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436 DEBArEDORES I DISCUSSAN1S
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O artigo de Pasche e Passos tmz uma proposta metodológica arrojada e

inovadom para a efetivação da política de humanização da saúde, que

nos desafia a alargar nossas mentalidades acerca dos saberes e práticas que

sustentam o agir em saúde em um contexto de direitos, no caso do Bmsil. o

Sistema Único de Saúde (SUS). Como qualquer texto instigante, não foram

poucas as indagações suscitadas, de modo que buscarei deler~me em alguns

aspectos pelos quais me senti mais provocada. pois desejo contribuir com o

debate. Vejamos:

Numa primeirn leitum do artigo, poder-se-ia dizer que não há novidade

nessa ideia do método tríplice inclusão, pois, no arcabouço jurídico-institu

cional do SUS, já estáo inscriras os atores. as instâncias e os modos de funcio

namento para a opemcionalizaç:ío da política de saúde. Além disso. é possível

idenrificar facilmenre alguns dispositivos institucionais de participação que

poderiam ser entendidos como formas de inclusão de diferentes sujeitOS nos

modos de b't":rir e produzir cuidado na s.1.úde. Poderíamos citar. por exemplo,

o conselho de saúde como uma insrl1ncia política capaz de configurar um tipo

de tríplice inclusão que. ao reunir usuários. trabalhadores e gestOres, também

poderia promover mudanÇ:ls na saúde. No caso dos conselhos, como pane

de um mélodo que poderíamos chamar de inclusivo. pois a ele compele a

elaboração. implementação e avaliação da política de saúde, seja em âmbitO.

local, estadual ou nacional. Mais do que isso, os mélOdos recomendados pam

seu funcionamento, que já vêm sendo amplamente estudados. destacam os

mecanismos técnico-políticos de atuação e intef:lção dos sujeitOs na saúde,

que seriam: representação. negociação e decis.'Ío.

Nãoobstafltea essa leitura, os autores inovam quando qualificam o termo

inclusão como 'mérodo-ação', ofertando-nos a figura do apoiador institucional,
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como a forma concrera e humana de sua marerialização

no espaço molecular dos modos de gerir e de cuidado

a fim de tornar realidade os princípios do SUS. Como

promotor do método tríplice inclusão, o apoiador teria

no escopo de suas açóes a configuração de ao menos três

modos de atuaç:io/interação, que são: o modo intensivis~

ta, o modo de contágio e o modo de referência. Trata~se

de modos de agir, uma maneira peculiar de manejar e

reduzir a possível clivagem entre prática e teoria, possi~

bilitando interferir nas dinâmicas entre trabalhadores,

equipes e usuários e suas redes sociofamiliares no sentido

de problematizar e consrruir soluções resolutivas pam as

demandas e necessidades dos sujeitos.

Além disso, identiflca~se nos argumentos dos

aurores o firme propósito de que este mérodo possa

influenciar incessantemente os padróesde comunicação

entre os diferentes, e daí estimular uma maior laterali~

zação para a 'produç:io do comum' em conformidade

com os preceitos éricos e técnicos. Diante deste desa~

fio, os autores propóem um enfretamento .à Política

Nacional de Humaniz.ação (PNH), como uma política

capaz de deflagrar movimentos de experimentação no

campo das práricas de saúde no senrido de afirmar os

princípios éricos humanitários como valores fund.1.dores

desta política. E acrescentam que esses movimentos de

experimentação possibilitariam a adoção de práticas de

gesdo e de cuidado considerando tantO as exigências

técnicas como os interesses e necessidades dos sujeitos

que se relacionam no processo de produção enl saúde.

Parecem~me evidentes as potencialidades deste

método de não somente tOrnar realidade os princípios

do SUS, mas também qualificar o modo de incluir os

sujeitos na produção do cuidado em saúde, ampliando

a dimensiio da técnica enl uma perspectiva náo somente

érica, mas estética eafetiva. Entendo que se trata de uma

inovação epistemológica que assume a inclusão como

construCto de uma ação política capaz de inverter a

ideia do "deve ser" para o "como f.1.zer", em que o ob~

jeto não se reduz ao dado (3 doença, ao ciclo de vida) e

nem desaparece na prescriç:io dos procedimentos, pois,

como tal, o método de inclusão reclama o seu objeto

que consiste em produzir o comum.

Daí que identifico ao menos uma inflexáo para Slla

aplicação prárica de influenciar os modos de gerir e de

cuidado enl saúde: como produzir o comum conside~

rando os interesses e necessidades dos sujeitos?

O comum, no sentido do filósofo francês François

Jullien, define-se como o político. Ou seja, o comum

trata daquilo que se compartilha, não daquilo que é

semelh:mte. Abriga a ideia de pertença que configura

comunidade, ce pode se legitimar em progressão, por

extensão gradual, como que delineando níveis sucessivos

de comunidade ao qual um indivíduo ou grupo pode

ser integrado.' Por sua VeL, observa~se uma tendência

histórico.filosófica do comum que se caracteriza mais

fortemente no sentido de se descerrar do que de se

fechar. O autor acrescenta que o comum evolui de um

espaço de inclusáo e convergência para um local onde as

particularidades se diluem, onde os interesses privados

e específicos brandem suas contradições em igualdade

decondiçóes com transparência. possibilitando a emer~

gência do diálogo e d.1. política.

Diante dessa definição, e convido os autores a

refletirem sobre a pertinência da ideia de se considera~

rem os interesses dos sujeitOs para produzir o comum

por extensáo a saúde como bem comum. pois entendo

que se [rata de um paradoxo que tem raízes nas crenças

e valores que funda a própria concepção de política na

esfera pública, cuja nq)<lç:io do outrO se dá se d:l pelos

exercício do direitO de ter poder sobre as vid3 de todos

em detrimento do direitO de ser diferente. mas lurando

pela inclusáo de todos os implicados. Isto porque, como

nos ensina Jullien, conhecer o outrO é humanizar e

ampliar a moral. restabelecendo a possibilidade de sua

refundação e permitindo buscar uma moral que admita

a crítica da suspeita.
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Nessa perspectiva. parece~me evidente que viven

ciamos. nos processos de tmbalho em saúde, sob a pers~

pectiva da PNH, uma tentativa frustrada de conciliar o

interesse e a produção do bem, pois se aproxima muito

mais da concepção medieval do que humanística de agir

em coletividade, sendo que, na primeira, as corporações

profissionais têm o bem comum, náo se liga à política,

mas apenas à reciprocidade de interesses materiais e

espiritUais entre vários indivíduos. Essa compreensão é

consubstanciada pela afirmação de Hannah Arendt de

que a promoção do social, e por extensão a saúde. teve

como fator fundamental a progressiva subordinação da

esfera pública aos interesses privados dos indivíduos,

sendo que os meios de rei teração desse processo se

deram desde o desenvolvimento das atividades arús~

licas privadas (o romance, a música e a poesia) até a

'srandardização' dos comportamentos de conformismo

da sociedade, como as convenções sociais dos salões,

a burocracia, a economia, o cientificismo, a estatística

elc. São meios que influenciam, até os dias de hoje, as

diferentes dimensões da vida. das quais o social, por

extenS:10 à saúde, não escapa.

De outro lado. pam esta autora. o comum é o

próprio fundamento do que é público. e por que não

político, e da política de humanização. que se centra nas

ideias de acessibilidade. visibilidade, e por que não de

responsabilidade. pois é no modo de gerir e cuidar que

buscamos a liberdade no agir. um agir que não mais

enf.'uizaria a liberdade como um arributo individual, mas

relacional. Daí advém minha última indagação sobre

a possibilidade de o apoiador institucional poder agir

"desinteress:ldamente"; longe de ser neutro. teria como

desdobmmento do seu mérodo a promoção de efeitos

universais dos princípios dos SUSo T.1.lvez. dessa forma.

o apoiador pudesse interferir no modo como os indiví~

duos têm usado, cada vez mais, a liberdade do espaço

público - processo de tmbalho - pam se esquivarem a

esse mesmo espaço, o que não prejudicaria o indivíduo.

mas afetaria a dimensão desse espaço público. como um

coletivo de sujeitos que lutam para tornar o direito à

saúde algo universalizável.

Nesse sentido, a produção do comum acaba por

requerer a inclusão de uma noção de comunidade como

um conceito operativo, no qual o apoiador institucional

considemria as redes sociofamiliares como vewres dessa

tríplice inclusão, potencializando os mcx:ios oferecidos na

prática do método proPOSto. Penso que. desse modo. o

apoio poderia propiciar práticas eficazes de lareraliza.ç6es

de experiências de vida como ação primeim de ampliação

da força de se afirmar a própria vida, náo somente agora,

mas para as gemções futUf:ls.


