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RÉPLICA I Rl:,PLY

o lugar do método na Política Nacional de Humanização: aposta

para uma experimentação democrática radical

lhe place 01the method in the National Humanization Policy: a" eJfort into a radical

tlemocratic experimentation

Dário Frederico Pasche 1

Eduardo Passos 2
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N os comentários de Emerson Merhy e de Roseni Pinheiro ao nosso

texto remos o afinamento da discussáo, indicando as questóes impor~

[antes, esquivando~se dos falsos problemas. Emerson focaliz:J. o tem:J. central

do debate (o método do apoio) senl deixar de pautar três pistas re\ev:J.ntes

par:J. a continuid:J.de de nossa discussão, pistas que não deixam de dialogar

também com as indagações proPOStaS por Roseni. Por isso, recomeçarmos

de uma das pistas de Emerson: o sentido da hum:J.niz.ação frente ii 'maneira

senso comum como é concebido'.

A humanizaç:io é um v:J.lor do cuidado em saúde, eo apoio institucional

é uma das formas para SU:l inclusão e reforço n:lS práticas de s:lúde, que são

sempre práticas de gestão e de cuid:ldo. A Política N:lcion:ll de Humanização

(PNH) reposicion:l o tema da humanização da saúde no Sistema Único de

Saúde (SUS), pois não a coloca de imediato como anteposição àquilo que

se anuncia como 'desumanização 03 saúde'. Entende que essa produç:io é

(ambém humana e que sua superação exige reflexões e interferências sobre o

mundo do trabalho na perspectiva da construção de reposicionamentos de

(rabalhadores e usuários para que se afirmem como novos sujeitos em novos

modos de ('lZer saúde. Do 'conceitO~sintoma' ao 'conceito~experiência' (BAR~

ROS; PASSOS, 200Sb; CAMPOS, 2005). foi assim que designamos o desafio de

ressignificação dessa antiga agenda das práticas de saúde, forçando os limites

do conceito nessa direção que não pode deixar de soar p:lradoxal de uma

'humanismo anti~hum:lnista' (BARROS; PASSOS, 200Sa).

A problemática que essa inflexão conceituaI e metodológica coloca,

reafirmamos, é a do 'como fazer'. Como fazer para que esse movimento de

criação de novos sujeitos resulte '03' e 'da' criaç:io de novas práticas de saúde,

as quais passam a n:io derivar, ent:io, apenas de constrangimentos impostos,

passando a corresponder também a mud1nças nos próprios sujeitos?

Anotacao
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A PNH propõe um méwdo, um modo de ação

para realizar o desafio da eferiva participação, o que náo

se pode fazer sem a tripla inclusão no plano da atenção

e da gestão em saúde: das pessoas. dos analisadores

sociais e coletivos. Nessa direção. Emerson nos propõe

a segunda indagação que nos serve de pista: com essa

convicção não se corre o risco de propor 'o' método,

ou seja. uma nova centralidade a qual. então, coloca a

PNH em contradição com sua própria intenção acên

[rica? Essa questão é bastante oportuna e não nos soa

nada estranha. embora entendamos que aqui é preciso

marcar a distância frente aos discursos disciplinadores

que no campo da produção de conhecimento fazem do

método a arma ou armadilha para constranger os que

se afas[am dos procedimentos instituídos. os que não

comungam com o que é posição simbólica dominante

no 'imaginário contempor:ineo'. Se devemos estranhar

esse uso dominante do méwdo, por outro lado. devemos

revalorizar o estranhamento no exercício do método que

propõe a inclusiio e, portanto. o encontro na diferença

(e uma répliCl tem este sentido érico). A aposta meto~

dológica da PNH - que niio pode ser outra coisa seniio

o reencantamento do concreto no SUS - quer disparar

movimentos de grupalização (profissionais em situação

de protagonismo distribuído nas práticas de trabalho;

usuários na corresponsabilizaç:ío do cuidado), e tem

entre suas forças e ação o estranhamento provocado

pela posição anunciada pelo outro. que motiva vontade

nos denlais de arb'Umentar desde si: o que. por sua vez.

acionar:i novas enrradas na roda. alivando processos de

comunicaçiio. que literalmente quer dizer aro de pro~

dução do com(um), não nesse sentido do 'como o Um'.

como o que se totaliza. mas do que é de 'qualquer um',

do que comunica porque conjuga qualquer um.

Os comentários de Roseni nos ajudam a avançar

nesta discussão metodológica ao colocar a questão:

'como produzir o comum considerando os interesses

e necessidades dos sujeiros?'. Certamente afirmamos a

direção do méwdo da tríplice inclusão sem poder deixar

de considerar o sentido paradoxal dessa aposta. Como

em todo paradoxo. somos obrigados menos a resolver

a tensão gerada pela coexistência de sentidos distintos,

do que aprender a habirar - ral como no fio da navalha

- esse lugar instável do limite: entre o que comuna e o

que difere; entre o que conecta os diferentessujeitQS im~

plicados no processo de produção de saúde eo que nessa

conexiio tensiona. A referência ao belo ensaio filosófico

de François Jullien (2008) nos ajuda a precisar nossa

aposta quando distingue, sem separar. os conceitos de

universal e comum. O primeiro tenl sentido lógico do

que 'se edita' (sobre o modo do 'é preciso', como uma

lei necessária saída da razão), ou melhor 'se prediz', iI

montante de toda experiência: o comum, por sua vez.

se reconhece ou bem se escolhe, se enraíza ao contrário

na experiência' UULLlEN. 2008, p. 41). Eis, então. que

o conceiro de comum ganha sua consistência experien

cial e concreta, indicando certo procedimento que vai

iI jusante da experiência. acompanhando as práticas

eferivas, criando comunidade pelo efeito da partilha

e do penencimento. É comum o que está instanciado

na experiência a partir do perrencimento de cada um

ao colerivo. Tr:l[a~se de conceito político por excelência

já que comum é a experiência de 'decisão concertada'

a que somos convOC:ldos e forçados a fazer na pani~

lha do colelivo. Entre o lógico e o polírico se define,

ponanto. uma diferença de direção na experiência - à

montante e à jusante nela - o que nos permite pensar

uma interessante complementaridade entre o universal

e o comum. sem que esses conceitos possam se recobrir

compleramente. T.11 como no SUS que como polítiCl de

Es[ado se afirma, desde 1988, como enunciado legal (a

saúde édireito de todos e dever do Estado), como forma

do universal. mas cuja realização efeliva no cotidiano

das práriClS de saúde não pode se dar sem o seu instan~

ciamento ou corporificação na experiência concrera. A

distância entre o que é de direitO e o que se eferiva na
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experiência concreta exige~noso esforço de ligar o uni~

versai e o comum, o queé da racionalidade da propost:l

legal do SUS e a efelivid:J.de das pciticas de produção

de saúde; em ourras palavras, ligar a dimensão do 'que

deve ser feito' (os princípios do SUs: universalidade,

integralidade e equidade) com a dimensão do 'modo

de fazer' (os princípios metodológicos de efetivação de

uma Polític:J. Pública, como se quer a PNH). Ê na expe~

riênci:J. concret:l de produção do comum entre sujei toS e

posições diferentes - pois o comum não é sinânimo de

semelhante-que o SUS se realiza como polític:J. pública

encarnada na pcitica concret:l.

O método da PNH fund:J.~seem um pressuposto

ético e em uma percepção política sobre o funcio~

namento das organizações de saúde tom:J.ndo como

referênci:J. os princípios do SUS. Um dos fUndamentos

civilizatórios das sociedades modernas é:J. democr:J.cia,

compreendida como valor que aciona modos de gestão

(das cidades, das organizações...). os quais, então, se

distinguem. A composição dos espaços de gestão não

se fund:J.ment:l em qU:J.lquer meritocraci:J., pois o que é

'meritório' é o simples fato de ser cid.1dão (em nosso caso

ser trabalhador da s:J.úde, ser usuário). A democraci:J. não

é um:J. meritocracia porque su:J. :lção política não deriv:J.

d:J. ocup:J.ção de posições hierárquicas, nem de statUJ

econâmico e, tampouco, se resolve por se pertencer :J.

uma corporação ou coletividade específica. Ao contcirio,

:J. democraci:l exige superar esS:J. condição de representa~

ção sem negá~l:J., mas colocando novos contornos, pois

tem como imperativo ético e condição sine qua non:J.

inclusão da diferença. Essa inclus:i.o tem um sentido

muito claro: promover apropriações múltiplas d.1quilo

que está em jogo, então não mais pertencente a um, m:lS

também :J.os dem:J.is. Democracia é um exercício ativo

de :J.propri:J.ç:io coletiv:J. de valores e das resultantes d.1S

práticas soci:J.is.

A PNH qU:J.ndo propõe a inclusão como mérodo

toma, então, o espírito da democraci:J. como fundante

de um modo de fazer (um caminhando) que se quer

radical para :J. construção social e polílica. Incluir é,

então, uma posição que radica, que vai à raiz e não

haveri:J. uma só instituição que se autodenominasse

democrática que não se dedicasse :J.tivamente à inclusão

não.manipulativa. das pessoas nos processos de reflexão/

tomada de decisão, ou sej:l, ao exercício de criação de

sentido colelivo, plural para as suas produções simbólicas

e pcilic.as. Esse movimento tom:J., então, as feições de

uma produção acénrrica.

Dessa forma. parece~nosqueo exercício democd.~

tico, entendido como pdtic.a inclusiva, está :J.trelado à

perspectiva de conslrução de redes acênrric.as. Propor a

radic.alidade da inclusão obriga à reversão metodológi~

ca - e aí sim há um primado, um princípio ordenador:

no lugar da mera~!Jodos, um !Jodos~meta (PASSOS et a/.,

2008; HECKERr; PASSOS, 2009), isto é, um prim:J.do do

caminhar por relação às metas a serenl :J.lc.ançadas, de tal

maneira que a definição dos modos de gerir e de cuidar

só se f.1ça coleliv:lmenre pela inclusão d:ls diferenças em

sU:lI:lter:J.lid:J.de (diferentes sujeitos lado a lado, corres~

pons:lbilidade e promgonismo distribuído). Assim, :J.

democracia é um v:llor subst:J.ntivo d:J.s pciticas renOV:l~

d:J.s de s:J.úde e de gestão do tr:J.b:J.lho e d:J.s organiz,1çócs

de s:lúde que só se f.'lZ medi:J.nte um:J. macropolític.a de

governo e como um:J. micropolític.a do encontro d:J.

diferença, como :J.tesram Emerson e Roseni.

Esse é o pressupostO ético sobre o qU:J.1 o método

gU:lrd:J. profunda coerênci:l, o qual, no c.ampo da s:J.úde,

corresponde à necessária inclusão do usuário n:J. clínic.a

e do trab:J.lh:J.dor na gestão e vice~versa. Assim o méto~

do - modo de fazer - não pode ser identificado como

'o', m:lS como 'um' modo de re:lli:wção de mud:J.nças

no c.ampo da saúde p:lut:J.do no reconhecimento da

democracia inclusiva como valor substantivo d:J. socie~

dade brasileirrl.

Um democrat:l f':ldic.al ii freme de um:J. organização

de s:J.úde, nessa perspectiva, deveria não SÓ d.1r p:lSs.1gem,
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mas também produzir alguma contenção aos OUtrOS

(sujeitos, interesses, desejos... ), à pluralidade, à hetero~

geneidade que conforma aqude 'lugar de produção'. Isso

porque o exerdcio prático do 'valor democracia' exige

compreender que o povo na decisão corresponde a mais

pessoas se apropriando daquilo que está em jogo, em

nosso caso, na definiçáo dos modos de gerir e modos de

cuidar, o que, de fato, tem um caráter axiomático.

Éclaro que nesse jogo da inclusáo náo significa que

lUdo valha, pois se trata de um espaço de ação em que

os sujeitos estão sempre em um regime de coprodução

desi em rdação a outros (CAMPOS, 2000). Isso significa

que seus interesses particulares estão cotejados por ne~

cessidades sociais, por regras técniCls, por diretrizes de

gestão, as quais informam necessidades e interesses mais

amplos, sociais e coletivos. O exercício do método da

inclusáo, como afirmamos, náo ocorre por passividade,

mas por posição crítiCl àquilo que o outro traz como

verdade, vontade e desejo, o que se resolve por processos

de 3rgumentaç:i.o. arguição, compromisso e produção

de contrato.

Não nos parece, enrão, que a apost:l. nesse me~

todo poderia tr3Zer constrangimento 30 3rgumento

de que a PNH se propóe 3 regimes mais reticulares,

nãO~3rborescentes e 3cêntricos. O lugar que o método

toma é o da afirmaçáo do valor democrático macro e

miropoliticamente, sem o qual as situações se resolvem

por acúmulo de podet instituído, que reafirmado náo

produz inovações, mas reprodução. Siruaç:i.o, então, que

se resolve sempre pdo uso da violência.

De outra parte, o método advém de uma percep~

ção política sobre o funcionamento das organizações de

saúde. Aqui importa dizer que as formas de gestão tr:tdi~

cionais das organiz.1çócs de saúde produzem estr:ttégias

ativas de exclusão de usuários e dos tr:tbalhadores das

decisócs c1íniCls e sobre os processos de trabalho.

Entre outrOS, o efeitO disso se reverte em perdas

do sentido ter:tpêutico das práricas, que tendem a ser

colonizadas pela lógica instilUcional e/ou corporariva.

Esse processo de instirucionalização corresponde ao

fechamento das organizações de saúde à pluralidade dos

interesses (PASCHE, 2010), o que significa estratégia de

privatização (interesses coletivos são privados de inter~

ferir). Reconhecendo isso, o método da PNH toma essa

situaçáo como desafio político, e os efeitos esperados

de um processo de humanização passam mmbém a

corresponder à produção de outras dinâmiCls de gestão,

então mais participativas (inclusivas) e democráticas. Tal

construção mais que se apresentar como 'o' métOdo, se

afirma em uma opção radical na direção da produção

coletiva, sem o qual se corre o risco de privatismo, de

ataque e negação da missão dasorganiz,açóes e o sentido

ético~políticoda produção de autOnomia com o outrO se

perde. reduzindo a potência da ação dos trabalhadores

e usuários na produção de saúde.

O método, portanto, diz respeito à aposm em 'um'

modo de fazer que, em sua formulação geral, programá~

tiCl, deve sempre guardar uma fr:tnja de indetermin3ção,

uma dose de inespecificidade a fim de que sejamos

forçados a precisá~lo a cada encontro.

Deflagrar e sustentar movimentos nesta direçáo,

todavia, não é exercício que se resolve f3cilmente, pois

exige a produção de novos modos de funcionamentO

dos coletivos e das orb~niz:lções(de sa úde), que por sua

vez impactam sobre os sujeitos, que necessariamente

precis3m se reposicionar, recriando modos de sentir

e de experimentar os encontros no campo da produ~

çáo das práticas de saúde. Eis, então, a terceira pist:l.

propoSta por Emerson para a ampliação da discussão:

será que todo agir em saúde é clínica? Para tal queStão

precisaremos discutir o que se entende por clínica

no sentido ampliado do termo, o que pretendemos

f.'ner considerando a situação especial do trabalho do

apoiador em saúde. Tem~se, aqui, a ponte que articula

as questões prdiminares com o tema prioritário da

discussão: a funçáo apoio.
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Inicialmente. precisamos tomar o sentido declíni~

ca intrínseco ao tmbalho em saúde. Emerson se pergunta

se 'é sempre no campo da clínica 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 partilho da noção

de que todo agir em saúde é clínica'. Concordamos que

o cuidado em saúde não se restringe ao [mbalho nos

equipamentos de saúde nem tampouco aos recursos

de que os tmbalhadores de saúde lançam mão frente às

demandas de tratamento. Emerson é muito sensível ao

perigo de um monopólio do cuidado pelos [rabalhadores

de saúde, o que nos ajuda a entender a amplitude do

rema do cuidado. Denuncia, em seus textoS, um tec~

nicismo hegemônico que degmda as práticas de saúde

reduzindo-as à sua face instrumental, comprometendo,

assim, sua dimensão cuidadora. Por Outto lado, é preciso

forçar os limites do conceito de clínica, ampliando~o,de

maneira a assegurar~lhe não só o sentido de assistência

e acolhimento instrumental que a origem etimológica

da palavra impõe (Mino", inclinar: kline=.leito: klinikó$

'" inclinar~se sobre o leito do acamado), mas também

compreender aí esse outro movimento &.1 inclil1.:lção, por

meio do qual a clínica se (12 como reposicionamento.

desvio. c1inamen (PASSOS; SARROS. 200 I). Nesse sentido.

pensar o trabalho em saúde frente aos desafios colocados

pelas políticas públicas nos leva a afirmar a mudança

dos modelos de atenção e de gestão e a prática efetiva

da inclusão, exigindo~nosessemovimento sempre reno~

vado do desvio de si. de reposicionamento que confere

ii clínica seu sentido ampliado. o que a função do apoio

exemplifica em sua prática concreta.

Apoio é recurso do método, é dispositivo. A

'condiç:io dispositivo' exige, em coerência ao método.

movimenco crítico de experimentação-reflexão, ou seja:

a) análise das implicações que ligam os deferentes sujei~

tOS no campo da intervenção (trabalhadores. gestores,

usuário eo próprio apoiador a quem se encomen&.1. uma

'intervenç:io institucional'); b) análise da demanda de

apoio por meio da cartografia dos movimemos que pro~

duziram a encomenda de apoio (quando o apoio chega

é porque já havia movimemo naquele lugar, lembra~nos

Rosana Onocko (CAMPOS, 2003); c) análise dos efeitos

e repercussões daquilo que se produz nos processos de

agenciamento coletivo disparados pela função de apoio

(o apoio é demandado por movimentos já presentes na
. . . - - . .lnstltUlçao e sua açao se agenaa a esses mOVimentOS,

disparando outros).

Dispositivo é sempre efémero, transitório (que

faz transitar). pois sua funç:io é de disparo, que não

pode, então, ficar preso em si mesmo, apontando a sua

própria dissolução como recurso de método para aquele

coletivo singular. Aferrar~se no dispositivo é propor a

morte da continuidade dos movimentos instituimes

que criaram as condições político~instüucionaispara a

experimentação do apoio.

Essa questão apomada por Emerson - o apoiador

'em linha de fuga de si mesmo' -éemão uma importante

condição da função apoio que Roseni destaca como

'forma concreta e humana de sua materialização (do

método da inclusão) no espaço molecular dos modos

de gerir e de cuidado'. Não se deixar confundir com os

sujeitOs com os quais interage; não tOmar o IUbr:J.r do

outro (lembramos a história de um amigo em comum

que, compondo um dos primeiros grupos brasileiros de

ajuda humanitária ii revolução nicaraguense. deixa de

ser médico para pegar as armas e. nessa nova condiç:io. é

convidado pelos revolucionários a deixar o país. Aquele

papel não lhe cabia: sobreimplicou~se); não f.1.zer pelo

outro; não f.1z:er do outrO o portador dos valores e per~

cepções do apoiador e, sobretudo. não afermr-se ii sua

própria condição de fermmema de mudança, .sendo. as~

sim. obrigado a mudar de posição ele mesmo, a acompa~

nhar os processos de mudança sem colOCl.r~sena posição

de super~visão.de sobrevôo &.1. realidade se confundindo

com um POntO de vista privilegiado (PASSOS; EIRADO.
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2009). ln terferir nas produções coletivas, ajudar a fazer:

fazer com; compartilhar valores e experimentações; mas

também modificar.se com. Bem podemos ver que essa

função anda no 'fio na navalha', e os riscos da produçáo

de confusão da função apoio com a figura (significante)

do apoiador estão sempre presentes.

Assim - como apontamos no texto - a ação do

apoi:J.dor reveste~se de um:J. delicadeza e exige o exercício

rigoroso do méwdo. Apoio é fazer com, é interferir, mas

não é fazer 'pelo' outro; é mudar o curso de um grupo,

sem que isso signifique confundir~se com o grupo,

qU:J.ndo então se perde :J. função crítica trazida por sua

condição de 'terceiro'. O apoi:J.dor como função é uma

alteridade no grupo e uma alteridade do grupo, isto é,

seu trabalho é o de disp:J.rar processos de mudança no

grupo que possam alterar o significado que o grupo

tem de si. Dessa m:J.neira, sua atitude é a do 'reposicio~

na menta de si' dolno grupo. A coerência ao método

exige atitude reflexiva ininterrupta de análises das im~

plicações. QU:lndo apoiador e grupo se confundem na

forma instituída da identidade do gru po talvez esteja se

anunciando a dissolução (11 função apoio. Nesse senri~

do, a questão posta por Emerson é fundamental: sem

se pôr em questão, sem reposicionamentOs, o apoiador

deixa de ser dispositivo, instituindo-se. cristalizando~se

na condição de figura necessária ao funcionamento do

grupo, criando dependência identidria (o grupo preso à

sua própria identidade) e perda de autOnomia. Assim, a

função apoio dá lugar à ação deum agente tecnopolítico

que entra no grupo como 'uma correia de transmiSS:lO de

um projeto de busca de hegemonia', como bem nos diz

Emerson. Põr em questâo sua ação e efeitos produzidos

no grupo corresponde, entâo, a uma étiCl do apoio. E

como se f.1.2 isso? Uma forma mais convencional é o

apoio contar com outrO apoio, atribuindo-lhe outro

sentido para a supervisão: sujeitO ou grupo com quem

compartilha e se reposiciona. Apostamos na possibili~

dade do grupo apoiado assumir esse lugar e posição de

apoiador, dobrando sobre si a função de apoio, trazendo

para si a condição de sujeito dotado de 'olhar avaliativo'

(PASSOS et aI., 2008). Rompendo com :J.16giCl simb6liCl

do apoiador como um supervisor ou analista do grupo;

portanto, como alguém que parece intencionalmente

ser o lugar do supOStO saber sobre o funcionamento

do grupo, ele passa imediatamente :J. se compreender

também como uma produção daquele grupo, em que,

então, produz vewres e é vetorizado; produz afecção e é

afetado. Essa compreensão longe de embamlh:J.r papéis

permite põr em questão as produções identitárias, que

se tornam, assim, mais m6veis e cambiáveis.

Nesse POntO, a indagação de Roseni se faz per~

tinente: "D:J.í advém minha última indagação sobre

a possibilidade do apoiador institucional poder :J.gir

'desinteressadamente', que longe de ser neutro, teri:J.

como desdobramento do seu método a promoção de

efeitos universais dos princípios dos SUS". O apoiador

institucional, é bem verdade, não se engaja de modo

neutro na prátiCl de intervenção a que é convocado,

assim como os trabalhadores, gestOres e usuários n:lO se

colQClm lado alado porque neutraliz.1m suas diferenças.

O comum que pode se estabelecer na conexão entre esses

sujeitos diferentes pressupõe, no entanto, uma atitude de

interesse, no sentido etimol6gico do termo: inteT~essere.

Ter interesse ou estar interessado diz respeito à experi~

ência que se f.1.2 entre posições, em meio à diferença,

quando a diferença no IUb'":1r de impedir atrai ou nos

inclina na direç:ío do outrO para o exercício da nego~

ciação, da disputa de sentido ou da partilha de um bem

comum. Estar interessado não pode, portanto, ser um

demérito para as prátiClS democráticas. pois do contrário

correríamos o risco de f.1zer nosso esforço na direç:ío

do comum se perder na produção homogeneizante

de grupos semelhantes, de agrupamentos org.1nizados

pela força d.1 unidade. da totalidade. O apoiador, nesse

sentido, realiza sua funç:lo imbuído de seus interesses,

na condição de podet coloc:i~losem análise assim como
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qualquer outrO interesse que componha a instituição.

Mergulhado na realidade em que faz a intervenção, °
apoiador é diferente e provoca diferenças no ambiente

e em si. Longe de ser indiferente ou desinteressado,

ele conta com a diferença que ele porta para afirmar a

direção do comum, da comunidade que inclui as dife

renças, logo os múltiplos interesses. Mais do que um

somatório ou agrupamento por justaposição de inte

resses náo.coincidentes, o comum, como afirma ]ullien,

se faz pela 'decisão concertada', isto é, pelo acorde no

sentido musical do termo que produz uma sonoridade

singular a partir da multiplicidade dos sons. Trat:He

de uma 'decisão', por OUtrO lado, porque o acordo não

está dado nem é previsível, pois requer um reposicio

namento dos diferentes interesses. O comum nunca

está dado, mas é politicamente construído em função

da disponibilidade de cada um abrir-se no sentido da

comunicação ou da ação no projeto comum. Somente

assim universal e comum podem coexistir como duas

direçóes da experiência: a concreta, no singular da prá~

lica dos diferentes sujeitOs, e a :lbstrat:l na formulação

dos princípios univerS:lis do SUS.

Outra questão que emerge no texro de Emerson

diz respeitO à centralidade dos interesses e necessid.1.des

dos usuários nos processos de mudança nas práticas de

s:lúde. Emerson advOb"3 que o campo do cuid.1.do contém

uma produção ética prévia, mas que não é aquela queos

trabalhadores e gestores portam: o sentido érico~político

para o cuidado se assenta nos modos de existênci:l dos

usuários, legítimos inspiradores, emão, dos sentidos

para :lS práticas de saúde. Em ourras palavras: são os

usuários que portam determinados projeros de futuro

para o bem cuid:lr, para a produção de saúde pautad.1.

na dignidade e eficlcia ampliada das práticas de saúde.

Os dem:lis sentidos estari:lm colonizados por interesses

com os quais n:lO é possível compor.

Embora, como afirmamos acima, o afastamento

dos usuários da gest:lo das políricas, or~nizaçóes e

práticas de saúde imponha perda de sentido no agir em

s:lúde, p:lrece-nos que a própria história de construção

do SUS náo confirma a tese da centralidade do sistema

sej:l na posição do usuário, sej:l na do trabalh:ldor. Pam a

inscrição do SUS no plano legal, formou-se uma aliança

estratégica no campo ético entre trabalhadores da saúde

e usuários, o que resultou em uma potente ação política.

E longe de se imaginar que isso correspondeu a um

bloco histórico homogêneo, ao contrário, foi múltiplo

e plural. Assim, pelo menos nesse momento histórico,

trabalhadores e usuários uniram-se para compor um

plano ético-polítiCO de luta e aç:lo, comungando de va

lores que fizeram emergir no Brasil um sistema de saúde

pautado em ideais humanitários e democráticos.

De ourra parte, afirmar que o sistema de saúde e

suas práticas só se sustentam do POntO de vista ético, se

corresponder ii expressão 'única' ou central dos usuários

pode ser interpretado como uma suspeita de que os

trabalhadores da saúde - enl alguma medida - n:lo são

'confiáveis'. Eles seriam primordialmente guiados por

valores os quais imporiam às práticas um senso utilitaris~

ta que nortearia suas açóes por interesses e necessid.1.des

particulares, mercantis e corpoffltivos.

N:lo é de hoje - nem imaginamos que esta seja a

tese defendida por Emerson - que no SUS se apresenta

a invers:io de polaridades para a resoluç:10 de situações

conAitivas que sáo, a nosso ver, tensões constitutivas das

relações soci:lis no campo da saúde. Dizemos polariz.1.ç1o,

pois essa tese remete a ação para o polo opoStO, pers~

pectivando a consrruçio de uma nova hegemonia, que

redunda, a bem da verd.1.de. na manutenção de um jogo

de polarid.1.des: seaté agoffl foram gestores e tmbalhadores

que disciplin:lfflm, por seu.~ interesses, o sistem:l de saúde,

o que produziu iniquidades e utilitarismo: é necessário,

emão, reverter o palo de m:mdo, indicando seu lado

opoStO. Os usuários, nesse sentido, tetiam o potencial

para 'descoloniz,1.f' a produção de saúde. trazendo à tOna

a vida concrem e as dramáticas d.1.S relações sociais e
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econômicas, essas sim as genuínas forças que deveriam

ordenar a produção das práticas de snúde.

A PNH. por seu méwdo, não se propõe a isso. Não

propõe reversão da polaridade, tampouco a luta pela

construção de nova hegemonia, que colocaria em cena a

disputa pelo poder: como seria possível construir settings

clínicos, cuja relação se susfenta na confiança mútua, se

o tom é o da disputa pelo poder? Usuário empooerado

para disputar o cuidado? Disputar ou compor planos

de corresponsabilização? Longe de parecer ingen uidade

(sempre possível de ser denunciada), essa posição não é

atitude de Poliana: é radicalidade política.

A PNH se propõe a colocar lado alado os sujeitOS,

considerando suas diferenças. Essa ampliação da latera~

lidade mio é para que disputem a hegemonia, mas para

que possam diferir: produzir o comum na diferença.

Assim, a PNH não é uma estratégia de consuução de

uma (nova) hegemonia, mas movimento de ampliação

da potência dos encontros na constituição de um sistema

acênrrico. Encontro entendido como relação tensa, que

exige posição não passiva: 'requer maior capacidade de

lidar com um campo de forças em contínua tensão:

interesses, projeros, valores, concepções, formações

profissionais, compromissos de gestão colocados lado a

lado', dissemos no artigo de debate, f.'lZendo com que a

humanização se transforme em uma proposirura pam a

criação, poiesis de mundo e poiesis de si: autopoiesi.

Isso nos f.n reconhecer que os encontros con~

formam campos de forças (entre a tradiçãO, a ciência

e a experiência prática dos sujeitos desde suas vidas

concretas). A humanização como método se apresenta

reconhecendo que esse campo de forças se estabeleceu

desigualmente, com grande capacidade de aç:io dos

trabalhadores da saúde. isso, entre outros efeitos, resul~

tou em estratégia ativa de silenciamento e mudez dos

usuários. Sustentamos. tOdavia. que a recomposição

érica do campo das práticas passa necessariamente pelos

trabalhadores da saúde ao assumirem que a produção

de saúde corresponde ii produç:io de autonomia com o

outro. Com isso se torna forçosa a produç:io de novos

encontros que, então, exigem também dos usuários

novas atitudes, de menor submiss:io e de maior corres~

ponsabilização. Assim, o reposicionamento n:io é apenas

dos trabalhadores, mas também dos usuários, em muitas

situaçóes infantilizados. no cuido de si.

Eis, então, que a discuss:io continua pela ampliação

do campo problemático. oque n:iose pode fãzersem essa

forma de tens:io colaborativa que o debate garante.
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