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Micropolítica do encontro intercessor apoiador-equipe,

substrato para um agir intensivista

Micropolicy ofthe interceptor/mpporter-team interaction,

the substrate to an intensive care action

Emerson Elias Merhy 1
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M uitas são as apostas que ~essas décadas vêm implementando a cons~

trução de um Sistema Unico de Saúde (SUS) apoiado nas práticas

de cuidado que toma a vida dos usuários e da população como seu eixo

estruturante. Sejam aquelas que apontam a construção de redes de cuidado

puxadas pela integralidade, sejam as que se debruçam ali no fazer cotidiano

do cuidado, no qual há o encontro lrabalhadoHrabalhador e trabalhador~

usuário da saúde.

No meu olhar. todas têm trazido, para a cena mais visível desse processo,

contribuições interessantes quando o que esd em foco é o esforço efetivo

de mudar o modo de se produzir saúde. na socie(bde como um todo. e nas

redes de cuidado em particular. tom:l.ndo como seu motivo a supemção d.1.S

práticas predominantes. realizadas n:l. maioria das redes públicas e privadas

de saúde, em rodas as formas de serviços existentes, que não se focam de

maneim aberta pam o mundo d.1.S necessidades daquele que dá sentido para

qualquer uma dessas práticas: o usuário individual e coletivo e seus modos

de exiSlências.

Vejo que a melhor maneim de perceber a busca dessas perspectivas no

conjunto daquelas apostas é poder olhar para o esforço de construção de um

campo de práticas que se constituem a partir da construção de novos obje~

[OS e modos de agir no campo da saúde. que subsum:l.m, dando~lhes novos

sentidos, às práticas que hoje são imperntivas cenrr:l.das nas diversas maneims

profissionais de agir, para um novo lugar de conformação da produção do

cuidado, que amplia fortemente a objetividade que deve invadir o mundo

do trabalho na saúde.

Assim, procurar realizar esses processos substitutivos, no meu entender,

é apostar no sentido de realizar na ação do trnbalho em saúde a conslrução

de um novo objeto parn o agir e, ao mesmo tempo, a também construção de

novas formas de práticas decuid.1.do. que considern necessário criar formas de
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produzir os colelivos de tmbalho como virai e estmtégi~

co, pam que todos os envolvidos nde -como dementas

constitutivos ativos do processo de trabalho e de seu sen~

lido último - possam operar suas contribuições de uma

maneira forte pam que esse processo de deslocamento de

um campo centrado nos procedimentos profissionais se

realize em direção ao campo da objelividade dos modos

de existir dos usuários e dos trabalhadores de saúde. tão

singulares no mundo das repetições.

A oferta feita pdos autores do texto Inclusão como

método de apoio para a produção de mudanças na saúde

-aposta da Política de Humanização tÚ1 Saúde, de Dario

e Eduardo. não me cria nenhuma dúvida quamo a esse

lipo de perspectiva e construção. formulam de uma

maneim rica de que modo suas ideias podem estar de

mão dada com todas as outms, que também opemm

nesse mesmo campo de intenções mudancistas. Com

eles comungo esse reconhecimento, o que não me

isenta de apomar cenas dúvidas ou preocupações que

me invadem. quando leio o m:lterial que nos oferecem,

já reconhecendo de imediaro que neste textO náo vou

tmtar de todas das. Algumas s6 pomuarei. outras irei

aprofundar um pouco mais, em particular a que se

refere à importância e presenç..1. do apoiador como fun~

damemal "recurso" para construir e opemr a política d1

humanização, que indicam: ou seja, a sua cenrralid.1de

na construçáo do como f.1Zê~la.

Ames, entretanto. goStaria de pontuar algumas

das dúvidas que s6 indicarei como questões que mm~

bém me interessam e que podecio ser pauta para novas

discussões. Por exemplo:

• soa~me estranho, no material, a noção de que é

sempre no Clmpo da clíniCl que se coloca o mundo

do cuidado. na medida em que vejo esse mundo como

algo que vai para além da clínica, o que não a apequena

como muitos possam pensar, mas não partilhada noç:ío

de que rodo agir em saúde é clíniCl, acredito que esse

s",u. .... Debate, Il.in <k ).nei'''' v. 34. n_ R(~ p. ü}.ü5, ju]J<et. lO ln

POntO merece mais interrogações nas apostas que tmzem

fortemente esse componente pam pensar as alternalivas

de mudanças das prátiCls;

• não tenho restrição ao uso do termo humanizaçáo

da maneira que o texw traz. mas apontaria que é pouco

o que ele oferece para colocar em análise a maneim

senso comum como é concebido por parte significativa

dos construtores das práticas de saúde. em particular o

próprio coletivo de apoiadores, volrarei a essa dimensão;

e por último,

• da mesma maneira me soa estranho a necessidade

de utilizar a figura do método, como forte consrrução

simbólica dessa proposta que procura se abrir para a

diferença. como denlentO constitutivo dos regimes de

autoridade que operam nos encontros múltiplos. que

entendem ocorrer ali na vida real da gestão e do cuidado,

e com isso toda a força que esse elenlentO simbólico já
. .. . .. .

tem no ImaglOaflO contemporaneo. nao com mUlta

dificuldade, passaria ii imagem que essa proposta é 'O'

mérodo de produzir noms práticas. quasede modo único

e verdadeiro. o que seria um conrrassenso em relação às

próprias declarações dos autores.

De f.1tO. não são poucas as questões levantadas

como preocupações que me invadem na leiturrt de um

material como esse, e nem esperrtria que nas répliCls

todas fossem tratadas a fundo. mas que pelo menos

criasse uma pauta entre nossos modos distimos de olhar,

para o que é proposro.

Gostaria de me focar mais intensamente naquilo

que pode trazer em si rodos esses dememos que apontei

até ab'Ora: a conversa sobre o apoiador como recurso do

método.

T.1lvez eu dissesse de uma melhor maneira. que

me parece enriquecedor da noç:ío do método como um

Clminhando: o apoiador como o pr6prio mérodo. Pois,
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há passagens no texto onde claramente ele não é mais

tratado como recurso, mas sim como dispositivo, algo

que dispara e agencia novos processos de subjetivações

a partir de seu encontro com e no outro, agindo de um

modo intercessor. Operando, micropoliticamente, no

encontro, nas relações de poder que podenl interrogar

os regimes instituídos e subjetivados de impliClçóes, de

todos que estão ali naquele encontro, abrindo-se para

novas formas de subjetivações, permitindo que modos

assujeitados se abram pam novos processos instituintes

e agenciadores.

Esse é o modo pelo qual posso ler o apoiador como

dispositivo, e ao lê-lo assim uma interrogação me surge:

ele como tal também não sofre o efeito desse encontro

com os Outros nas diferenças e, nesse efeito, também

não deveria ser coloCldo enl linha de fuga de si mesmo,

enquanto recurso de um método e de uma propOSta a

priori -como um provocar a humanização em ato como

inclusão da diferença - e se ver na sua diferença como

elemento constitutivo do coletivo em produção, no qual

está incluído e n:lO só como elementO de fora.

Um apoiador que n:lO se posicione, a partir desse

lugar de dispositivo, é de f.'HO recurso de um projeto

moralmeme já posicionado, o qual tem tamos projetos

a priori que acaba traindo as suas próprias intenções dis~

cursivas de acolher a diferença, que poderá ser reduzid1

e ser vista só como a do outro para consigo, e como tal o

único IU(;.lr da identidade a sofrer intervenç:i.o, inclusive

como externalidade sobre.

Imagino que aí está a força e a fragilidade de uma

aposta como essa. pois aí está a dobra.dura: o pomo de

fu(;.l da identidade é a partir do território idemitário,

vaz.1ndo~0, de tOdos que ali se encontram. Assim, o

apoiador não podeci ser a repetição de um tecnopolítico

que algumas propostas formulam no campo da saúde,

nem de uma correia de transmissão de um projetO em

busca de hegemonia. Terá que ser sim um dispositivo

micropolítico de encontros e nos encontros, e como

tal portar uma caixa de fermmentas da ação que não

seja desenhada ética e politicamente a priori, mas no

forjamento da inclusão da diferença de si e do outro,

em ato.

Talvez eu ainda admita que poderá haver sim um

território ético e político que habita o campo da pro

dução do cuidado, mas esse não é com certeza aquele

que os tmbalhadores e gestores portam, pois pam mim

esse é o lugar da objetividade construída pelos usuários

pelos seus modos de existências que fundam os sentidos

a se produzirem no campo de práticas da saúde, e como

tal não é externalidade mas tmnsversalidade. Território

identitário fundante e, portanto, como tal, também

interrog:ível em atO nos encontros entre o mundo do

trabalho em saúde e o mundo das existências dos usuá

rios, pois aí de modo intercessor e muito para além da

própria clínica o que se abre é o campo de construir no

detalhe o mais singular de cada viver, apostando que isso

só se fará ao apostar na produção de 'uma' saúde.

Nesse caminho, coloco o meu debate com os au~

tores, imaginando que pontuam muitO do que apomei,

mas não de um modo cão explícito e necessário sobre

o apoiador, como considero relevante talo seu lugar

fundamental.

Vamos ii réplica e um grande abraço.


