conduzem à construção de novos significados, “no mundo da vida e do 

trabalho”. Estes materiais servem de suporte à memória e podem “favorecer uma apropriação 

sobre a própria produção”; “interrogar experiências”; “transver o vivido recontextualizando 



a experiência”; “colocar em funcionamento ludicamente ideias/pensamentos sobre o vivido” 

e “convocar à recriação coletiva dos saberes da experiência” (EPS EM MOVIMENTO, 

2014). 

Então, na caixa de ativação podem constar materiais intencionalmente selecionados, 

tais como artigos científicos, matérias jornalísticas, documentários, dissertações, livros. A 

seleção do material disponibilizado levará em conta o território onde a pesquisa teve lugar, 

que é o município de Santos; as características da rede de saúde municipal, marcada por 

divisões territoriais, hierarquizada e compartimentalizada na gestão e no cuidado; os 

indicadores de saúde produzidos que atualmente exigem atenção, como a Mortalidade 

Materno-Infantil. 

Mas também cabem na caixa aquilo que denominei por “pistas”, que podem ter 

formas variadas, como músicas, filmes, poesias, fotografias, vídeos e outros. A seleção 

destes itens se baseou, inicialmente, na minha experiência, ao longo da jornada do PET-

Saúde/GraduaSUS e do Mestrado Profissional. Para dizer da experiência, me apoio em 

Bondía (2002, p.21),  

“A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”.  

 

Todo o material está acompanhado por palavras-chaves, apenas como pistas sobre a 

temática. 

Cada item representa um convite para a “ativação do olhar”, para assumir outro ponto 

de vista, para o exercício da alteridade. A expressão “ativação do olhar”, neste contexto, 

deriva dos escritos de Merhy (2015), em que nos explica que certos fenômenos permanecem 

invisíveis, a menos que o olho seja ativado e que “olhar e ver novos visíveis é em si novos 

acionamentos de formas de conhecimentos antes não dados”. 

Certamente a caixa de ativação também se inspirou na disciplina Grupo de Estudos 

e Pesquisas sobre as Práticas (GEPPRA), do MP. Estas aulas, divididas em três módulos, 

nos acompanham em todo o processo do mestrado. Sempre se constituem em momentos 

provocativos e reflexivos, disparados por materiais intencionalmente introduzidos nas aulas, 

como fragmentos de leituras e vídeos.  

Segundo Liberman et al (2015, p.718), o GEPPRA tem como 



“[...] proposta o exercício reflexivo dos profissionais sobre a prática e a elaboração 

conjunta e coletiva da experiência a partir de conceitos e teorias. Os objetivos são 

os de habilitar os profissionais a produzirem uma crítica de sua própria atuação, 

no contexto de sua prática profissional, além de fornecer subsídios para uma 

análise das relações nas equipes de trabalho e das políticas institucionais.” 

 

Objetivo 

O material contido na caixa de ativação será um ponto de partida para discussões 

sobre as relações e as práticas existentes nos serviços, visando a (re)construção coletiva de 

novos conhecimentos. 

 

Público-alvo 

A aplicação da caixa se dará com os atores envolvidos no Programa de Residência 

Multiprofissional em Atenção Primária à Saúde (PRMAPS) - 20 trabalhadores da SMS de 

Santos e 17 residentes do PRMAPS das seguintes categorias profissionais: psicólogo, 

assistente social, enfermeiro, profissional de educação física, nutricionista, farmacêutico, 

odontólogo, terapeuta ocupacional. 

 

Plano de ação 

Pensando em iniciar a utilização deste material com trabalhadores envolvidos 

diretamente em programas estruturados de formação que se passam na Secretaria Municipal 

de Saúde de Santos, defini que o PRMAPS representa uma porta de entrada potente para a 

rede. 

O grupo de trabalhadores, que desempenham funções de coordenação, tutoria e 

preceptoria no PRMAPS, é atualmente composto por vinte trabalhadores, incluindo a 

pesquisadora. Por sua vez, a maior parte destes está lotada nas cinco equipes de Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF), as quais apoiam trinta e duas equipes de Saúde da 

Família (eSF). As Unidades de Saúde da Família apoiadas se concentram nos três territórios 

mais vulneráveis do município, Zona Noroeste, Morros e Região Central-Histórica / Área 

Continental. O PRMAPS conta com vinte vagas para residentes por ano. Por todo este 

cenário, apostei neste percurso para melhor capilarização do material para a rede. 



A princípio, o produto será apresentado em reunião da Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU), a qual componho como membro suplente. Nesta instância, 

será pactuado o desenvolvimento das atividades.  

Inicialmente, a ideia é aproveitar espaços periódicos já instituídos pelo programa: a 

“Reunião de Tutores e Preceptores”, de intervalo mensal, e o “Compartilhando 

Experiências”, atividade quinzenal, com residentes, preceptores e tutores. 

Nestes encontros, “experimentaremos” amostras do material, escolhendo alguns para 

provar. A cada encontro, novas pistas poderão ser adicionadas por todos, desdobrando um 

sem fim de possibilidades. 

Após os encontros e as contribuições dos trabalhadores e residentes, os conteúdos 

serão disponibilizados em um sítio eletrônico, de acesso livre. Neste espaço, será possível 

acrescentar as palavras-chaves e a formulação de um índice de buscas, para facilitar a 

consulta dos visitantes. 
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CALEIDOSCÓPIO: caixa de ativação 

 

 

O material selecionado se encontra em ordem aleatória.  

 
1 

Animação curta-metragem El Empleo (O Emprego) 

(Argentina, 2008)  

Duração 7min. 

Direção: “Bou” Grasso 

Escritor: Patricio Gabriel Plaza 

Estúdio: Opusbou 

Palavras-chave: condições de trabalho - precariedade - superexploração de mão de obra - 

vida urbana. 

 
2 

Animação curta-metragem Tsumiki no ie (A Casa de Pequenos Cubinhos) 

(Japão, 2008) 

Duração 12min. 

Direção: Kunio Katō 

Narração: Masami Nagasawa 

Elenco: Masami Nagasawa 

Roteiro: Kunio Katō, Kenya Hirata 

Produção: Masanori Kusakabe, Yuko Hata 

Palavras-chave: isolamento - solidão - memória - envelhecimento. 

 
3 

Matéria jornalística: Dinamarca prescreve ‘vitamina de cultura’ para pacientes com 

depressão 

Link: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/viva-voce/noticia/2019/08/11/dinamarca-

prescreve-vitamina-de-cultura-para-pacientes-com-depressao.ghtml>. Acesso em 

19.ago.2019. 

Reportagem: Ana Carolina Moreno 

Publicada em: 11.08.2019 

Fonte: G1 

Palavras-chave: saúde mental - Aalborg (Dinamarca) - cultura - não medicalização - 

depressão. 

 
4 

Matéria jornalística: Falta de saneamento básico expõe a ‘Santos dos esquecidos’  

Link: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/educacao/noticia/falta-de-saneamento-basico-

expoe-a-santos-dos-esquecidos.ghtml>. Acesso em 19.ago.2019. 

Reportagem: Liliane Souza 

Publicada em: 16.06.2018 

Fonte: G1 

Palavras-chave: direito à moradia - saneamento básico - palafitas - Santos/SP. 

 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/viva-voce/noticia/2019/08/11/dinamarca-prescreve-vitamina-de-cultura-para-pacientes-com-depressao.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/viva-voce/noticia/2019/08/11/dinamarca-prescreve-vitamina-de-cultura-para-pacientes-com-depressao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/educacao/noticia/falta-de-saneamento-basico-expoe-a-santos-dos-esquecidos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/educacao/noticia/falta-de-saneamento-basico-expoe-a-santos-dos-esquecidos.ghtml


 

 

 
5 

Matéria jornalística: “A casa está afundando”: habitantes de palafitas se equilibram em 

meio a água suja em Santos 

Link: < https://www.uol/noticias/especiais/as-palafitas-de-santos.htm>. Acesso em 

19.ago.2019. 

Reportagem: Luciana Quierati 

Publicada em: 04.06.2018 

Fonte: Uol Notícias 

Palavras-chave: migração - direito à moradia - saneamento básico - palafitas - Zona 

Noroeste de Santos/SP. 

 
6 

Artigo científico: Não à medicalização da vida 

Autoria: Conselho Federal de Psicologia 

Link: < https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf>. Acesso em 

20.ago.2019. 

Palavras-chave: cartilha - medicalização da educação - metilfenidato - indústria 

farmacêutica - problemas escolares. 

 
7 

Música: Another Brick In The Wall 

Artista: Pink Floyd 

Álbum: The Wall 

Lançamento: 30 de novembro de 1979 

Palavras-chave: escola - uniformização - repressão - controle. 

 
8 

Fragmento de entrevista: Ler e estudar é uma abertura para o mundo - Claudio Ulpiano 

fala sobre livros e a leitura (1995) 

Fonte: Acervo Cláudio Ulpiano <https://acervoclaudioulpiano.com/> 

Cláudio Ulpiano Santos Nogueira Itagiba: (14 Nov 1932 – 4 Jan 1999) foi um filósofo 

brasileiro, especialista no trabalho de Gilles Deleuze. Lecionou na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense 

Palavras-chave: leitura - estudos - abertura para o mundo - partilha. 

 

“Eu acho que 'ler e estudar' não é um refúgio. Aqueles que leem e estudam pra se refugiar – 

eu não acredito que eles estejam 'lendo' e 'estudando'. Porque 'ler e estudar' é, 

necessariamente, fazer uma abertura para o mundo. Não fazer uma abertura pro mundo pra 

observá-lo, ou pra reformá-lo, ou pra transformá-lo. Mas pra destruí-lo – e produzir outro 

mundo. Ou seja, eu 'leio' e 'estudo' para saber que o pensamento – sempre que ele se exercer 

– pode criar novas linhas de vida; logo, outros mundos. Pensar é mergulhar no mundo. Ler 

é mergulhar no mundo. É exatamente o oposto desses que fazem… é… – são, o quê? – São, 

mais ou menos, os imbecis letrados – aqueles que se fecham num 'grande saber', emitindo 

'máximas', que não têm serviço nenhum a favor da vida. O pensamento existe, o estudo 

existe, a leitura existe – pra prestar um serviço… à vida. Então, sempre voltados pro 

mundo…” 

 

https://www.uol/noticias/especiais/as-palafitas-de-santos.htm


 

 

 
9 

Artigo científico: Notas sobre a experiência e o saber de experiência  

Autoria: Jorge Larrosa Bondia (professor da Universidade de Barcelona e doutor em 

Filosofia da Educação) 

Fonte: Revista Brasileira de Educação [online], n.19, pp.20-28, 2002. 

Link: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1413-

24782002000100003&script=sci_abstract&tlng=pt> . Acesso em 19.ago.2019. 

Palavras-chave: experiência - exposição - sujeito da informação - sujeito de opinião. 

 
10 

Vídeo palestra TEDx Talks: O SUS e a humanização da saúde  

Por Júlia Rocha (médica de família, que atua em Unidade Básica de Saúde no Rio de 

Janeiro/RJ) 

Duração: 14min42 

Publicação: 26.07.2018 

Link: < https://www.youtube.com/watch?v=GE2v0GmESdg&app=desktop>. Acesso em 

19.ago.2019.  

Palavras-chave: SUS - Medicina de família - prática médica na APS - escuta - acolhimento. 

 
11 

Música: O quereres 

Artista: Caetano Veloso 

Álbum: Velô 

Lançamento: 1984 

Palavras-chave: antítese - (des)encontro - imprevisibilidade. 

 

 

Onde queres revólver, sou coqueiro 

E onde queres dinheiro, sou paixão 

Onde queres descanso, sou desejo 

E onde sou só desejo, queres não 

E onde não queres nada, nada falta 

E onde voas bem alto, eu sou o chão 

E onde pisas o chão, minha alma salta 

E ganha liberdade na amplidão 

 

Onde queres família, sou maluco 

E onde queres romântico, burguês 

Onde queres Leblon, sou Pernambuco 

E onde queres eunuco, garanhão 

Onde queres o sim e o não, talvez 

E onde vês, eu não vislumbro razão 

Onde o queres o lobo, eu sou o irmão 

E onde queres cowboy, eu sou chinês 

 

Ah! Bruta flor do querer 

Ah! Bruta flor, bruta flor 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1413-24782002000100003&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s1413-24782002000100003&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.youtube.com/watch?v=GE2v0GmESdg&app=desktop


 

Onde queres o ato, eu sou o espírito 

E onde queres ternura, eu sou tesão 

Onde queres o livre, decassílabo 

E onde buscas o anjo, sou mulher 

Onde queres prazer, sou o que dói 

E onde queres tortura, mansidão 

Onde queres um lar, revolução 

E onde queres bandido, sou herói 

 

Eu queria querer-te amar o amor 

Construir-nos dulcíssima prisão 

Encontrar a mais justa adequação 

Tudo métrica e rima e nunca dor 

Mas a vida é real e é de viés 

E vê só que cilada o amor me armou 

Eu te quero (e não queres) como sou 

Não te quero (e não queres) como és 

 

Ah! Bruta flor do querer 

Ah! Bruta flor, bruta flor 

 

Onde queres comício, flipper-vídeo 

E onde queres romance, rock'n roll 

Onde queres a lua, eu sou o sol 

E onde a pura natura, o inseticídio 

Onde queres mistério, eu sou a luz 

E onde queres um canto, o mundo inteiro 

Onde queres quaresma, fevereiro 

E onde queres coqueiro, eu sou obus 

 

O quereres estares sempre a fim 

Do que em mim é de mim tão desigual 

Faz-me querer-te bem, querer-te mal 

Bem a ti, mal ao quereres assim 

Infinitivamente pessoal 

E eu querendo querer-te sem ter fim 

E, querendo-te, aprender o total 

Do querer que há, e do que não há em mim 
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Fragmento de livro: As veias abertas da América Latina 

Autor: Eduardo Galeano 

Ano: 1978 pela Editora Paz e Terra 

Palavras-chave: trabalho - exploração - urbanização - migração - desemprego. 

 

“A marginalização dos homens e das regiões 

 



Grow with Brazil. Grandes anúncios nos jornais de Nova York exortam os empresários 

norte-americanos a participar do impetuoso crescimento do gigante dos trópicos. A cidade 

de São Paulo dorme com os olhos abertos; aturdem seus ouvidos a crepitação do 

desenvolvimento; surgem fábricas e arranha-céus, pontes e estradas, como brotam, 

subitamente, certas plantas selvagens nas terras cálidas. Mas a tradução correta daquele 

slogan publicitário seria, sabe-se muito bem: “Cresça à custa do Brasil”. O desenvolvimento 

é um banquete de escassos convidados, embora seus resplendores enganem, e os pratos 

principais estão reservados às mandíbulas estrangeiras. O Brasil já tem mais de 90 milhões 

de habitantes, e duplicará sua população antes do final do século, mas aas fábricas modernas 

economizam mão de obra e, terra adentro, o invicto latifúndio nega trabalho. Um menino 

esfarrapado contempla, com um brilho no olhar, o túnel mais longo do mundo, recém 

inaugurado no Rio de Janeiro. O menino esfarrapado está orgulhoso de seu país, e com razão, 

mas é analfabeto e furta para comer. 

 

Em toda a América Latina, a irrupção do capital estrangeiro na área manufatureira, recebida 

com tanto entusiasmo, evidenciou ainda mais as diferenças entre os “modelos clássicos” de 

industrialização, tal como se leem na história dos países desenvolvidos, e as características 

que o processo mostra na América Latina. O sistema vomita homens, mas a indústria se dá 

ao luxo de sacrificar mão de obra numa proporção maior que a da Europa. 

 

Não existe nenhuma relação coerente entre a mão de obra disponível e a tecnologia que se 

aplica, exceto a que nasce da conveniência de usar uma das forças de trabalho mais baratas 

do mundo. Terras ricas, subsolos riquíssimos, homens muito pobres neste reino da 

abundância e do desamparo: a imensa marginalização dos trabalhadores que o sistema lança 

à beira do caminho frustra o desenvolvimento do mercado interno e avilta o nível dos 

salários. A perpetuação do regime vigente de propriedade da terra não só aguça o crônico 

problema da baixa produtividade rural, pelo desperdício de terra e capital nas grandes 

fazendas improdutivas e o desperdício da mão de obra na proliferação dos minifúndios, 

como também deriva numa drenagem caudalosa e crescente de trabalhadores desempregados 

em direção às cidades. O subemprego rural transforma-se em subemprego urbano. Crescem 

a burocracia e as populações marginais, aonde vão parar, voragem sem fundo, os homens 

despojados do direito ao trabalho. As fábricas não oferecem refúgio à mão de obra excedente, 

mas a existência desse vasto exército de reserva sempre disponível permite o pagamento de 

salários várias vezes mais baixos do que aqueles que ganham os operários norte-americanos 

ou alemães. Os salários podem continuar sendo baixos ainda que aumente a produtividade, 

e a produtividade aumenta à custa da diminuição da mão de obra.” 

 

(Trecho extraído da Segunda Parte do livro “As veias abertas da América Latina”, de 

Eduardo Galeano, Coleção L&M Pocket, 2018, p.347-348) 

 
13 

Pintura: sequência das obras A Família (1925), Operários (1933) e Morro da Favela 

(1924) 

Autora: Tarsila do Amaral (Capivari/SP, 01.set.1886 – 1973), pintora e desenhista brasileira 

Link para as obras: http://tarsiladoamaral.com.br/obras/ 

Palavras-chave: família - zona rural - infância - trabalho - operários - indústria - migração - 

moradia - morro - comunidade. 

http://tarsiladoamaral.com.br/obras/


 
A família – Tarsila Amaral (1925) 

 

 
Operários – Tarsila Amaral (1933) 

 

 
Morro da Favela – Tarsila Amaral (1924) 
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Portal de dados abertos: Secretaria Municipal de Saúde de Santos 

Dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e 

redistribuí-los, estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e 

compartilhar pela mesma licença (Open Knowledge Foundation). 

Link: <https://egov.santos.sp.gov.br/dadosabertos/>. Acesso em 19.ago.2019.  

Palavras-chave: dados abertos - transparência - indicadores - SMS-Santos. 

 

A Prefeitura Municipal de Santos mantém em seu site oficial um Portal de Transparência, 

que permite acesso a dados das Secretarias Municipais e autarquias. 

A SMS de Santos aparece com 60 indicadores e, embora nem todos estejam preenchidos, 

constam dados atualizados até o ano de 2018. Dentre estes, destacamos: internações por 

aborto; número de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde; número de internações 

hospitalares por doenças crônicas selecionadas (doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias, neoplasias, diabetes mellitus); número de óbitos por causas maternas; 

orçamento municipal destinado à saúde aplicado em programas de saúde preventiva e 

quantidade de ausências às consultas agendadas. 
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Gravuras: Relativity (1953), Lizard / Fish / Bat (1952), Möbius Strip I (1961) 

Autor: M.C. Escher (17 de junho de 1898 - 27 de março de 1972), artista holandês, famoso 

por suas obras de construções impossíveis, uso de figuras geométricas e ilusões de ótica. 

Link para as obras: https://www.mcescher.com/gallery/ 

Palavras-chave: dentro e fora - ilusão de ótica - deslocamento. 

 

 
Relativity – M.C. Escher (1953) 

https://www.mcescher.com/gallery/


 

 
Lizard / Fish / Bat - M.C. Escher (1952)  

 

 
Möbius Strip I - M.C. Escher (1961)  
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Fragmento de livro: Motim e destituição: agora 

Autor: Comitê Invisível 

Ano: 2017 pela n-1 Edições 

Palavras-chave: verdade - percepções - estar no mundo - existência. 

 

“A verdadeira mentira não é a que se diz aos outros, mas a que se diz a si mesmo. E primeira 

é, comparada à outra, relativamente excepcional. A mentira é recusar ver certas coisas que 

se vê, e recusar vê-las como se as vê. A verdadeira mentira são todas as telas, todas as 

imagens, todas as explicações que se colocam entre si e o mundo. É a maneira como 

pisoteamos cotidianamente nossas próprias percepções. De modo que, enquanto não se 

afrontar a verdade, não se afrontará nada. Não haverá nada. Nada além deste manicômio 

planetário. A verdade não é algo em direção à qual seria preciso ir, mas uma relação sem 

rodeios com o que aí está. Ela só é um “problema” para os que já veem a vida como um 

problema. Ela não é algo que se professa, mas um modo de estar no mundo. Portanto, não é 

possível detê-la nem a acumular. Ela se dá numa situação e de momento em momento. Quem 

sente a falsidade de um ser, o caráter nefasto de uma representação ou das forças que se 

movem sob o jogo das imagens, afasta-as de toda influência sobre si. A verdade é plena 

presença em relação a si mesmo e ao mundo, contato visual com o real, percepção aguda dos 

dados da existência. [...] No que segue, não pretendemos de forma alguma dizer “a verdade”, 

mas a percepção que temos do mundo, aquilo a que nos atemos, que nos mantém em pé e 

vivos. É preciso torcer o nariz para o sentido comum: as verdades são múltiplas, mas a 

mentira é uma, pois está universalmente ligada contra a menor verdade que venha à tona.” 

 

(Trecho extraído do Capítulo ‘O amanhã está anulado’, do livro “Motim e destituição: 

agora”, de Comitê Invisível, n-1 Edições, 2017, p. 12-14) 
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Artigo científico: Educação Permanente em Movimento – uma política de reconhecimento 

e cooperação, ativando os encontros do cotidiano no mundo do trabalho em saúde, questões 

para os gestores, trabalhadores e quem mais quiser se ver nisso 

Autor: Emerson Elias Merhy  

Fonte: Revista Saúde em Redes, Porto Alegre, v.1, n.1, p.7-14, 2015 

Link: < http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/309>. Acesso 

em 19.ago.2019. 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde - movimento - ativação do olhar - mundo 

do trabalho. 
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Música: Tribunal de rua 

Artista: O Rappa 

Álbum: Lado A Lado B 

Lançamento: 1999 

Palavras-chave: vulnerabilidade - violência - periferia. 

 

A viatura foi chegando devagar 

E de repente, de repente resolveu me parar 

Um dos caras saiu de lá de dentro 

Já dizendo, aí compadre, você perdeu 

Se eu tiver que procurar você tá fudido 

http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/309


Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo 

No início eram três, depois vieram mais quatro 

Agora eram sete samurais da extorsão 

Vasculhando meu carro 

Metendo a mão no meu bolso 

Cheirando a minha mão 

 

De geração em geração 

Todos no bairro já conhecem essa lição 

Eu ainda tentei argumentar 

Mas tapa na cara para me desmoralizar 

 

Tapa na cara pra mostrar quem é que manda 

Pois os cavalos corredores ainda estão na banca 

Nesta cruzada de noite encruzilhada 

Arriscando a palavra democrata 

Como um Santo Graal 

Na mão errada dos homens 

Carregada em devoção 

 

De geração em geração 

Todos no bairro já conhecem essa lição 

 

O cano fuzil, refletiu o lado ruim do Brasil 

Nos olhos de quem quer (quem quer) 

E me viu único civil rodeado de soldados 

Como se eu fosse o culpado 

No fundo querendo estar 

A margem do seu pesadelo 

Estar acima do biotipo suspeito 

Mesmo que seja dentro de um carro importado 

 

Com um salário suspeito 

Endossando a impunidade à procura de respeito 

Mas nesta hora só tem sangue quente 

E quem tem costa quente 

 

Pois nem sempre é inteligente peitar o fardado alucinado 

Que te agride e ofende para te levar alguns trocados 

 

Era só mais uma dura 

Resquício da ditadura 

Mostrando a mentalidade de quem se sente 

Autoridade neste tribunal de rua 
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Fragmento de livro: Necropolítica 

Autor: Achille Mbembe 

Ano: 2018 

Palavras-chave: políticas públicas - colonialismo - violação de direitos. 



 

“Frantz Fanon descreve vivazmente a espacialização da ocupação colonial. Para ele, a 

ocupação colonial implica, acima de tudo, uma divisão do espaço em compartimentos. 

Envolve a definição de limites e fronteiras internas por quartéis e delegacias de polícia; está 

regulada pela linguagem da força pura, presença imediata e ação direta e frequente; e isso se 

baseia no princípio da exclusão recíproca. Todavia, o mais importante é o modo como o 

necropoder opera:  

 

A cidade do povo colonizado (...) é um lugar de má fama, povoado por homens de má 

reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como; morrem lá, não importa onde ou 

como. É um mundo sem espaço; os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do 

colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A 

cidade do colonizado é uma vila agachada, com uma cidade sobre seus joelhos. Nesse caso, 

a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é 

“descartável” e quem não é.”  

 

(Trecho extraído do livro “Necropolítica”, de Achille Mbembe, n-1 Edições, 2018, p.135) 
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Música: Que me continua 

Artista: Arnaldo Antunes e Edgard Scandurra 

Álbum: Arnaldo Antunes ao vivo 

Lançamento: 2017 

Palavras-chave: continuidade - diferença - parceria - interdisciplinaridade. 

 

Se ando cheio, me dilua. 

Se estou no meio, conclua. 

Se perco o freio, me obstrua. 

Se me arruinei, reconstrua. 

 

Se sou um fruto, me roa. 

Se viro um muro, me rua. 

Se te machuco, me doa. 

Se sou futuro, evolua. 

 

Você que me continua. 

Você que me continua. 

 

Se eu não crescer, me destrua. 

Se eu obcecar, me distraia. 

Se me ganhar, distribua. 

Se me perder, subtraia. 

 

Se estou no céu, me abençoe. 

Se eu sou seu, me possua. 

Se dou um duro, me sue. 

Se sou tão puro, polua. 

Você que me continua. 

Você que me continua. 

 



Se sou voraz, me sacie. 

Se for demais, atenue. 

Se fico atrás, assobie. 

Se estou em paz, tumultue. 

 

Se eu agonio, me alivie. 

Se me entedio, me dê rua. 

Se te bloqueio, desvie. 

Se dou recheio, usufrua. 

 

Você que me continua. 

Você que me continua. 
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Música: O que sobrou do céu 

Artista: O Rappa 

Álbum: Lado A Lado B 

Lançamento: 1999 

Palavras-chave: rotina - esperança - disponibilidade. 

 

 

Faltou luz mas era dia 

O sol invadiu a sala 

Fez da TV um espelho 

Refletindo o que a gente esquecia 

 

Faltou luz mas era dia dia 

Faltou luz mas era dia dia dia 

 

O som das crianças brincando nas ruas 

Como se fosse um quintal 

A cerveja gelada na esquina 

Como se espantasse o mal 

 

Um chá pra curar esta azia 

Um bom chá pra curar esta azia 

 

Todas as ciências 

De baixa tecnologia 

Todas as cores escondidas 

Nas nuvens da rotina 

 

Pra gente ver 

Por entre os prédios e nós 

Pra gente ver 

O que sobrou do céu 
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Desenho: Desenhos invisíveis 

Autor: Gervásio Troche 

Palavras-chave: corda-bamba - equilíbrio - travessia - caos - imprevisto.  
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Fragmento de livro: O que é lugar de fala 

Autor: Djamila Ribeiro 

Ano: 2017 

Palavras-chave: saber popular - mulher - feminismo - movimento social. 

 

“(...) a necessidade de se pensar outros saberes. Pensando no contexto brasileiro, o saber das 

mulheres de terreiro, das Ialorixás e Babalorixás, das mulheres do movimento por luta por 

creches, lideranças comunitárias, irmandades negras, movimentos sociais, outra cosmogonia 

a partir de referências provenientes de religiões de matriz africanas, outras geografias de 

razão e saberes.” 

 

(Trecho extraído do Capítulo Um pouco de história, do livro “O que é lugar de fala”, de 

Djamila Ribeiro, Letramento: Justificando, 2017, p. 17) 
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Fragmento de livro: Homens e caranguejos 

Autor: Josué de Castro 

Ano: 1967 

Palavras-chave: mangue - fome - pobreza. 

 

“Esta é que foi a minha Sorbonne: a lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos 

e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como 

caranguejo. Seres anfíbios — habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. 

Alimentados na infância com caldo de caranguejo: este leite de lama. Seres humanos que 

faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Que aprendiam a engatinhar e a andar com os 

caranguejos da lama, de se terem enlambuzado com o caldo grosso da lama dos mangues e 

de se terem impregnado do seu cheiro de terra podre e de maresia, nunca mais se podiam 

libertar desta crosta de lama que os tornava tão parecidos com os caranguejos, seus irmãos, 

com suas duras carapaças também enlambuzadas de lama.” 

 

(Trecho extraído do livro “Homens e caranguejos”, de Josué de Castro, Editora Record, 

1967, p.12-13) 
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Poema: Não há vagas 

Autor: Ferreira Gullar 

Ano: 1979 

Palavras-chave: desemprego - desigualdade - trabalho. 

 

O preço do feijão  

não cabe no poema. O preço  

do arroz  

não cabe no poema.  

Não cabem no poema o gás  

a luz o telefone  

a sonegação  

do leite  

da carne  

do açúcar  

do pão  

 

O funcionário público  

não cabe no poema  

com seu salário de fome  

sua vida fechada  

em arquivos.  

Como não cabe no poema  

o operário  

que esmerila seu dia de aço  

e carvão  

nas oficinas escuras  

 

- porque o poema, senhores,  



   está fechado:  

   "não há vagas"  

 

Só cabe no poema  

o homem sem estômago  

a mulher de nuvens  

a fruta sem preço  

 

O poema, senhores,  

não fede  

nem cheira  
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Fragmento de livro: Alice através do espelho 

Autor: Lewis Carroll 

Ano: 2015 

Palavras-chave: cair em si - (des)orientação - (in)decisão - memória - desordem. 

 

“Alice pensou consigo: ‘Se é assim, não adianta nada falar.’ Dessa vez as vozes não a 

acompanharam, já que ela não falara, mas, para sua grande surpresa, todas pensaram em 

coro (espero que você entenda o que significa pensar em coro… porque devo confessar que 

eu não entendo): ‘Melhor não dizer nada. A fala vale mil libras a palavra!’ 

 

[...] 

 

‘Uma criança tão pequena’, disse o cavalheiro sentado diante dela (a roupa dele era de 

papel branco), ‘deveria saber em que direção está indo, mesmo que não saiba o próprio 

nome!’ 

 

[...] 

 

‘De todo modo, agora sei meu nome’, disse, ‘é algum consolo. Alice… Alice… não vou 

esquecer de novo. E agora, qual dessas setas devo seguir?’.  

Não era uma pergunta muito difícil, já que uma única estrada atravessava o bosque, e as 

duas setas apontavam para ela. ‘Vou resolver a questão’, disse Alice consigo, ‘quando a 

estrada se dividir e elas apontarem rumos diferentes.’ 

 

[...] 

 

‘Não a entendo’, disse Alice. ‘É horrivelmente confuso!’ ‘É isso que dá viver às avessas’, 

disse a Rainha com doçura: ‘sempre deixa a gente um pouco tonta no começo…’ ‘Viver às 

avessas!’ Alice repetiu em grande assombro. ‘Nunca ouvi falar de tal coisa!’ ‘…mas há 

uma grande vantagem nisso: a nossa memória funciona nos dois sentidos.’” 

 



 

 

E você, qual pista incluiria nesta caixa? 
 

 


