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6  Planos grupais e experiência estética: 
friccionando ideias, emoções e conceitos 
Flavia Liberman 
Viviane Maximino

As oposições entre mente e corpo, alma e matéria,
espírito e carne, originam ‑se todas, fundamentalmente,

no medo do que a vida pode trazer. 
(Dewey, 2010, p. 89)

As palavras faltam, ebulição. Como expressar em um texto 
escrito aquilo que é movimento e experiência?

Olho para o alto, a nuvem escura prenuncia mais uma tarde 
de chuva forte. Os alunos perguntam ‑me, assustados: “Vamos 
assim mesmo, professora?” Depois de muita insistência, conse‑
guimos uma van, em vez do ônibus, para circularmos pelas ruas 
estreitas da região noroeste de Santos. Mais uma quarta ‑feira de 
chuva, e isso significa risco de alagamento e problemas para a 
realização do trabalho. 

Também foi isso que enfrentamos na realização de uma das 
nossas atividades de ensino. Trata ‑se de ir a campo com estudan‑
tes1 para exercitar o cuidado. Nesse caso, nossa proposta é acom‑
panhar mulheres que vivem na região noroeste da cidade de 
Santos por meio de diversos arranjos. Nessa atividade estão arti‑

1. O projeto político ‑pedagógico da Universidade Federal de São Paulo, Baixada Santista, 
indica a educação interprofissional e o aprendizado em cenários reais como estratégias na 
formação de profissionais de saúde. No eixo comum Trabalho em Saúde, os estudantes dos 
vários cursos desenvolvem atividades em regiões de maior vulnerabilidade social acompa‑
nhados de professores. Para saber mais, veja Capozzolo A., Casetto S., Henz, A. (orgs.), 
Clínica comum, itinerários de uma formação em saúde, São Paulo, Hucitec, 2013.
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culados diversos planos grupais: docentes que pertencem à  
mesma universidade e, apesar das suas origens muito distintas – 
profissões, trajetórias, interesses, concepções teóricas etc. –, tra‑
balham juntos em determinado módulo de ensino e território 
geográfico; um segundo plano, constituído por alunos dos vários 
cursos de graduação que, apesar de estarem familiarizados com a 
educação interprofissional, a princípio não constituem uma equi‑
pe de trabalho; um terceiro plano, formado por profissionais dos 
diversos serviços nos quais a universidade atua, tendo cada um 
destes dinâmicas próprias, mais ou menos conhecidas; e por fim, 
a população ‑alvo, à qual se destina o trabalho.

Solange, uma das participantes do Grupo de Mulheres, come‑
ça explicando a importância daqueles encontros. Diz também 
que espera que os alunos que estão iniciando o módulo sejam tão 
atentos quanto os anteriores, que aprendam com as histórias das 
mulheres. Fala da dificuldade de ligar ‑se e despedir ‑se, mas 
recebe ‑os com generosidade, evidenciando determinado mo‑
mento do grupo. Um momento em que o grupo, um pouco mais 
constituído, pode acolher as idas e vindas? Ou em que ela vetera‑
na da proposta, iniciada em 2009, já conhece a dinâmica de fun‑
cionamento e auxilia nas passagens entre os estudantes que 
terminam um semestre e outros que estão chegando?

Esses planos grupais, que se interconectam e se configuram 
permanentemente, forjam lugares de existência, oferecendo con‑
tinência a certa circulação de seus participantes, tanto das mu‑
lheres quanto dos estudantes. A cada encontro, essa situação, 
garantida pela presença guardiã do coordenador, pelo desejo de 
continuidade e por balizas espaçotemporais, tem de ser renovada 
por meio das perguntas sobre os faltantes, da concretude das re‑
alizações, dos trabalhos conjuntos, das memórias. Esse é o pro‑
cesso de constituição permanente de um grupo em que a cada 
vez as pessoas se apresentam a si mesmas, aos outros e pelos 
outros. As marcas presentes nos participantes convidam ao mo‑
vimento, ao prosseguir. 
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Um trabalho artesanal, segundo a professora. Aqui se apren‑
dem perseverança, paciência, atenção ao pequeno. Aqui se faz 
um trabalho corpo a corpo. O sentido do corpo também é literal. 
O sol é forte, o trajeto depois do almoço sacudindo na van afeta 
os corpos. A paisagem da região já nos força um deslocamento 
das salas de aula para a rua, para outra realidade. A supervisão e 
a orientação, que são parte do trabalho do grupo, já vão aconte‑
cendo no trajeto, incluindo o motorista, que, a nosso ver, tam‑
bém compõe a equipe, pois compartilha da colheita, buscando as 
participantes do grupo que têm dificuldades de acessar a propos‑
ta. As dificuldades de acesso não dizem respeito apenas às barrei‑
ras arquitetônicas ou a restrições de mobilidade ou de ordem 
emocional. Esses diversos fatores, além de condições socioeconô‑
micas precárias, entre outros, produzem isolamento e diminui‑
ção do pulso vital (Keleman, 19922). Ampliar o acesso é um dos 
objetivos principais do nosso trabalho, porém não se trata apenas 
do acesso concreto das pessoas à sua mobilidade espacial nem de 
disponibilizar ofertas, mas também de promover possibilidades 
para os encontros consigo mesmo, com as pessoas e com as coi‑
sas3. Acessibilidade, além de ser um direito, é principalmente 
aquilo que pode possibilitar que algo aconteça. 

Eunice teve um AVC e anda com bengalas. Solange tem artro‑
se. Vera esteve internada em um hospital psiquiátrico, mora 
longe e ainda precisa de estímulo para sair de casa. Maria apro‑
veita que a vizinha está indo ao grupo e entra na van também, 

2. No livro Anatomia emocional (1992), Keleman pensa o corpo como “sede de toda a 
experiência e a (trans)formação do organismo como uma estratégia da pulsação vital em 
face à existência” (Keleman, apud Favre, ??, p. 10). Para Favre, esse autor compreende o 
organismo não com base nos órgãos, o que seria restringir a compreensão sobre os pro‑
cessos pelos quais acontece uma existência em particular, mas como um meio que cons‑
trói forma permanentemente na manutenção de um pulso vital, sendo saúde, para ele, a 
manutenção desse pulso.
3. Estamos chamando de coisas os objetos, os materiais, as propostas, as atividades, os diver‑
sos mundos possíveis e virtuais.
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dizendo: “Estou cansada de ficar sentada em casa”. Estas duas 
ainda convidam uma terceira, muito deprimida com a perda de 
dois filhos jovens na violência do bairro. 

Em algumas situações, o movimento se inverte: são alguns 
alunos que descem da van e acompanham as mulheres em suas 
casas quando estas, por algum motivo, não vão ao grupo.

Isso denuncia uma intenção que também faz parte do aprendi‑
zado: desenvolver um estado de presença e prontidão para 
adaptar ‑se rapidamente às novas situações, reorganizando a  
distribuição das tarefas pela leitura que se faz do momento. 
Prontidão e presença para mergulhar no acontecimento ao mes‑
mo tempo que se situa na borda, observando, sentindo, pensando 
e tomando decisões. Aprendizagem de raciocínio e flexibilidade 
útil em qualquer trabalho de equipe não burocratizado.

Esse posicionamento atento e aberto (Kastrup, 2007)4, cujo 
funcionamento não está relacionado a uma política cognitiva 
de atenção voltada à simples seleção de informações, mas à de‑
tecção de signos e forças circulantes, ou seja, de pontas de um 
processo em curso, ou ainda, como nos diz Deleuze (2006), por 
meio da ideia de uma atenção à espreita, foi possível, por exem‑
plo, para a aluna do curso de fisioterapia providenciar, no labo‑
ratório da universidade, o empréstimo semanal de um degrau 
para que Maria pudesse subir e descer da van com mais inde‑
pendência. Nota ‑se que a mobilização do que poderia ser con‑
siderado um procedimento ou uma preocupação específica da 
profissão aqui parece ter sido ativada não por um protocolo, 

4. No artigo “O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo”, Kastrup (2007), 
tomando a cartografia como um método proposto por G. Deleuze e F. Guattari que vem 
sendo utilizado em pesquisas de campo voltadas para o estudo da subjetividade, aborda o 
problema do funcionamento da atenção. Baseia ‑se nos conceitos de atenção flutuante de S. 
Freud, de reconhecimento atento de H. Bergson e nas contribuições da vertente fenomeno‑
lógica das ciências cognitivas contemporâneas. A atenção cartográfica é definida como 
concentrada e aberta, caracterizando ‑se por quatro variedades: o rastreio, o toque, o pouso 
e o reconhecimento atento.
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mas pela percepção das necessidades nesse projeto, sendo uma 
delas ir ao grupo.

O Grupo das Mulheres inicia ‑se muito antes do encontro 
formal na ONG Arte no Dique5 que o recebe. No encontro do 
grupo de alunos e da docente com cada mulher que entra na van, 
busca ‑se instaurar um clima curioso e receptivo.

Cada dia é imprevisível. Já houve situações inusitadas. Ante a 
recusa inicial de dona Coralia para ir ao grupo no Dique, dois 
alunos ficam em sua casa. Ao longo da conversa, testemunham 
um movimento de mudança de roupas e maquiagem acompa‑
nhado de um alegrar ‑se. Um pequeno grupo estava acontecendo 
ali também. 

Portanto, em nosso trabalho com grupos há um transborda‑
mento espaçotemporal. Antes de ir a campo, há contatos telefôni‑
cos. Na van, vamos atualizando as notícias de cada uma. Elas já são 
uma presença viva em nós, há uma aposta no encontro. O desejo 
do coordenador de que o grupo vingue contagia o entorno, favore‑
cendo a concretização do projeto. Isso se expressa na organização 
do ambiente, na disposição das cadeiras na sala, nas atividades, no 
contato com os outros profissionais do serviço etc. Tal atitude di‑
fere da ideia de que o grupo acontece apenas quando a porta se 
fecha, com existência separada dos atravessamentos do mundo. 
Também difere da conduta daqueles profissionais que só reconhe‑
cem os participantes do grupo naquela situação específica, 
ignorando ‑os quando estão “fora do enquadre”.

5. O Instituto Arte no Dique, organização não governamental que desenvolve um trabalho 
sociocultural com a população do dique na zona noroeste de Santos, numa das regiões com 
maiores índices de vulnerabilidade social da cidade, tem como proposta a realização de 
ações, oficinas e cursos profissionalizantes, regidos pelos princípios da inclusão social, pes‑
quisa e valorização da cultura local, aquisição de conhecimentos específicos do mundo da 
arte e cultura, que possibilitam a ampliação do universo cultural e a descoberta de talentos, 
saberes e habilidades, abrindo perspectivas de sonhar e transformar projetos de vida na 
direção de um futuro promissor em contraponto à realidade vivida com altos índices de 
miséria, evasão escolar, desemprego, criminalidade, drogas e violência. Para mais informa‑
ções acesse o site www.artenodique.org.br. 
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A partir das supervisões e atitudes da professora, que está 
presente no trabalho, vai se configurando uma dinâmica de 
funcionamento entre os alunos que aos poucos vão compreen‑
den do ‑o. As balizas propostas que os orientam são: o interesse 
pelo outro; a presença na situação; o corresponsabilizar ‑se pelo 
andamento da atividade e pela lida com os problemas; o desen‑
volvimento da colaboração. Além disso, considerando que há um 
foco voltado à formação, exercitam ‑se a observação, o estudo, a 
descrição e a análise do processo, que são imprescindíveis.

As mulheres que acompanhamos trazem para os encontros 
suas histórias, desejos, questões, dificuldades e, com frequência, a 
necessidade de ter referências individuais. Os alunos, então, pre‑
cisam sustentar essa aproximação, que pode ser penosa, pois, 
muitas vezes, não responde às expectativas. Por exemplo, a situa‑
ção de silêncio da mulher que havia perdido os filhos exigiu que 
a aluna reconhecesse que um encontro pode acontecer apenas 
com a presença, sem palavras. Esse exercício desloca certa forma‑
ção onde há o predomínio da linguagem verbal para coletar infor‑
mações, identificar diagnósticos, passar prescrições, educar etc. 

Apesar da intensidade vivida nesses momentos individuais, é 
necessário não se esquecer do grupo, exercitando esse olhar que 
apreende o conjunto. Nas propostas que envolvem a todos, tais 
como massagens umas nas outras, lanche comunitário, socializa‑
ção de temas, organização espacial em forma de roda etc., a pos‑
tura da coordenação aponta no sentido de estarem todos ali. 

Estar em grupo amplia a chance de acionar nos participantes 
o que Dewey (2010) chama de experiência estética. “A experiên‑
cia estética emerge na vida cotidiana, mas ela se define, entretan‑
to, como uma experiência especial que faz com que a vida não se 
apresente como uma corrente homogênea e uniforme de fatos 
banais” (Kastrup, 2010, p. 39). A experiência estética tem algu‑
mas qualidades: é marcante; não se dissipa nem é facilmente es‑
quecida; possui unidade, sendo suas partes constituintes reunidas 
sem emendas ou vazios; e, além disso, inclui de modo indistinto 
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a dimensão emocional, prática e intelectual que só a posteriori 
pode ser separada. A emoção é uma qualidade da experiência, e 
a experiência estética é emocional. 

Outra característica importante é que meios e fins se coadu‑
nam, isto é, não estão dissociados (Dewey, 2010, p. 355), trazen‑
do aqui a dimensão do processo como fundamental para o 
acontecimento da experiência. 

O trabalho no Grupo de Mulheres busca proporcionar aos 
participantes possibilidades de experiências estéticas, apostando 
que estas podem colocar a pessoa em movimento, desencadean‑
do processos de criação, engendrando novos territórios existen‑
ciais e reinventando vidas. Os participantes são catalisadores e 
também testemunhas das experiências vividas. Quando Eunice 
canta e dá risada, ela não é mais uma mulher que teve um AVC. 

O que te alegra6? A busca pela alegria, mesmo em fiapos, foi 
trazendo não só cenas e alegrias vividas no passado ou presente, 
mas também desejos de alegria, como possibilidade e virtualida‑
de. A vida mais viva mobiliza afetos em si e nos outros – Eunice 
lembra ‑se do neto. Seguimos dando materialidade às ideias: Vera 
mostra seus panos de prato com um discurso animado, a aluna 
traz uma caixa de origamis e surge a vontade de ir ao horto. 

Busca ‑se criar um território propício à surpresa, ao acolhi‑
mento do inesperado e ao acionamento de movimentos inventi‑
vos (Kastrup, 2010). No entanto, “a experiência estética não é 
aquela meramente divertida ou que gera entretenimento, mas 
sim aquela que é marcada por sensações intensas” (Kastrup, ibi‑
dem, p. 40), por vezes trazendo sofrimento. 

6. Alegria, no sentido indicado por Espinosa, está relacionada ao aumento de potência, isto 
é, aumento de nossa força interna e capacidade para agir, aumento de pensamento e de ação. 
A alegria é caminho de autonomia individual e política. O oposto disso é a tristeza quando 
percebemos a diminuição de nossa realidade, de nossa capacidade para agir, o aumento de 
nossa impotência e a perda da autonomia. A tristeza é o caminho de servidão individual e 
política, sendo suas formas mais costumeiras o ódio e o medo recíprocos (Chaui, sobre a 
ética de Espinosa).
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A proposta, feita em parceria com o oficinero músico Daniel, 
era que cada mulher trouxesse uma música marcante de sua 
vida. A música de Solange trouxe uma lembrança forte de sau‑
dades de sua mãe, trouxe a infância no Nordeste, a sua vida lá. 
Em um momento muito bonito, Daniel traz também histórias 
com sua mãe e sua infância em um aglomerado de cenas, frag‑
mentos e emoções. 

Lembrando Keleman (1992), por vezes, a intensidade pode 
ser excessiva para aquele corpo e produzir, em vez de um estado 
de experiência, o que eles chamam de reflexo do susto, o que faz 
que o sujeito se afaste do mundo e de si. Afirma ‑se assim a neces‑
sidade de certa dosagem ou, como diz Deleuze, certa prudência 
na direção daquilo que pode ser assimilável. A percepção sutil 
dos processos, o cuidado e o modo como se traz a proposta, a 
construção de um ambiente confiável e um respeito pelo tempo 
formativo favorecem para que a experiência possa ser incorpora‑
da e atualizada para novas e outras situações, ampliando a aces‑
sibilidade à experiência estética. 

O que mais ajuda a acessar a experiência estética? O cultivar‑
‑se para ela. Citando uma entrevista de Deleuze, Kastrup (2010) 
diz que ele não acredita na cultura em si, mas nos encontros, não 
só com pessoas, mas, sobretudo, com as coisas. Deleuze não pro‑
cura os espaços de arte e produção cultural para ter mais cultura, 
mas para cultivar ‑se. Portanto, cultivar pode ser compreendido 
como a abertura aos encontros, como um exercício de atenção à 
espreita das possibilidades de encontro. “[...] ir em busca de en‑
contros, experiência e aprendizagem e não de informação ou de 
um saber pronto para ser absorvido ou consumido” (Kastrup, 
ibidem, p. 39). Portanto, não basta estar em um equipamento de 
cultura para favorecer a acessibilidade estética. Circular por um 
chamado espaço de cultura não garante nem a acessibilidade 
nem a experiência estética. No entanto, estar na ONG Arte no 
Dique propicia o uso de práticas artísticas. A arte, assim como o 
lúdico, por suas características de invenção, não produtivismo, 
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não mecanização e integração do processo ao produto, favorece 
as experiências estéticas. É fruição, aproveitamento e consuma‑
ção em si mesma. 

“A experiência, na medida em que é experiência, consiste na 
acentuação da vitalidade [...], uma troca ativa e alerta com o mun‑
do; que em seu auge significa uma interpenetração completa entre 
o eu e o mundo, os objetos e acontecimentos” (Dewey, 2010, p. 83).

Rose trouxe a música “[...] por isso uma força me leva a cantar, 
por isso essa força estranha no ar...” Foi um momento sublime, em 
que ela cantava com voz forte. Sentimos que a experiência estava 
completa. Com sua música, Rose não só trouxe uma lembrança, 
mas produziu um novo acontecimento no presente, pois suscitou 
e viveu uma nova experiência.

Tomando essa cena, podemos dizer que a atividade artística 
que gera uma experiência estética não se define por produzir 
objetos decorativos nem por introduzir no cotidiano um traço 
especial de beleza. Como nos indica Dewey (ibidem, p. 117), os 
inimigos do estético são:

a monotonia, a desatenção para com as pendências, a submissão às conven‑
ções na prática e no procedimento intelectual. Abstinência rigorosa, sub‑
missão coagida e estreiteza por um lado, desperdício, incoerência e 
complacência displicente por outro, são desvios em direção oposta da uni‑
dade de uma experiência. 

Em outras palavras, a burocratização da vida, o automatismo, 
o empurrar com a barriga ou fazer de qualquer jeito. 

A atividade artística está associada também à criação de dese‑
jo. Se a arte é a realização de um desejo, trata ‑se de um desejo 
intensificado pelo próprio ato artístico e não dado por antecipa‑
ção. Em oposição aos processos mecânicos, a arte desenrola ‑se 
de maneira inusitada e “[...] o suspense, na arte, é um apetite que 
aumenta a partir daquilo com que é alimentado” (Kaplan, apud 
Dewey, ibidem, p. 28).
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No grupo fazemos um convite ao olhar ‑se, conhecer ‑se, 
reinventar ‑se. Na experiência estética, a sensação de sentir ‑se 
inteiro deixa uma marca indelével. Sentir ‑se e ser uma pessoa 
inteira sem as pernas, como Stephanie no filme Ferrugem e ossos 
ao lançar ‑se ao mar7. Quando Eunice pode dizer “Eu me alegro”, 
ela toma para si sua própria vida. 

Além dos alunos, da docente coordenadora e das mulheres 
participantes, há o deslocamento provocado pelo fato de o grupo 
acontecer em um espaço de arte e cultura que acolhe esse traba‑
lho. Como vimos, o Arte no Dique atendia crianças e adolescen‑
tes, mas, com a nossa presença, passa a incorporar essa outra 
população por meio do trabalho conjunto com os oficineros e 
profissionais da ONG e da circulação desses novos atores naque‑
le ambiente onde predominam os projetos com arte. Desse en‑
contro surgiram diversas ideias como, por exemplo, a confecção 
de uma pasta ‑arquivo usando vários materiais, fotografias do 
trabalho, que compõem o site da ONG e poderá vir a ser uma 
exposição, a criação de um prontuário ‑portfólio, em dinâmicas 
de maior ou menor aproximação entre universidade e serviço e 
entre as pessoas. Esse cenário também é propício à proposta do 
grupo porque tira de foco a doença, problematizando o próprio 
conceito de saúde.

O Arte no Dique está localizado em uma construção bonita, 
ancorada praticamente em cima de um lixão, o que, além de 
criar um estranhamento, revela a proposta de acessibilidade es‑
tética que estamos discutindo aqui. A arquitetura, com muitas 
janelas, transparências e aberturas, parece nos falar da receptivi‑
dade, da porosidade e da confiança que a ONG quer estabelecer 
com o entorno. 

A receptividade ativa do grupo permite e aproveita essas in‑
fluências, com as quais os alunos têm de contracenar. Também 

7. Ferrugem e ossos (De rouille et d’os) é um filme franco ‑belga de 2012, dirigido por Jacques 
Audiard e estrelado por Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts.
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nosso trabalho faz acontecer uma aproximação de usuárias do 
NAPs da região na ONG, dando origem inclusive a um novo 
trabalho: um grupo de artesanato que já se desdobrou em um 
espaço de geração de renda. 

Ocorre outra articulação entre essas propostas e as ativida‑
des de alunos que estão realizando visitas domiciliares em uni‑
dades de saúde da família da região, sob orientação de outros 
docentes da universidade. Nessas visitas, entre outras coisas, 
identificamos mulheres que poderiam aproveitar o grupo, am‑
pliando sua rede de circulação e cuidado. Fabiana é um caso 
exemplar de um caminho percorrido entre o atendimento do‑
miciliar, que durou cerca de um ano e meio, com acompanha‑
mento de diversos alunos, e a participação efetiva nesse grupo. 
Nesse caso, os alunos que a atendiam no Programa de Saúde da 
Família fizeram a ponte, com base no entendimento de que as 
experiências no grupo poderiam significar para ela uma am‑
pliação de seu território existencial. Nossa aposta na potência 
do dispositivo grupal gerou investimento dos estudantes e pro‑
fessores para a efetivação dessa estratégia clínica. Motivar 
Fabiana, acompanhá ‑la até o local onde o grupo estava sendo 
realizado, apresentá ‑la e orientar os alunos de sua equipe sobre 
a participação do trabalho foram procedimentos importantes 
nessa situação. De um estado de isolamento a um contato mais 
íntimo com alguns alunos, Fabiana, apropriada do espaço, apre‑
senta o Dique a outros candidatos e hoje participa ativamente 
das redes sociais, ajudando inclusive a organizar um passeio ao 
horto florestal.

Essa circulação de estudantes e professores favorece a cria‑
ção de equipes que se recombinam segundo as necessidades dos 
sujeitos e dos projetos que estão sendo desenvolvidos, criando 
redes que buscam resistir à burocracia e ao instituído. As equi‑
pes acompanham e fazem acontecer movimentos, vivendo tam‑
bém experiências estéticas. Isso tem que ver com uma atitude 
de responsabilidade e cuidado com cada processo em particu‑
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lar, a partir de suas demandas. Não há uma estratégia única 
nem uma mais importante que outra. O que interessa é criar 
diversos pontos do território possam dar passagem aos encon‑
tros, criando redes vivas que respondam com habilidade às 
questões que se apresentam.

Inventam ‑se composições em arranjos variados: Eunice, por 
exemplo, era atendida individualmente por alunos vinculados ao 
PSF, ao mesmo tempo que outro subgrupo de alunos atendia 
Irene. Moravam próximas, mas não se conheciam. Ambas fica‑
vam muito tempo sozinhas e, por terem sequelas de AVC, apre‑
sentavam dificuldades no cotidiano. O primeiro movimento foi a 
aproximação das duas por meio dos alunos que compunham 
uma equipe de trabalho. Aconteceu no pátio de um dos prédios 
enquanto Eunice fumava um cigarro e Irene explicava como lavar 
o cabelo para que ele ficasse brilhante. A partir do interesse pro‑
duzido nelas a respeito do Grupo de Mulheres, foram acionados 
alunos da equipe da ONG para tecer essa conexão. Participaram 
juntas do grupo por um período; porém, depois Irene mudou de 
cidade e Eunice, devido a complicações de saúde, passou a ter 
atendimentos individuais novamente. 

Uma das dificuldades identificadas nesse modo de operar é a 
necessidade de trabalhar com um número ampliado de profissio‑
nais, que só é possível na articulação em rede, construída no di‑
álogo permanente entre todos os envolvidos em cada caso. Essa 
condição é problemática, uma vez que somos tomados pelas ur‑
gências produtivistas tanto na universidade quanto nos serviços. 

O grupo de docentes que participa do módulo também preci‑
sa se constituir na medida em que há uma tarefa em comum: a 
formação desses alunos pautada na educação interprofissional e 
nas práticas em cenários reais. Participam desse módulo cerca de 
20 docentes vindos dos cinco cursos. Temos um mesmo plano de 
ensino que organiza nosso cronograma, instrumentos de registro 
e parâmetros de avaliação, sem, contudo, normatizar as ações. A 
heterogeneidade dos docentes, dos contextos, das populações, 
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dos serviços e territórios cria inúmeras experiências, que, quan‑
do compartilhadas, enriquecem a formação (Capozzolo, Casetto 
e Henz, 2013). Por outro lado, essa situação bastante diversifica‑
da produz também momentos de desassossego, tirando ‑nos das 
certezas e exigindo pausas e companhia. 

A escrita deste texto foi uma experiência estética a partir do 
friccionar de ideias, emoções e conceitos. O desejo de viver um 
processo criativo por meio do pensamento, do diálogo, da dis‑
cussão e da escrita conjunta produziu um campo problemático 
ao qual procuramos dar visibilidade. Afirmamos, ainda, a impor‑
tância da acessibilidade estética; a potência e as questões que 
envolvem as práticas artísticas e os processos e procedimentos 
para o estar em grupo; a articulação entre ensino e intervenção e 
certos modos de fazer que temos inventado em nosso cotidiano. 
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