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APRESENTAÇÃO

Integralidade sem fronteiras: 
itinerários de justiça, formativos 

e de gestão na busca por cuidado

Roseni PinheiRo, RodRigo silveiRa e Juliana lôfego

Quem habita este planeta não é o Homem, mas os homens.
A pluralidade é a lei da Terra.

Hannah Arendt

Com o tema “Integralidade sem fronteiras: itinerários de justiça, 
formativos e de gestão na busca por cuidado”, o grupo de Pesquisa 
do CNPq LAPPIS logra mais uma etapa da versão itinerante do 
Seminário Nacional do Projeto Integralidade: saberes e práticas no 
cotidiano das instituições de saúde, realizado em agosto de 2012 
na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, no eixo da Amazônia 
Ocidental. Trata-se de uma busca inexaurível, de seus integrantes, 
por divulgar e disseminar a produção do conhecimento do grupo no 
território brasileiro, visando a promover diálogos acerca dos desafios 
e possibilidades de uma fusão de horizontes ético-político-formativos 
capazes de reafirmar o imperativo categórico do cuidado como valor 
do direito humano à saúde: o respeito à pluralidade.

Entendemos a pluralidade como nexo axiológico daquilo que 
consideramos o cerne da condição humana: o político como ação – que, 
no caso da saúde, significaria garantir a integralidade do cuidado como 
um bem comum. Assumir este posicionamento epistemológico configura 
a inclusão de diferentes perspectivas que nos ajudam não somente a 
definir nossas questões de pesquisa, extensão/intervenção e ensino, mas 
pensar e agir coletivamente na formulação de suas respostas. Nada mais 

EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO EJE CENTRAL
EN LA TRANSFORMACIÓN DE TRAYECTORIAS DE
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE SALUD MENTAL:
LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y TIERRA DEL FUEGO  ............................................... 333
ana silvia valeRo, flavia toRRicelli y silvia adRiana faRaone

A EDUCAÇÃO PERMANENTE ENQUANTO PRÁTICA AVALIATIVA
AMISTOSA À INTEGRALIDADE EM TERESÓPOLIS-RJ  .................................................349
thaís sayuRi yaMaMoto, Mônica teReza chRista Machado 
e aluísio goMes da silva JunioR

EL CONTROL MÉDICO DE LOS EMBARAZOS, BUENOS AIRES, 1930-1960  ..........365
María Paula Lehner

DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO NA SAÚDE:
CIDADANIA NA CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  ..................................... 379
Juliana Lofego e Roseni Pinheiro
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auspicioso que discutir essa temática justamente na região amazônica, 
onde a diversidade sócio-político-cultural requer o reconhecimento de 
nossa responsabilidade com o futuro da vida humana.

Nessa proposição, pareceu-nos evidente que a questão do direito 
ocupa posição central no debate sobre as fronteiras do conhecimento 
para estudos sobre a integralidade em saúde. Iniciamos nossa coletânea 
com dois textos que defendemos como seminais. O primeiro, intitulado 
“A dádiva como mediação no cuidado em saúde: implicações para o 
direito”, em que o professor Paulo Henrique Martins nos presenteia 
com um texto que busca realçar a importância da mediação social 
para a organização dos modelos teóricos mais contemporâneos da 
análise social. Para esse autor, cujas ideias compartilhamos, os fatos 
e inovações contribuem para humanizar ou desumanizar os cuidados 
no sistema de saúde. Logo, a análise de contextos concretos se torna 
fundamental para verificar as condições práticas, objetivas e subjetivas 
da humanização do cuidado. E mais, as condições morais e estéticas 
ganham destaque na medida em que devem reger a política do cuidado 
e o direito do cuidado em situações sociais concretas. O segundo, 
um presente da professora Bethania Assy, traz um tema inovador, 
“Invisibilidade social, reconhecimento e direito à saúde”, cuja tese 
central é que a teoria do reconhecimento de Honneth, aplicada à 
descrição de violação de dignidade humana, permite diagnosticar o 
impacto substancial da invisibilidade social na dignidade do sujeito e 
em sua possibilidade de autorrealização. Com isso, a autora propõe que 
“o reconhecimento universal do direito à saúde, ainda que inscrito na 
ordem dos direitos sociais, não deixa de operar como uma forma de 
‘proteção social para a dignidade humana’, na medida em que imprime 
o valor social do cuidado à vida”. A originalidade e relevância dessas 
contribuições nos permitem repensar a universalidade do acesso ao 
cuidado nas fronteiras da Amazônia Legal, que ao incluir as políticas 
“transnacionais” nos ajuda a identificar os atributos necessários a 
efetivação do direito humano à saúde num ambiente intercultural, 
neste caso, a região amazônica ocidental. 

Dividida em quatro partes, contendo ao todo 22 textos inéditos 
produzidos por pesquisadores, discentes, docentes do Grupo Lappis e 
convidados, esta coletânea busca com o todo “zelo e cuidado” apresentar 

ao leitor reflexões plurais sobre temas que nos parecem semeadores de 
objetos de ensino, pesquisa e intervenção cidadã na saúde.

A parte I, “Cuidado, direito e multiculturalidade: itinerários em 
busca de justiça e democratização na saúde”, apresenta contribuições 
genuínas de autores-pesquisadores do campo da Saúde Coletiva 
brasileira, como Felipe Dutra Asensi (ações coletiva e reivindicações 
por direitos), Felipe Rangel de Souza Machado, Francini Lube Guizardi 
e Alda Lacerda (proposições de investigação sobre a democratização e 
sociabilidades na saúde), Inesita Araujo (as fronteiras da comunicação 
com a saúde), e de nuestros hermanos portenhos da sociologia da saúde 
da Universidade de Buenos Aires (UBA) – Pablo Francisco Di Leo 
(justiça e cuidado em instituições de ensino), Liliana Findling, Marisa 
Ponce, María Paula Lehner e María Pía Venturiello (itinerários de 
mulheres que cuidam de suas famílias).

Intitulada “Humanização e educação permanente no SUS: 
itinerários formativos do agir ético-político no cuidado na saúde”, a 
segunda parte desta coletânea desenvolve discussões teóricas e práticas 
sobre a formação em diferentes níveis e contextos de intervenção 
social na produção do cuidado em instituições de saúde, de um 
lado, enfatizando aspectos culturais nos quais os autores Rodrigo 
Silveira, Roseni Pinheiro, Gilson Saippa-Oliveira e colaboradores, e 
Lia Carla De Ieso e colaboradores trabalham com originalidade e 
inovação; e de outro, a gestão do cuidado e a educação permanente 
são analisadas a partir de novos paradigmas desenvolvidos pelo 
professor Júlio S. Müller Neto.

Já na terceira parte, “As fronteiras do trabalho em equipe nas 
fronteiras: entre o geral e o específico na gestão do cuidado na 
saúde sob o eixo da integralidade”, o foco das análises dos autores 
reside, principalmente, nas discussões sobre as especificidades do 
trabalho em equipe, processos de formação e ação interdisciplinar na 
construção das políticas de cuidado – apresentadas por Ana Lucia 
C. Heckert, Maria Elizabeth B. de Barros, Barbara E. B. Cabral e 
Angela Nobre de Andrade. A produção de conhecimentos e práticas 
no cuidado à saúde da mulher é uma temática importante a ser 
destacada em cenários territoriais distintos, um em Belo Horizonte, 
com a experiência do hospital Sofia Feldeman, contada por Tatiana 
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A dádiva como mediação no cuidado em 
saúde: implicações para o direito1

Paulo henRique MaRtins2

A dádiva como mediação: novos esclarecimentos
Vamos buscar aqui aprofundar a discussão sobre a importância 

da mediação social que já desenvolvemos em outras oportunidades 
(MARTINS, 2008 e 2011), dando ênfase, agora, a sua importância 
para a organização dos modelos teóricos mais contemporâneos 
da análise social. O tema da mediação nas ciências sociais ganha 
relevância à medida que os pesquisadores são desafiados a descrever 
e explicar as modalidades da ação e da reprodução em contextos 
sociais crescentemente complexos. Tradicionalmente, as ciências sociais 
buscam ajustar o desafio da demonstração e da validade científica a 
partir de certas categorias cognitivas visualizadas como sendo opostas. 

Assim, na sociologia de origem anglo-saxônica se valoriza a 
demonstração científica a partir da equação categorial formal 
sintetizada pelo binômio agência e estrutura. Esta equação se inspira 
no debate norte-americano entre o estruturalismo parsoniano e o 
interacionismo goffmmaniano que prosperou alimentando fortes 
polêmicas entre os anos 50 e 60 (MILLS, 1992). Por sua vez, a 
sociologia chamada de “continental” como a francesa, se prende mais 

1 Texto produzido para o XII Seminário do Projeto Integralidade: saberes e práticas no 
cotidiano das instituições de saúde.
2 Professor Titular de Sociologia da UFPE; Coordenador do NUCEM (Núcleo de Estudos 
e Processos de Mudança); Pesquisador de Produtividade do CNPq 1 C. Endereço eletrônico: 
pahem@terra.com.br

Coelho Lopes et al., e a prevenção de câncer de colo de útero na 
cidade de Buenos Aires, Argentina, fruto de pesquisa da professora 
Marisa Ponce, do Instituto Gino Germani da UBA.

Por fim, a quarta parte é dedicada ao tema das “Trajetórias, 
percursos e acessibilidade ao cuidado na saúde: as fronteiras 
epistemológicas, políticas e formativas na efetivação do Direito à 
saúde”, que coroamos com um conjunto de análises de experiências 
e reflexões teóricas, de um lado, na gestão do SUS e nas fronteiras, 
com os pesquisadores Leny Trad, Fátima Ticianel Schrader e Julio 
S. Müller Neto, Marcelo de Almeida Mayernyik et al. (com ênfase 
da educação permanente como prática avaliativa) e Thaís Sayuri 
Yamamoto et al.; e de outro, experiências de atenção nas áreas 
de saúde da mulher e saúde mental na Argentina, com os autores 
Ana Silvia Valero, Flavia Torricelli, Silvia Adriana Faraone e María 
Paula Lehner. Para encerrar, problematizamos o tema do direito à 
comunicação e à informação na saúde como uma questão de cidadania 
na construção das políticas públicas, na discussão apresentada por 
Juliana Lofego e Roseni Pinheiro.

Estimamos que esta ágora de pensamentos e ações desenvolvidas 
por pesquisadores, docentes e discentes da rede multicêntrica de 
pesquisa LAPPIS e convidados de outras instituições de ensino, 
saúde e justiça nos permitirá garantir a vitalidade do tema em uma 
região – Amazônia Legal – que nos exige cada vez mais um esforço 
de refundação de um ethos cultural do cuidado.

Boa leitura!
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a outro binômio, aquele entre holismo e individualismo, no qual 
surge do desenvolvimento da tese positivista durkheimiana sobre a 
crescente diferenciação social do trabalho e da vida nas sociedades 
industriais. Nesta diferenciação, teríamos primeiramente a comunidade 
(holismo) que iria se tornando mais complexa e diferenciada ao longo 
do desenvolvimento humano. Na sociedade industrial ocidental, esta 
diferenciação levaria a uma ruptura progressiva do comunitarismo 
em direção ao individualismo, obrigando a se mudar as regras do 
contrato social. Podemos ainda sugerir que, na sociologia alemã, a 
equação categorial se funda na relação entre sujeito e ética, refletindo 
a interação estreita entre as ciências sociais e a filosofia kantiana. 

Apesar dos contextos particulares que levaram os sociólogos a buscar 
caminhos cognitivos diferentes para explicar o desenvolvimento da 
sociedade moderna, o fato é que de algum modo todos caminharam 
numa mesma direção: a de identificar mediações conceituais cada 
vez mais complexas para adequar as diversas equações categoriais à 
grande diferenciação técnica e cultural dos variados contextos sociais 
e históricos contemporâneos.

Estamos chamando a atenção sobre estas diferentes lógicas binárias 
de organização do entendimento científico em sociologia para propor 
que, independentemente das equações categoriais e formais usadas 
para explicar a ação social, as evidências demonstram haver uma 
complexidade crescente das teorizações ao longo do século XX, 
em dois níveis: um deles, o do intercâmbio denso entre escolas e 
autores, o que contribui, por conseguinte, para o surgimento de 
modelos conceituais cada vez mais complexos. O segundo nível de 
complexidade diz respeito aos esforços de todos de construir abordagens 
teórico-metodológicas que permitam uma análise mais próxima deste 
fenômeno complexo que é a vida cotidiana, hoje. 

Nossa hipótese é que esses dois níveis de teorizações – entre ideias 
e autores e entre modelos conceituais e a experiência do cotidiano –, 
exigem a adoção de dispositivos teóricos de mediação cada vez mais 
complexos, na medida em que a ideia de cotidiano não mais se refere 
a um lugar tradicional relativamente homogêneo, mas a um sistema 
de reencaixes temporais espaciais que formam o que R. Robertson 
definiu adequadamente como realidade “glocal” (ROBERTSON, 

2007). Os dispositivos de mediação que surgem nos modelos complexos 
de análise social podem ser agentes humanos – do mundo da vida 
ou dos sistemas de regulação formais como o Estado – ou podem ser 
objetos não humanos que interferem nas redes sócio-técnicas como o 
propõe, por exemplo, B. Latour (1997). Assim, ao nos aproximarmos 
do contexto – seja ele um grupo familiar, os indivíduos envolvidos 
num acidente de trânsito, uma classe de estudantes numa sala de 
aula ou as práticas envolvendo profissionais e usuários numa unidade 
de saúde – verificamos que aquelas categorias binárias (estrutura 
x agência; individualismo x holismo e sujeito x ética) aparecem, 
agora, reinterpretadas num nível de maior elaboração através de 
múltiplas expressões fenomenais. Estas apontam em conjunto para 
o reconhecimento do indivíduo não somente como estrutura moral, 
psicológica ou cognitiva, mas como categoria sistêmica complexa e 
fundamental para o entendimento das realidades sociais da atualidade. 
Regras, valores, representações e normas jurídicas – quando pensamos o 
lado da objetivação da ação – ou, diferentemente, motivos, percepções, 
sensações, memórias – quando pensamos o lado da subjetivação da 
ação – são mobilizados mediante modelos cada vez mais complexos 
e necessários para se explicar a conduta humana na atualidade. 

No mundo fenomenal, aquele da experiência direta que move a 
ação (independentemente de falarmos aqui da experiência da produção 
do pensamento ou da experiência de criação e reprodução de rotinas 
no mundo comum) conclui-se que todos esses fatores objetivantes e 
subjetivantes se encontram muito mais implicados e imbricados entre si 
do que possam sugerir quaisquer modelos abstratos, formais e binários 
que sejam pensados para orientar a racionalização teórica da ação social. 
Na prática, a tentativa cientifica de “desvendamento” da ação social 
– a qual sempre implica o mínimo duas categorias especulares para 
promover o reconhecimento especular da diferença e da particularidade 
– exige do observador uma reflexividade mínima necessária para poder 
articular teoricamente elementos diversos da realidade social. Tal esforço 
de articulação no plano do conhecimento científico é o que estamos 
denominando aqui de mediação conceitual da realidade. 

Assim, todas as teorias fundadas em modelos complexos da ação 
(deixamos aqui de lado teorias abstratas e simplificadas como a do 
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rational chose) se preocupam em definir os mediadores necessários 
que resolvam contextualmente a antinomia epistemológica posta pelas 
categorias abstratas de agência e estrutura, holismo e individualismo e 
sujeito x ética. Esses mediadores existem na prática da vida seja pelos 
procedimentos usados em laboratórios científicos, seja por lideranças 
que mobilizam comunidades organizadas locais ou transnacionais. No 
plano da pesquisa científica, os mediadores constituem o link entre 
pesquisa e ação, entre teoria e metodologia, entre ciência e política.

Entre os chamados clássicos das ciências sociais, observamos 
que as mediações passam pela luta dos homens, em Marx, na ação 
mutuamente compreensiva em Weber ou no contrato, em Durkheim. 
Nos contemporâneos, as mediações passam pelas ideias de ação interativa, 
em Goffman, de habitus, em Bourdieu, de racionalidade comunicativa, 
em Habermas, de agente reflexivo, em Giddens, de novo movimento 
social, em Tourraine, de discurso, em Foucault, e assim por diante. 

A dádiva é um desses mediadores formulados nas encruzilhadas 
do micro e do macro, do indivíduo e da comunidade, da moral, 
da estética e da política. O que se oferece como presente, o que 
se intercambia com sinceridade, os serviços e gentilezas prestados 
espontaneamente, as honras prestadas ritualmente envolvendo 
comunidades e indivíduos funcionam como momentos dinâmicos 
de reprodução da vida social. Todos os atos realizados (não com 
objetivo de exploração humana ou de apropriação mercantil) são 
sempre mediados por uma linguagem de mediação (humana ou não 
humana) que flutua entre as partes envolvidas na prestação social e 
interpessoal, promovendo reconhecimentos e inclusões. No sistema 
teórico da dádiva, é igualmente interessante observar a preocupação 
de Mauss de superar não somente os binômios categoriais básicos, 
mas de introduzir um modelo dinâmico da ação. Assim, o trabalho 
do cientista social não é somente de descrever categorias e mediações, 
mas de entender como há bens (simbólicos e materiais) que circulam 
permanentemente reorganizando os sujeitos da ação e os lugares e 
regras dos sujeitos da ação.

Infelizmente, até o momento, a força da dádiva como mediação 
conceitual não tem sido bem compreendida no debate propriamente 
sociológico, o que dif iculta se explorar seu potencial para o 

desenvolvimento de uma crítica teórica mais ampla dos fundamentos 
morais, jurídicos, políticos e culturais do capitalismo corporativo e 
especulativo dominante no nível mundial. De fato, o termo é objeto de 
muitas imprecisões interpretativas tanto no plano do debate acadêmico 
como dos usos práticos. No debate acadêmico não se pode negar o 
desvio interpretativo sofrido pelo sistema da dádiva a partir das teses 
estruturalistas na França, em particular por Lévi-Strauss. Este se 
esforçou para eliminar a espontaneidade das interações e para impor 
a dádiva como uma regra de reciprocidade invariável e presente em 
todas as culturas humanas. Nesta operação, a dádiva como categoria 
explicativa e dinâmica da ação social se perdeu e se valorizou seu 
uso como recurso heurístico e despolitizado na produção simbólica 
da cultura (CAILLÉ, 1989). 

As incompreensões sobre a dádiva também derivam das tentativas 
de alguns autores de reduzi-la a uma mera obrigação moral, a um 
dispositivo de coerção coletiva que mantém a unidade grupal, como 
se pode apreender a partir de uma leitura superficial da descrição que 
faz Mauss das sociedades tradicionais no seu Ensaio sobre a dádiva... 
(MAUSS, 1999), quando sugere, por exemplo, que as prestações são 
sempre obrigatórias embora possam parecer livres. Ora, ele fez tal 
afirmação pensando nas trocas entre pessoas morais e não estava 
em absoluto pensando nas trocas entre indivíduos, como vemos nas 
sociedades contemporâneas. Daí que tal afirmação não pode ser 
generalizada e ser usada como se a dádiva fosse uma teoria de uso 
preferencialmente antropológico e tradicional. 

Por outro lado, na vida comum, na linguagem do dia a dia, 
refletindo certamente a força do catolicismo no imaginário popular, 
a dádiva é sempre associada a temas como milagre, talento ou 
mesmo como esmola. Nessa perspectiva, a dádiva parece ter pouco 
valor como teoria complexa da ação para aparecer preferencialmente 
como manifestações da linguagem do cotidiano. Apreendida por 
esses modos, a dádiva não pode revelar sua força como dispositivo 
de mediação simbólico na instituição da vida social, limitando-se a 
um fenômeno cultural de importância sociológica secundária. 

A redução da dádiva a um mero recurso moral e coercitivo, por 
mais interessante que seja para explicar a ação social, não é suficiente 
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para revelar as razões de ela se constituir num mediador simbólico 
da ação social na produção do vínculo contratual formal ou informal 
nas sociedades contemporâneas. Esta dimensão de mediação apenas 
aparece quando se incorpora a dádiva como um bem simbólico ou 
material, como um significante que circula socialmente motivado 
pelas energias psíquicas que orientam a reprodução humana e que têm 
a ver com os paradoxos entre liberdade (para agir, criar e aparecer) 
e a obrigação (de aceitar, de com- pactuar). Ou seja,a dádiva mede 
a ação que se desenvolve paradoxalmente entre motivos objetivos e 
subjetivos que são diferentes e às vezes mesmo opostos.

A dádiva como operador moral e estético da vida cotidiana
Nossa hipótese é, assim, que a importância da dádiva como 

mediação conceitual entre agência e estrutura ou entre holismo e 
individualismo, no mundo da vida ou mesmo em sistemas formais, 
somente se revela quando apreciamos sua dinâmica como um 
constructo simbólico que se apresenta pelo DEVER SER – lado 
da obrigação – mas igualmente pelo PRAZER DE APARECER E 
CRIAR – lado da liberdade. Pela obrigação, se estruturam as regras 
morais, políticas e técnicas da vida social, pela liberdade, as regras 
estéticas, artísticas e lúdicas da vida social. Isto significa dizer que 
a dádiva apenas aparece plenamente como mediação simbólica e 
operacional da ação social, e em particular da ação em saúde, quando 
se revela como dispositivo moral e estético. Deste modo, se é verdade 
que o dom constitui uma força moral que obriga aquele que recebe 
a retribuir a coisa recebida para poder se implicar a aliança e não 
gerar inimizade, é igualmente verdade que aquilo que circula também 
produz significações imagéticas e afetivas, esclarecedoras e liberatórias, 
pois aquilo que circula também se traduz por emoções que variam 
entre cores quentes e frias, por gestos que significam humilhação ou 
glorificação, por palavras que variam num gradiente entre o discurso 
retórico e o canto de exaltação. 

O próprio corpo, que é objeto do controle moral no sistema 
patriarcal hegemônico, na perspectiva da dádiva também se constitui 
em um meio relevante de ritualização da alegria carnavalesca e da 
tristeza sacrificial. Esta observação sobre o caráter paradoxal da dádiva 

entre a moral e a estética está inscrita no entendimento da mesma 
como um fenômeno primeiramente simbólico antes mesmo de aparecer 
como algo material, como um serviço prestado gratuitamente ou uma 
gentileza. Os que conhecem a lógica da dádiva sabem que tudo que 
circula o faz em dupla direção: da coisa dada e do sentido que a 
coisa dada tem para quem dá e para quem recebe. 

Há no livro Ensaio sobre a dádiva... uma leitura menos comentada 
do dom, aquela estética, que é importante para se entender os 
desafios de organização dos cuidados como compromisso moral que 
se apresenta como liberdade de apresentação de si e de ritualização 
da doação. Isto se revela a partir da compreensão da importância 
dos elementos dramáticos, trágicos, oníricos e artísticos deste fato 
social total que é a sociedade humana. Aqui, a teoria do fato social 
total inspira a renovação do olhar cognitivo da teoria social pela 
incorporação de um olhar expressivo sobre as práticas sociais, como 
o propõe a filosofia moral contemporânea.

Todas as descrições feitas por Mauss sobre o potlatch refletem, 
por exemplo, a importância de elementos estéticos: ritos, casamentos, 
jogos, iniciações, sessões de xamanismo: 

E tudo, clãs, casamentos, iniciações, sessões de xamanismo, e do culto 
aos grandes deuses, totens ou ancestrais coletivos e individuais do 
clã, tudo se mistura numa trama inextricável de ritos, de prestações 
jurídicas e econômicas, de determinações de cargos políticos na 
sociedade dos homens, na tribo e nas confederações de tribos e 
mesmo internacionalmente (MAUSS, 1999, p.192). 

O entendimento da dádiva como um mediador ao mesmo tempo de 
valor material e simbólico tem importância crucial para aprofundarmos 
o entendimento do cuidado na saúde não somente como revelação da 
complexidade do contato face a face, mas como uma liturgia que, para 
ser convincente, exige a mobilização das energias psíquicas afetivas e 
físicas das partes envolvidas na construção do pacto social e moral.

Na leitura estética do Ensaio..., há então uma revisão teórica 
importante sobre a complexidade do encontro humano e da experiência 
de produzir socialmente a vida humana, que se revela nas entrelinhas 
da crítica moral e da valorização dos motivos de justiça para a 
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existência da vida em comunidade. Ou seja, através dos interstícios 
da crítica moral se revela uma segunda crítica, estética, que exalta 
os aspectos lúdicos, dramáticos, trágicos e artísticos da prática social 
e das instituições sociais. Temos, assim, uma dupla crítica, moral e 
estética, que é central para entender o projeto de Mauss: o de que a 
vida em comunidade é, sobretudo, um fato social total, uma totalidade 
que envolve todos os aspectos subjetivos e objetivos do ser humano, 
o qual passa, assim, a ser reconhecido na sua complexidade, na sua 
singularidade e na sua diversidade. Digamos, de modo sintético, que 
Mauss nos oferece outra janela de observação da realidade através da 
qual entendemos que, pelo compartilhamento de sua condição moral, 
os indivíduos reavivam a dignidade humana, e que pela convivência 
ritualística e extática de sua natureza estética e artística, os indivíduos 
reavivam o sentimento de transcendência da vida e da morte.

A ideia de totalidade em Mauss implica considerar que todos os 
fenômenos são ao mesmo tempo jurídicos, econômicos, religiosos, 
mesmo estéticos e morfológicos. Ainda que o Ensaio... seja, sobretudo, 
uma crítica moral do ocidentalismo, Mauss aclara que a definição 
estética do dom é central para a crítica geral e para a renovação 
da sociologia. Nesta direção, ele diz que todas as instituições têm 
um lado estético importante, que ele declara não ter tido tempo 
de aprofundar no livro, mas que considera relevante ser assinalado: 

As danças que se executam alternativamente, os cantos e as paradas 
de todo o tipo, as representações dramáticas que se dão de campo 
a campo e de associado a associado; os objetos de todo tipo que 
se fabrica, usa, orna, poli, guarda e transmite com amor, tudo que 
se recebe com prazer e se apresenta com sucesso [...] tudo é causa 
de emoção estética e não somente de emoções de ordem moral ou 
de interesse (MAUSS, 1999, p.275).

Esta referência abrangente que faz o autor sobre a dádiva como 
emoção estética tem total aplicabilidade para se pensar o cuidado. 
De fato, acreditamos que cuidar não é somente oferecer um serviço 
guiado por um sentido moral ou por um interesse qualquer, mas 
também se emocionar com o outro, com sua presença como momento 
de renovação ritualístico da vida. 

Dádiva, direito e cuidado
Com essas considerações gerais, queremos dizer que a dádiva 

como mediação conceitual da ação social tem grande interesse para 
o entendimento da vida humana e dos contextos de interação social 
e de reprodução do humano como uma totalidade moral e estética 
movida pela política. 

A mediação da dádiva pode ser encontrada em todos os fenômenos 
da vida social e seus impactos sobre os dispositivos administrativos e 
jurídicos são evidentes na medida em que impõe o valor da adesão, 
da aliança e da confiança entre os agentes envolvidos em certa 
situação social dada. Observamos tal fenômeno nos movimentos de 
solidariedade espontânea em diversas esferas, sejam elas a economia, a 
política, o direito, a educação e a saúde. Todas as atividades voltadas 
para gerar proximidade sincera, cooperação espontânea e participação 
igualitária que revelam a mediação da dádiva exigem um sistema de 
direito social adequado para assegurar sua permanência e reprodução 
social. No lado contrário, o caminho mais fácil para sabotar o valor 
cooperativo e associativo da dádiva como mediação é isolar os agentes, 
envolvendo-os em hierarquias morais injustas ou isolando-os por 
mecanismos de interesse e de corrupção da dádiva nos sistemas de 
justiça e de proteção social. Fragmentada, a dádiva vira a anti-dádiva, 
favorecendo o egoísmo e a luta insana pelo poder material.

Verificamos o mesmo, por exemplo, ao focalizamos nossa atenção 
sobre a complexidade de iniciativas que precisam ser adotadas 
quando se busca trazer a ideia de humanização do plano da utopia 
para o plano da política e da relação entre profissionais e usuários 
na atenção primária. Aqui, a questão da passagem do cuidado da 
retórica para a metáfora, como já vimos em outro texto sobre o 
assunto (MARTINS, 2011), depende diretamente de abandonarmos 
uma mediação burocrática voltada somente para a eficácia material e 
técnica e adotarmos uma mediação pela dádiva, produzindo sinergia 
coletiva e socializante. A emergência de ações sociais solidárias exige a 
organização de dispositivos de proteção da ação que não se restrinjam 
às condições materiais da vida e às crenças individualistas sobre 
consumo e poder, mas que incluam as condições ambientais, morais, 
afetivas e lúdicas do viver. Este comentário não constitui apenas uma 
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declaração de intenções por um mundo normativamente mais justo, 
mas uma constatação sobre a lógica social na sua dramaticidade, tanto 
apontando para os fundamentos morais e estéticos da aliança como, 
no lado contrário, para a destruição de tais fundamentos. 

Observando-se a realidade cotidiana, podemos verificar que ela é 
fabricada por atitudes, sentimentos, gestos e sinais que geram tanto 
aproximações como rejeições, reconhecimentos e desconhecimentos, 
inclusões e exclusões, amizades e inimizades. A ambivalência da 
conduta humana é logo um convite para nos interrogarmos sobre 
os motivos e dispositivos que geram práticas de adesão social, ou, 
no lado contrário, de negação social. O atual contexto mundial é 
bem exemplar do que estamos dizendo, pois se é inegável o aumento 
da desigualdade e da violência em várias das sociedades globais, 
também é irrecusável o surgimento de novos movimentos e práticas de 
solidariedade em várias esferas da vida social: na economia, na política, 
nas comunidades e nas redes familiares e de vizinhança. As teses 
multiculturais fundadas no igualitarismo respondem à importância 
de teorização de processos de lutas por direitos à diferenciação e 
ao reconhecimento nos planos local, nacional e internacional e que 
refletem a força da mediação pela dádiva (FISTETI, 2009). 

As buscas por novos ideias do viver que rompem com as utopias 
dadas e que Foucault denomina de heteretopía (FOUCAULT, 2006) 
se multiplicam em várias partes do mundo. Na América Latina, 
são evidentes as lutas dos povos indígenas do altiplano boliviano e 
peruano em torno da ideia do bien vivir. Aqui se propõe a ampliação 
dos direitos humanos com a incorporação dos direitos da natureza, 
o que levou inclusive à revisão das cartas magnas da Bolívia e do 
Equador. Também vale lembrar a heterotopía da convivialidade, 
proposta por Ivan Illich ainda nos anos 70 (ILLICH, 1973) e que 
vem sendo retomada, agora, na Europa neste contexto de crise dos 
fundamentos do eurocentrismo e da redução do desenvolvimento 
humano ao progresso econômico.

Face à impossibilidade de se manter a ideologia do progresso 
econômico ilimitado (LATOUCHE, 2011), intelectuais e comunidades 
na França, na Espanha, na Itália e em outros países se voltam para a 
valorização de outros modos de viver em conjunto através da revalorização 

de propostas e de práticas comunitárias e de prestações de serviços 
coletivos nas pequenas cidades. Nestes casos de adesão espontânea a 
novas modalidades de convívio e a novos direitos que articulam mais 
de perto o Homem e a Natureza, sempre vamos descobrir a presença 
da dádiva como mediação conceitual e prática. Sempre vamos detectar 
alguém ou um grupo organizado que toma a iniciativa de criação de 
uma associação qualquer, de uma demanda jurídica relativa a uma 
situação de desrespeito ao bem público ou manifestações espontâneas 
como as dos indignados das grandes metrópoles da atualidade.

No caso particular da dádiva como dispositivo de mediação 
jurídica dos cuidados em saúde, temos que considerar como os 
elementos morais, estéticos e políticos são acionados simultaneamente 
em determinadas situações sociais para administrar as interações 
face a face tanto como compromisso público como momento de 
reconhecimento e liberação do self individual e coletivo. Assim, a dádiva 
como mediação de diversas províncias conceituais de organização da 
prática humana, como as da ciência, da vida cotidiana, do direito e 
do sonho, implica um entendimento mais complexo da cidadania e, 
por conseguinte, uma compreensão mais ampla do direito social em 
dois níveis: entre os direitos propriamente humanos e os direitos da 
natureza; e no campo dos direitos humanos, entre aqueles voltados 
para assegurar condições materiais de vida decentes e condições 
afetivas e lúdicas dignas.

Ao se aproximar a lente do observador de segunda ordem (aquele 
que reflete sobre a prática) da realidade em análise (ARNOLD; 
OSORIO, 2008) como, por exemplo, a sala de recepção de uma 
unidade de saúde ou de um hospital, constatamos, de fato, que a 
relação face a face é condicionada diretamente por elementos objetivos 
e subjetivos que interferem no clima do contexto e das motivações 
dos agentes sociais para entrarem em interação. Há, por um lado, 
elementos estruturais ou conjunturais que estão presentes naquela 
situação específica como, por exemplo, as cores usadas para decorar 
a sala de recepção ou de atendimento ou, então, a limpeza do 
ambiente; também podemos lembrar que os papéis sociais dos atores 
envolvidos no face a face podem favorecer atitudes agressivas ou, no 
lado contrário, conciliatórias; até o modo com se organizar a fila de 
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atendimento pode contribuir para uma coisa ou outra. Dependendo 
do contexto, tais elementos podem promover mal-estar ou bem-estar 
e, claro, tais fatores interferem na qualidade da conversação entre os 
agentes envolvidos. Este contexto específico produzido pelos atores em 
interação constitui o que Goffman chama de frame. São disposições 
sociais criadas no desenvolvimento da interação e que podem contribuir 
para agravar ou aliviar a conduta coletiva. Assim, os atores podem 
redefinir o frame quando decidem colaborar mutuamente. Isto pode 
acontecer quando profissionais e usuários decidem pintar a sala de 
atendimento com cores tais alegres e acolhedoras, ou mesmo quando 
o vigilante tem uma boa ideia sobre como reorganizar o formato da 
fila de espera, descontraindo os presentes.

Na linguagem da Saúde Coletiva, diríamos que tais fatos e 
inovações contribuem para humanizar ou desumanizar os cuidados 
no sistema de saúde. Na verdade, a análise de contextos concretos 
é fundamental para se verificar as condições práticas, objetivas e 
subjetivas, da humanização do cuidado. E aqui aparecem novamente 
as condições morais e estéticas que devem reger a política do cuidado 
e o direito do cuidado em situações sociais concretas (PINHEIRO; 
MARTINS, 2011). Retomando a imagem da unidade de saúde, 
podemos lembrar que as posições dos corpos são registros que 
demarcam hierarquias de poder e de saber. Há a sala da enfermeira, 
o banco de espera dos usuários, os espaços de trabalho dos agentes 
e mesmo a mesa dos vigilantes. Estes dispositivos, numa leitura 
superficial, podem sugerir simples disposições logísticas. Todavia, ao 
aprofundarmos seu entendimento, descobrimos que eles constituem, 
na verdade, dispositivos de definição das situações sociais. Os 
corpos presentes não são unidades neutras, mas modos de organizar 
hierarquias e disposições simbólicas de intercâmbio social e cultural. 
São espaços de poder e de negociação que podem valorizar ou 
desvalorizar os atores da situação social dada. Eles podem funcionar 
como dispositivos de reconhecimento ou desconhecimento. O corpo no 
contexto dado não é mero mecanismo de objetivação física do agente 
humano mas um dispositivo moral, estético e político. Os gestos de 
cumprimentos, as saudações, o jeito de se vestir e falar estabelecem 
lugares simbólicos a partir dos quais se constituem hierarquias de 

poder e de dominação. Mas a compreensão da prática dos corpos 
pelos atores envolvidos também pode ser, no lado contrário, um meio 
de liberação e humanização dos cuidados.

O direito social aqui se revela de dois modos. Em primeiro 
lugar, ele pode ser um direito conservador a serviço da dominação, 
quando os agentes envolvidos na trama do face a face não conseguem 
perceber que o corpo adestrado é fonte de poder, de dominação e de 
submissão. Mas, no lado contrário, o direito pode ser liberador quando 
os agentes envolvidos na situação social decidem coletivamente mudar 
as regras do jogo e restabelecer formas de convívio mais respeitosas 
e valorizadoras de cada parte envolvida e dos corpos envolvidos. A 
dádiva, neste segundo momento, aparece como um dispositivo de 
mediação fundamental ao colocar em circulação os valores, emoções, 
afetos e competências disponíveis entre os campos do saber cientifico e 
do saber comum, contribuindo para liberar patologias morais arcaicas 
como aquelas ligadas a humilhação e desrespeito das populações pobres.
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Invisibilidade social, 
reconhecimento 

e direito à saúde1 

Bethania assy2

A confirmação social da visibilidade do sujeito
Na epistemologia do reconhecimento proposta por Axel Honneth 

(2003, p. 26), é central a noção de invisibilidade (Unsichtbarkeit). 
Tornar-se socialmente visível ultrapassa o ato cognitivo de identificação 
individual (Erkennen, cognizing). Visibilidade social pressupõe conferir 
existência no sentido social, ou seja, implica um ato de reconhecimento 
(Anerkennen, recognizing) que expressa a validade social dos sujeitos. 
Anerkennen implica atribuir ao sujeito valor positivo por sua existência e 
visibilidade pública, algo próximo ao que nomeamos respeito, esclarece 
Honneth. A visibilidade social se dá por meio de expressão pública, 
na “forma de um processo de regulação recíproca de afeto e atenção” 
(HONNETH, 2003, p.17). Tal processo de regulação proporciona 
a confirmação social da visibilidade do sujeito. Daí o pressuposto 
de que o reconhecimento possui um caráter performativo, ou seja, 
trata-se de uma alegoria de uma ação prestacional. O gesto expressivo 
positivo de visibilidade, ou seja, o ato valorativo de reconhecimento, 
é um modo de ação. 

1 Este artigo é uma versão modificada do trabalho intitulado “A dignidade dos invisíveis: 
invisibilidade social, reconhecimento e direitos humanos” que se encontra no prelo em: 
PAIVA, A. (org.). Direitos humanos em seus desafios contemporâneos, Rio de Janeiro: Pallas.
2 Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio/UERJ. Doutora em 
Filosofia pela New School For Social Research, NY, USA. Endereço eletrônico: bethania.
assy@gmail.com
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Na esteira das considerações promovidas por Honneth (2003b) em 
Luta por Reconhecimento, a potencialização da qualidade socializante 
da natureza humana frente à concepção egóico-racional, na qual 
o conceito de luta social hobbesiana, tal qual luta originária por 
autoconservação, passa a ser considerada como uma etapa na dinâmica 
ética de um determinado contexto social. O objetivo aqui é fornecer 
uma alternativa intersubjetiva à gênese solipcista de sociedade.

Axel Honneth sistematizou sua teoria do reconhecimento em três 
etapas: a retrospectiva do modelo conceitual do jovem Hegel em seus 
escritos de Jena; a reflexão empírica da ideia hegeliana valendo-se 
da psicologia social de George Herbert Mead (1962) e da teoria das 
relações de objeto nas experiências da primeira infância de Donald 
Winnicott (2005); e por fim, a proposta de uma teoria crítica da 
sociedade na qual a relação de reconhecimento recíproco estrutura 
as pretensões normativas. Nesta última parte, Honneth articula um 
conceito de eticidade (Sittlichkeit)3 próprio à teoria do reconhecimento.4 

Tendo como ponto de partida os escritos de Jena (Jenaer Schriften), 
Honneth contrapõe o reconhecimento intersubjetivo hegeliano à 
pretensão kantiana de autonomia individual de puro dever-ser, bem 
como ao atomismo da tradição contratualista. Uma fundamentação 
filosófica da sociedade necessita recusar os referenciais atomísticos 
que estruturam a tradição do direito natural. Hegel critica tanto o 
empirismo, que considera os atos separados de homens individuais 
que se somam externamente e posteriormente se estruturam em 
comunidade, quanto o formalismo do conceito de natureza humana 
apregoado por Kant e Fichte, cuja premissa “natural” seria uma 
coleção de disposições egocêntricas. Ambas as abordagens incorrem 
no atomismo, ao “pressupor a existência de sujeitos isolados uns dos 
outros como uma espécie de base natural para a socialização humana.” 

3 Para uma discussão sobre a gênese e os desdobramentos contemporâneos da noção de 
Sittlichkeit, veja-se: Hyppolite (1974); Pinkard (1994); Taylor (1991; 1975a; 1975b). 
4 As fontes hegelianas mais relevantes do modelo conceitual de “luta por reconhecimento” 
elaborado por Honneth são os escritos de Jena ( Jenaer Schriften): Sistema de eticidade 
(System der Sittlichkeit 1802/1803), Sistema da filosofia especulativa (Systeme der spekulativen 
Philosophie 1803/1804, anteriormente intitulado Jenenser Realphilosophie I) e por fim, Jenenser 
Realphilosophie II (1805-1806).

(HONNETH, 2003b, p. 39). Daí se considerar a comunidade 
ética como que ajustada sob uma base abstrata formada pela mera 
combinação de muitos. O aspecto insigne da natureza intersubjetiva 
hegeliana se assenta no fato de que os membros de uma comunidade 
reconhecem a manifestação intersubjetiva de suas particularidades 
nos próprios costumes realizados no espaço público. O termo 
“costume” [Sitte] designa particularmente uma espécie de mediação 
entre normatividade estatal e convicções morais dos sujeitos. Os 
comportamentos praticados e efetivados intersubjetivamente, ou seja, 
“os costumes existentes de fato,” devem fornecer uma base sólida ao 
“sistema de legislação pública” (HONNETH, 2003b, p.41).5 

Honneth traça o percurso teórico, embora ainda como projeto 
embrionário do jovem autor em Jena. Primeiro, a substituição do 
pressuposto atomista dos sujeitos pelo vínculo social primário dos 
convívios intersubjetivos, cuja base essencial é a ontologia aristotélica. 
Segundo, a passagem de uma condição natural de eticidade para a 
estruturação da sociedade propriamente dita, que, de acordo com 
Honneth, estaria na contramão da formulação do contrato originário 
como forma apropriada de superação da natureza egocêntrica humana 
ou da evolução civilizatória da razão prática (como em Kant, Hobbes 
e mais recentemente Rawls). Para Hegel, é primordial a “existência das 
obrigações intersubjetivas na qualidade de uma condição quase natural 
de todo processo de socialização humana” (HONNETH, 2003b, p.43-
4). A implicação metodológica de maior relevância se dá na mudança 
da descrição da dinâmica da vida social de uma perspectiva mecânica 
e fundacionista de comunidade, a uma perspectiva de evolução e 
desenvolvimento das formas primárias de interação, já inscritas na 
própria natureza intersubjetiva dos sujeitos. Honneth cita a “coesão 
orgânica no reconhecimento intersubjetivo da particularidade de 
todos os indivíduos” como resultado da contraposição constante de 
pretensões na dinâmica de reconhecimento em um determinado grupo.

Hegel apropria a teoria fichtiana de reconhecimento, substituindo 
seu elemento transcendental por ações intersubjetivas. Segundo 
Honneth, a guinada hegeliana consiste em potencializar o aspecto 

5 Cf Assy (2006).
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social da natureza humana frente ao egóico-racional, no qual o conceito 
de luta social hobbesiana, tal qual luta originária por autoconservação, 
passa a ser considerado como “um momento do movimento ético no 
interior do contexto social da vida” (HONNETH, 2003b, p.48). 
Em Sistema da eticidade, o conceito de conflito social, interno à 
natureza intersubjetiva dos indivíduos, substitui a “luta de todos 
contra todos” por etapas sucessivas de “reconhecimento inter-humano”. 
Honneth ressalta o efeito prático-moral das relações intersubjetivas. 
Em Sistema da filosofia especulativa, o projeto filosófico político das 
etapas de reconhecimento de natureza intersubjetiva se desloca para 
o interior do espírito, fase embrionária da filosofia da consciência, 
que é plenamente realizada no plano da Fenomenologia do espírito.6 

No esquema teórico do Sistema da eticidade, Hegel propõe 
três etapas de reconhecimento, amor, direito e solidariedade, 
reinterpretados por Honneth a partir da psicologia social de Mead. 
Este último também propõe uma tipologia progressiva das formas 
de reconhecimento: dedicação emotiva, reconhecimento jurídico 
e assentimento solidário. As distintas etapas de reconhecimento 
correspondem, respectivamente, a três etapas de autorrealização: 
autoconfiança, autorrespeito e autoestima.

Para Honneth, o amor como forma primária de reconhecimento 
recíproco, inicialmente descrito por Hegel, ganha uma dimensão de 
processo psicológico de desenvolvimento individual por meio da mirada 
psicanalítica da pediatria de Winnicott. A unidade de relacionamento 

6 Como assinala Honneth, dentro da teoria da eticidade de Hegel, a luta por reconhecimento 
passa a ser considerada como evolução da constituição do espírito. Ao descartar a concepção 
aristotélica de intersubjetividade preconcebida, o processo de individualização perde seu 
elemento socializador ontológico, de “história da sociedade” tal qual sucessão de ações 
intersubjetivas dos indivíduos. Na teoria da consciência, a luta por reconhecimento deixa 
de ser um elemento constitutivo tanto das transformações sociais quanto da “formação da 
consciência individual do indivíduo.” Tem-se apenas “etapas de automediação da consciência 
individual” (HONNETH, 2003b, p.65). Em Jenenser Realphilosophie II, Hegel promove a 
conversão final da noção de “luta por reconhecimento” de uma teoria da eticidade política para 
uma teoria da consciência. Embora presente em textos posteriores, como em Fenomenologia 
do Espírito, a luta pelo reconhecimento passa a não mais ocupar lugar central na reflexão 
teórica do autor. Entretanto, não se pode deixar de levar em consideração os textos tardios 
de Hegel, cujo próprio Honneth faz uso para desdobramentos posteriores de sua teoria do 
reconhecimento. Veja-se: Honneth (2001; 2000).

recíproco primário entre mãe e bebê, desde seus primeiros meses 
de vida, a “intersubjetividade primária” (HONNETH, 2003b , 
p.165), e suas sucessivas etapas de desenvolvimento, constituem a 
base intersubjetiva ontológica. Particularmente, no processo que o 
pediatra inglês denomina “objeto transicional: “a mediação ontológica 
entre a vivência primária do estar fundido e a experiência do estar 
separado” (HONNETH, 2003b , p.171). Esta esfera de mediação 
ontológica é o “lugar psíquico” no qual se constituem os interesses 
que demonstraremos nos mais diversos âmbitos culturais. É a partir 
da experiência do amor como forma primária de reconhecimento que 
adquirimos autoconfiança individual, base essencial para a participação 
do indivíduo na vida pública.

A segunda etapa é a do reconhecimento jurídico, que na nomenclatura 
de George Mead se dá a partir do conceito de “outro generalizado.” 
Ao reconstruir a teoria de autorrealização prática hegeliana à luz da 
psicologia social empírica de Mead, Honneth pretende produzir um 
sistema de eticidade composto por distintas etapas de reconhecimento, 
correspondentes aos diferentes níveis de autonomia. As relações de 
reconhecimento mútuo precedem a autorrealização. Ou seja, o nexo 
entre parceiros sociais de reconhecimento funciona como pré-requisito 
ao desenvolvimento e à continuidade da autorrealização individual. Só 
com o pragmatista americano, as etapas de reconhecimento assumem 
uma esfera empírica. Segundo Honneth, Mead é responsável pela 
passagem da autorrelação epistêmica de Hegel para uma autorrelação 
prática, cuja preocupação fundamental é a “formação da identidade 
prático-moral” do sujeito. Mead concebe a constituição prático-
moral do sujeito por meio das expectativas normativas incorporadas 
a partir das soluções intersubjetivas de conflitos. “Com a ampliação 
do comportamento reativo social até os nexos normativos da ação, o 
Me se transforma de uma autoimagem cognitiva numa autoimagem 
prática” (HONNETH, 2003b , p.133). 

Em Mind, Self and Society, Mead sistematiza a formação da 
autoimagem prática do indivíduo a partir da ampliação gradativa do 
desenvolvimento infantil em duas fases: o jogo (play) e a competição 
(game). Na fase do jogo, ocorre a imitação de determinado padrão 
de comportamento do parceiro concreto de interação. Já na etapa 
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da competição, a criança passa também a simular expectativas 
generalizadas de comportamento de todos os seus companheiros de 
interação, a fim de perceber seu próprio papel no contexto da ação. 
A expectativa normativa da competição é bem mais abrangente, já 
que a criança precisa ter em si mesma a atitude de todos os outros 
participantes. Na competição se dá a passagem “das normas sociais 
de ação de um outro generalizado” (HONNETH, 2003b, p.136) 
à formação da imagem prática da criança. A categoria do “outro 
generalizado” representa a formação de certa unidade de atitudes 
que passa a controlar nossa reação. Tem-se aqui a sistematização das 
perspectivas, um processo, segundo Honneth, de socialização em geral 
por meio de interiorização de normas de ação. Portanto, o processo 
mesmo de constituição da identidade prático-moral do sujeito se dá a 
partir da capacidade de interiorizar normas que apontam para aquelas 
expectativas e obrigações que ele pode autenticamente atribuir aos 
outros membros. A filosofia de Habermas, essa etapa corresponderia 
a introjeção do ideal normativo (cf. HABERMAS, s/d).

Segundo Honneth, existe de fato um ganho teórico na passagem 
do conceito genérico de “direito” em Hegel à concepção de “outro 
generalizado” em Mead. Nesta última os sujeitos incorporam as 
normas intersubjetivamente reconhecidas em uma comunidade. Uma 
das características mais relevantes na definição proposta por Hegel 
de reconhecimento jurídico é a preocupação de demonstrar que a 
autonomia individual é engendrara no reconhecimento recíproco 
nas relações jurídicas do ordenamento, embora restrito à teoria da 
consciência. Tem-se assim um grau considerável de pretensão de 
interesses universalizáveis. Em contrapartida, na contribuição do 
“outro generalizado” de Mead, o reconhecimento jurídico funciona 
como “proteção social para a dignidade humana.” O reconhecimento 
jurídico é o reconhecimento efetivo no âmbito do direito positivo de 
que os outros indivíduos de uma mesma comunidade também possuem 
direitos. “Direitos são de certa maneira as pretensões individuais das 
quais posso estar seguro que o outro generalizado as satisfará.” E conclui, 
é exatamente “pela concessão social desses direitos, que é possível 
medir se um sujeito pode conceber-se como membro completamente 
reconhecido de sua coletividade” (HONNETH, 2003b, p.137). A 

dignidade é justamente a concessão efetiva de direitos no qual o sujeito 
se vê reconhecido como membro de uma sociedade. Por meios das 
considerações de Mead, Honneth chega à formulação de um modo 
de autorrelação prática no qual o indivíduo se torna seguro do valor 
social de sua identidade. Tal reconhecimento por parte da comunidade, 
por meio da concessão de direitos, leva-o a uma atitude positiva para 
consigo mesmo, o que Mead nomeia de autorrespeito.

Em outra classificação relevante, Mead diferencia as demandas 
do EU das experiências do ME. A solução para o conflito moral 
que se estabelece entre o cumprimento das exigências às normas 
intersubjetivas vigentes do ME e a autonomia criativa da liberdade 
individual do EU, se dá por meio da capacidade de “antecipar uma 
coletividade na qual lhe cabe uma pretensão do desejo correspondente” 
(HONNETH, 2003b, p.142). O “outro generalizado” abre espaço 
para a antecipação do outro generalizado de uma comunidade futura. 
O resultado é uma maior liberdade de ação, já que esta estaria 
necessariamente ligada “à suposição contrafática de um reconhecimento 
ampliado de direitos” (HONNETH, 2003b). A comunidade futura 
é traduzida como a ampliação de uma comunidade jurídica, na qual 
as pretensões da autonomia criativa do EU necessitam conformidade. 
A antecipação de uma idealização normativa, segundo Honneth, 
assegura à espontaneidade do EU a anuência de uma coletividade em 
toda práxis social. A conceituação de Mead possibilitou a Honneth 
substituir a noção de Hegel nos seus escritos de Jena por uma 
concepção pós-metafísica e naturalista de reconhecimento. Nossa 
autorrealização prática se concebe a partir de um reconhecimento 
recíproco de nossos parceiros de interação.

A estima social é a terceira etapa de reconhecimento, na qual os 
indivíduos adquirem a capacidade de “referir-se positivamente a suas 
propriedades e capacidades concretas.” (HONNETH, 2003b, p.198). 
Em Hegel, a forma de reconhecimento que proporciona a estima 
recíproca se dá na concepção mesma de “eticidade”. Honneth identifica 
a mudança histórica do conceito de honra em direção a sua variação 
moderna: o “prestígio” social. A estima social baseada na honra tem 
seu referencial primordial assentado em um esquema valorativo que 
determinava quais condutas deveriam ser consideradas honrosas, com 
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base nas tradições religiosas e metafísicas. A passagem de valores éticos 
coletivos às qualidades particulares leva a um “pluralismo axiológico” 
que Honneth avalia como uma redução gradativa do conceito de honra 
coletiva à esfera privada, se revertendo por completo em prestígio 
social. Reputação ou prestígio passam a ocupar o lugar de destaque 
de uma nova medida do reconhecimento público. A fase final deste 
processo conduz, por um lado, à “universalização jurídica da honra 
na forma de dignidade” (HONNETH, 2003b, p.206) e, por outro, à 
privatização da honra, aquilo que Honneth nomeia de “integridade” 
subjetivamente definida. A consequência operante deste processo é a 
elevação do conceito de estima social à luta permanente de diversos 
grupos por elevar o valor de suas formas “privadas” de vida e de 
suas respectivas realizações. 

A estima social se dá de forma mais direta a partir das identidades 
coletivas dos próprios grupos, no qual o “valor social do indivíduo 
pode ser reconhecido”. Daí a relação entre estima social e relações 
solidárias. O que Honneth denomina de “mecanismo de estima 
simétrica” se experiencia com a mesma intensidade nas relações de 
simetria decorrentes de privações, resistência e repressões, a partir 
da própria privação de acesso. Ou seja, pode-se falar de simetria de 
ausência de estima social. Os sujeitos estabelecem relações solidárias a 
partir da falta de acesso a um direito social, por exemplo. As relações 
solidárias que proporcionam estima social “não despertam somente a 
tolerância para com a particularidade individual da outra pessoa, mas 
também o interesse afetivo por esta particularidade” (HONNETH, 
2003b, p.211). As relações solidárias proporcionam a experiência 
de que algo que é valioso para a sociedade pode ser sentido como 
valioso para o próprio indivíduo como membro de uma coletividade. 
Aqui é significativo observar que o próprio interesse afetivo pelo 
outro pode ser construído a partir de uma compartilhada ausência 
de reconhecimento (missrecognition).

Missrecognition e deformação da 
dignidade humana: o direito à saúde

Na literatura corrente sobre a dignidade humana dos direitos 
humanos, pouco privilégio tem-se dado ao impacto da invisibilidade 

social e da estima social no que tange a definição e as implicações 
da noção de dignidade da pessoa humana e direito à vida. Nesta 
segunda etapa do texto, discuto como a noção de dignidade humana, 
capilar aos direitos humanos, sofre implicação direta frente a uma 
descrição da dinâmica social a partir de etapas sucessivas de formas de 
reconhecimento recíproco. As relações de reconhecimento mútuo incidem 
sobre a dinâmica de autorrealização, cara à efetivação da dignidade 
humana. A aqui a tese central é a de que a teoria do reconhecimento 
de Honneth aplicada à descrição de violação de dignidade humana 
permite diagnosticar o impacto substancial da invisibilidade social na 
dignidade do sujeito e em sua possibilidade de autorrealização. Essa 
epistemologia do reconhecimento possibilita não só aprofundar o escopo 
daquilo que se identifica como violação da dignidade humana, como 
também, reconhece caráter performativo às formas de invisibilização 
social. Para tratar da relação entre reconhecimento e dignidade 
humana vou privilegiar o direito à saúde, considerando duas etapas 
de reconhecimento: reconhecimento jurídico e assentimento solidário, 
correspondentes, respectivamente, às duas etapas de autorrealização: 
autorrespeito (e respeito) e autoestima (e estima social). 

O reconhecimento universal do direito à saúde, ainda que inscrito 
na ordem dos direitos sociais, não deixa de opera como uma forma 
de “proteção social para a dignidade humana” (HONNETH, 2003b, 
p.181), na medida em que imprime o valor social do cuidado à 
vida. Duas implicações devem ser observadas no reconhecimento no 
ordenamento jurídico de acesso universal de direito à saúde. O cesso 
efetivo a uma boa qualidade de serviço público à saúde proporciona: 
primeiro a internalização da ideia de pertencimento social; segundo 
a formação valorativa de nossa autoimagem. No primeiro caso, o 
direito à saúde como regra programática implica na interiorização 
de normas que reproduzem expectativas e obrigações atribuídas a 
todos os membros de uma coletividade. É nessa etapa que o sujeito 
internaliza a promessa prestacional de acesso ao direito à saúde como 
responsabilidade do estado. Aqui se verifica o impacto prestacional 
real do direito à saúde por parte do sistema público. No nível do 
reconhecimento jurídico, a identificação entre indivíduo e sociedade 
se verifica no acesso de boa qualidade, concreto, do direito à saúde. 
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Ainda que normativamente introjetados a partir da internalização 
deste “outro generalizado” apregoado por Mead, o reconhecimento 
jurídico está sujeito ao reconhecimento efetivo, no âmbito do direito 
positivo prestacional, de que todos os indivíduos de uma mesma 
comunidade de fato também possuem direito à saúde. É por meio 
da concessão efetiva deste direito, que é possível aferir se um sujeito 
pode conceber-se como membro reconhecido em sua comunidade. 

A segunda implicação, decorrente da primeira, revela que o processo 
mesmo de constituição da identidade prático-moral do sujeito se dá 
a partir da própria interiorização de tais normas. Por conseguinte, a 
constituição valorativa de nossa autoimagem depende da concessão 
afetiva do acesso público à saúde de boa qualidade. No que o estado 
demonstra cuidado efetivo com a vida do sujeito de direito, esse 
mesmo sujeito imprime uma imagem positiva de si próprio. Sendo 
assim, tanto no processo de internalização da regra generalizada 
quanto no impacto que essa produz sobre a construção valorativa 
da imagem do próprio sujeito, é crucial que o ordenamento de fato 
promova acesso efetivo do direito à saúde, e não apenas anuncie sua 
promessa normativa programática. 

O nível de reconhecimento conferido pela relação jurídica não 
se encerra com a pretensão de validade universal. Não é suficiente a 
introjeção de um horizonte normativo regulatório comum na forma 
de dispositivo normativo. Ou seja, a igualdade formal do acesso 
público do direito à saúde à todos, garantida pelas formulações dos 
direitos sociais dos ordenamentos jurídicos, caro à fundamentação dos 
direitos humanos, não é suficiente. A inclusão e o acesso factual aos 
direitos fortalecem a confiança no próprio ordenamento jurídico e, 
ao mesmo tempo supera o patamar meramente normativo, abstrato e 
procedimental no qual a fundamentação dos direitos humanos vem 
sendo majoritariamente compreendida. Esta tensão, de certa forma, 
permanece um tanto tímido na teoria do reconhecimento em Honneth.

No caso do reconhecimento jurídico, a autorealização prática 
se concebe a partir de um reconhecimento recíproco dos parceiros 
de interação. Traduz-se na experiência do respeito e na construção 
simbólica do próprio autorespeito. Ou seja, a ausência de prestação 
factual a um serviço de saúde pública de boa qualidade além de implicar 

na negação prestacional de um direito prometido pela Constituição, 
também afeta a capacidade do indivíduo se torna seguro do valor 
social de sua própria identidade. Tal reconhecimento por parte da 
comunidade, por meio da concessão de direitos, leva-o a uma atitude 
positiva para consigo mesmo. Honneth assinala que a ausência de 
reconhecimento jurídico ameaça a personalidade do sujeito em sua 
integridade social. Ou seja, a negação de reconhecimento jurídico, ao 
produzir privação de direitos e exclusão, afeta também, e de forma 
invisivelmente substancial, a capacidade dos sujeitos de se constituírem 
como indivíduos dotados de respeito por si próprios e merecedores 
de respeito por parte da sociedade, além de atrofiar o sentimento de 
pertencimento societário, fundamental aos direitos humanos.

As relações jurídicas não comportam toda a dimensão de 
reconhecimento social. A forma de reconhecimento que corresponde à 
estima é o que Honneth nomeia de comunidade de valores, responsável 
pela construção do valor social do sujeito. É nessa etapa que os 
indivíduos adquirem a capacidade de referir-se positivamente às suas 
propriedades e capacidades concretas. O lugar que socialmente ocupa 
na sociedade promove “o sentimento do próprio valor” (HONNETH, 
2003b, p.210) do sujeito. A confiança emotiva que se experiencia 
ao ver suas realizações reconhecidas pela práxis comum impacta 
profundamente o grau de autoestima que o sujeito confere a si mesmo.

Honra social e dignidade são os valores edif icados pelo 
reconhecimento social do sujeito no espaço público. Honneth aponta 
como nas sociedades burguesas e em seus processos de privatização da 
vida pública, o lugar que tais valores ocuparam na esfera comum fora 
paulatinamente se adelgaçando até se transformarem em valores tais 
como reputação ou prestígio. Estes dois últimos passaram a ocupar o 
lugar de destaque de uma nova medida do reconhecimento público. 
Aqui não cabe avaliar a genealogia histórica das finalidades éticas.7 
Relevante é assinalar que a visibilidade social conferida na reputação 
e no prestígio se traduz diretamente em carga semântica valorativa 
da atribuição de honra e dignidade. De forma muito clara, no caso 

7 Honneth aponta a contribuição signif icativa na compreensão deste processo de 
individualização da estima social, o trabalho de Speier (1952, p. 36).
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do acesso à saúde, esta fronteira da visibilidade social via reputação 
e prestígio se traduz em acesso privilegiado ao sistema de saúde 
privada, ou seja, à proteção daquelas vidas que vale a pena proteger.”

Como já dito anteriormente, a fase final deste processo conduz, por 
um lado, à universalização jurídica da honra na forma de dignidade 
e, por outro, à privatização da honra, aquilo que Honneth nomeia 
de integridade subjetivamente definida. A consequência operante 
deste processo é a elevação do conceito de estima social a uma luta 
permanente de diversos grupos por elevar o valor de suas formas de 
vida. A forma de reconhecimento que proporciona a estima recíproca 
se dá na concepção mesma de eticidade. A luta por reconhecimento se 
dá a partir de mecanismos de estima simétrica, ou seja, por meio de 
relações de simetria decorrentes de privações, resistências e repressões, a 
partir da própria privação de acesso. Um exemplo de assimetria negativa 
seriam justamente as relações solidárias que se estabelecem a partir da 
negação de status positivo atribuído a um determinado grupo, no caso 
do acesso à saúde, ao grupo que utiliza o serviço público de saúde.

Na dinâmica da missrecognition proposta por Honneth, as formas de 
desrespeito (cf. HONNETH, 2007) nessa etapa de reconhecimento de 
estima social são degradação, ofensa e humilhação. É significativo que 
em alemão Honneth usa a palavra Kränkung. Remete propositalmente 
ao termo krank, que significa doente, enfermo, de forma a estabelecer 
um paralelo entre enfermidade física e enfermidade psicossocial. A 
humilhação social na forma de assimetria no acesso ao direito à 
saúde se traduz tanto na forma de desrespeito quanto na forma de 
degeneração de nosso próprio potencial de autorrealização.

A invisibilidade social e a falta de reconhecimento na negligência com 
o cuidado com a vida do cidadão não só se denunciam factualmente 
por meio de privação do cuidado com o corpo, mas também 
mutilam e deformam o processo de subjetivação e autorealização do 
indivíduo. Esta espécie de morte social implica em violação profunda 
da dignidade humana. Determinados grupos sociais - por decorrência 
da própria depreciação do lugar social a eles destinadas, ou seja, por 
sua invisibilidade social na hierarquia social - ocupam justamente o 
locus não mediado da universalidade, lugar “privilegiado” dos direitos 
humanos. Zizek aponta que eles são aqueles que Rancière nomeia de “a 

parte de não-parte” do corpo social (ZIZEK, 2010, p.15). Assim se dá a 
imbricação entre a perversão das relações materiais e a perversão subjetiva 
da dignidade do sujeito, problemática vital aos direitos humanos. Vale 
a pena indagar o quanto a negação do acesso do direito à saúde tem 
corroborado para a morte social dos indivíduos.
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Ação coletiva e reivindicações 
do direito à saúde

feliPe dutRa asensi1

Introdução: estruturas e culturas
Reivindicar, contestar, efetivar e exercer. Comumente, tais termos 

são utilizados para possibilitar a compreensão das estratégias de atuação 
da sociedade civil em relação aos seus direitos. Seja em sociedades 
com um grau de democracia mais consolidado, seja em sociedades 
com uma relação mais autoritária entre Estado e sociedade civil, a 
temática da resistência e da reivindicação sempre esteve presente no 
âmbito das práticas sociais e das reflexões dos cientistas sociais.

Estruturas e culturas, ao estarem em constante interação no 
“mundo das coisas”, podem oferecer novos modelos de reflexão no 
“mundo das ideias”. Em outras palavras, o modo como os indivíduos 
vivenciam seus direitos pode definir os repertórios de ação coletiva de 
que dispõem para efetivá-los, e o inverso também pode ser verdadeiro. 
Esta correferencialidade entre cultura e estrutura pode permitir uma 
reflexão dinâmica, densa e “inovadora” a respeito das práticas de 
resistência e reivindicação de direitos que permita a reflexão numa 
chave menos polarizada entre estruturalismo e agência. Estruturas 
importam, assim como a cultura.

1 Advogado e cientista social. Mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro (IUPERJ) e Doutorando em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (IESP/UERJ). Pesquisador Associado do LAPPIS/UERJ. Coordenador de Publicações 
da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV DIREITO RIO). Endereço eletrônico: 
felipe.asensi@fgv.br
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Quando se pensa em estratégias de resistência e efetivação de 
direitos, isto se revela ainda mais importante. Isto porque os direitos 
encontram-se no limiar de questões estruturais (normas jurídicas, 
instituições jurídicas, mecanismos formais de canalização de 
demandas, etc) e culturais (costumes, associativismo, solidariedade, 
etc), e a sua efetivação depende diretamente de como os atores 
vivenciam e experienciam estas duas dimensões correferenciais. 
Um exemplo de direito que evidencia tais estratégias é o direito 
à saúde. Por envolver diretamente a integridade física e psíquica 
dos indivíduos e por estar fortemente incluída entre os deveres do 
Estado de bem-estar social, a saúde permite visualizarmos, de forma 
bastante contundente, a relação entre estruturas e culturas e de que 
modo tais dimensões são vivenciadas pelos atores no cotidiano de 
suas práticas sociais. No caso da saúde, o debate comparativo entre 
Brasil e Portugal permite discutir a relação entre Estado, sociedade 
e Judiciário a partir da dimensão da cultura de participação dos 
cidadãos, das redes de solidariedade que constituem no espaço local 
e na utilização cada vez mais frequente de mecanismos institucionais 
e não-institucionais. Portanto, o objetivo deste artigo consiste 
em discutir as estratégias e formas de efetivação da saúde como 
direito em ambos os países, de modo a refletir sobre os limites e 
possibilidades de utilização de mecanismos judiciais e extrajudiciais 
numa perspectiva participativa e solidária pelos cidadãos.

Parte-se da constatação de que, no Brasil, ocorre uma judicialização 
volumosa de demandas em saúde, ao passo que, em Portugal, a 
judicialização é praticamente inexistente. De início, podemos sugerir 
que tais diferenças podem ocorrer em função dos padrões sociais e 
econômicos de cada um desses países, mas a complexidade da questão 
é ainda maior, isto é, versa sobre a correferencialidade de estruturas 
e culturas. O problema que envolve este artigo consiste no seguinte: 
por que ocorre uma baixa judicialização da saúde em Portugal, ao 
passo que no Brasil há uma alta judicialização, considerando que 
em ambos os países temos um arcabouço jurídico-institucional dos 
sistemas de saúde e de justiça similares?

De fato, a resposta não se encontra propriamente no campo do 
direito ou da saúde. São as ciências sociais que permitem discutir 

a cultura de participação e reivindicação dos indivíduos que, a 
despeito de uma formatação institucional semelhante, vivenciam 
e experienciam a sua condição de sujeitos de direitos de forma 
variada e heterogênea. Trata-se de um artigo sobre cultura política 
e estratégias reivindicatórias.2 Deste modo, é fundamental realizar 
uma abordagem comparativa3 sobre o direito à saúde em ambos 
os países para que, a partir de suas questões específicas, possamos 
compreender características da relação entre Estado e sociedade que 
são fundamentais para a própria construção social deste direito.

Mais precisamente, o fato de ser previsto constitucionalmente 
como direito fundamental não esgota as possibilidades de sentidos 
que o direito à saúde pode adquirir no cotidiano das práticas sociais. 
Trata-se de uma discussão fundamental para analisar a cultura de 
participação, reivindicação e efetivação de direitos presente nas práticas 
dos cidadãos brasileiros e portugueses, isto é, sobre a relação entre 
estrutura de oportunidade e cultura política em ambos os países. 
Não obstante, também é fundamental discutir as estratégias judiciais 
e extrajudiciais adotadas pelos atores para a reivindicação do direito 
à saúde. Basicamente, observa-se no Judiciário brasileiro um boom 
de processos judiciais para a efetivação da saúde, ao passo que, em 
Portugal, as ações judiciais sobre o tema são praticamente inexistentes. 
De um lado, temos um arcabouço jurídico-institucional da saúde e 
das instituições jurídicas muito similar em ambos os países, porém as 
práticas sociais são variadas e diversificadas. Portanto, é fundamental 

2 É importante ressaltar que se trata de uma abordagem comparativa entre estratégias de 
reivindicação de direitos de dois países com realidades social, econômica e histórica não 
necessariamente congruentes. Portanto, todo esforço comparativo deve ser cauteloso, sobretudo 
porque há variáveis culturais, políticas e econômicas que devem ser levadas em consideração. 
Apesar disso, podemos igualmente sustentar que ambos os países possuem uma “história de 
vida” em comum, mas isto não pode ser visto de forma linear ou autoexplicativa, até porque 
a incorporação de outras matizes no Brasil, a extensão geográfica e a influência de outros 
países, por exemplo, fez com que o “filho” não fosse à imagem e semelhança do “pai”.
3 Ressalte-se que a estratégia de pesquisa que subsidiou este artigo partiu de fontes 
predominantemente secundárias, isto é, não foi este autor que produziu a maioria dos dados, 
mas se serviu de dados existentes nos diversos contextos e inserções sociais para que, a partir 
da pluralidade, pudesse auferir conclusões científicas. Foram utilizados relatórios institucionais 
e de pesquisa, documentos do Estado, Conselhos de Saúde e instituições jurídicas, além de 
análises realizadas por diversos pesquisadores do campo nos dois países.
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discutir os usos culturais que os cidadãos fazem do Judiciário e de 
mecanismos extrajudiciais na efetivação do direito à saúde.

Saúde e participação em Brasil e Portugal
O direito à saúde no Brasil

A saúde recebeu diversas significações políticas ao longo da 
história brasileira do ponto de vista político, social e jurídico. Até 
se cristalizar enquanto direito na Constituição de 1988, a saúde 
foi objeto de uma série de transformações no Brasil, apesar de sua 
dimensão relativamente recente enquanto assunto típico de Estado. 
No estudo da trajetória dos sentidos que a saúde adquiriu no Brasil, 
é possível identificar três concepções que emergiram ao longo da 
história: enquanto favor; enquanto um serviço decorrente de um direito 
trabalhista ou como um serviço privado; enquanto direito (ASENSI, 
2010). Tais concepções possuem uma forte institucionalidade no 
âmbito do Estado e das instituições jurídicas. Além disso, permitem 
pensar a cultura política que se cristalizou no Brasil no que concerne 
à efetivação de direitos sociais e coletivo e que estiveram, de algum 
modo, influenciadas pela política, pluralismo e governamentalidade.

No Império e na República Velha, a saúde se apresentava como 
uma verdadeira benesse do Estado, notadamente marcada por relações 
patrimonialistas de poder que a caracterizavam como um favor do 
Estado à população. Em virtude dessa natureza, seria uma benesse 
que poderia ser retirada ou restringida em qualquer momento, sem 
qualquer garantia para a sua manutenção. Sobretudo a partir da adoção 
de medidas curativas e campanhísticas que marcaram o período, 
a saúde foi alçada a assunto de Estado, porém, ainda assim, a sua 
exigibilidade pelos cidadãos restou submetida à discricionariedade 
do poder público. Não havia qualquer instrumento jurídico-legal 
que garantisse a universalidade deste direito, sendo concentrada no 
Estado a possibilidade e a discricionariedade de realizar ações em saúde 
em benefício de uns em detrimento de outros, inclusive de forma 
autoritária, a exemplo do que se desenvolveu no âmbito da Revolta 
da Vacina de 1904. Diante desse cenário, com uma forte influência 
do “mundo dos programas” governamental, que foi desenvolvido com 

estratégias campanhísticas de “sanitarização” da população, a saúde 
é vista em ampla medida como um favor.

Após, principalmente a partir da Era Vargas4 ao período de 
redemocratização na década de 80, alguns fatores concorreram para 
uma transformação na concepção de saúde como favor. A ampliação 
dos direitos dos trabalhadores, a criação de caixas de assistência, a 
reforma política desenvolvida no período e o advento dos planos 
privados permitiram uma reconfiguração das relações de poder 
presentes no campo da saúde. Neste período, houve um crescente 
movimento de mercantilização da saúde, de modo que o seu acesso 
esteve diretamente ligado à capacidade do indivíduo suportar o 
pagamento de planos privados, ou à sua condição de trabalhador, na 
medida em que a saúde se caracterizou como um serviço ou como 
um benefício trabalhista. Conforme salienta Madel Luz, a saúde 
“passou então a ser vista como um bem de consumo. Especificamente, 
um bem de consumo médico” (LUZ, 1991, p.82). A dimensão do 
pluralismo ganhou relevo, sobretudo porque a saúde passou a receber 
influência de grupos de pressão econômicos que buscaram influenciar, 
em maior ou menor grau, o processo decisório.

Adicione-se que ainda havia uma atuação estatal efetiva no âmbito 
das políticas de saúde, principalmente porque os trabalhadores 
regulares, ou seja, aqueles que possuíam carteira de trabalho assinada e 
contribuíam com o sistema de previdência social, possuíam o direito à 
assistência médico-curativa. Os que não se encontravam nesta condição, 
por outro lado, não puderam usufruir tal assistência, o que reforçou, 
por exemplo, o papel decisivo que viria a ser desempenhado pelas 
Santas Casas no acolhimento dos desempregados. De fato, observa-se 
uma reduzida possibilidade de acesso aos serviços públicos de saúde no 
período, pois as formas através das quais o cidadão poderia usufruir 
deste serviço foram basicamente duas: a) ser um trabalhador em 
sentido estrito, ou seja, possuidor de carteira de trabalho assinada e 
contribuinte da previdência social; b) e/ou, ser capaz de suportar os 
custos dos planos privados de saúde, que surgiram principalmente a 
partir da década de 70.

4 Para uma análise mais ampla dos direitos sociais na Era Vargas, ver Gilberto Bercovici (2008).
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Deste modo, principalmente entre as décadas de 40 e 70, só poderia 
usufruir a assistência médico-curativa aquele que fosse trabalhador 
formal. A partir de 70, mesmo com a emergência de alguns planos 
privados, uma parte significativa da população ainda não possuía 
poder aquisitivo para suportar as despesas desses planos, inclusive 
em função das diversas clausulas abusivas que possuíam, já que não 
havia regulamentação estatal. Trata-se, portanto, de uma concepção 
de saúde restrita a um grupo de pessoas, cujo critério é o vínculo 
empregatício. Aqui, a saúde é vista como um serviço decorrente de 
um direito trabalhista ou como um serviço privado. Os programas 
estabelecidos pelos governos, portanto, estiveram fortemente associados 
a uma economia política excludente no âmbito da saúde.

Em contraposição a esta concepção não-universal de saúde, 
recebeu destaque no Brasil, a partir da década de 70, o movimento 
da Reforma Sanitária, cuja bandeira se concentrou na defesa da saúde 
como um direito de todos. Além de atuar de forma decisiva em prol 
da universalização, o movimento preconizou que as ações em saúde 
deveriam ser formuladas não somente pelo Estado, mas em conjunto 
com espaços públicos de participação social, na medida em que é 
a sociedade que vivencia o cotidiano das instituições de saúde e, 
portanto, conhece de forma mais próxima as suas mazelas e avanços. 
A “percepção social da saúde como direito de cidadania” seria “um 
dado novo na história das políticas sociais brasileiras”, uma vez que 
“essa percepção é fruto dos movimentos sociais de participação em 
saúde da segunda metade dos anos 70 e do início dos anos 80” 
(idem, p.87). A dimensão política da saúde ganhou relevo, sobretudo 
porque passou a incorporar todo um debate a respeito de como seria 
construído o modelo de saúde brasileiro da década de 80 em diante.

Isso permite uma relativa problematização da concepção Estado-
centrada de saúde típica dos contextos anteriores em prol de uma 
relativa abertura estatal às demandas sociais. Isto foi decisivo para o 
momento constituinte da década seguinte e para a constituição do 
arcabouço jurídico-institucional da saúde no Brasil, sendo o pluralismo 
um dado fundamental para pensar este contexto. Segundo Cordeiro,

[...] a universalização do acesso aos serviços de saúde, a integralidade 
das ações para superar a clássica dicotomia prevenção x cura e a 

unificação dos serviços a partir das AIS seriam os vetores da ação 
estratégica. O resultado esperado seria o do início da ‘humanização’ 
do atendimento entendido como uma nova qualidade das ações, 
maior resolutividade, níveis de referência a serviços especializados 
bem estabelecidos e uma nova forma de compromisso entre os 
profissionais de saúde e a população (CORDEIRO, 1991, p.51).

Deste modo, com a Constituição de 1988 e as intensas 
reivindicações de uma pluralidade de grupos sociais e políticos, a 
saúde foi alçada à categoria de direito fundamental, cujo imperativo é 
a prestação positiva do Estado no sentido de concretizá-la e ampliá-la 
a todos os cidadãos. A universalização da saúde foi acompanhada de 
sua institucionalização normativa, o que possibilitou a cristalização 
de princípios, normas e diretrizes que seriam desenvolvidos nos 
anos seguintes, cuja expressão mais significativa foi a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Em seu artigo 196, a Constituição 
estabelece que a saúde é um “direito de todos e dever do Estado” 
(BRASIL, 1998), o que denota a pretensão universalizante deste 
direito. Aqui, a saúde é caracterizada como um direito fundamental 
e dever do Estado, o que denota uma dupla-dimensão (direito-dever) 
em sua natureza.

Neste contexto, atribuiu-se às ações e serviços de saúde o caráter 
de relevância pública, o que implica dizer que a alteração de tal 
preceito depende de amplo e rígido processo legislativo. Esta condição 
cristalizou sem precedentes a relevância jurídica, política e social da 
saúde no ordenamento brasileiro, sobretudo a partir de sua forte 
associação com o princípio da dignidade da pessoa humana. O 
direito à saúde ainda se constituiu como clausula pétrea5 no âmbito 
constitucional, uma vez que, em virtude de sua associação direta 
com o direito à vida, não pode ser excluído do resguardo que lhe 
foi alçado pela Carta Constitucional e pelas legislações posteriores. 

5 O art. 60, §4º, CRFB, elenca os atributos do Estado brasileiro que não serão objeto de 
emendas constitucionais, ou seja, que são cláusulas pétreas. O texto diz o seguinte: “Art. 
60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 4º - Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o 
voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e 
garantias individuais” (BRASIL, 1988).
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Porém, ainda hoje, muitos usuários do SUS não possuem 
consciência da saúde enquanto direito-dever. Em muitos casos, os 
usuários associam a saúde a um direito baseado no imposto que pagam 
e, em outros, alcançam o extremo de considerá-lo condicionado à 
contribuição previdenciária que realizam ao INSS6. Tão importante 
quanto os instrumentos jurídico-institucionais associados à saúde é 
a superação da cultura política passiva de muitos cidadãos, o que 
enseja desafios na concepção do que consiste o direito à saúde e 
quais os limites e as estratégias para a sua efetivação por parte dos 
seus titulares. Apesar disso, é possível afirmar que a participação em 
saúde no Brasil é uma das mais avançadas no mundo, sobretudo em 
espaços institucionalizados (ex.: conselhos de saúde, conferências de 
saúde, etc). Isto não quer dizer que tal participação esteja isenta de 
desafios e deficiências, como será visto posteriormente nesta tese.

Com efeito, tornar a saúde um direito universal traz avanços e, 
paralelamente, novos desafios para a sua implementação e efetivação. 
Mais precisamente, na medida em que a saúde é um direito de todos, 
ou seja, de mais de cento e noventa milhões de brasileiros, surgem 
desafios e questões sobre como tornar este direito alcançável e exercido 
por todos de forma capilar; ou, mais propriamente, como constituir 
um arranjo de recursos e investimentos que torne as ações em saúde 
uma prerrogativa efetiva de todos. Mais precisamente, a necessidade 
do “mundo dos programas” em saúde vem acompanhada da sua 
universalização. Isso se complexifica ainda mais na medida em que, 
no Brasil, a efetivação da saúde é de competência concorrencial, ou 
seja, se constitui simultaneamente como um dever para os Municípios, 
os Estados e a União (ASENSI, 2012).

Nesta perspectiva, surge o imperativo de se ter condições de lutar 
por direitos e estabelecer estratégias, pactuações e diálogos para a 
sua efetivação na interface entre Estado, sociedade e instituições 
jurídicas. Para lidar com estes novos desafios, foi promulgada a Lei 
8.080/90, que institui as regras e princípios que regem o Sistema 
Único de Saúde. O SUS reforça a política de saúde brasileira como 

6 Em relação às concepções dos usuários do SUS em relação ao direito à saúde, o estudo 
de França, Asensi e Pinheiro (2007) merece destaque.

um direito de todos de forma indistinta7, que possui não somente 
regras formais de organização, mas também princípios que orientam 
o seu desenvolvimento, tais como integralidade, descentralização, 
participação, etc. Admitiu-se que os princípios serviriam como guias 
para as ações em saúde, de modo a orientarem elementos para a 
constituição de uma ação integral e, ao mesmo tempo, efetiva.

No mesmo ano, sob influência das reivindicações do movimento 
sanitário e de diversos grupos e associações da sociedade civil, foi 
promulgada a Lei n. 8.142/90, que consolidou espaços públicos 
de participação da sociedade civil na saúde com a regulamentação 
dos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. Tais espaços 
se apresentam como relevantes para a continuidade do processo 
de garantia e efetivação do direito à saúde, sobretudo porque 
pressupõem uma horizontalização da relação Estado-sociedade numa 
perspectiva política e pluralista. A participação na esfera da saúde 
indica que a democracia não se esgota no voto e no procedimento 
eleitoral, tampouco na mera representação política. Tem-se, assim, a 
possibilidade de um protagonismo efetivo de atores não-estatais no 
processo de formulação, promoção e fiscalização de políticas públicas 
de forma constante e perene. Isso implica reconhecer esses espaços 
como uma nova forma de inclusão política da sociedade civil no 
processo deliberativo e decisório na saúde, que constitui um ambiente 
favorável à participação e à afirmação da cidadania na vida pública.

Por outro lado, muito embora haja instrumentos eficazes que 
garantam essa participação da sociedade civil, é frequente que, 
na prática, a saúde ainda seja vista como um favor ou como um 
serviço prestado pelo Estado. Essa atitude historicamente passiva 
em relação às políticas de saúde aponta para o conformismo por 
parte de muitos que ainda não conseguem ver a saúde como um 

7 Na análise de Roseni Pinheiro et al., observam-se avanços jurídicos expressivos em dois 
aspectos: “O primeiro diz respeito ao estabelecimento da relevância pública dos serviços 
de saúde vis-à-vis outras modalidades de oferta de bens sociais; o segundo se refere à 
institucionalização de um arcabouço jurídico-normativo com princípios doutrinários e 
operacionais (universalidade, descentralização, integralidade, equidade e participação na 
comunidade), mediante a promulgação da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Dessa forma, 
configurou-se uma definição jurídico-normativa e organizativa da política de saúde do Estado 
brasileiro – o SUS” (PINHEIRO et al., 2005, p. 15-16).
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direito a ser exigido e conquistado no cotidiano das práticas sociais 
reivindicatórias de direitos. Em consequência, algumas instituições 
jurídicas têm se firmado como fortes aliados para zelar por este direito. 
O Ministério Público (MP), enquanto instância jurídica responsável 
pela defesa dos direitos sociais e coletivos, e os Conselhos de Saúde, 
enquanto instâncias sociais de fiscalização do poder público, têm 
agido frequentemente de forma conjunta, além do próprio Judiciário. 
Os membros da gestão pública, em alguns casos, têm adquirido 
essa atitude participativa, pois não mais se encontram “surdos” às 
reivindicações e ações de outras esferas de poder. Por essa razão, o 
desenvolvimento do SUS no Brasil tem evidenciado a diversidade 
de atores que compõem este campo e a forma através da qual a 
pluralidade de práticas por eles desenvolvidas tem contribuído para o 
seu amadurecimento, principalmente a partir dos limites, possibilidades 
e desafios políticos, culturais, econômicos, jurídicos e sociais que se 
impõem à sua consolidação. Em seu desenvolvimento mais recente, 
não é difícil observar a influência das instituições jurídicas na gestão 
dos serviços, seja dos tribunais, seja do Ministério Público e, até 
mesmo, da Defensoria Pública.

Com a universalização da saúde, a Constituição rediscutiu a 
missão dessas instituições. Com frequência, tais instituições atuam na 
efetivação do direito à saúde no Brasil, responsabilizando e dialogando 
com os diversos atores sociais envolvidos na sua concretização. Na 
análise de Ruben de Mattos, os sujeitos e grupos sociais na saúde, 
“sentindo-se privados de seu direito ao acesso ao serviço de que 
supostamente necessitam, acionam judicialmente o Estado. Juízes, 
procuradores e advogados passam a emitir juízos sobre quais são 
as necessidades de saúde em um caso concreto” (MATTOS, 2005, 
p.36). Como será visto, tais instituições podem se apresentar como 
mecanismos de compensação da relativa apatia política do cidadão 
brasileiro em participar de espaços institucionalizados, tais como os 
Conselhos de Saúde. Em algumas localidades no Brasil, as instituições 
jurídicas podem até se desenvolverem como um espaço de diálogo, pois 
passam a possibilitar a comunicação entre os principais atores que 
compõem o processo de formulação, gestão e fiscalização das políticas 

públicas em saúde em um foro comum8. Portanto, no cotidiano da 
efetivação do direito à saúde brasileiro temos o protagonismo decisivo 
das instituições jurídicas.

O direito à saúde em Portugal
A configuração da saúde como direito em Portugal, em ampla 

medida, obedeceu a pressupostos distintos do que ocorreu no Brasil. Ao 
longo da história portuguesa, observam-se uma série de transformações 
que, durante todo o período, estiveram associadas à própria mudança 
na concepção do papel do Estado na efetivação dos direitos sociais, 
inclusive a saúde. Mais precisamente, se no Brasil a chave para 
entender o direito à saúde encontra-se nos movimentos sociais, com 
destaque especial para o movimento de reforma sanitária, em Portugal 
o foco de atenção volta-se para o Estado e, mais propriamente, para o 
governo. Num país, pluralismo e política em evidência; e, no outro, 
a governamentalidade recebe destaque.

A literatura sobre saúde em Portugal salienta que, na década de 
40 do século XX, foi constituída a primeira ideia de direito à saúde 
em Portugal. Trata-se de um período denominado por Carapinheiro 
e Page (2002) como edificação estrutural dispersa. Nesta década foram 
solidificadas as bases do “movimento de saúde pública” no país. Porém, 
deve-se ressaltar que este movimento não guarda relação direta com o 
“movimento de reforma sanitária” brasileiro. Isto porque o movimento 
português ocorreu por influência (e, em alguns casos, determinação) 
de instituições internacionais, notadamente a Organização Mundial 
de Saúde. No Brasil, por sua vez, podemos conceber o movimento 
como uma reunião de intelectuais, estudantes, sanitaristas, e outros, 
com o objetivo de construir um modelo de saúde pública nacional 
com foco na ampliação da cidadania em saúde e na democratização 
radical do sistema.

Em Portugal, conforme salientam Carapinheiro e Page, o 
movimento de saúde pública esteve “profundamente marcado pelos 
movimentos internacionais e supranacionais, que assumiram forma 

8 Um exemplo de estudo a respeito do protagonismo das instituições jurídicas na saúde, 
com foco privilegiado no Ministério Público, é o estudo de Asensi (2010).
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através da criação de diversas organizações no período pós-segunda 
guerra mundial” (idem, p.84). As bases internacionais deste movimento 
remontam a 17 de Janeiro de 1912, ocasião em que se realizou, 
em Paris, uma Convenção Sanitária que daria origem à Convenção 
Sanitária Internacional, cuja Carta de Confirmação viria a ser assinada 
na mesma cidade em 21 de junho de 1926. No caso português, 
podemos ressaltar que a Convenção foi integralmente publicada no 
ano de 1942, isto é, justamente na década da edificação estrutural 
dispersa do sistema de saúde do país.

Trata-se de um argumento comum nos pesquisadores do assunto 
que praticamente todas as bases do sistema de saúde português foram 
consolidadas na década de 40, inclusive com um forte componente de 
influência internacional. Ressalte-se que esta estruturação do sistema 
de saúde não ocorreu pela via legislativa, como predominantemente 
ocorreu no Brasil. No caso português, inclusive em função do sistema 
parlamentarista historicamente vigente, a estruturação do sistema de 
saúde ocorreu pela via do executivo por meio de Decretos-Lei. Por 
exemplo, o Decreto-Lei 31.345, de Junho de 1941, “estabeleceu de 
forma ‘inequívoca’ os princípio da assistência social, através das noções 
de ‘assistência integral’, ‘ampliação’ e ‘abrangência’, alargando-os todas 
as áreas até atingirem, teoricamente, o seu expoente máximo, com a 
adopção da noção de Cuidados de Saúde Primários” (idem, p.86). O 
Decreto-Lei 35.108, de Novembro de 1945, por sua vez, estabeleceu 
a criação da Direção-Geral de Saúde, com responsabilidade por 
construir o sistema de assistência em saúde português.

Nesta década, ainda é importante ressaltar a relação entre a 
prestação estatal dos serviços de saúde e os serviços de beneficência. 
No Brasil, a relação entre estas dimensões sempre fora de separação, 
ou seja, não houve vinculação substantiva entre Estado e instituições 
beneficentes, de modo que ao indivíduo caberia eleger de forma 
relativamente discricionária qual dimensão ativar. No caso português, 
houve uma relação de “parceria” entre o Estado e as instituições 
beneficentes, o que resultou, nas décadas posteriores, como será 
visto, numa certa ênfase na responsabilidade do indivíduo pela sua 
saúde, restando às duas dimensões referidas (Estado e instituições 
beneficentes) serviços especiais ou emergenciais. O resultado desta 

proximidade entre as duas dimensões configurou-se, “já nesta altura, 
com traços de promiscuidade que irão persistir, segundo outras 
modalidades, até o presente” (idem, p.88).

Nas décadas de 50 e 60 ainda podemos observar uma forte 
influência internacional nas políticas de saúde portuguesas. Tal 
influência passou a ser um dado das décadas posteriores, o que revela 
que as transformações da saúde em Portugal não foram orientadas ou 
acompanhadas, necessariamente, por uma transformação da cultura 
política dos cidadãos. Podemos afirmar que, enquanto a década 
de 40 foi essencialmente marcada pela criação de estruturas que 
representavam a base do sistema de saúde português, a década de 50 
foi marcada pela criação de quadros de pessoal para o funcionamento 
dessas estruturas. Deste modo, sobretudo com um acompanhamento 
mais cotidiano da Organização Mundial de Saúde, o executivo 
português passou a investir na ampliação do quadro de pessoal em 
Portugal, o que ensejou maior investimentos públicos no setor de 
saúde. Trata-se do reforço às práticas governamentais de gestão da 
saúde da população portuguesa.

Na década de 70, denominada por Carapinheiro e Page como 
subordinação internacional convergente, a influência internacional 
intensificou-se no sentido de criar estruturas que compatibilizem os 
anseios da OMS com o sistema nacional português. De outro lado, 
esta década presenciou, em seu início, a ocorrência da Revolução 
de 1974 e, portanto, qualquer transformação no sistema de saúde 
português deveria atender, de um lado, à OMS e, de outro, aos 
particularismos nacionais advindos da Revolução de 1974. Nesta 
época, em função das transformações que ocorreram na estrutura 
política da sociedade portuguesa, temos a consolidação do Estado-
Providência. Segundo Santos,

[...] o Estado-Providência é o resultado de um compromisso, ou de 
um certo pacto teorizado no plano econômico por Keynes, entre 
o Estado, o capital e o trabalho, nos temos do qual os capitalistas 
renunciam a parte de sua autonomia e dos seus lucros (no curto 
prazo, e não no médio prazo) e os trabalhadores a parte de suas 
reivindicações (as que respeitam à subversão da sociedade capitalista 
e à sua substituição pela sociedade socialista). Esta dupla renúncia 
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é gerida pelo Estado. O Estado transforma o excedente libertado, 
ou seja, os recursos financeiros que lhe advêm da tributação do 
capital privado e dos rendimentos salariais, em capital social 
(SANTOS, 1987, p.14).

Na ocasião, em função desta “dupla renúncia”, os gastos do 
executivo com saúde ampliaram-se, sobretudo porque o modelo 
de saúde português passou a privilegiar a construção de hospitais, 
que ensejam a disponibilização de serviços de baixa, média e alta 
complexidade que são com frequência custosos. Santos observa que, 
na saúde, “as despesas aumentaram mais que o produto interno 
bruto” (idem, p.15), o que faz com que o Estado-Providência seja 
assumido como uma forma política complexa e contraditória. No caso 
da saúde, as novas despesas do capital social, tanto em investimento 
social quanto em consumo social, não significaram simples dispêndios 
de dinheiro. Isto porque envolveram a criação de novos organismos 
estatais “que regularam ou produziram os novos serviços de que 
o Estado se encarregou, dos mecanismos de regulação econômica, 
às instituições do Serviço Nacional de Saúde, da administração da 
segurança social e ao aparelho escolar, do planeamento urbano e 
habitação social aos organismos coordenadores da atividade científica” 
(idem, p.17). Desta forma, conforme ressalta Santos, o que há de 
mais contraditório e complexo nesta relevância do Estado-Providência 
na saúde portuguesa é que as sucessivas intervenções do Estado na 
sociedade civil significaram, simultaneamente, “intervenções do Estado 
em si mesmo” (idem, p.17). Mais propriamente, podemos afirmar que 
a intensificação das ações do Estado em relação à sociedade provocou 
a própria governamentalização do Estado.

No entanto, é fundamental compreender duas características 
relevantes para o estudo do Estado-Providência português das décadas 
de 70 e 80, que são fundamentais para analisar o país atualmente. 
Silvia Portugal afirma que há duas circunstâncias históricas que 
marcaram a evolução da sociedade portuguesa ao longo do século 
XX, sobretudo na sua segunda metade:

[...] a persistência de um regime ditatorial até à entrada na década 
de 70, que adiou a modernização do aparelho administrativo e 

o estabelecimento dos direitos de cidadania que, entretanto, se 
difundiam no resto da Europa; o carácter tardio do processo de 
desruralização da sociedade portuguesa, isto é, da sua industrialização, 
terciarização e urbanização (PORTUGAL, 2005, p.20).

Não é por acaso que os autores que estudam a realidade europeia 
da saúde, com especial foco para Portugal, discutem justamente as 
peculiaridades econômicas e sociais de cada país que influenciam 
diretamente no estabelecimento de políticas públicas. No caso 
português, em função do componente ditatorial e ruralizado que 
marcou (e marca, em alguma medida) a sua história, alguns afirmam 
que sequer houve um Estado-Providência em sentido técnico, sobretudo 
em função das “assimetrias regionais e existência de uma administração 
pública desarticulada e autoritária” (SANTOS, 1987, p.32). A este 
respeito, Silvia Portugal (2005) afirma que em Portugal, assim como 
Itália, Espanha e Grécia, traduz um “modelo social do sul” que tem 
quatro traços fundamentais:

1) um sistema altamente fragmentado e corporativista, onde 
coexiste uma proteção generosa para alguns sectores da 
população com a ausência total para outros;

2) o estabelecimento de um Sistema Nacional de Saúde fundado 
sobre princípios universalistas;

3) uma baixa penetração do Estado na proteção social com uma 
complexa articulação entre atores e instituições públicas e 
privadas;

4) a persistência do clientelismo no acesso à proteção social do 
Estado.

De fato, a cobertura dos serviços expandiu-se ao longo das 
décadas de 70 e 80, mas esta evolução não impediu que boa parte da 
população e, em particular, aqueles que se encontravam nas margens 
do mercado de trabalho formal, se mantivessem relativamente excluídos 
da proteção social estatal. Ampliação não significou democratização, 
sobretudo com a “sombra” do clientelismo na sociedade portuguesa.

Por outro lado, a deficiência do Estado-Providência não implicou 
em ruptura social ou abalo no tecido social. Santos observa que, a 
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despeito das diversas deficiências, o nível de saúde da população 
portuguesa aumentou significativamente. Segundo Santos, isto ocorre 
porque as deficiências de produção estatal de saúde e segurança social 
são em parte compensadas pela sociedade-providência. Em função 
de seu aspecto fortemente ruralista e das assimetrias regionais, a 
sociedade “adestrou-se” a não depender do Estado no que concerne 
aos cuidados em saúde, ao inverso do que ocorreu com a urbanização 
brasileira. Deste modo, o que caracteriza a sociedade portuguesa é a 
“forte presença da medicina popular de produção artesanal ao lado da 
medicina oficial e funcionando como mecanismo compensatório das 
deficiências da medicina estatal ou da inacessibilidade da medicina 
privada” (SANTOS, 1987, p.32-33). A ideia de sociedade-providência 
é fundamental para compreender a responsabilidade do indivíduo 
pela sua saúde, e não sobre a política de saúde, que será tratada nos 
tópicos seguintes da tese.

No caso das políticas de saúde, foi criado o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), com o propósito de sedimentar um serviço universal, 
geral, gratuito e financiado pelo Estado. Na análise de Santos, a 
concepção é que o SNS seria implantando gradualmente, “pois que 
o seu objectivo essencial é bastante ambicioso e só será conseguido a 
longo prazo” (SANTOS, 1987, p.46). Assim, as chamadas “inovações” 
do SNS, apesar de fortemente contestáveis sobre se foram exitosas, 
consistiram no seguinte:

a) democratizar o âmbito das prestações dos cuidados médicos de 
modo a combater as enormes assimetrias regionais na oferta 
de serviços (democratização externa da administração) para o 
que se criou o serviço médico à periferia;

b) criar estruturas de gestão democrática nos serviços encarregados 
da prestação de cuidados médicos primários, fazendo 
participar na sua gestão os representantes da comunidade 
e dos trabalhadores de saúde (democratização interna da 
administração), para o que se criam as Comissões Integradoras 
dos Serviços de Saúde Locais;

c) assumir o Estado não só como principal financiador, mas 
também como principal produtor dos cuidados de saúde, 
sobrepondo-se para isso à produção privada.

Apesar disso, o ideal da participação em Portugal recebeu pouco 
destaque no âmbito do Estado-Providência e no âmbito da sociedade-
providência. De fato, “os serviços centrais ignoravam, na prática, as 
Comissões Integradoras dos Serviços de Saúde” (SANTOS, 1987, 
p.36). Isto ocorre por conta da tradição autoritária do Estado 
português, mas também por conta do déficit de organicidade da 
sociedade em partidos ou em vias institucionais, o que permitiu ao 
Estado desenvolver autonomamente as políticas sem incorporação 
popular. Considerando este dado, Santos afirma a existência de três 
características das políticas públicas de saúde em Portugal:

a) Políticas intersectantes e Estado paralelo;
b) Sociedade civil secundária e complexo social-industrial;
c) Administração dualista e autoritária.

No que concerne à primeira característica - políticas intersectantes e 
Estado paralelo – Santos resgata um argumento conhecido de Weber. 
Segundo Santos, no Estado-Providência português observamos uma 
forte dependência do governo em relação às burocracias. Deste modo, 
“as autonomias relativas que se criam no interior do Estado entre 
os seus diferentes aparelhos atingem por vezes um tal grau que se 
pode falar na existência de vários micro-estados dentro do próprio 
Estado” (SANTOS, 1987, p.21). Isso se intensifica ainda mais, no 
caso português, porque há diversos subsistemas de saúde, de modo que 
não é incomum observar alguns cidadãos segurados, simultaneamente, 
em 3 ou 4 sub-sistemas distintos. O resultado, segundo Santos, é a 
constituição de um Estado Paralelo, que permite ou promove

várias formas ilegais de privatização dos recursos do Estado que, como 
se verá adiante, constituem como que uma economia subterrânea 
estatal. De tudo isto resulta uma enorme desarticulação interna do 
Estado em que alguns dos seus aparelhos político-administrativos 
se convertem em autênticos micro-Estados (SANTOS, 1987, p.42).

Um dos principais atores contrários ao papel proeminente do 
Estado na saúde foi a própria Ordem dos Médicos, que se posicionou 
como fortemente contrária ao SNS e se constituiu como um 
verdadeiro grupo de pressão. Os principais argumentos invocados 
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contra o SNS pela Ordem dos Médicos foram os seguintes: o 
SNS limitaria o princípio da livre escolha do médico pelo doente; 
transforma o pessoal da saúde e, designadamente os médicos, em 
meros funcionários do Estado; burocratiza (“caixifica”) o aparelho 
de saúde, com o resultado da perda de eficiência e de qualidade 
dos serviços; afasta-se do modelo europeu do sistema de saúde, 
baseado na medicina convencionada e no seguro-doença; implica 
um dispêndio incomportável dos recursos nacionais.

Com a presença do Estado paralelo e da pressão da Ordem dos 
Médicos, a Lei de Bases da saúde que foi aprovada pelo executivo 
tornou-se uma norma geral e abstrata carente de regulamentação 
efetiva, isto é, sem força normativa. Segundo Santos, isto teria causado 
uma desideologização das políticas de saúde em prol do capital, o 
que fez do SNS um sistema amplamente contraditório. Neste sentido,

Em 1980 inicia-se um período novo em que o Estado inicia o 
lançamento de um novo modelo de prestação de cuidados em saúde, 
diferente, do consignado na Constituição e, também, parcialmente 
diferente do defendido pela Ordem dos Médicos. Trata-se de um 
modelo cujos contornos se vão definindo com as sucessivas actuações 
estatais, mas que, em geral, se propõe ‘desideologizar’ as políticas 
de saúde, submetendo estas a critérios de rentabilidade econômico-
financeira (SANTOS, 1987, p.49).

Portanto, a desideologização das políticas de saúde veio 
acompanhada, em Portugal, de uma forte desvalorização da saúde 
como um direito social que impõe o dever ao Estado de satisfazê-la 
plenamente. Ao optar pela remercadorização dos serviços transferindo 
aos agentes privados, enfraqueceu-se ainda mais o vínculo entre Estado 
e sociedade para a efetivação do direito à saúde. Deste modo, começa 
a crescer a transferência de recursos financeiros do setor público 
para o setor privado, cujo exemplo mais evidente são as chamadas 
“taxas moderadoras”. Estas taxas consistem no pagamento obrigatório 
de uma quantia por medicamento, por consulta, por utilização do 
serviço de urgência, por internamento e por cada meio complementar 
de diagnóstico e terapêutico prescrito. Paralelamente, “a medicina 
liberal ia recuperando alguma margem de negociação com o Estado, 

estabelecendo-se convenções entre a Ordem dos Médicos e a os 
serviços públicos de saúde, dando origem à ‘medicina convencionada’” 
(CARAPINHEIRO; CÔRTES, 2000, p.269).

No que concerne à segunda característica - sociedade civil secundária 
e complexo social-industrial – Santos salienta que a desideologização 
das políticas de saúde foi acompanhada de uma retirada do 
Estado da produção direta de bens e serviços. O efeito disso foi a 
subcontratação de sua produção com as empresas privadas. “Em vez 
de produzir hospitais subcontrata a sua produção ao capital privado 
(as Misericórdias, entre nós)” (SANTOS, 1987, p.28). Portanto, ao 
Estado caberia criar as condições de rentabilidade ao capital privado, e 
o fomento para a criação do complexo social-industrial foi fundamental 
para isso. Neste primeiro momento, cerca de 30% do recente SNS 
já havia sido transferido para o setor privado.

No que concerne à terceira característica – administração dualista 
e autoritária – Santos sustenta que o efeito da desideologização das 
políticas de saúde e da sua correspondente “privatização” foi o fato 
da Administração pública não ter interiorizado a saúde como um 
direito social. Segundo o autor, “são muitos os indícios que nos levam 
a concluir que a administração pública em Portugal não interiorizou 
ainda a existência dos direitos sociais e, como tal, não a transformou 
numa prática e numa ideologia de serviço” (SANTOS, 1987, p.58). 
Reflexamente, o próprio cidadão português não concebeu a saúde 
como seu direito e dever do Estado, o que produziu reflexos na cultura 
política de reivindicação de direitos. Santos, tanto no que concerne 
ao que denomina como “autoritarismo tradicional”, ao que denomina 
como “novo autoritarismo”, afirma que a saúde como direito ficou à 
margem das políticas do Estado Português. No caso do “autoritarismo 
tradicional” isso ocorreu por conta da discricionariedade administrativa, 
dos aparelhos administrativos colonizados por profissionais desejantes 
de autonomia e da visibilidade do autoritarismo. No caso do “novo 
autoritarismo”, isso ocorreu por conta da desvalorização pouco visível 
das políticas sociais, da flexibilização da administração pública e de 
suas funções e do fato do Estado ter privilegiado a sistematicidade 
dos agentes privados. Inclusive, a Ordem dos Médicos reforçou 
ambos os autoritarismos, dando pouco espaço para a construção 
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da saúde como direito. Segundo Santos, “a Ordem dos Médicos 
desvinculou-se de qualquer pacto social que incluísse, entre os seus 
componentes, o serviço público e a solidariedade social” (SANTOS, 
1987, p.61). Assim, reproduziu-se a imagem social do médico como um 
profissional orientado exclusivamente por interesses particularísticos “e 
essa reprodução foi facilitada pela prática socialmente visível de uma 
fracção da classe que acumulou lucros vultuosos” (idem).

Portanto, entre as décadas de 40 e 80, temos a construção de três 
modos de produção em saúde, que se relacionam de forma complexa, 
contraditória e heterogênea: modo de produção estatal; modo de 
produção capitalista (privado); modo de produção popular. Na década 
de 90 em diante ainda surge um novo modo de produção para interagir 
e influenciar o Estado-Providência: o modo de produção europeu. 

A década de 90 em diante é fortemente marcada pelo surgimento 
de um novo modo de produção em saúde com contornos comunitários 
europeus. Este modo de produção irá interagir com os demais modos, 
tornando ainda mais complexo o cenário da efetivação da saúde 
como direito em Portugal. Na verdade, este modo de produção é 
fortemente influenciado por referenciais internacionais (europeus), 
de modo que não é possível pensar os sistemas de saúde europeus, 
incluindo-se Portugal, como estritamente nacionais.

Os tratados de Maastrich e de Amsterdan, de 1992 e 1997, 
respectivamente, inauguram uma nova forma de conceber os sistemas 
de saúde na Europa, buscando justamente integrá-los e conferi-los 
uma padronização estrutural. Segundo Carapinheiro e Page,

Estes dois Tratados mostram, claramente, que está em curso um 
novo modelo de regulação dos sistemas de saúde europeus. Toda a 
literatura disponível refere os formatos da organização dos serviços 
de saúde como sendo produto de sua própria história, da história 
dos processos de institucionalização das profissões, da organização 
de movimentos de doentes como movimentos de consumidores, 
traçando tendências particulares de procura e oferta dos serviços de 
saúde. Também os mecanismos que cada Estado-membro institui 
para racionalizar custos, conduz à adopção de agendas políticas 
neoliberais, que privilegiam a criação de barreiras de acesso dos 
cidadãos aos serviços de saúde, tais como, orçamentos restritivos, 
funções de ‘gatekeeper’, criação de listas de espera, selectividade 

no uso de tecnologias, experimentação de diferentes formas de 
pagamento, fazendo incidir a responsabilidade das decisões sobre os 
profissionais de saúde e estabelecendo formas de comparticipação 
dos custos por parte dos utilizadores. Estes processos fazem parte 
de um instrumento tecnocrático de ‘convergência’ que, a pretexto de 
uma pretensa ‘harmonização’, cria desigualdade, exclusão e défices 
de cidadania (CARAPINHEIRO; PAGE, 2002, p.83).

Para além dos referidos tratados, diversos instrumentos foram 
utilizados como forma de reforçá-los e conferi-los aplicabilidade e 
densidade nos diversos países europeus. A Carta de Ljubljana, de 1996, 
busca trazer um sistema de saúde ancorado no ideal da participação 
social, cuidados primários e responsabilização do indivíduo. A Iniciativa 
de Verona, de 1998, busca trata da racionalização dos investimentos 
em saúde e da compatibilização entre os sistemas de saúde nacional e 
internacional. No caso português, ganha também relevo o relatório da 
OCDE sobre Portugal, em 1998, que sustenta que sistema de saúde 
português é “uma mistura complexa e atípica de prestações públicas 
e privadas que dá lugar a custos elevados, ineficiências e algum 
desperdício de recursos” (CARAPINHEIRO; PAGE, 2002, p.104).

Desde então, os governos portugueses têm buscado seguir, sempre 
que possível, as diretrizes internacionais europeias de descentralização, 
participação e gestão financeira horizontal. Exemplo disso é o Decreto-
Lei n. 157/99, que confere personalidade jurídica aos centros de saúde 
e às unidades de saúde, como forma de valorização o localismo. Mas, 
de fato, apesar da influência europeia, ainda podemos dizer que a 
dimensão capitalista privada é o modo de produção mais influente 
do Estado Português, acompanhado do modo de produção popular. 
No caso português, observa-se a ideia de que o Estado “deverá 
deixar de intervir no funcionamento dos serviços, o que em Portugal, 
teoricamente, não é novidade, uma vez que se previu durante toda a 
vigência do Estado Novo um papel ‘supletivo’ para o Estado e essa 
postura, pelo menos no plano discursivo, é novamente característica 
dos anos 90” (CARAPINHEIRO; PAGE, 2002, p.110).

Porém, isto não quer dizer que o modo de produção europeu 
influenciou pouco. De fato, há outra dimensão do modo europeu de 
produção em saúde que, com frequência, não somente influenciou 
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o Estado português como também reforçou o modo de produção 
capitalista privado. Algumas características de ambos os modos de 
produção, tais como a preocupação subliminar com os custos de 
saúde, que tanto pode radicar na infiltração de um ‘modo americano’ 
de gestão dos sistemas, como pode ser apenas expressão do formato 
racionalizador do modelo neoliberal das economias europeias, foram 
decisivas para a configuração da saúde como direito em Portugal.

Não obstante, ainda é possível ressaltar um efeito político da 
participação de Portugal na União Europeia: a livre circulação de 
pessoas e, consequentemente, a livre utilização dos serviços de saúde 
pelos cidadãos europeus. Com a entrada de Portugal na União 
Europeia, observa-se uma migração significativa de portugueses para 
outros países, mas também se observa o que Carapinheiro e Page 
(2002) denominam como “circulação seletiva de consumidores”. Mais 
precisamente, sendo cidadão europeu, o cidadão português passa a ter 
acesso a uma pluralidade de serviços de saúde em todo o continente, 
o que contribui para a própria redução do papel do Estado português 
na efetivação da saúde, sobretudo nos países fronteiriços, que passam 
a receber migrações pontuais, temporárias e voltadas para o consumo 
de serviços de saúde.

Por essa razão, a despeito da saúde ser um direito constitucional 
previsto na Constituição Portuguesa, não é possível compreendê-la a 
partir dos seus aspectos jurídicos, como é no Brasil. Em Portugal, a 
complexidade deriva da própria convivência de modos de produção 
em saúde que, em função de sua contraditoriedade, tornam dinâmica 
a forma como os indivíduos experenciam o direito vivo em saúde. 
Estado-Providência e sociedade-providência passam cada vez mais a 
se distanciarem, mas isto não implica em separação.

Estratégias de reivindicação: a estrutura e a cultura
Considerando o exposto no tópico anterior, podemos então discutir 

as diferenças nas estratégias de reivindicação do direito à saúde em 
Brasil e em Portugal. Indo além, é possível pensar os condicionantes 
que influenciam a diversificação de estratégias em ambos dos países, 
de modo a refletir sobre as variáveis políticas, econômicas e culturais 
que influem na constituição de estratégias reivindicativas ou de 

contestação. De fato, as estratégias de reivindicação e contestação são 
distintas porque há incentivos e condicionantes que influenciam a 
ação dos atores sociais em ambos os países e, portanto, influem nas 
estratégias dos atores atuam na efetivação do direito à saúde. Tais 
condicionantes envolvem três tipos de relações:

a) saúde e solidariedade: o modo como os indivíduos concebem o 
dever do Estado de implementar satisfatoriamente os serviços 
de saúde e a responsabilização do indivíduo pela sua própria 
saúde, o que produz forte influência na utilização de espaços 
institucionais e de redes de solidariedade. Admite-se que há 
diferenças no que concerne aos itinerários do cuidado em 
saúde, ora enfatizando a centralidade do Estado no cuidado 
(Brasil), ora responsabilidade o indivíduo pela sua própria 
saúde (Portugal), o que enseja impactos na própria cultura de 
participação dos indivíduos em ambos os países e a utilização 
de espaços institucionais e não institucionais;

b) participação social e cultura política: o modo como os indivíduos 
participam do processo de formulação, execução e fiscalização 
das políticas de saúde em espaços institucionais e não 
institucionais, além da própria cultura política historicamente 
constituída e variada entre os países. Admite-se que os sistemas 
de saúde de ambos os países foram construídos por influência 
predominantemente internacional (Portugal) ou dos movimentos 
sociais (Brasil), de modo que isto permitiu constituir em cada 
um destes países formas distintas de lidar com o direito à 
saúde pelos cidadãos;

c) judicialização e desjudicialização: o modo como os indivíduos 
concebem o Judiciário como efetivador de direitos e as estratégias 
que adotam para veicular reivindicações e demandas em 
saúde. Admite-se que há diferenças no que concerne à relação 
ente Judiciário e sociedade, ora estabelecendo políticas de 
proximidade com o cidadão (Brasil), ora estabelecendo políticas 
de desjudicialização (Portugal), o que enseja repercussões na 
própria forma como os indivíduos concebem o sistema judicial 
e o ativam em seu cotidiano.
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Para além do arcabouço institucional da saúde e do direito, o 
interesse aqui é nas práticas sociais e na complexidade das formas 
associativas dos cidadãos em seu cotidiano para reivindicar seus 
direitos. Ao analisarmos a construção social e institucional do direito 
à saúde e das instituições jurídicas no Brasil e em Portugal, podemos 
destacar semelhanças e diferenças que variam em cada um dos 
países. Como visto, a concepção da saúde e das instituições jurídicas 
em ambos os países é complexa e, por vezes, contraditória, então 
qualquer reflexão comparativa deve ser sensível às peculiaridades de 
cada contexto social e, ao mesmo tempo, considerar as variáveis que 
podem oferecer explicações e compreensões transversais a respeito 
das estratégias institucionais e não-institucionais de reivindicação e 
efetivação do direito à saúde dos cidadãos brasileiros e portugueses.

De antemão, podemos salientar algumas semelhanças nos sistemas 
de saúde de ambos os países, quais sejam:

a) saúde é um direito constitucional: pode-se observar que a saúde 
figura como direito constitucional previsto no Brasil e em 
Portugal, ensejando a necessidade do desenvolvimento de um 
sistema de saúde que dê conta, em alguma medida, da topografia 
constitucional deste direito. Porém, isto não quer dizer que a 
força normativa da Constituição se expresse da mesma forma em 
ambos os países. A topografia constitucional do direito à saúde 
no Brasil reforçou a exigibilidade de tal direito sobremaneira, ao 
passo que em Portugal a topografia constitucional não se expressa 
como argumento jurídico (político, social, cultural, etc) relevante;

b) sistemas de saúde são contemporâneos: em que pese terem se 
solidificado em momentos históricos relativamente distintos 
(década de 40 e 50 em Portugal e década de 80 e 90 no Brasil), 
é possível afirmar que os sistemas de saúde são verdadeiramente 
contemporâneos. A qualificação de “contemporâneos” não diz 
respeito somente à temporalidade em que foram constituídos, 
mas às próprias características de tais sistemas: universalização; 
participação social; serviços de baixa, média e alta complexidade 
e regionalização;

c) sistemas de saúde universais e públicos: a universalização e o 
caráter público são características definidoras de ambos os 
sistemas de saúde. Porém, disto não quer dizer que tanto a 
universalização quanto o caráter público não tenham desafios 
para a sua efetivação. No Brasil, por exemplo, a universalização 
a 190 milhões de brasileiros ensejou desafios econômicos e 
institucionais para a administração em saúde. Além disso, 
o caráter público da saúde veio acompanhado, pelo menos 
em serviços de baixa e média complexidade, de uma relativa 
precarização e má qualidade. Em Portugal, a universalização 
esteve amplamente condicionada às políticas de governo, o que 
legitimou ao governo estabelecer políticas de restrição da saúde 
no país. Ademais, o caráter público veio acompanhado de uma 
desvinculação de qualquer gratuidade com a introdução das 
taxas moderadoras, além de também incorporar uma diversidade 
de subsistemas de saúde públicos e privados;

d) pressupõem participação social : em ambos os países, a 
consolidação dos sistemas de saúde veio acompanhada de 
ideários de participação social, em que a sociedade civil teria a 
possibilidade de participar e influir diretamente o processo de 
formulação, execução e fiscalização das políticas de saúde. No 
Brasil, esta participação desenvolveu-se de forma privilegiada 
em espaços institucionalizados estatais, com foco especial nos 
Conselhos e Conferências de Saúde. Os dilemas da participação, 
como será visto no próximo capítulo de forma mais detalhada, 
dizem respeito, por exemplo, à cooptação dos usuários pelos 
grupos políticos mais coesos que participam do Conselho, 
à divulgação das atividades do Conselho e da Conferência, 
etc. Em Portugal, a participação desenvolveu-se em espaços 
predominantemente informais. Os parcos espaços informais, 
a exemplo do Conselho Nacional de Saúde Mental, receberam 
pouca adesão popular e as estratégias de reivindicação da saúde, 
em geral, desenvolvem-se por meio de protestos, reclamações 
individuais, etc.
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e) promovem regionalização dos serviços : uma das principais 
estratégias contemporâneas de universalização dos sistemas de 
saúde consiste em aliar a participação social com a regionalização 
dos serviços. No caso Brasileiro, a regionalização foi ainda 
intensificada com estratégias de descentralização político-
administrativa, que conferiu à União, Estados e, principalmente, 
Municípios a responsabilidade por promover políticas de saúde. 
A esta descentralização foi constituída paralelamente uma 
descentralização da participação, com Conselhos e Conferências 
de Saúde presentes nos três níveis de governo. Em Portugal, 
a estratégia consistiu na regionalização por si só, que foi 
operada por meio de uma divisão administrativa realizada pelo 
governo português com base numa racionalidade gerencial de 
alocação de recursos, análise populacional, etc. Às regiões não 
foram atreladas quaisquer instâncias participativas efetivas que 
confiram algum tipo de legitimidade democrática às decisões.

No caso dos sistemas judiciários, que envolvem não somente o 
Poder Judiciário, mas as instituições jurídicas correlatas, tais como 
Ministério Público, também podemos elencar semelhanças em ambos 
os países, tais como:

a) estrutura hierarquizada e burocratizada: a estrutura judiciária 
densa e com uma diversidade de cargos e funções faz com 
que a figura do magistrado se constitua de forma “anônima”. 
Isto porque, ao restar imerso na estrutura e hierarquia do 
Judiciário, o juiz – principalmente o de 1ª instância – recebe 
pouco protagonismo e destaque no Judiciário nacional. No 
Brasil, assim como em Portugal, os magistrados que ocupam 
destaque são os de tribunais superiores e ministros de cortes 
constitucionais, de modo que a estrutura burocratizada vem 
acompanhada de uma hierarquia que frustra e torna anônimo o 
juiz de 1ª instância. A diferença é que, no Brasil, a burocracia 
judicial é ancorada no cânone da independência em relação aos 
demais poderes, e isto se reforça com a criação do Conselho 
Nacional de Justiça como estrutura inserida no Poder Judiciário 

e responsável pela sua administração nacional. Em Portugal, a 
burocracia judicial, ao menos do ponto de vista administrativo, 
encontra-se fortemente influenciada pelas políticas de governo. 
A criação da Direcção-Geral de Administração da Justiça, 
vinculada ao Poder Executivo, é reveladora desta influência;

b) tradição de civil law: inseridos na tradição de civil law, as 
instituições jurídicas de Brasil e Portugal revelam um forte 
apego às normas jurídicas escritas como fontes primárias do 
direito, situando em segundo plano os costumes, por exemplo. 
A tradição de civil law faz com que estes países confiram uma 
forte centralidade à lei e, portanto, boa parte da transformação 
social opera-se, por definição, por uma transformação legal, 
apesar do inverso também ser verdadeiro;

c) law in books x law in action: em ambos os países, o direito 
construído por meio de normas predominantemente escritas 
pode revelar uma afeição por normas abstratas que, em função 
de sua abstração, podem ser insensíveis às peculiaridades 
sociais, culturais e políticas de cada um dos países. O apego à 
abstração, em países de tradição de civil law, enseja a necessidade 
de dar algum tipo de concretude às normas jurídicas. No 
cenário de efetivação de direitos brasileiro, o Judiciário é ator 
privilegiado para conferir esta concretude; e, em Portugal, 
temos o protagonismo do governo;

d) ingresso predominante por meritocracia: a meritocracia é critério 
predominante para ingresso na carreira da magistratura no Brasil 
e em Portugal. Isto possibilita a constituição de um segmento de 
poder exercido pelos magistrados. No caso brasileiro, podemos 
pensar num contexto fortemente judicializante a respeito dos 
mais diversos assuntos, inclusive a saúde. No caso português, 
quanto mais os atores agem extrajudicialmente no cotidiano de 
suas práticas sociais, maior é a ideia de que o Judiciário não 
é o ator privilegiado para a resolução de conflitos e efetivação 
de direitos, inclusive na saúde;

e) obstáculos de acesso à justiça e ao direito: tanto em Portugal 
quanto no Brasil podemos observar desafios e obstáculos sócio-
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culturais e econômicos de acesso à justiça e ao direito. Não 
somente em relação aos próprios mecanismos institucionais 
de efetivação dos direitos, mas aos próprios direitos, podemos 
observar obstáculos que se revelam de forma relativamente 
acentuada em ambos os países. Porém, no Brasil observam-
se políticas públicas que buscam reduzir os déficits de uma 
sociedade civil historicamente marginalizada, tais como a 
gratuidade de justiça, a Defensoria Pública, etc, o que contribui 
fortemente para a judicialização dos conflitos. Em Portugal, a 
histórica separação entre Estado e sociedade, associada à própria 
cultura extrajudicial dos cidadãos, fez com que a judicialização 
fosse bastante inexpressiva. No Brasil, caminhou-se de um 
fechamento judicial para a judicialização radical e, em Portugal, 
ocorreu justamente o inverso.

Considerando as aproximações entre os sistemas de justiça e de 
saúde em ambos os países, podemos aprofundar de forma mais segura 
na análise a respeito das estratégias de reivindicação do direito à 
saúde. Portanto, a despeito das aproximações aqui descritas, podemos 
assumir que a realidade de efetivação e reivindicação do direito à 
saúde pode se diferenciar a partir de diversas variáveis, tais como: 
social, cultural, geográfica, recursos humanos, qualidade dos serviços 
públicos, influência dos governos, itinerários dos cuidados em saúde 
e inserção do Judiciário.

Entre tais variáveis, podemos elencar que as duas últimas recebem 
protagonismo. De um lado, os itinerários dos cuidados em saúde 
desenvolvidos em ambos os países revelam os incentivos e performances 
estatais e não estatais que os cidadãos adotam para promoverem sua 
própria saúde, cuja escolha encontra-se com frequência influenciada 
por aspectos culturais, sociais, governamentais, etc. De outro lado, a 
inserção do Judiciário na sociedade como um efetivador de direitos 
também é fundamental para pensar a forma como os cidadãos 
concebem e ativam este Poder no Brasil e em Portugal. Articulando 
as duas variáveis, temos a seguinte análise idealtípica:
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Com base nisto, podemos sustentar que as estratégias de reivindicação 
de direitos, no caso da saúde, estão fortemente orientadas pelos incentivos 
e restrições advindos dos sistemas de saúde e dos sistemas de justiça de 
ambos os países. Isto produz repercussões diretas na forma como os 
cidadãos concebem e vivem seus direitos e na cultura de participação 
e reivindicação que eles desenvolvem no cotidiano de suas práticas 
sociais. Além disso, a relação entre estrutura e cultura permite pensar 
porque, no Brasil, há uma forte judicialização da saúde, ao passo que 
em Portugal este processo é praticamente inexistente. Inseridos na 
cultura política de cada localidade e submetidos às restrições e incentivos 
específicos, os cidadãos ativam as oportunidades políticas com base 
em variáveis estratégicas que vão além da similaridade normativa e 
institucional que existe entre os dois países. As oportunidades políticas 
são constitutivas e constituintes da cultura dos indivíduos, ao mesmo 
tempo em que a complexidade das relações sociais deriva justamente 
desta correferencialidade entre ambas, como é o caso da saúde.

Considerações finais
A correferencialidade entre estrutura e cultura permite discutirmos 

a complexidade das estratégias de reivindicação do direito à saúde no 
Brasil e em Portugal. Com base foco especial nos sistemas de saúde 
e de justiça, podemos elencar algumas hipóteses fundamentais que 
permitem explicar as diferenças dos incentivos e das performances 
em ambos os países:

�� Há diferenças no que concerne aos itinerários do cuidado em 
saúde, ora enfatizando a centralidade do Estado no cuidado 
(Brasil), ora responsabilidade o indivíduo pela sua própria 
saúde (Portugal), o que enseja impactos na própria cultura de 
participação dos indivíduos em ambos os países;

�� Há diferenças no que concerne à relação ente Judiciário e 
sociedade, ora estabelecendo políticas de proximidade com o 
cidadão (Brasil), ora estabelecendo políticas de desjudicialização 
(Portugal), o que enseja repercussões na própria forma como 
os indivíduos concebem o sistema judicial e o ativam em seu 
cotidiano;

�� Os sistemas de saúde de ambos os países foram construídos 
por influência predominantemente internacional (Portugal) ou 
dos movimentos sociais (Brasil), de modo que isto permitiu 
constituir em cada um destes países formas distintas de lidar 
com o direito à saúde pelos cidadãos.

Deste modo, é possível afirmar que, a partir do exemplo da 
reivindicação da saúde em ambos os países, podemos compreender de 
maneira complexa a adoção de estratégicas por parte dos atores sociais 
no cotidiano de suas práticas sociais. Performances, estruturas, restrições 
e culturas passam a ser elementos privilegiados de discussão e reflexão 
sobre como pensar a ação em contextos de oportunidades políticas.
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Autoridad, confianza y reconocimiento: 
experiencias de jóvenes en torno a la justicia 

y el cuidado en instituciones educativas

PaBlo fRancisco di leo1

Introducción2

En el trabajo presento parte de los resultados de mi Tesis Doctoral 
en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), en la cual 
analizo los procesos de subjetivación de jóvenes, centrándome en sus 
experiencias alrededor de las violencias y a actividades de promoción 
de la salud en escuelas secundarias públicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), Argentina (DI LEO, 2009a). Para la 
construcción de los datos utilicé diversas técnicas de investigación 
social de tipo cualitativo: entrevistas semiestructuradas, grupos focales, 
diarios personales, observaciones participantes y no participantes. 
Para el análisis del corpus seguí los lineamientos generales de la 
teoría fundamentada.

Entre las diversas categorías centrales identificadas, aquí desarrollo 
tres: a) autoridades escolares; b) relaciones de confianza y c) 
experiencias de diálogo y transformación. A partir del despliegue 

1 Doctor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Ciencias Sociales, Magíster en 
Políticas Sociales (UBA), Licenciado en Sociología (UBA). Profesor Regular de la Carrera 
de Sociología (UBA), Investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Correo electrónico: pfdileo@gmail.com
2 Parte de los resultados presentados en esta trabajo fueron publicados en Di Leo 
(2009b; 2010).

MATTOS, RA. de. Direitos, necessidades de Saúde e Integralidade. In: PINHEIRO, 
R.; MATTOS, R.A. de (Org.). Construção Social da Demanda: Direito à Saúde, 
Trabalho em Equipe, Participação e Espaços Públicos. Rio de Janeiro, Cepesc, 2005.

PINHEIRO, R. et al. Demanda em saúde e direito à saúde: liberdade ou necessidade? 
Algumas considerações sobre os nexos constituintes das práticas de integralidade. 
In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. de. (Org.). Construção Social da Demanda: 
direito à saúde, trabalho em equipe, participação e espaços públicos. Rio de Janeiro: 
Cepesc, 2005.

PORTUGAL, S. Quem tem amigos tem saúde: o papel das redes sociais no acesso 
aos cuidados de saúde. Oficina do CES, n. 235, 2005.
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y articulación de las mismas, utilizando herramientas conceptuales 
de la teoría social y la filosofía contemporáneas, reflexiono sobre 
las vinculaciones entre las experiencias, demandas y significaciones 
juveniles en torno a la justicia y las potencialidades de la institución 
educativa para constituirse en un espacio público ético-político, que 
propicie el reconocimiento intersubjetivo, el cuidado y la libertad en 
el actual contexto de nuestras sociedades.

Autoridades escolares y luchas por el reconocimiento
En los grupos focales, diarios personales y entrevistas con jóvenes 

se presentan diversos relatos en los que las prácticas de algunos 
adultos en la escuela son identificadas como arbitrarias, injustas y/o 
abusos de poder. La autoridad de los docentes y directivos, lejos de 
considerarse natural y/o legítima en sí misma, es objeto de numerosos 
cuestionamientos por parte de los estudiantes.3 En los discursos y 
prácticas juveniles identifiqué la presencia de dos grandes tipos de 
tácticas de impugnación de la autoridad escolar:

�� Impugnación personal: en algunos casos la impugnación de 
la autoridad se centra en la identificación de características 
personales del individuo que la ejerce. Algunos estudiantes 
basan sus cuestionamientos hacia algunos docentes y directivos 
en características personales que consideran adversas al buen 
desempeño de su rol: “son muy viejos, no tienen carácter, no 
se interesan por el trabajo, traen problemas personales a la 
clase, tienen problemas nerviosos”.

�� Impugnación jurídico-moral: esta segunda vía de impugnación, 
con mayor presencia en los discursos de los estudiantes, es más 
profunda y de mayor alcance institucional que la anterior, ya 
que se basa en un cuestionamiento jurídico y/o moral que 
puede aplicarse a cualquier tipo de práctica o norma escolar, 
acusándola de “injusta y/o autoritaria”. Muchos jóvenes 

3 Teniendo conciencia de la orientación androcéntrica del español, utilizo el género masculino 
en los plurales sólo para facilitar la lectura.

afirman que algunos profesores y directivos no cumplen 
adecuadamente con su rol porque “aplican arbitrariamente las 
medidas disciplinarias o generan situaciones de discriminación 
hacia los estudiantes”. En menor medida, también formulan 
críticas a los rituales y reglas escolares, en tanto se centran 
más en “controlarlos, tomándolos como un número más” que 
en “escucharlos y respetarlos como personas”.

Mediante estas tácticas, los jóvenes ponen de manif iesto 
cotidianamente una crisis en los fundamentos de la autoridad escolar 
en los procesos de construcción de sus experiencias sociales. Esta crisis, 
en lugar de ser un síntoma particular de falencias en la socialización 
familiar de los adolescentes y/o en los mecanismos de disciplinamiento 
escolar –como es diagnosticada y abordada por la mayoría de los 
docentes y directivos–, es una de las expresiones más claras de los 
procesos de transformación en las relaciones entre generaciones en 
las sociedades democráticas contemporáneas.

Como ya había analizado Hannah Arendt (2003), en la modernidad 
las autoridades de los adultos frente a los jóvenes y niños, tanto en las 
instituciones familiares como educativas, van dejando progresivamente 
de estar legitimadas por tradiciones; los individuos deben relegitimarlas, 
es decir, la autoridad no está dada de antemano, hay que construirla. 
En el actual contexto de nuestras sociedades, las clásicas instituciones 
responsables de la socialización de los individuos (familia, escuela, 
iglesia) van perdiendo su posición de exclusividad – lo que no 
significa que dejen de ser relevantes – como fuentes a partir de las 
cuales los sujetos construyen sus experiencias sociales. Las relaciones 
entre las generaciones hoy son especialmente difíciles, porque se 
presentan cotidianamente demandas de los jóvenes hacia los adultos 
que muchos de estos últimos perciben como un cuestionamiento a 
las formas tradicionales de la autoridad.

Las reacciones y/o denuncias de los estudiantes frente a situaciones 
de injusticia, autoritarismo y/o falta de respeto en la escuela 
pueden leerse como expresiones de sus luchas por el reconocimiento 
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(HONNETH, 1997).4 La crisis de los fundamentos prepolíticos de la 
autoridad escolar es puesta de manifiesto cotidianamente a partir de 
diversas tácticas desplegadas cotidianamente por los jóvenes que pueden 
analizarse desde dos momentos interrelacionados dialécticamente: un 
momento negativo, dirigido hacia la impugnación de las normas y 
autoridades institucionales vividas como injustas; un momento positivo, 
movilizado por la búsqueda de aprobación y reconocimiento ético-social 
del sí mismo por el otro, representado por la escuela y sus agentes.

Relaciones de confianza en la escuela
Entre las experiencias relatadas por los jóvenes en las entrevistas y 

en los diarios personales como altamente significativas en sus biografías 
escolares ocupan un lugar central las escazas ocasiones en las que 
pudieron constituir una relación de confianza con algunos docentes 
y/o directivos. Los estudiantes identifican dos grandes condiciones 
para la constitución de un vínculo de confianza con dichos agentes:

a) Disposición para escucharlos : según los relatos de los 
estudiantes, algunos profesores, directivos y, principalmente, 
ciertos preceptores y profesores tutores, manifiestan un 
“interés cotidiano por ellos”, “preguntándoles cómo están” o, 
simplemente, “escuchándolos cuando necesitan contar alguna 
experiencia o sensación personal”, vinculada o no con la escuela.

4 Según Axel Honneth (1997), en los procesos de construcción de las subjetividades 
ocupan un lugar centran las luchas por el reconocimiento, que el autor analiza a partir de 
tres grandes modelos:
a) Reconocimiento afectivo: la permanente búsqueda de construcción y mantenimiento de 
la confianza en las relaciones cara a cara –familia, pareja, amigo, compañero, vecino–, 
constituye la base de los procesos de subjetivación y de constitución de la seguridad en uno 
mismo o autoconfianza. 
b) Reconocimiento jurídico-moral: aquí el individuo lucha por ser considerado titular de los 
mismos derechos y estatus moral que los demás sujetos. En la vida cotidiana se generan 
permanentes tensiones entre las múltiples prácticas y valores individuales y las diversas 
exigencias propias de cada esfera social. Cuando se producen estos conflictos morales los 
individuos sienten que se les niega el status de sujetos sociales moralmente iguales y plenamente 
valiosos: experimentan la injusticia, el autoritarismo y/o la falta de respeto.
c) Reconocimiento ético-social o solidaridad : a partir del mismo, los sujetos buscan el 
reconocimiento intersubjetivo. Surge como respuesta a las sanciones y discursos que valoran 
negativamente ciertas prácticas o formas de vida, definiéndolas como ilegítimas o socialmente 
peligrosas. Sintiéndose valorados por los otros sujetos con los que interactúan cotidianamente, 
los individuos pueden construir su autoestima.

b) Ser tratados como sujetos: en los discursos juveniles en torno a 
los otros agentes escolares adquiere una especial importancia el 
“sentirse tratados como personas”. Esta situación es presentada 
como extraordinaria por los estudiantes ya que perciben que, 
en general, son “tratados como meros objetos por los docentes 
y/o directivos”, tanto alrededor de los rituales cotidianos de 
control como, especialmente, a partir de reiteradas situaciones 
vividas como “discriminación, injusticia, autoritarismo y/o 
falta de respeto”.

La confianza de los estudiantes con los docentes y/o directivos 
se hace posible en las escasas ocasiones en las que dichos agentes 
manifiestan ambos tipos de disposiciones para la apertura hacia el 
otro. Al igual que con sus pares, la confianza de los jóvenes hacia los 
adultos en el contexto escolar tiene un carácter dinámico, pudiendo 
ser otorgada, retirada y/o renegociada a partir de diversos gestos, 
palabras y/o miradas del otro, que funcionan como complejos de 
símbolos que median en las interacciones cotidianas (LUHMANN, 
1996). Sin embargo, su aparición es significada por los jóvenes como 
verdaderos momentos de inflexión en su experiencia escolar, habilitando 
un nuevo tipo de vínculo con los otros y, en general, con la escuela.

Según los análisis de Niklas Luhmann (1996), la aparición del 
otro –como sujeto libre– provoca en el yo una disolución de su 
seguridad ontológica, generando un aumento de la complejidad del 
mundo social, potencializando el creciente proceso de complejización 
generado desde los diversos sistemas sociales que atraviesan la vida 
cotidiana de los sujetos en la modernidad. Sin embargo, mediante 
diversos mecanismos analizados por dicho autor, en una dialéctica 
cuyo resultado no puede predecirse de manera a priori, la confianza 
contribuye simultáneamente a la reducción de la complejidad y al 
aumento de las posibilidades de libertad de acción de los agentes:

Donde hay confianza hay aumento de posibilidades para la experiencia 
y la acción, hay un aumento de la complejidad del sistema social y 
también del número de posibilidades que pueden reconciliarse con su 
estructura, porque la confianza constituye una forma más efectiva de 
reducción de la complejidad (LUHMANN, 1996, p. 14).
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Como desarrollo en la próxima sección, las diversas experiencias 
y propuestas de estudiantes por la institucionalización de espacios de 
diálogo e intercambio de experiencias con los otros –habilitados por 
las relaciones de confianza–, pueden leerse como tácticas dirigidas a 
la reconstitución de la escuela como un espacio público, en el cual 
los jóvenes puedan participar tanto de la revisión crítica como de la 
generación de acuerdos en torno a las normas, currículos y autoridades. 
Retomando los análisis de María Beatriz Greco (2007), considero que 
estas tácticas y/o propuestas se dirigen hacia la creación de un tipo 
de autoridad escolar que no busque fundamentarse en los tipos de 
legitimidad tradicional y/o racional-burocrático, sino que se sustente y 
recree permanentemente a partir de relaciones de confianza instituyente:

Confianza que tiene la potencia de anticipar lo que va a ir ocurriendo 
en la relación porque hace que el otro se sienta reconocido y pueda 
responder desde imágenes valorizadas de sí mismo, en el marco 
de una relación que sostiene un trabajo por hacer. Confianza que 
no es garantía absoluta, sino riesgo de que muchas idas y vueltas 
ocurran en esa relación (GRECO, 2007, p. 48)

Experiencias de diálogo y transformación
Un momento central del trabajo de campo de mi investigación 

doctoral consistió en la participación en diversas actividades de 
promoción de la salud (PS) desarrolladas entre 2005 y 2007 por 
docentes y estudiantes en dos escuelas secundarias públicas de la 
CABA (DI LEO, 2009a). Sintéticamente, dichas actividades tuvieron 
las siguientes etapas:

a) Problematización de la temática a ser trabajada: en un primer 
momento, tanto con los docentes y directivos como con 
los estudiantes, se propició problematizar los temas a ser 
trabajados en los proyectos de PS. Mediante diversas técnicas 
de taller, se partió de la selección de los problemas de salud 
considerados relevantes por los participantes, tanto a nivel 
personal como institucional, propiciando la expresión –a partir 
de relatos y/o dramatizaciones– y reflexión de los sujetos 
sobre sus experiencias, conocimientos, temores y significados 
alrededor de estos temas. Dichas significaciones y experiencias 

individuales se pusieron en diálogo entre sí y con múltiples 
teorías e investigaciones (principalmente provenientes de las 
ciencias sociales), con el objetivo de delimitar las principales 
dimensiones de los problemas analizados, haciendo hincapié 
en su carácter histórico, complejo y dinámico y propiciando 
un trabajo de ruptura con concepciones estereotipadas y/o 
esencialistas en torno a los mismos.

b) Definición de horizontes y planificación de actividades: una 
vez identificadas las principales dimensiones del problema 
seleccionado, se propició, en primer lugar, que los sujetos 
reflexionaran y compartieran los horizontes de transformación 
esperados en relación al mismo. Imaginando posibles escenarios 
de cambio, fundamentalmente en el marco de la institución 
educativa (pero también en el contexto social más general), 
se buscó incentivar la implicación y el compromiso de los 
participantes con las acciones a desarrollar. A continuación, 
en forma grupal, los sujetos planificaron las actividades, 
definiendo sus destinatarios, objetivos y los principales pasos 
que les permitirían llevarlas adelante.

c) Desarrollo de las actividades: finalmente, los participantes, 
principalmente en forma grupal, llevaron adelante las actividades 
planificadas, readecuándolas, en los casos que resultó necesario, 
a las nuevas condiciones y demandas surgidas a partir de la 
interacción con los otros sujetos implicados en las mismas. 
Si bien en los momentos anteriores participaron numerosos 
docentes y directivos, muy pocos de ellos pasaron a este tercer 
momento. En cambio, casi la totalidad de los estudiantes que 
participaron en las etapas de problematización y planificación 
realizaron las acciones de PS. Incluso, la mayoría propuso 
continuar con este tipo de actividades durante los años siguientes 
e institucionalizarlas en las escuelas.

Al finalizar cada año, realicé entrevistas y grupos focales con los 
sujetos que participaron en las actividades de PS en ambas escuelas para 
indagar sobre sus impresiones, significaciones, críticas y propuestas. 
A pesar de la gran variedad de estrategias de PS desplegadas, la 
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mayoría de los estudiantes valoraron especialmente la posibilidad 
de crear espacios de diálogo con sus compañeros de años inferiores. 
Al indagar sobre los sentidos atribuidos al diálogo, los jóvenes lo 
definieron como la “posibilidad de ponerse en el lugar del otro” y 
de “respetar las diferencias”, contraponiéndolo a la “discriminación 
hacia el otro” que para ellos era una de las principales expresiones 
y/o generadores de violencias en sus vidas cotidianas.

Según Paulo Freire (1997), el diálogo posibilita el encuentro 
entre los sujetos, ampliando sus potencialidades para desnaturalizar 
y/o transformar –no sólo desde los discursos sino también desde 
las prácticas concretas– los valores, normas y símbolos reificados y 
reproducidos por las instituciones sociales tanto en la conciencia como 
en los cuerpos de los agentes. Desde esta propuesta, la pedagogía 
constituye un campo privilegiado para generar y/o favorecer este 
diálogo transformador pero, para lograrlo, simultáneamente debe 
desnaturalizar y redefinir las prácticas, climas sociales y modelos 
pedagógicos dominantes en las instituciones educativas.

Como también surge de las experiencias de PS desarrolladas 
con los jóvenes, la constitución de espacios de diálogo instaura un 
conflicto a partir de la irrupción del otro. Fernando Onetto (2004) 
plantea que la escuela, para superar su actual crisis expresada, entre 
otros síntomas, por la multiplicación de episodios de discriminación 
y/o violencias entre sus agentes, debe constituirse en una institución 
que propicie los trabajos de reconocimiento. Para ello se requiere una 
ruptura epistemológica con la concepción teórico-práctica cartesiana 
que postula la aparición del otro como una construcción que se hace 
desde el sí mismo, desde un yo sustancial. Es fundamental superar 
la concepción moderna clásica del individuo autocentrado, dando 
centralidad ético-política a la dialéctica del sí mismo y el otro.

Ante la propuesta de reflexionar sobre las actividades de PS que 
habían llevado adelante, si bien algunos estudiantes señalaron diversas 
críticas, especialmente por problemas en la organización o por la falta 
de apoyo de docentes, directivos y/o compañeros, la mayoría de los 
mismos expresó una gran satisfacción principalmente en relación a 
tres aspectos de dichas actividades:

�� Libertad y autonomía en la planificación y concreción de las 
actividades: esta dimensión fue especialmente destacada por los 
jóvenes. Por ejemplo, en una de las escuelas, los estudiantes 
denominaron como “El día de la escuela libre” a una jornada 
dedicada íntegramente a las actividades de PS que ellos 
planificaron y llevaron adelante, a partir de talleres de reflexión 
sobre diversos temas (sexualidad, violencias, discriminación), de 
actividades de plástica, de análisis de letras de canciones, de 
grafitis, etc. En el desarrollo de estas actividades los estudiantes 
fueron afrontando diversos tipos de resistencias por parte de 
algunos docentes y directivos –por la supuesta incapacidad 
de los alumnos para organizar las actividades o por temores 
en torno a pérdida de clases, riesgos de roturas de materiales 
escolares y de diversos tipos de transgresiones (ausentismo, 
salidas antes de horario, episodios de violencia entre pares, 
etc.). Sin embargo, al poder concretar las actividades –con 
diversos grados de adecuación con respecto a lo que habían 
planificado–, sin que se produjera ninguno de los problemas 
pronosticados por los docentes o autoridades que se oponían 
a las mismas, los jóvenes sintieron fortalecida su posición en 
las relaciones de fuerza al interior de la institución.
�� Expresión e intercambio de experiencias : los estudiantes 

consideraron que, a partir de la utilización de diversos tipos 
de lenguajes y marcos pedagógicos no tradicionales, pudieron 
expresar e intercambiar experiencias vitales con sus pares. Si 
bien en los discursos de los jóvenes la satisfacción se vincula 
con la posibilidad –generalmente ausente en la cotidianeidad 
escolar– de expresar la historia personal, también valoraron 
especialmente la acción misma de poder narrar y escuchar 
la historia de compañeros –especialmente los de los primeros 
años– con los que, por lo general, no dialogan. Los estudiantes 
reconocieron en la participación de algunos docentes y/o 
directivos en las actividades de PS, tanto uno de los factores que 
contribuyeron a su concreción, como uno de sus resultados más 
importantes, ya que favorecieron la construcción de relaciones 
de confianza con los mismos.
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�� Acciones transformadoras : una tercera dimensión de las 
actividades de PS, articulada con las otras dos, que los 
jóvenes resaltaron especialmente, fue la posibilidad de incidir, 
mediante las mismas, en la transformación de situaciones 
que veían como especialmente problemáticas en sus vidas 
cotidianas –violencias, discriminación, conflictos familiares o 
con docentes y directivos, adicciones, situaciones de riesgo en 
relación a ITS, VIH/sida, etc. Más que impactos objetivables 
empíricamente –por ejemplo, cantidad de estudiantes que 
dejaron de consumir alcohol, que se cuidaron en sus relaciones 
sexuales, etc.–, la mayoría de los jóvenes valoraron como el 
principal resultado positivo de las actividades de PS el hecho de 
haber podido llevar adelante las acciones pensadas, enfrentando 
diversas resistencias u obstáculos institucionales. Destacaron sus 
potencialidades como estrategias para: a) la problematización 
y/o transformación de realidades cotidianas que, en general, 
son vistas como naturales –especialmente por sus compañeros 
más chicos– y b) la institucionalización de espacios escolares 
en los que cotidianamente se propicie el diálogo, intercambio 
de experiencias y diversos tipos de acciones transformadoras 
planificadas y protagonizadas por estudiantes.

A modo de cierre y apertura: la escuela 
como espacio público ético-político

Como una propuesta de articulación de las tres dimensiones de 
las experiencias escolares juveniles presentadas aquí –a) autoridad 
escolar, b) relaciones de confianza, c) diálogo y transformación–, 
retomaré los análisis de Ágnes Heller (1994) en torno al concepto 
ético-político incompleto de justicia. La filósofa húngara propone dicha 
categoría como superación –en el triple sentido hegeliano de negación, 
conservación y superación concreta– de los conceptos formal, ético-
político, dinámico y sociopolítico de justicia presentes en la historia de 
occidente. En consonancia con los cambios de la actual etapa de la 
modernidad, Heller propone establecer un fundamento normativo 

común para diferentes formas de vida, que no pretenda amoldarlas 
en una única pauta ideal:

Ningún concepto ético-político incompleto de justicia puede 
pretender ser capaz de diseñar la mejor forma de vida posible. Si 
suponemos que hay muchas formas de vida, siendo cada forma de 
vida respectiva, la “mejor posible” para quienes la viven, debemos 
renunciar, y de hecho hemos renunciado, al ambicioso proyecto del 
concepto ético-político completo de justicia (HELLER, 1994, p. 281).

Los jóvenes despliegan cotidianamente diversos tipos de tácticas 
de impugnación de las autoridades y normas escolares basadas en 
concepciones formales y/o tradicionales de justicia. Las reacciones y/o 
denuncias de muchos estudiantes frente a situaciones de injusticia, 
autoritarismo y/o falta de respeto de docentes y directivos, pueden 
leerse como expresiones de sus luchas por el reconocimiento de sus 
diversas formas de vida, rechazando amoldarse a una pauta ideal 
impuesta desde la institución educativa y el mundo adulto.

Simultáneamente, los jóvenes valoran en sus experiencias escolares 
a aquellos docentes y/o directivos que en sus interacciones cotidianas 
presentan una apertura para la escucha, el diálogo y, en general, el 
vínculo intersubjetivo con los otros. En lugar de limitarse a un mero 
rechazo nihilista de toda institución o norma, abren la posibilidad de 
reconstruir una autoridad escolar basada en relaciones de confianza 
instituyente: procesos en constante negociación, organizados por una 
serie de símbolos que van siendo resignificados y/o actualizados a 
partir de rituales cotidianos de sociabilidad.

Asimismo, los estudiantes consideran que en espacios escolares de 
diálogo y transformación (como los creados a partir de las experiencias 
de PS aquí reseñadas), se abren nuevas posibilidades para desarrollar 
la confianza, el cuidado y el reconocimiento intersubjetivo. En estos 
espacios, desde una dialéctica entre el sí mismo y el otro, es posible 
una resignificación-recuperación de la experiencia –que la modernidad 
tiende a reificar o destruir–, poniendo en su centro a la alteridad. En 
el mismo sentido que la propuesta de Heller (1994), para los jóvenes 
no es posible diseñar normas y reglas alternativas si no se parte de 
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las experiencias vitales que compartimos con los otros miembros de 
una comunidad, institución y/o cultura determinada.

En este mismo camino, Roseni Pinheiro (2010), retomando la 
filosofía política arendtiana, propone colocar en el centro de las 
políticas integrales de salud el derecho a ser reconocido como un 
ser diferente y al respeto público de esas diferencias. Si toda vida es 
fuente de valor, la salud es un bien común, por lo que es fundamental 
para su cuidado y promoción el reconocimiento del ethos, entendido 
como el mundo que habitan los seres humanos, es decir, el modo 
como los sujetos organizan y valorizan su propia vida, tanto en la 
esfera privada como en las singularidades producidas colectivamente.

De esta manera, a partir del diálogo entre las diversas experiencias 
y saberes de jóvenes y adultos, se abren nuevas posibilidades para la 
reconstrucción de la legitimidad de la escuela, constituyéndose, en 
términos de Arendt (1993) y Heller (1994), en un espacio público 
ético-político incompleto, un espacio de ejercicio y despliegue de la 
libertad de los sujetos:

(…) un espacio entre los hombres, que puede surgir en cualquier 
lugar, no existiendo un locus privilegiado. Es el espacio en el que 
los sujetos se vinculan a través de los discursos y de las acciones: 
actuar es comenzar, crear algo nuevo (ORTEGA, 2000, p. 23).
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Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de 
investigação científica do Núcleo de Estudos em Democratização e 
Sociabilidades na Saúde (NEDSS), o qual surge de uma trajetória 
compartilhada de 10 anos de trabalho no interior do Laboratório 
de Pesquisas de Práticas de Integralidade em Saúde - LAPPIS 
(PINHEIRO; MATTOS, 2001; 2005; PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 
2011). Provocados pelo desafio de compreender os sentidos e práticas 
de integralidade em saúde, temos desenvolvido neste período pesquisas 
sobre os processos de democratização e sociabilidade no contexto das 
políticas públicas de saúde, reconhecendo como questões fundamentais 
o debate sobre a construção social do direito à saúde, o modo como 
a participação dos grupos e atores se insere e intervém nas políticas 
públicas, e a importância das redes de apoio social para a integralidade.
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As temáticas da democratização e da sociabilidade na saúde são 
pertinentes no cenário de desigualdade sócio-econômica, desemprego, 
subemprego, violência crescente, esgarçamento do tecido social, entre 
outras marcas de uma política de capitalismo globalizado em países em 
desenvolvimento como o Brasil. Os seus impactos ficam evidenciados 
em processos constantes de exclusão social, ou melhor, de inclusão de 
modo perverso e desigual (MARTINS, 2000) nas condições de vida, 
trabalho e saúde dos sujeitos que constituem a sociedade brasileira.

Apesar desse cenário, cabe ressaltar os avanços nas questões sociais 
que culminaram na Constituição Brasileira de 1988, sobretudo 
pela afirmação de um ideário universalista, diferente de um padrão 
patrimonialista autoritário próprio da República brasileira. Isso, no 
entanto, não significou uma ruptura automática e total com os padrões 
anteriores. De fato, até a transição democrática na década de 1980, 
o Brasil configurava-se como uma República oligárquica, marcada 
por formas patrimonialistas, personalistas e elitistas de exercício de 
poder, que inviabilizaram para grande parte da população brasileira 
direitos de cidadania. 

A preocupação com os efeitos dessa trajetória histórica, suas 
repercussões e possíveis implicações no presente, aponta para a 
relevância de aprofundar e sistematizar conhecimentos sobre as 
relações sociais e institucionais estabelecidas no contexto de ampliação 
da participação da sociedade brasileira na formulação, condução e 
avaliação das políticas públicas de saúde. Nesse sentido, o NEDSS 
visa a desenvolver investigações que explorem as questões relativas 
à construção de novas sociabilidades e à permanência de modos de 
sociabilidade conservadores, tendo em vista a modernização excludente 
e os processos de colonização que têm caracterizado historicamente a 
sociedade brasileira. Entendemos que a sistematização de conhecimentos 
sobre as relações entre democratização e sociabilidades no contexto das 
políticas de saúde pode contribuir para a formação de trabalhadores 
qualificados e comprometidos com a garantia do direito à saúde.

A partir dessas considerações, apresentaremos nossa proposta de 
investigação por meio de três linhas estruturantes referentes aos temas 
do Direito, da participação política e das redes de apoio social.  Essas 

linhas são estratégicas para a análise de experiências e processos de 
democratização do Estado brasileiro.

Dialéticas do direito na saúde
Compreender a atual conformação do Direito no Brasil implica ir 

além de sua estrutura jurídico-legal. Pensar o Direito requer pensar 
sobre o Estado e as forças sociais que o sustentam. Nesse intuito, 
apresentaremos aqui, em linhas gerais, uma proposta de programa 
de pesquisa que acreditamos ser adequada para analisar a questão 
do direito à saúde no Brasil. Partimos do pressuposto de que a 
forma Direito não existe e nem se justifica por si própria, e não é 
independente da construção humana. Ao contrário, sua origem e 
justificativa se encontram em toda sua história de luta no passado e 
no presente, e pelas intenções que apresentam para o futuro. 

No artigo intitulado “Algumas interfaces do direito à saúde”, 
publicado na coletânea Cidadania no Cuidado (MACHADO, 2011), 
defendemos a necessidade de um olhar mais atento ao processo de 
construção histórica do Direito, sobretudo no que diz respeito à 
argumentação que prioriza a garantia dos direitos fundamentais de 
liberdade, concernentes aos indivíduos, em detrimento dos direitos 
sociais, relacionados à sociedade civil. Segundo a argumentação de 
Marshall (1967), haveria certo curso “natural” para o alargamento da 
cidadania; seria mais fácil estabelecer em primeiro lugar os direitos de 
liberdade individual, sobretudo a garantia da liberdade de propriedade 
privada e da liberdade de trabalho, para em seguida ser possível 
garantir os direitos sociais. Assim, certo senso comum afirma que 
seria mais fácil garantir os direitos de liberdade, em vez dos direitos 
sociais, naturalizando uma concepção específica sobre os direitos.

Para Vianna (2002, p.359), pode-se compreender o Direito a partir 
de sua dupla função: manter-se íntegro “como súmula de princípios 
da vontade geral”, isto é, conferir estabilidade e segurança à sociedade 
com base em princípios permanentes; e “responder às demandas 
emergentes da vida social”, ou seja, dar respostas a novos anseios e 
necessidades da sociedade. Perceber essa dupla função do Direito é 
fundamental para superar as expectativas mais conservadoras, tanto de 
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que ele deve ser estático, rígido e olhar apenas para o passado, quanto 
de um Direito que serve como elemento unificador da sociedade, 
na medida em que seria imune às questões políticas e econômicas. 
Ao contrário disto, entendemos que é o político-econômico que dá 
significado e realidade ao Direito. Assim como ele é indissociável do 
Estado, também o é de questões políticas e econômicas. Seu estudo 
deve, portanto, examinar essas interfaces.  

Defendemos, dessa forma, uma perspectiva analítica que se distancia 
substancialmente do método puramente jurisprudencial, que foca seu 
olhar no passado. A análise crítica do Direito deve incluir elementos 
das lutas presentes e dos propósitos futuros. Dessa forma, a pergunta 
orientadora dessa análise deixa de ser apenas “como as coisas foram 
até agora?” e passa a incorporar necessariamente a pergunta “o que 
queremos daqui para frente?”. Esse giro conceitual aproxima o estudo 
do Direito do campo da Política, de onde, diga-se de passagem, ele 
nunca se afastou, e abarca em sua análise a sociedade civil e os Poderes 
políticos da República. Além disso, essa perspectiva teórica amplia 
a comunidade de intérpretes do Direito, trazendo para a sociedade 
uma função que até então era domínio dos especialistas.

O campo do direito à saúde no Brasil tem se voltado para 
compreensão do modus operandi do Poder Judiciário e da atuação de 
advogados na área da saúde. Os estudos têm se restringido ao fenômeno 
da judicialização. Nossa perspectiva é fornecer elementos que auxiliem 
na ampliação desse olhar, compreendendo a forma Direito como algo 
constitutivo e constituinte da política. Além disso, ressalta-se que, 
por ser um campo necessariamente interdisciplinar, a saúde – mesmo 
sendo um setor das políticas sociais – fornece elementos que auxiliam 
a pensar criticamente a constituição das diversas políticas no Brasil. 
É nesse sentido que propomos o termo “dialéticas do direito”, pois 
acreditamos que exista um constante processo de crítica e realização 
de práticas que possibilitam a transformação dos direitos no Brasil. 

A dialética se manifesta, dessa forma, na contradição entre o 
fato do Direito ser normativo e, portanto, conservador, e, ao mesmo 
tempo, portar expectativas que vão para além dessa normatividade. 
A prática de saúde brasileira, hoje, dá conta de experiências que 
ampliam os direitos já garantidos. Trata-se, portanto, de um duplo 

movimento: ao mesmo tempo em que se quer ampliar os direitos, 
busca-se sua inscrição nos textos legais; mas, na medida em que 
são inscritos, tornam-se conservadores.

A fim de abarcar a perspectiva metodológica apresentada nesta 
proposta de investigação científica, utilizamos diversas abordagens 
teóricas que, embora muitas vezes discordantes entre si, possuem 
elementos analíticos que podem auxiliar na compreensão do Direito. 
Assim, neste momento, limitaremo-nos a ressaltar os aspectos que nos 
parecem congruentes entre essas diferentes abordagens.

Nonet e Selznick (2010) elaboraram uma tipologia das formas 
de ordenamento jurídico úteis para pensarmos as relações existentes 
entre o Direito e o Poder Político. Para esses autores, o Direito 
passaria por três estágios: repressivo4, autônomo5 e responsivo6, sendo 
o último deles o mais elevado. Nossa apropriação dessa perspectiva 
analítica não se restringe a pensar sobre essas etapas do Direito, 
mas, ao contrário, busca compreender como os modos de relação 
entre Estado/Direito/Sociedade, que articulam cada um desses tipos 
de Direito, expressam formas de sociabilidade e democratização dos 
espaços e instituições. Entendemos que o Estado brasileiro apresenta 
características de cada um dos tipos propostos, variando em função 
do contexto histórico e social. 

A abordagem apresentada por Nonet e Selznick (2010) sobre o 
confronto estabelecido entre integridade e abertura do Direito nos 
auxilia neste momento a pensar em uma das dimensões da dialética 
do Direito na saúde. Assim, para os autores, se, por um lado, o 
Direito precisa manter-se íntegro e autônomo, distante do restante 
da estrutura social, por outro lado, ele precisa passar a dar respostas 
a novos questionamentos e a demandas sociais sequer pensadas no 
momento de sua formulação. No entanto, embora concordemos com 

4 No Direito Repressivo, a “perspectiva oficial” tende a se impor arbitrariamente sobre os 
interesses da comunidade.
5 No Direito Autônomo, existiriam instituições legais especializadas com competências bem 
demarcadas, e autônomas em relação às demais esferas sociais, em especial às que se ocupam 
do controle político.
6 O Direito Responsivo propõe-se a abolir a justiça meramente procedimental e formalista, 
típica do Direito Autônomo, abrindo as instituições jurídicas à sociedade.
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a necessidade do Direito de dar respostas às questões sociais, temos 
que ter clareza de que isso só é possível em contextos sociais muito 
específicos, em que os cidadãos já disponham de um patamar mínimo 
de igualdade. Para alcançá-lo, o Direito já deveria garantir a existência 
de condições mínimas de desenvolvimento social, sobretudo saúde 
e educação universais e de qualidade. Tem-se assim um movimento 
tautológico que não expressa com clareza as formas de construção 
de novos direitos. Nesse sentido, a construção de novos direitos e a 
garantia de direitos já existentes dependem tanto da capacidade de 
pressão de grupos sociais quanto da mudança de práticas no interior 
das instituições do Estado responsáveis pela prestação de serviços 
públicos. Embasados pelo pensamento de Hannah Arendt, temos 
defendido a superação da ideia de que os processos acontecem de forma 
mecânica, como se fossem uma engrenagem histórica em que cada 
trabalhador constitui apenas mais um dente. Para além disso, Arendt 
defende a tomada de posição com vistas à “renovação do mundo”. 

A partir dessa consideração, é importante perceber que a luta por 
direitos deve ser travada também fora do campo específico do Direito. 
Segundo Bourdieu (2006, p.225), a adoção de uma perspectiva 
fundamentada no campo do Direito impõe uma barreira entre os 
que estão e os que não estão preparados para “entrar no jogo”. Essa 
barreira constitui-se pela impossibilidade de uma parte da sociedade 
poder operar “a conversão de todo o espaço mental - e, em particular, 
de toda a postura linguística - que supõe a entrada neste espaço 
social”. É nesse sentido que Bourdieu afirma que “conformar-se com 
o direito para resolver o conflito é aceitar tacitamente a adoção de 
um modo de expressão e de discussão” (p.229) o qual implica, entre 
outras coisas, a renúncia a outras estratégias de solução de conflitos.

A limitação da atuação por dentro do Direito decorre do fato da 
constituição de seu objeto, ou seja, o problema jurídico, ocorrer a 
partir de uma retradução da realidade. Nesse processo consideram-se 
apenas os elementos que podem ser regulados sob a ótica da pertinência 
jurídica (ou seja, retira-se tudo o que é político e econômico, numa 
espécie de assepsia jurídica). É evidente que nem todos os elementos da 
vida social, isto é, todas as necessidades, desejos, anseios e aspirações 
são passíveis de serem considerados do ponto de vista do Direito. 

Nesse processo de retradução, tudo o que não é “pertinente” se 
perde. “Assim, as divergências entre os ‘intérpretes autorizados’ são 
necessariamente limitadas, e a coexistência de uma pluralidade de 
normas jurídicas concorrentes está excluída por definição da ordem 
jurídica” (BOURDIEU, 2006, 213).

O desafio está, portanto, em arrancar do Estado – para utilizar 
uma expressão de Madel Luz (2000) – novos direitos, sem, no 
entanto, ficar preso às urdiduras tecidas pelo Direito. Isso implica 
compreendê-lo como anseio, ou seja, aquilo que se deseja, a que se 
aspira, e não como algo já dado, já definido. Essa ideia vincula-se à 
concepção de “direito a ter direitos”. Esta não se limita à garantia 
estatal ao acesso a direitos definidos previamente, nem à efetiva 
implementação desses direitos. “Ela inclui a invenção/criação de 
novos direitos, que surgem de lutas específicas e de suas práticas 
concretas” (DAGNINO, 2000: 86).

Esse movimento é substancialmente diverso do de cidadania 
passiva, isto é, dos indivíduos que se veem como clientes do Estado. 
Ao contrário disso, compartilhamos da perspectiva proposta por 
Eisenberg (2002) de uma cidadania complexa, segundo a qual “a 
atividade dos agentes do sistema jurídico, bem como a dos agentes 
sociais em direção a ele, são interpretadas enquanto ação política 
que busca, no plano da aplicação do direito, soluções e resoluções 
para dilemas oriundos de conflitos sociais” (EISENBERG, 2002, 
p.46). Para tanto, é necessário superar a concepção de que os sujeitos 
são indivíduos isolados na sociedade. Apenas a partir de uma luta 
coletiva que supere, entre outros, a fragmentação das lutas sociais 
em critérios de raça, gênero, etnias e religião será possível pensar na 
construção de direitos. 

Certamente, a aceitação dos anseios sociais e sua inscrição no 
texto legal não são processos tão simples e rápidos. Conforme 
vimos defendendo, compreendemos o Direito como a manifestação 
legal de questões políticas e sociais selecionadas. É nesse sentido que 
propomos compreender o Direito na saúde hoje (melhor dizendo, 
toda a estrutura jurídica que dá contornos ao campo da saúde), tanto 
a partir das forças sociais que lutam pela sua ampliação, quanto 
pelos que prezam sua conformação de forma mais conservadora. 
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No primeiro caso, que podemos chamar de lado instituinte, estão as 
estratégias sociais de ampliação do direito tradicional. No segundo, 
o lado instituído, figuram, por exemplo, os empresários da saúde que 
identificam no financiamento do Estado uma ótima estratégia para 
garantir simultaneamente os lucros privados e o direito à saúde de 
forma mais normatizada. Esses dois lados (que não são necessariamente 
antagônicos) apresentam de maneira bastante clara o dilema da 
institucionalização dos direitos. 

A fim de abarcar os principais elementos presentes no Direito, 
defendemos que sua análise deve partir de pelo menos três eixos 
exploratórios: 1) O surgimento do direito; 2) Os processos de sua 
garantia (processos tanto da prática quanto da hermenêutica); e 3) As 
formas de coerção caso os direitos não sejam garantidos. Certamente, 
nem toda a análise se debruçará sobre todos esses eixos, mas é 
fundamental que não se perca de vista esse horizonte metodológico. 

O primeiro eixo volta-se para a compreensão do contexto em que 
determinada demanda foi considerada legítima de aceder como forma 
jurídica. O segundo visa analisar de que forma e em que grau os direitos 
são garantidos e como seus processos de interpretação, mediados 
por trabalhadores, gestores e cidadãos, auxiliam ou dificultam sua 
materialização. Esse componente analítico pode ser subdividido em 
três níveis: 1) do cotidiano das práticas dos serviços de saúde; 2) da 
disputa política no âmbito do Executivo e do Legislativo; e 3) da busca 
na Justiça de uma hermenêutica mais próxima às necessidades sociais. 
Por fim, o terceiro eixo exploratório tem como objetivo identificar 
mecanismos coercitivos e reguladores do Direito, sem os quais ele 
pode existir apenas como ficção, sem nenhuma materialidade.

Políticas de participação na saúde: delineando 
os fundamentos de um problema

O que significa falar em políticas de participação na saúde? Quais 
sentidos e posicionamentos estão implicados nessa interrogação? Que 
relações elas tecem com o problema da democratização?

Para responder a essas perguntas, precisamos reconstruir a trajetória 
de um deslocamento, à primeira vista, sutil. Há alguns anos, o tema da 
participação política tem sido explorado por este grupo de pesquisadores, 

com a preocupação de delinear os significados políticos que as formas 
e estratégias de participação possuem no campo da saúde. O esforço de 
analisar experiências concretas de participação, bem como as práticas 
que têm caracterizado os espaços instituídos para esse fim (conselhos 
e conferências de saúde), nos levaram a problematizar as interfaces e 
interseções desse objeto com as relações institucionais. A mudança de 
foco, cada vez mais próximo do cotidiano e da gestão das organizações, 
foi construindo aos poucos outro problema de pesquisa: o olhar voltava-
se para as políticas de participação vigentes nas relações institucionais 
(GUIZARDI, 2008; GUIZARDI; CAVALCANTI, 2010).

Esse redirecionamento do olhar é tributário de determinada 
compreensão da política. Entendemos que esta não pode ser 
identificada exclusivamente pela sua formalização em instituições 
e atividades reconhecidas em sentido estrito como “políticas”. 
Embora nossas sociedades tenham delimitado um lugar “oficial” 
para a política, este mais a oculta do que a revela, na medida em 
que suspende o problema de como produzimos e instituímos a 
realidade e os modos de organizar, viver e tornar cognoscíveis as 
relações sociais. Nesse sentido, como aponta Lefort (1991), “o político 
revela-se, assim, não no que se nomeia atividade política, mas nesse 
duplo movimento de aparição e ocultação do modo de instituição 
da sociedade” (p.26). O autor fala em aparição entendo-a como a 
visibilidade e os modos de inteligibilidade que certa ordem e unidade 
social possuem, ainda que por meio de suas divisões e demarcações 
imaginárias. Por outro lado, estando a política identificada aos 
partidos, à competição eleitoral e à instância formal de governo, 
ocorre um processo de ocultação dos princípios e dos modos de 
configuração do conjunto social. Segundo o autor, 

[...] trata-se, ao mesmo tempo, de uma mise en sens e uma mise 
en scène. Mise en sens porque o espaço social emerge como espaço 
de inteligibilidade, articulando-se segundo um modo singular de 
discriminação entre real e imaginário, falso e verdadeiro, justo e 
injusto, lícito e proibido, normal e patológico. Mise en scène porque 
esse espaço contém uma quase-representação de si próprio em sua 
constituição aristocrática, monárquica ou despótica, democrática 
ou totalitária (LEFORT, 1991, p.26).
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Nessa “quase-representação de si próprio”, ainda, oculta-se quais 
são os nexos e mediações entre a configuração do conjunto social e as 
experiências de vida de cada um e de todos, atravessadas pelo cotidiano 
das redes e organizações sociais, de suas instituições e práticas. 

Tomemos como ponto de partida para nossa reflexão o período 
moderno das sociedades ocidentais, seguindo a leitura que Lefort 
(1991) realiza sobre Tocqueville a respeito dos paradoxos da democracia 
liberal. De forma perspicaz, Tocqueville vislumbrou novos traços de 
servidão a partir do enigma que a democracia representa: um regime 
que se assenta sobre a contradição de ter constituído historicamente 
um modus operandi do poder, marcado pela formação de um povo 
a quem é atribuída a soberania. A contradição consiste no fato de 
que, enquanto esse poder encarrega-se de responder às necessidades 
socialmente legitimadas em nome desse povo, isola os indivíduos, 
tornando-os estranhos uns aos outros. Tocqueville foi capaz de entrever 
um poder que, imenso e tutelar, passa a encarregar-se dos destinos dos 
cidadãos, propondo prover sua segurança, os critérios de seu julgamento, 
e conduzir os negócios e conflitos, de modo previdente, meticuloso e 
regular, estendendo-se por toda superfície social como uma rede de 
pequenas e difusas regras. Esse arranjo, em contrapartida, orquestra-se 
sem que seja possível identificar a face e o espaço preciso do exercício 
desse poder, já que, na democracia, o lugar do poder torna-se um 
lugar vazio, não possuído completamente pelos governantes, dados os 
dispositivos que institucionalizam o conflito na arena política em que 
oficialmente é posto em cena o jogo democrático (LEFORT, 1991). 
Observemos que, enquanto essa arena é formalmente delimitada em 
um território institucional distante da vida ordinária dos cidadãos, o 
modus operandi do poder se exerce continuamente nas relações sociais. 
Eis um claro exemplo de ocultação.

Em consonância com a intuição de Tocqueville sobre o caráter 
tutelar e difuso desse novo exercício de poder, Foucault discute, em suas 
análises históricas, como, a partir do século XVII, a vida converte-se em 
objeto político por excelência. Reporta-se, dessa forma, a um biopoder, 
um poder afirmativo que se constrói como gestão e governo da vida. A 
partir dessa leitura, se por um lado podemos compreender a afirmação 
de Lefort (1991) de que a democracia se estabelece formalmente por 

uma operação de negatividade, em razão da qual o poder passa a ser 
de ninguém, poder impessoal que não é propriedade de um senhor, 
mas de um lugar institucional; por outro lado, o desaparecimento 
dessa antiga figura de autoridade é intrinsecamente acompanhado pela 
emergência do biopoder. Por seu caráter difuso, os mecanismos que 
o sustentam são paradoxalmente pouco tangíveis e mais presentes na 
capilaridade das ações e relações humanas. 

Assim, enquanto a lei não é incorporada à pessoa daquele que exerce 
o poder, o biopoder espraia-se em uma trama institucional e, a partir 
dela, na vida de homens e mulheres concretos, gerando uma rede de 
alianças entre pessoas com acesso a recursos de poder diferenciados, 
providos por determinada inserção/atribuição político-organizacional. 
Nesse sentido, poderíamos pensar a unidade Estado/sociedade civil, não 
como uma relação entre dois entes, mas a partir das mediações presentes 
em uma rede institucional que se dissolve na superfície social, sendo 
pouco localizável e, todavia, bastante capilar, de tal forma que Estado 
e sociedade civil são menos pontos de partida dessa relação do que 
um efeito da dinâmica produtiva gerada por essa trama institucional. 

Tal análise tem por base um conceito de instituição que não 
deve ser associado diretamente a determinados estabelecimentos ou 
organizações (ainda que sua materialidade seja dependente deles), e 
sim entendido de modo amplo como práticas e identidades sociais, em 
seus diferentes graus de formalização, que nos possibilitam desvendar 
a estruturação das situações políticas. “As instituições não são somente 
um reflexo de necessidades individuais ou sociais. Instituições políticas 
são padrões regularizados de interação, conhecidos, praticados e, em 
geral, reconhecidos e aceitos pelos atores sociais, se bem que não 
necessariamente por eles aprovados” (FREY, 2000, p.231). Nessa 
apreensão, as instituições configuram o campo de forças que regula o 
conflito social, não sendo, portanto, estritamente uma variável de análise, 
uma vez que respondem pela mediação entre as ações e estratégias dos 
atores sociais em situações políticas historicamente determinadas. “Logo, 
são produto de processos políticos de negociação antecedentes, refletem 
as relações de poder existentes e podem ter efeitos decisivos para o 
processo político e seus resultados materiais” (FREY, 2000, p.231). Esse 
conceito-chave “provê teoricamente a ponte entre os agentes humanos 
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que fazem a história, e as circunstâncias sob as quais eles são capazes 
de fazê-lo” (STEINMO; THELEN, apud  LABRA, 1999, p.144).

O conceito de instituição traz, portanto, a questão das relações 
de poder e o modo como estruturam historicamente determinado 
campo de forças na sociedade, o que o torna central à tarefa de 
analisar e refletir sobre o ocultamento da política.  As instituições 
remetem a posições e usos dos recursos de poder e às possibilidades 
de ação abertas e fechadas em função deles, conformando, assim, as 
capacidades dos atores políticos de modificar as próprias configurações 
institucionais vigentes, mediante processos de desinstitucionalização e 
institucionalização. Nesse sentido, as instituições que configuram a 
sociedade significam mais do que estabelecimentos ou organizações: 
elas correspondem às lógicas que funcionam como reguladoras e 
estruturantes das práticas sociais, e que, segundo o grau de formalização 
adotado, podem expressar-se, tanto em leis e normas, como em 
regularidades de comportamentos.

Tendo como referência a noção de biopoder e o conceito de 
instituição apresentado, propomos discutir as políticas de participação 
na saúde, considerando uma questão fulcral da dimensão política 
ocultada pela mise en scene da democracia liberal, qual seja, a relação 
entre a trama institucional e a produção do sujeito, mediada pela 
materialidade das relações de poder nas relações sociais. Apontar 
o problema da constituição do sujeito como referente à trama 
institucional significa compreender a subjetividade como processo 
histórico-social, dissociando-a do senso comum que a apreende como 
questão individual, de personalidade, no máximo remetida a uma 
história ou romance familiar. 

Tal concepção de subjetividade baseia-se na obra de Gilles Deleuze 
e Félix Guattari, a qual busca explorar o fato de que práticas, discursos 
e matérias de expressão diversos são conectados na produção de real, 
forjando, atravessando e decompondo os territórios que organizam 
a experiência humana. Nesse sentido, os processos de subjetivação 
constituem determinadas formas de existir socialmente, sem que 
possamos reduzir a transversalidade dessa produção às unidades 
cognitivas habituais: o indivíduo, a família, o grupo social, a fábrica, 
as organizações ou a nação. 

Em uma direção analítica convergente, a questão da produção 
do sujeito tem relevância estratégica na obra de Foucault.  Em sua 
análise das instituições disciplinares que caracterizam a modernidade, 
o autor apresenta a maneira como a legitimidade do biopoder 
se erige e se organiza em meio à articulação de um estatuto de 
normalidades, a partir do qual os sujeitos julgam a si mesmos e aos 
outros, tendo por referência afirmações normativas decorrentes dos 
saberes científicos autorizados. A trama institucional mostra-se, em 
consequência, diretamente dependente da eficácia com que intervém 
nos processos de subjetivação. Assim, no que concerne à emergência 
do sujeito moderno, o poder não se exerceria como repressão de atos 
e fatos, mas como governo das subjetividades, produção do humano 
concretizada principalmente através dos dispositivos disciplinares. “Mais 
precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta reger a multiplicidade 
dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve 
redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, 
utilizados e, eventualmente, punidos” (FOUCAULT, 2002, p.289).

Desse modo, a modernidade organiza-se com o exercício de um 
poder sobre a vida marcado, tanto pela técnica disciplinar, que, 
“centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o 
corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis ao 
mesmo tempo”; como pela tecnologia biopolítica, em que os “corpos 
são recolocados nos processos biológicos de conjunto” (FOUCAULT, 
2002, p.297). Esses são mecanismos de poder em relação aos quais o 
saber biomédico alça lugar de destaque, revelando-se elemento central 
dos processos em função dos quais indivíduos e população emergem 
como objetos da razão política. Como efeito de sua racionalidade e de 
suas práticas materiais, não apenas o corpo individual, mas o próprio 
“corpo social” passa a ser pensado e organizado em termos médicos. 
Um corpo suscetível a distúrbios e adoecimento, marcado por um 
entendimento orgânico para o qual a condição política da nação é 
inseparável da força e saúde de sua população. Dessa forma, “[...] a 
medicina moderna é uma medicina social que tem por background 
certa tecnologia do corpo social” (FOUCAULT, 1988, p.80). Trata-
se de uma estratégia biopolítica, justamente porque “o controle da 
sociedade pelos indivíduos não se opera simplesmente pela consciência 
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ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no 
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista” (p.80).

Reportando essa construção conceitual ao campo da saúde, o 
problema da participação política pode ser então reformulado como 
um problema atinente às políticas de participação. Uma vez que 
entendemos a política como o movimento de produção de visibilidade 
e ocultação dos modos de instituição de determinada configuração 
social, as interrogações passam a ser: como compreender o paradoxo 
de que a institucionalização de mecanismos de participação no SUS 
tenha sido acompanhada da restrição e focalização da participação? 
Quais são as mediações que intervém na produção desse contexto? 
Como têm-se produzido os sujeitos dessa política de participação? 
Como têm-se produzido os sujeitos da não participação? Quais 
mediações estão implicadas nas experiências que ampliam o processo 
de democratização na saúde? 

Essas são questões que exigem olhar para a trama institucional 
reconhecendo a vigência de certas políticas de participação na saúde 
e buscando seus nexos constitutivos com determinada configuração 
social. De outro modo, a constatação de que a participação apresenta 
limites recorrentes e inúmeros obstáculos poderia impor-se como 
barreira intransponível.

Redes de apoio social na saúde
O que compreendemos por redes de apoio social na saúde? Quais 

os seus impactos nas práticas de integralidade do cuidado? Quais as 
correlações entre as redes e o reconhecimento social dos sujeitos e 
coletivo? Até que ponto as redes de apoio social podem contribuir 
para a democratização no contexto da saúde coletiva? Essas são 
algumas questões norteadoras que vimos trabalhando ao longo dos 
últimos anos (LACERDA, 2010), e que abordaremos neste trabalho. 
Para tanto, faz-se necessário contextualizar a discussão sobre apoio 
social, bem como traçar o percurso que tecemos para analisá-lo a 
partir das redes de apoio.

O apoio social ganhou destaque no meio acadêmico desde a década 
de 70 na literatura internacional, e a partir do final dos anos 90 no 

contexto nacional, por meio de estudos que evidenciaram a importância 
das relações sociais para a saúde dos sujeitos e grupos. Existe atualmente 
uma vasta produção científica sobre o tema na Saúde Coletiva e em 
outras áreas do conhecimento; porém, a nosso ver, os estudos mais 
recentes avançaram pouco em relação às pesquisas da década de 80. 

Ao falarmos de apoio social estamos nos referindo às relações de 
troca que se processam nos vínculos interpessoais e nas redes, com a 
circulação de apoio material, apoio emocional, apoio tangível, entre 
outros. Uma de suas características é ser um processo recíproco 
(COHEN; SYME, 1985), o que não significa que a reciprocidade 
seja do mesmo tipo de apoio, haja vista que os sujeitos podem receber 
apoio emocional, sentindo-se acolhidos, e, em outro momento, retribuir 
com apoio informativo que auxilie outros sujeitos a resolver conflitos 
e tomar decisões. Outra característica sua é a associação entre apoio 
social, sentido de controle na vida e saúde (MINKLER, 1992; VALLA, 
1999;), indicando os seus benefícios a todos os atores envolvidos. 

Ao mapearmos o estado da arte do apoio social (LACERDA, 2010), 
evidenciamos que a maior parte das pesquisas busca, por meio dos 
estudos epidemiológicos, medir o apoio social e seus impactos na saúde, 
analisando-o como uma troca fixa entre quem dá e quem recebe. É 
indiscutível a importância dessa medição; entretanto, restringir-se às 
abordagens quantitativas, muitas vezes com uma leitura estruturalista 
do apoio social, não propicia a compreensão da complexidade das 
trocas que se processam nas interações sociais e na constituição das 
redes de apoio social no cotidiano.

Além disso, o potencial do apoio social nas políticas de promoção 
da saúde (OMS, 1996), nas estratégias e táticas de enfrentamento 
da população, na participação social e nas práticas de integralidade 
do cuidado (LACERDA; VALLA, 2003), aponta para a necessidade 
de ampliar a sua concepção e operacionalização. Faltava, portanto, 
uma discussão teórico-conceitual na literatura nacional e internacional 
que de fato compreendesse o apoio social a partir da dinâmica da 
circulação entre os atores. 

A partir dessas constatações, a nossa proposta é ir além das análises 
quantitativas das características estruturais e funcionais do apoio 
social, e buscar sua reconstrução teórica e metodológica, de modo 
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a aprofundar sua dimensão qualitativa. Tal reconstrução se torna 
possível ao tecermos as relações entre apoio social e o fenômeno da 
dádiva, entendendo-a (ou ao dom7) como um sistema de ação social 
constituído a partir da tripla obrigação de dar, receber e retribuir os 
bens simbólicos e materiais (MAUSS, 1985). 

A teoria da dádiva traz o entendimento crítico sobre como 
funcionam os vínculos sociais no cotidiano da vida e o modo de 
circulação dos bens simbólicos e materiais. Constitui-se como uma 
lógica de funcionamento da vida social, distinta do mercado e do 
Estado, que “permite romper com o modelo dicotômico típico da 
modernidade, pelo qual a sociedade ou seria fruto de uma ação 
planificadora do Estado ou do movimento fluente do mercado” 
(MARTINS, 2005, p.53). A dádiva se pauta em uma visão ética 
e política que, sem negar a necessidade do Estado e do mercado, 
ou ter a pretensão de substituí-los, traduz-se como outro modo da 
constituição da sociabilidade.

A lógica do sistema da dádiva é a da ação social como interação. 
Enquanto ela se processa por meio do modelo triádico composto 
pelos três movimentos da ação social - doação, recepção e retribuição 
-, que interagem entre si e mantém os vínculos com a circulação de 
dons, o mercado e o Estado tendem a interromper ou aprisionar um 
desses movimentos e impedir o circuito dinâmico de trocas. Cabe 
ressaltar que a dádiva se entrecruza com as lógicas de ação estatal e 
mercantil, permeando o campo da saúde. Nos espaços instituídos dos 
serviços públicos de saúde, a circulação da dádiva pode se processar 
por meio da partilha, com relações mais horizontalizadas, ou da 
rivalidade e poder, com relações hierarquizadas.

A partir das reflexões teórico-empíricas, evidenciamos o apoio 
social como uma modalidade de dádiva, a “dádiva-partilha” (CAILLÉ, 
1998), cujas relações são mais horizontalizadas. O entendimento 
do apoio social à luz da Teoria da Dádiva obriga, em um primeiro 
momento, a fazer a desconstrução teórica do apoio como um modelo 
diádico de “dar-receber” ou “dar-retribuir”, restrito a uma troca fixa 
entre o par da relação, no qual tal apoio é tratado como um ato 

7 “Dádiva” e “Dom” são utilizados na literatura como sinônimos.

isolado e descontínuo. Em um segundo momento, deve-se tecer a sua 
reconstrução teórico-metodológica, com a incorporação do modelo 
triádico da dádiva, ou seja, a inclusão do terceiro movimento da ação 
social, que consiste em “dar-receber-retribuir”. Isso também implica 
em analisar o apoio social não mais como uma relação de díade, 
restrita a duas pessoas, mas como uma relação de tríade, na qual se 
incluem os diversos atores envolvidos na circulação dos dons.

A nosso ver, os estudos sobre apoio social e saúde podem avançar 
no campo da Saúde Coletiva ao conceberem o apoio como um modelo 
triádico da ação social (LACERDA, 2010). Limitá-lo ao movimento 
diádico e à relação entre pares é considerá-lo como uma troca simples 
que opera na lógica da equivalência entre o doador e o receptor, e 
na qual os bens passam a ser objetivados e destituídos do seu valor 
simbólico e “a relação entre os homens se torna uma relação entre 
objetos” (SIMMEL, 1964, p. 388). A reciprocidade no apoio social 
envolve trocas dinâmicas, pois, se a lógica fosse a da equivalência ou 
simetria, as relações não se manteriam ao longo do tempo.

O apoio social, na concepção ampliada de dádiva-partilha, fica 
esvaziado de sentido quando analisado como atributo individual, 
mas ganha novo significado ao ser abordado por meio das redes de 
apoio social. Trata-se de redes que se formam no cotidiano, tecidas 
muitas vezes por vínculos de solidariedade e confiança, e por meio 
das quais circulam os bens materiais e simbólicos, tais como apoio 
emocional, apoio informativo, ajuda material, as várias dimensões do 
cuidado, entre outros.

As redes de apoio social são produtoras de saúde e têm como 
pressuposto o benefício que geram aos atores envolvidos, haja vista a 
associação entre apoio social e saúde (COHEN; SYME, 1985, entre 
outros). Nesse sentido, toda rede de apoio é uma rede social, ao 
passo que o contrário não ocorre (LACERDA, 2010), pois podemos 
ter redes sociais que não sejam benéficas e pelas quais o apoio não 
circule. A dádiva por rivalidade, por exemplo, pode circular nas redes 
sociais, mas rompe com as redes de apoio.

Mapear as redes de apoio social que circulam no território é 
um dispositivo importante na busca de alianças e parcerias para 
potencializar a produção do cuidado, a construção social do direito, 
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a ampliação da participação e a atuação intersetorial das equipes 
de saúde. É por meio das ações intersetoriais, que se processam em 
rede, que os trabalhadores dos vários setores podem contribuir com 
seus saberes, linguagens e práticas para fortalecer a ação pública na 
efetivação da saúde como direito de cidadania. 

A constituição dessas redes no cotidiano dos usuários e trabalhadores 
da saúde está diretamente relacionada ao reconhecimento social dos 
sujeitos na esfera da afetividade, do direito ou da solidariedade8. 
Em outras palavras, os trabalhadores e usuários precisam se sentir 
reconhecidos e legitimados como sujeitos de valor, para que possam 
construir os vínculos de confiança, respeito e estima relevantes na 
formação das redes de apoio social.

Ao mesmo tempo em que o reconhecimento recíproco é um 
dispositivo para a formação das redes de apoio social, estas também 
propiciam o reconhecimento dos atores, entrando-se assim em um 
ciclo contínuo de trocas dinâmicas que alimentam os vínculos, as 
redes e o sistema da dádiva (LACERDA, 2010). Desse modo, as 
redes de apoio que se (re)constroem no cotidiano devem ganhar 
visibilidade para os gestores e trabalhadores da saúde, e serem 
pensadas como dispositivos para engendrar novos arranjos de 
sociabilidade que favoreçam a integralidade e propiciem a participação 
de sujeitos e coletivos na luta por reconhecimento e democratização 
do direito à saúde.

Considerações finais
As temáticas da construção social do direito, da participação e 

das redes de apoio social nos remetem às lutas que se processaram 
no campo da Saúde Coletiva no sentido de se rever o modelo de 
saúde-doença e fortalecer a integralidade na atenção e no cuidado. 
Discutir a democratização, entendida como um permanente 
processo de participação e inclusão social, e pensar em novas formas 
de sociabilidade são passos fundamentais para deslocar a visão 
conservadora e restrita da saúde para uma perspectiva ampliada e 
de mobilização social, que a concebe como um direito de cidadania.

8 Estamos aqui nos referindo à teoria do reconhecimento (HONNETH, 2003).

As questões de investigação que norteiam o NEDSS partem 
do reconhecimento de que o processo de democratização das 
relações sociais que orienta o projeto ético do direito à saúde não 
é intrinsecamente coerente com a atual conformação social, o que 
não significa que não esteja em nosso horizonte de possibilidades. 
Dessa forma, o que justifica a iniciativa de organizar um programa 
de estudos em torno dessas três linhas de pesquisa é a necessidade 
de produzir visibilidade para os mecanismos e relações de poder que 
cerceiam e hoje determinam esse horizonte.

Entendemos, assim, que esta proposta de investigação científica 
favorece a interação entre ensino e pesquisa, de modo que o constructo 
teórico-prático sobre democratização e sociabilidade na saúde contribua 
para a qualificação dos trabalhadores do SUS e que sua formação 
crítica gere demandas para alimentar novos projetos e investigações.
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Introducción
El abordaje de las relaciones de asistencia de las personas, 

especialmente en la niñez y en las edades avanzadas, constituye 
un elemento integral del desarrollo social. En los últimos años, la 
organización y provisión de cuidados ha adquirido una creciente 
importancia debido a los cambios demográficos y sociales que afectan 
a la familia (aumento de la esperanza de vida, de la población mayor 
de 75 años, descenso de la fecundidad, reducción del tamaño de las 
familias y mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo). 
El cuidado y quien lo ejerce, para sí o para otros, se relaciona también 
con el ejercicio de derechos y la disminución de desigualdades en las 
políticas públicas (PAUTASSI, 2007). Las investigaciones sobre el 
tema ponen de manifiesto que uno de los resultados no previstos de 
las políticas de cuidado es la constatación de que el mayor peso de 

1 Dra. en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Co-directora del 
proyecto de investigación Cuidados, Salud y Familias en la Ciudad de Buenos Aires con 
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Correo electrónico: lfindling@
arnet.com.ar
2 Dra. en Ciencias Sociales, UBA. Becaria Post-doctoral de CONICET. Integrante del 
proyecto de investigación en el IIGG.
3 Dra. en Ciencias Sociales, UBA. Ex Becaria doctoral de la UBA. Integrante del proyecto 
de investigación en el IIGG. 
4 Lic. en Sociología y Doctoranda en Ciencias Sociales, UBA. Becaria doctoral de CONICET. 
Integrante del proyecto de investigación en el IIGG. 
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las tareas de conciliación familia – trabajo recae sobre las mujeres, lo 
cual refuerza las creencias de que el cuidado intra e intergeneracional 
es una responsabilidad femenina, con la consiguiente disminución del 
compromiso masculino (TORNS MARTIN, 2005).Para superarla 
orientación de la creciente individualización de la familia (BECK-
GERNSHEIM, 1999), el concepto de familia-red (MARTINS, 
2006) incorpora los aspectos simbólicos de los arreglos familiares, 
la dimensión política y cultural de las alianzas y los conflictos, 
subrayando el rol de las redes sociales, la asociación democrática y las 
nociones de reciprocidad, solidaridad, confianza y dádiva. Las redes 
sociales incluyen las experiencias asociativas de familias, vecinos y 
amistades, y se distinguen por su carácter menos visible, complejo 
y regulado, en comparación con las prácticas asociativas de la esfera 
institucional del mercado y el Estado (FONTES; MARTINS, 
2006). Estas interacciones solidarias se desarrollan según la lógica 
de la dádiva o sistema del don, que permite visibilizar una forma de 
organización social caracterizada por la presencia de un sistema de 
intercambios recíprocos que se encuentra promovido por la acción 
de dar- recibir–retribuir determinados bienes que circulan en la vida 
social (MARTINS; CAMPOS, 2006). La perspectiva de la dádiva o 
del don permite comprender las complejas razones de organización 
de los individuos y los grupos sociales. En el sistema del don, la 
obligación colectiva y la libertad individual, el interés y el desinterés, 
la espontaneidad y la no espontaneidad, son motivaciones igualmente 
válidas en la organización de la acción social (MARTINS, 2009).

En el campo del cuidado de la salud, estudiar las redes sociales y 
la dádiva a la luz de estas premisas permite dar visibilidad a diversas 
formas de arreglos familiares que intervienen en la vida cotidiana de 
las familias, facilitando las experiencias de cuidado de las personas 
enfermas o dependientes (LACERDA; PINHEIRO; GUIZARDI, 
2006). Así, el cuidado como interfase de la integralidad, es un 
modo de hacer que se caracteriza por la atención, responsabilidad, 
celo y desvelo hacia las personas (PINHEIRO, 2009). Otro recurso 
válido para analizar la organización del cuidado es el concepto 
de itinerarios terapéuticos, que trata de sondear en las búsquedas, 
decisiones, negociaciones y evaluaciones que las personas efectúan 

durante el proceso de vivir en sus contextos de relaciones sociales. 
Como el cuidado se desarrolla principalmente en la esfera familiar, 
es allí donde se toman las decisiones sobre las estrategias para tratar 
la enfermedad y la búsqueda de cuidado. En las trayectorias del 
cuidado deben tenerse en cuenta, además de la familia, las redes 
de relaciones sociales mediadas por la ella, por el usuario y por los 
servicios de salud (BELLATO; ARAUJO; CASTRO, 2011; LEITE; 
VASCONCELLOS, 2006).

Objetivos y métodos
Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más 

amplio, financiado por la Universidad de Buenos Aires e iniciado 
en 2011, cuyo objetivo es describir los cuidados de salud hacia sí 
mismas y hacia su familia que ejercen las mujeres de la Ciudad de 
Buenos Aires vinculándolos con la provisión de cuidados provenientes 
del ámbito público, el mercado y las organizaciones de la sociedad 
civil. Este trabajo se centró en: a) Identificar formas de organización 
familiar para el cuidado de sus parientes dependientes, b) Indagar 
sobre el proceso de constitución de las redes familiares (decisiones y 
negociaciones, principales integrantes, recursos, bienes y dones que 
circulan en los intercambios y c) Describir la relación entre las redes 
familiares y los servicios de salud.

Mediante un diseño cualitativo y una muestra intencional, se 
entrevistó a 12 mujeres de estratos socioeconómicos medio-bajos (3) 
y medios (9), residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y que hubieran cuidado, por problemas de salud, a algún familiar 
adulto durante los últimos dos años. 

El trabajo de campo tuvo lugar en 2011 en el domicilio de las 
mujeres. Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de las 
entrevistadas y desgrabadas en su totalidad. Para el análisis de los datos 
se construyó una tipología según diferentes formas de organización 
del cuidado familiar teniendo en cuenta: a) el rol que comprende a 
cuidadoras principales, que son aquellas sobre la que recae la mayor 
responsabilidad, y las subsidiarias o secundarias, que apoyan y ayudan 
en las tareas a la cuidadora principal (DELICADO USEROS, 2003) 
y b) las modalidades de convivencia con el familiar dependiente: las 



Integralidade sem fronteirasIntegralidade sem fronteiras114 115

Liliana Findling et al. Las redes del cuidado: lógicas e itinerarios de las mujeres...

entrevistadas que conviven con la persona cuidada, las que residen en 
otro hogar y las que tienen a su familiar en una institución geriátrica. 

Una breve descripción de las entrevistadas indica que la edad 
media de las cuidadoras es de más de 50 años, tienen un nivel 
educativo elevado y se desempeñan en alguna actividad laboral. 
Muchas cuidadoras conviven con sus parejas y, en menor medida, 
con sus hijos, y casi todas cuentan con cobertura de Obra Social 
o medicina privada. La mayoría de los familiares que cuidan las 
entrevistadas son mujeres, tienen 87 años en promedio y cuentan, 
en general, con cobertura estatal de la Obra Social de Jubilados y 
Pensionados (PAMI). 

Cuidadoras principales que conviven con el familiar dependiente 
Estas mujeres que residen con los familiares a los que asisten 

tienen con ellos lazos muy fuertes de afecto, incluso una de ellas 
cuida a una persona con la que no tiene vínculos de parentesco. Una 
cuidadora vive sólo con su madre, otra con su madre y su hermano 
y la tercera con su grupo familiar. En los dos primeros casos las 
mujeres no han formado pareja ni familias y permanecen solteras. 
Los procesos por los cuales las mujeres cuidadoras se quedaron a vivir 
con el familiar dependiente se vinculan con las “no-decisiones”, las 
“decisiones pasivas” y las “unilaterales”, algo que se fue dando sobre 
la marcha (FISHER, 2000). Ana María reflexiona: “Yo me quedé en 
mi casa y seguí en mi casa, pero nadie resolvió que yo me quedara 
a cuidar a mis padres, sí, a lo mejor de motus propio me hice cargo 
yo siempre de ellos”. Este arreglo de vivir juntas, dice Clarisa: “se fue 
dando… nosotros alquilábamos en otro lugar, nos fuimos a vivir a 
otro lugar, y encontramos este lugar para alquilar juntos [...] o sea fue 
decisión de las dos”. La proximidad afectiva y residencial llevaron a 
Clarisa a efectuar un arreglo que las favorece a ambas y la considera 
“una abuela del corazón”. Es, sin dudas, un caso excepcional, pero 
respondería al modelo de familia que propone Martins (2006) como 
la noción de red que supera los límites del parentesco. Gloria define 
el proceso que la llevó a quedar al cuidado de su madre como “un 
mal negocio familiar”, lo que podría indicar cierta disconformidad con 
el hecho de cuidarla. El momento en el que las mujeres asumen el 

cuidado se relaciona con problemas de salud (se quebró la cadera)” o 
del ciclo vital, como la muerte del padre, o la viudez de la madre.

Las entrevistadas de este grupo rechazan la internación en un 
geriátrico porque la oponen al afecto que puedan brindarles en el 
hogar. La noción de retribución está muy presente cuando las mujeres 
explican por qué cuidan: “no hago ni más ni menos que lo que 
hicieron ellos cuando una era chica” (Ana María), relacionándolo 
con una tradición familiar: “en mi familia no hay nadie que haya 
mandado a los padres a los geriátricos”, aunque concluye valorando 
“todos se hicieron cargo del problema”. A pesar de ello, reconoce 
que “cuando yo me vuelva tarada, por favor que me pongan en un 
geriátrico, pero yo por lo menos a mi mamá no la pondría, porque 
no tiene sentido, ¿y yo entonces qué hago?”.

Hay que destacar que el cuidado, si bien implica sacrificio, otorga 
un sentido a la vida de las entrevistadas, como dice Clarisa sobre la 
internación de la persona que cuida: “para mí sería un vacío”, a lo 
cual se agrega la idea de que nadie las cuidará como ellas: “…creo 
que con el amor, con el cariño que yo la tengo [...] no sé si otra 
persona lo va hacer, ¿viste?”.

No obstante, si se vieran obligadas a internar a sus familiares, 
las cuidadoras dicen: “si en algún momento hay que hacerlo me lo 
plantearé para resolverlo operativamente” (Gloria); “No sé, ya en 
última instancia, que no camine más y que esté en una cama como 
un bebé” (Clarisa). Y Ana María recurre a la voz de una vecina que 
le pregunta“¿hasta cuándo?” y ella se responde: “…hasta cuando Dios 
quiera, pero bien, la calidad de vida es muy importante”. Tampoco 
acudirían al geriátrico por “el presupuesto con el que contás o tu red 
social” y por el valor de la “intimidad y soledad”, ya que su madre 
“sigue apreciando y reconociendo su casa” (Gloria). En ocasiones 
aspiran a un geriátrico “top” que supera sus posibilidades económicas.

La red social se compone además de cuidadoras secundarias, aunque 
éstas ocupan lugares muy distantes casi como si fueran “satélites” 
-cuñadas y sobrinas- con excepción de las cuidadoras pagas. Un caso 
paradigmático es el de Gloria que cuenta con la ayuda de su hermano, 
que paga a una cuidadora profesional para reemplazarlo. Otras ayudas 
de familiares se ven disminuidas por problemas de salud padecidos 
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por terceros, por ejemplo Ana María justifica a su hermana por no 
ayudarla dado que a su vez cuida a su marido enfermo. 

Cuando se pregunta a las mujeres qué hace falta para cuidar 
a alguien sobresalen valores simbólicos como la “suma paciencia”, 
“voluntad, ganas, sacrificio, afecto, cariño, amor”. No todo es afecto; 
Ana María expresa las dificultades de la convivencia cuando reconoce: 
“es todo el día que estamos juntas, que nos peleamos, por supuesto, 
nos puteamos, que es lo que tiene que ser”.

Cuidar a una persona dependiente implica, según Gloria que “uno 
tiene un estado de alerta permanente y vibrás en tres frecuencias 
distintas” y que por más que se delegue el cuidado “nunca te 
olvidás”, como una preocupación constante, incluso cuando no se 
está cuidando. Además, siguiendo a Almeida y Pinheiro (2010), 
el cuidado se considera una actividad humana “con un valor 
ético-político que reafirma la vida”, responsabilidad con un fuerte 
imperativo moral. Gloria agrega que muchas de las tareas de cuidado 
las realiza de modo “automático” en sintonía con lo que sucede con 
algunas tareas domésticas que deben repetirse cotidianamente y no 
pueden suspenderse ni postergarse (SEGALEN, 2006). En otro caso, 
la entrevistada comenta: “me sorprendo de las cosas que hago con 
amor…” como si las prácticas de cuidado que realizan superara sus 
propias expectativas de lo que es posible hacer por los demás. 

Cuidadoras principales no convivientes
con el familiar dependiente

Las entrevistadas que responden a esta tipología residen con sus 
parejas o solas. Todas ellas han tenido hijos que se han emancipado 
del hogar. En general, viven a corta distancia del familiar al que 
cuidan: sus madres (3) y un tío abuelo, del cual debieron hacerse 
cargo por accidentes o problemas vasculares que demandaron cirugías 
o por deterioros producto de la edad avanzada. Estas situaciones 
ocasionaron cambios que requirieron la asistencia constante de 
cuidadoras pagas y familiares. 

Estas mujeres no acuerdan con la opción de la internación en un 
geriátrico y desean preservar el hábitat conocido de sus parientes: 
“hasta ahora lo mejor era que alguien viva en la casa con mi mamá 

para conservar su lugar (Noemí)”. Patricia opina igual y agrega: “…
ni siquiera llevarla a mi mamá a la casa de otro, porque ella nunca 
iba a estar cómoda con sus hijos”. La alternativa de un geriátrico 
sólo se piensa en situaciones extremas, a las que esperan no llegar: 
“esas cosas no se me cruzan. Si me viera obligada creo que lucharía 
hasta donde yo pudiera para no internarla” (Celia). Se describen los 
aspectos más perjudiciales de esta solución, un espacio que descuida 
el bienestar psíquico y emocional de las personas y atenta contra su 
autonomía como sujetos: “Se produce una desacomodación témporo-
espacial, y eso es muy tremendo, desconocen los sonidos, los olores; 
hay gente que va a ciegas por su casa y sabe donde están sus cosas, 
y esto es muy tranquilizador para cualquiera” (Noemí).

La decisión por la cual estas mujeres se convirtieron en cuidadoras 
principales no convivientes se debió a dos circunstancias: por un 
lado porque no contaron con otros parientes: “Mi hermana se fue a 
Estados Unidos hace 20 años y no me quedó otra que encargarme 
de mi mamá” (Noemí). La segunda causa es que viven muy cerca de 
sus parientes y son apoderadas de ellos para el cobro de la jubilación 
o pensión. No hubo planificación previa en ese proceso, sino el 
agravamiento de la salud de sus familiares: “La decisión sobre el 
cuidado se dio naturalmente, porque soy la que más cerca estoy de 
la familia [...] primero lo visitaba, luego iba a cobrar la jubilación, 
y después le cortaron la pierna y ahí empecé yo a hacer más cosas” 
(Fabiana), y Patricia que expresa: “yo a mi mamá la tengo a 3 
cuadras, y mis hermanos viven más lejos. Además le manejaba la 
jubilación y algunos pagos…”.

Las entrevistadas se ocupan de múltiples tareas. En primer lugar 
se detallan los aspectos materiales: cobro de jubilación, cuestiones 
administrativas, aporte financiero para el mantenimiento del hogar, 
acompañamiento y trámites médicos, organización y realización de 
tareas domésticas y cuidado directo de su familiar durante los fines 
de semana. Las horas insumidas son difíciles de cuantificar: “por más 
que no viva con mi mamá, le dedico 20 horas ¿serán? La tenés todo 
el tiempo en tu cabeza” (Noemí), y Patricia agrega: “Mentalmente 
las 24 horas del día, al tenerla tan cerca, por ahí voy tres veces en 
el día, y más sábados y domingos”.
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También son fundamentales los recursos simbólicos, tanto afectivos 
como morales, implicados en el cuidado que hacen de esta tarea una 
cadena de favores e intercambios recíprocos propios del sistema de 
dones (MARTINS; CAMPOS, 2006). El amor filial se destaca a la 
hora de desempeñarse como cuidadoras. Fabiana refiere sobre su tío: 
“es mi pariente y lo quiero, no es cualquier persona, es como si fuese 
mi abuelo para mí”, Noemí destaca los excelentes recuerdos sobre su 
propia crianza: “la he admirado mucho, ella para mí fue una super 
madre”, y Celia añade: “es una devolución por todo lo que ella me 
brindó con anterioridad. Te tenés que ocupar de la persona que siempre 
te brindó amor, no la podés dejar abandonada”. La reciprocidad no 
sólo se sostiene en base al afecto sino que implica una obligación: 
retribuir aquello que se recibió. Además del componente afectivo, el 
intercambio generacional permite entrever un mandato cultural hacia el 
cuidado de los mayores por parte de sus hijos (PONCE et al., 2011).

¿Cómo se compone la red de apoyos en las trayectorias del 
cuidado? ¿En quiénes se sostienen estas mujeres? Todas cuentan con 
la ayuda de personal pago que cumple horarios diversos: algunas 
empleadas permanecen pocas horas diarias o semanales debido a 
problemas económicos para afrontar el gasto; otras pueden disponer 
de cuidadoras que permanecen las 24 horas durante los días hábiles 
y sólo una dispone de personal adicional para los fines de semana. 
El pago es compartido por aportes del propio familiar dependiente, 
por las cuidadoras principales y en ocasiones por hermanos. 

La búsqueda de quién se ocupará de sus parientes es tediosa y la 
recomendación de amigos y vecinos u otros familiares es un recurso 
importante. También prevalece la opción de recurrir a la ayuda del 
personal de los servicios de salud: “tuvimos suerte, la primera persona 
que la cuidó fue una que nos recomendó un enfermero de donde mi 
mamá estuvo internada”. Algunas respuestas denotan una relación 
compleja, originada en tensiones de la convivencia, entre el personal 
pago y el familiar, que ocasiona que los cambios de cuidadores pagos 
sean más frecuentes que los deseados. Una carga adicional es la que se 
menciona por tener que ocuparse de sus familiares cuando el personal 
remunerado descansa: “lo de los domingos, se te vuelve una obligación, 
pero sé que Juana (la cuidadora) no puede estar siempre” (Noemí). De 

este modo Noemí no sólo se ocupa de su mamá, también se preocupa 
por la cuidadora mostrando interés y afecto por ella.

Otros integrantes de la red son principalmente los maridos de las 
entrevistadas, que están presentes para apoyar. También se recurre a 
hermanos, hijos, nietos o sobrinos, aunque muchas veces estas ayudas 
no alcanzan o son conflictivas: “somos 6 hermanos, pero sólo cuento 
con 2 que colaboran. Dos de mis hermanos viven afuera y el restante 
siempre tiene algún problema con el auto, o con la mujer o con la 
hija” (Patricia). Celia comenta: “Tengo a mis hijos que son muy 
compañeros míos, uno de ellos vive cerca de mi mamá y a veces 
la va a visitar y trata de suplantarme cuando yo trabajo”. Algunas 
cuidadoras cuentan con amigas y/o vecinas que a veces colaboran 
en alguna tarea: “mi tío tiene una vecina que muchas veces le hace 
las compras” (Fabiana).

Para ser una buena cuidadora se requiere el afecto y la paciencia, 
a los que se agrega el deber ser, la generosidad y el interés por el 
otro: “tengo una cosa moral mía, la cuido pero los domingos lo debo 
hacer porque es el día de la familia,… siento un peso, una cosa ética” 
(Noemí). Además “se necesita tener mínimamente un sexto sentido, 
que tenga el cuidado de las mínimas cosas” (Patricia).

Cuidadoras principales con familiar dependiente
viviendo en instituciones geriátricas

Las opiniones de las entrevistadas sobre las instituciones geriátricas 
son positivas, viéndolas como la mejor alternativa para el cuidado de sus 
familiares que vivían solos y no podían valerse por sí mismos: “me di 
cuenta de que mi papá ya no se acordaba cuánto hacía que había ido 
de cuerpo (Laura: su papá reside hace un año en un geriátrico). En 
ocasiones, el geriátrico ha resultado una opción temporaria para resolver 
las necesidades de atención médica que requieren los familiares con graves 
problemas de salud. Las entrevistadas no se sienten capacitadas para ese 
tipo de asistencia, no tienen la formación necesaria y, consecuentemente, 
prefieren delegar esos cuidados: “mi mamá salió de terapia y fue un error 
mandarla a la casa, no sabíamos cómo resolverlo. Nos recomendaron 
que la lleváramos ahí hasta que se recuperara, y es lo que hicimos, se 
recuperó y decidió volver a su casa” (Elvira). 
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A diferencia de los dos casos citados se halla la experiencia de 
Ester, que tiene a su hermana internada desde hace 40 años debido 
a un retardo mental: “nació así; nunca fue autoválida”. El geriátrico 
reemplaza hoy a una institución psiquiátrica donde su hermana residió 
varios años. Es una institución privada, que Ester se ocupa de pagar, 
debido a su insatisfacción con los geriátricos que ofrece la Obra Social 
pública para los jubilados: “son personas absolutamente dedicadas 
con amor a la profesión, la veo a mi hermanan bien atendida, que 
es lo más importante”. 

La residencia geriátrica suele estar precedida por otras formas de 
organización del cuidado que, ante el incremento de la dependencia, 
dejan de ser efectivas: “él venía cuidado por una señora que iba 
tres horas cuatro veces por semana hasta que el último año sufrió 
una caída” (Laura). Los altos costos económicos que implicaría 
contratar a cuidadores especializados que residan con los familiares 
en el hogar, así como la decisión de las entrevistadas de preservar 
su propia autonomía al no convivir con ellos, son factores que han 
llevado a optar por la institucionalización en forma permanente. Para 
Laura, esa decisión fue facilitada por la intervención de sus amigas, 
su nuera y su terapeuta, que apoyaron esa modalidad, así como de la 
médica que atendió a su padre durante la última internación, quien 
actuó de mediadora a la hora de decidir el ingreso al geriátrico: “La 
doctora que le dio el alta en el sanatorio, le dijo –“ya no ves bien, ya 
no escuchas bien, las piernas no te sostienen mucho, así que ayudá 
a tu hija a conseguir un lugar donde te atiendan de día y de noche 
que es lo que necesitás”.

Los diversos cuidados que se brindan en la institución permiten a 
las entrevistadas vivir con más tranquilidad y menos preocupaciones, 
aún cuando siguen ocupándose de numerosas tareas como obtener 
turnos médicos, acompañar a las consultas, comprar medicamentos, 
vestimenta y elementos de higiene personal, hacer trámites en la Obra 
Social y cobrar la jubilación, además de realizar visitas y llamadas 
telefónicas a sus familiares. Las entrevistadas no delegarían estos 
cuidados, aunque algunas cuentan con una red de apoyo en su entorno 
a quienes pueden recurrir en caso de necesidad: hermanos, hijos, 
nueras, primos, amigas. Ellas se sienten las personas más competentes 

para ocuparse de esas cuestiones y, al mismo tiempo, consideran que 
es su obligación hacerlo por el vínculo que las une a sus familiares: 
“Es que somos los que nos tenemos que ocupar, no vamos a delegar 
eso en los nietos (Elvira). La retribución que las entrevistadas obtienen 
por esos cuidados proviene del reconocimiento de sus parientes, aún 
cuando sienten ciertas deudas con ellas mismas, cuando postergan 
actividades personales en pos de cuidar a otros: “Yo no soy una hija 
abandonadora [...] y mi papá dice que trabajo mucho por la familia” 
(Laura). La posibilidad de delegar en las instituciones las tareas 
“más pesadas” del cuidado, les permite a estas mujeres otro tipo de 
acercamiento con sus familiares. 

En el geriátrico suelen residir otros parientes. Las buenas 
experiencias previas motivan la elección de la institución, así como 
una mayor predisposición a vivir allí por parte del familiar. Ciertas 
normas institucionales, como la flexibilidad en los horarios de visita, 
facilitan la concurrencia de los familiares. En estas experiencias, el 
geriátrico aparece resignificado como un hogar familiar y un espacio 
de reencuentro entre parientes. 

Cuidadoras secundarias con familiar dependiente no conviviente 
Ete grupo de entrevistadas desempeña ese rol cuando sus familiares 

residen con otro integrante de la familia, como Carmen, cuya madre, 
siempre ha vivido con su hermana menor, que es soltera y no tiene 
hijos. Esta modalidad de convivencia entre una madre y una hija 
soltera parece reforzar el papel de la familia en la provisión del cuidado, 
desestimando otras formas de organización, como la institucionalización: 
“mi hermana se niega a una solución de ese tipo, le digo que hay un 
límite, que es su salud” (Carmen). Marité (35 años) cuida, junto a su 
hermana, a su mamá, que vive sola y está parcialmente discapacitada 
a raíz de una cirugía cerebral. Como la hermana trabaja menos horas, 
es la que más se ocupa de apoyar a la madre, pero ambas sostienen 
una relación fraternal muy fuerte: “a mí no se me ocurriría dejarla a 
mi hermana sola con el cuidado de mi mamá y a ella tampoco”. La 
cuidadora secundaria brinda apoyo al familiar y también a la cuidadora 
principal: “a la hora de “los bifes”, está mi hermana básicamente, y yo 
sosteniendo a ella, por carácter transitivo” (Carmen). 
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La red del cuidado se compone, además, por cuidadoras pagas 
que cubren distintos horarios y funciones en el hogar del familiar 
dependiente. La presencia de las cuidadoras pagas adquiere relevancia 
especialmente cuando el cuidador principal que convive con el familiar 
trabaja fuera del hogar o cuando vive sólo. Esta organización, sin 
embargo, no exime de la presencia de las cuidadoras secundarias, que son 
las encargadas de cubrir los horarios vacantes por los demás miembros 
de la red, lo cual puede demandar grandes esfuerzos: “Ahora [cuido a 
mi mamá], desde las 6.30 hasta las 9 todos los días, y a la tarde estoy 
una hora, para que mi hermana venga un poco más tranquila [del 
trabajo]” (Carmen). Y Marité piensa además en el futuro: “Soy joven 
todavía y es conflictivo. Y tengo que trabajar, porque si no mi mamá 
deja de tener la Obra Social” y también debe planificar sus vacaciones 
y salidas con su hermana para no dejar sola a su madre. La cadena 
de reciprocidades comprende a otros familiares, que cuidan y brindan 
apoyo a las cuidadoras secundarias, como el marido de Carmen, que la 
acompaña a la casa de su madre todos los días a las seis de la mañana, 
y sus hijos y una amiga, que visitan a su mamá y pasan algún tiempo 
con ella. Marité cuenta con el apoyo de sus tíos que salen a pasear 
con su mamá y colaboran para pagar a la cuidadora. 

Redes sociales y servicios de salud:
otra trama de las trayectorias del cuidado 

En la organización del cuidado intervienen los servicios de salud 
a los que las familias de las personas cuidadas acuden en búsqueda 
de atención médica. Las demoras en la obtención de turnos, los 
tediosos trámites administrativos que requieren ciertas prestaciones 
y la mala atención que brindan algunos profesionales llevan a veces 
a desestimar el uso de la Obra Social estatal y contratar servicios 
privados: “se murió la médica de cabecera, pusieron una médica que 
no sabe nada de viejos, que no los entiende y es una simple recetadora 
de medicamentos” (Carmen). Adicionalmente, la falta de respuesta 
institucional ante situaciones críticas como los cuidados domiciliarios 
post-operatorios luego de una cirugía compleja, dejan sin apoyo a las 
cuidadoras, que se ven obligadas a ausentarse de sus trabajos para 
ocuparse personalmente de los cuidados que requieren sus familiares. 

El acceso a los servicios de salud privados se solventa con los ingresos 
de las cuidadoras principales y secundarias y con los aportes del familiar 
dependiente. La proximidad de la jubilación de las cuidadoras genera 
grandes incertidumbres para las entrevistadas, que verán reducidos sus 
ingresos y deberán recurrir al sistema de salud público. 

Para la mayoría de las entrevistadas, las instituciones de salud que 
se ocupan de los adultos mayores deberían facilitar la trama burocrática 
y el acceso a los cuidados domiciliarios y formar a los profesionales de 
la salud para poder ponerse en el lugar del otro, reconocerlos como 
semejantes aún con sus diferencias, ser pacientes y saber ignorar el 
mal carácter de los adultos mayores: “Así como vos capacitás gente 
para cuidar niños en los Hospitales Pediátricos, tenés que capacitar 
gente para cuidar viejos, y no lo hay (Carmen); “La Obra Social no 
difunde sus servicios, necesitaría una terapista ocupacional para mi 
mamá, pero todo cuesta mucho averiguarlo” (Noemí). 

Pese a ello, algunas entrevistadas reconocen que en los últimos 
años ha mejorado la atención brindada y creen que “si tenés 
paciencia y vas conociendo los mecanismos adecuados conseguís 
lo que necesitás” (Gloria). 

Consideraciones finales
Las distintas formas de organización analizadas revelan la 

complejidad del fenómeno del cuidado, así como los problemas que 
deben afrontar cotidianamente las familias para brindar cuidado y 
bienestar a las personas dependientes. En todas las redes familiares, 
las mujeres cumplen un rol protagónico en la organización, provisión 
y supervisión del cuidado, tanto en calidad de cuidadoras principales 
como secundarias. 

En los testimonios de las entrevistadas que conviven con sus 
familiares dependientes se evidencian con más fuerza las normas 
éticas y los mandatos culturales que moldean las trayectorias del 
cuidado familiar. Las lealtades de parentesco, la historia de los 
vínculos con las personas cuidadas y los lazos afectivos también 
intervienen como condicionantes y están presentes en todos los 
casos; incluso cuando se recurre a la institucionalización de los 
adultos mayores, las hijas siguen siendo las principales cuidadoras 
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de sus padres. El cuidado no sólo se sostiene en base al afecto y al 
vínculo parental sino que también implica una obligación: retribuir 
aquello que se recibió.

Las entrevistadas que rechazan la institucionalización y optaron 
por contratar personal femenino en el domicilio del familiar destacan 
que mantener el entorno habitual beneficia a la persona cuidada. 
Los testimonios ponen en evidencia las múltiples tareas de cuidado 
que realizan las mujeres, aún cuando no convivan con el familiar y 
cuenten con el apoyo de personal especializado. En ocasiones, el rol 
de cuidadoras principales es asumido en función de determinados 
roles previos que las mujeres ejercían, como por ejemplo, ser las 
apoderadas legales de sus familiares. La sensación de vivir en un estado 
de preocupación permanente es referida por estas mujeres como otro 
indicador de la complejidad del cuidado. Estas percepciones acerca de 
las cargas y el tiempo que insume el cuidado aparecen más atenuadas 
en las entrevistadas que sí conviven con sus parientes dependientes, 
posiblemente porque éstas se encuentran naturalizadas. 

En las experiencias de las cuidadoras secundarias que no conviven 
con sus familiares dependientes se destaca el carácter recíproco de 
los intercambios familiares, así como la importancia de otro tipo de 
sociabilidades (vecinales y de amistades) –también presentes en los 
demás modelos- que, movilizadas por la generosidad y solidaridad, 
participan de la acción de dar-recibir-retribuir implicada en el cuidado.

La trama social del cuidado incluye a los servicios de salud 
que presentan numerosos obstáculos que impiden dar respuesta a 
las necesidades de los adultos mayores. Ante esta situación, varias 
entrevistadas recurren a los servicios privados. Como integrantes de 
los sectores medios y medio bajos urbanos, estas cuidadoras disponen 
de los recursos necesarios para elegir estrategias alternativas de 
cuidado. Las experiencias analizadas dan visibilidad a una situación 
novedosa entre dos generaciones: los de la “tercera edad” cuidan a los 
de la “cuarta”. Los cambios en la perspectiva vital que se avecinan 
presentan grandes incertidumbres para las familias, que seguirán 
siendo un sostén fundamental hasta tanto se estructuren en la 
Argentina políticas públicas integrales que contemplen la situación 
y el cuidado de las personas dependientes.
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Reflexões inquietas sobre a comunicação,
as fronteiras e o cuidado na saúde 

inesita soaRes de aRaúJo1

O convite para participar de um Livro-Seminário que se propõe 
a refletir sobre as fronteiras da integralidade, a partir do olhar da 
comunicação, traz subjacente a oportunidade de fazer um exercício 
intelectual que recupere e articule algumas ideias e questões tratadas 
em outros contextos e formule novas, compartilhando-as, ainda que 
estejam em movimento. Afinal, ideias estão – ou deveriam estar – 
sempre em movimento. É o movimento que nos permite chegar e 
atravessar fronteiras. Aqui estamos, então, a partir de um convite, 
para fazer outro convite: o de divisar e cruzar algumas fronteiras, 
construindo novos horizontes.

Refiro-me à fronteira como um lugar marcado pela interseção 
entre o que se conhece e o que está por se conhecer. Lugar híbrido, 
amalgamado, feito de ideias prontas e indagações, de temores e 
expectativas. Lugar que assinala o início de outro território, ao qual 
nosso olhar buscará atribuir uma conformação, uma significação e 
que mudará para sempre nossa compreensão do mundo. Assim, nosso 
olhar, aquele que trazemos do lado de cá da fronteira, também será 
constituinte deste espaço que se abre à nossa frente.

1 Pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, Laboratório de Pesquisa em Comunicação 
e Saúde (ICICT), doutora em Comunicação e Cultura. Endereço eletrônico: inesita@icict.
fiocruz.br. 
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Fronteiras é um conceito que propicia perceber o mundo como um 
espaço transitivo, marcado pelas ambivalências e suscetível às lutas e 
negociações, portanto suscetível à mudança. Que permite entender o 
mundo do único modo que seria possível para nós aceitar esse mundo, 
como passível de mudanças. Mas também permite compreender certos 
processos de produção dos sentidos do mundo, que por mecanismos 
diversos não são normalmente perceptíveis.

Convidamos você, leitor, para junto conosco, nos fios deste texto 
que aqui se entretecem, divisar e cruzar algumas fronteiras sobre a 
comunicação, em sua relação com a saúde e sua repercussão sobre o 
cuidado. A comunicação, que pode ser vista como um entre-lugar, 
que é a maneira como Homi Bhabha (1998) designa os espaços que 
permitem a redefinição da ideia de sociedade. Em se tratando da 
interface comunicação e saúde, da ideia da relação entre pessoas e 
entre estado e sociedade, no domínio do simbólico. 

Como afirma Fairclough (2001), a mudança envolve formas de 
transgressão e o cruzamento de fronteiras. Se quisermos participar 
ativamente de um processo de mudança social, teremos como desafio 
cruzar fronteiras para divisar outros horizontes e demarcar novos 
territórios. A comunicação é central nesse processo de mudança, 
por dizer respeito ao poder simbólico, o poder de fazer ver e fazer 
crer (BOURDIEU, 1989). Portanto, é fundamental entender que 
comunicação temos e qual a que queremos. Muito se tem escrito 
sobre isto e não vamos aqui repetir. Queremos apenas acrescentar uma 
reflexão às muitas que vêm sendo apresentadas sobre a comunicação 
e saúde nas últimas duas décadas. 

A comunicação e indissociável das relações de poder. Estamos 
falando da dimensão política da comunicação, que não se evidencia 
apenas na sua face mais visível, que é a concentração dos meios de 
produção nas mãos dos grandes grupos econômicos. Essa dimensão 
encontra sua expressão mais contundente – e ao mesmo tempo menos 
perceptível – no seu poder de construir realidades. Queremos destacar 
um aspecto desse modo de olhar que nos parece muito importante 
para a compreensão das relações entre comunicação e cuidado, numa 
perspectiva de fronteira: os processos de nomeação. 

A nomeação, a comunicação e as fronteiras dos sentidos
As coisas existem pelo seu processo de nomeação. As palavras 

produzem aquilo do que se fala. Isto, que já nos ensinavam Foucault e 
outros filósofos da linguagem e do discurso, apresenta grande impacto 
sobre a prática comunicativa e as relações de poder e talvez por isto 
mesmo tenha gerado um fenômeno reverso na linguagem, que é o 
da naturalização das palavras e dos conceitos que são portadoras, 
ocultando seus outros possíveis sentidos. Note-se que quando falamos 
em fenômeno, não estamos remetendo automaticamente para algo no 
plano da natureza. O fenômeno da naturalização é produto da luta 
por hegemonia que se processa incessantemente na sociedade, muito 
fortemente no âmbito da comunicação. 

Este fenômeno, o da naturalização, ocorre na prática comunicativa 
na relação com o outro, ocorre com os conceitos, mas também em 
relação à ideia em si de comunicação, que é o aspecto menos evidente 
e por isto mais preocupante. Em qualquer das possibilidades, estamos 
falando do que propomos chamar de “fronteiras dos sentidos”, um 
tipo de fronteira que permeia todas as outras, porque estabelece 
o espaço intersticial entre no mínimo dois sentidos possíveis para 
o mesmo objeto, a mesma palavra, em geral distintos e por vezes 
opostos. Optar por um ou outro fará toda a diferença em termos 
de constituição da realidade e consequentemente da ação sobre essa 
realidade, principalmente quando esse movimento de um território 
de sentidos para outro ocorre entre um sentido que é histórico, 
contextual, ideológico, para outro que, tendo o mesmo referente, 
passa a ser sincrônico generalizante e aparentemente neutro. Neste 
conjunto de questões é que ganham importância os processos de 
nomeação das pessoas e das coisas.

A nomeação do outro
A nomeação das pessoas pode ser traduzida como atribuição de 

identidade ao outro, seja este outro individual ou coletivo. É através 
deste ato de atribuição e da aceitação / rejeição / manejo estratégico 
dessa identidade que se processa parte das relações de poder na 
comunicação. Quando alguém nomeia ou se dirige a um grupo pessoas 
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como usuários, pacientes, produtores, trabalhadores, índios, povos da 
floresta, excluídos, carentes, cidadãos ou qualquer outra categoria, ele 
está criando um lugar de interlocução para quem recebe a nomeação, 
definindo a priori as regras dessa relação e a cota de poder de cada 
um. A luta política tem aí um importante lócus.

O conceito de “lugar de interlocução” (ARAÚJO, 2006) é, então, 
nevrálgico no entendimento da mediação entre sistemas de nomeação 
e, em decorrência, na configuração das relações comunicativas. A 
nomeação é sempre um processo arbitrário e o reconhecimento dessa 
arbitrariedade é fundamental para a possibilidade de recusa ou manejo 
estratégico da situação, com vistas à mudança dessas relações. Um 
bom exemplo da consciência dos efeitos nefastos das nomeações está 
na fala de Braz de Oliveira França, da etnia Baré que habita o Rio 
Negro, em depoimento a Dominique Buchillet, publicado em Povos 
indígenas do Brasil (2000, p.38-41). 

Concluímos que os povos tinham que passar por esse longo período 
de sofrimento. Mas depois que se reconhecessem, começariam 
então a reconquistar seus direitos originários, agiriam como índios, 
brasileiros, amazonenses, sangabrielenses. [...]. Mesmo assim, se 
alguns dos nossos antepassados nos vissem no estado em que estamos 
e lhes perguntássemos por que eles há 500 anos viviam livres e 
tranquilos, certamente nos responderiam: “Nós não éramos índios!”.

Quando dois interlocutores se encontram, instituem lugares de 
interlocução que até então só existiam virtualmente. Para lá levam 
suas experiências, conhecimentos, leituras, modos de estar no mundo, 
levam o lugar que ocupam no mundo. É com este acervo que cada 
um constrói suas estratégias de apropriação desse mundo. Quando, 
numa relação previamente desigual, um dos polos tem o direito de 
nomear o outro, todo este acervo do polo nomeado é desconsiderado 
ou, na melhor das hipóteses tratado como algo a ser descartado, 
superado em favor da visão de mundo do interlocutor que nomeia. 
Estamos pensando aqui particularmente nas situações de atenção 
à saúde, que envolvem diretamente situações de cuidado. Quando 
alguém que, no lugar onde mora é chefe ou mãe de família, tem uma 

ocupação que define seu lugar no mundo e é reconhecido por ela, 
procura atendimento de saúde, aquela identidade desaparece, porque 
essa pessoa passa a ser um “paciente”, um “usuário do SUS”, ganha 
um prontuário que além de um número tem apenas seu histórico 
médico. Ele é nomeado pelo polo de mais poder e aquela nomeação 
estabelece qual seu lugar de interlocução com o segurança, o atendente, 
o enfermeiro, o médico. Esse lugar de interlocução não tem nada a 
haver com integralidade, nada a haver com equidade, e tudo a haver 
com o cuidado, para o bem ou para o mal.

Falar de lugar de interlocução é falar de fronteira, pois este é um 
lugar fronteiriço e como tal negociável e é a possibilidade de sua 
negociação que em boa medida determinará as possibilidades de que 
a prática comunicativa seja um elemento que ratifica o status quo 
ou que favorece a mudança.

A nomeação da comunicação
Pela naturalização, as fronteiras são tênues, mas por vezes difíceis 

de transpor, seja pelo efeito hegemônico de modelos teóricos que 
orientam nosso olhar e configuram nossa prática, seja pelo mecanismo 
taxonômico. Ambos, de forma solidária, afirmam alguns conceitos e 
ocultam outros, configurando assim as realidades.

Queremos aqui chamar atenção, particularmente, para o modo 
como o conceito de comunicação é configurado no campo da 
saúde. Não vamos retomar as recorrentes críticas ao modelo de base 
transferencial e informacional de Shannon & Weaver, que situa a 
comunicação como uma relação linear, unidirecional e fechada entre 
emissor e receptor. Nem vamos repisar sobre a relação automática 
e causal entre comunicação e desenvolvimento. Queremos destacar, 
nesse conjunto de ideias que caracterizam predominantemente a 
comunicação que temos na saúde, apenas a dimensão instrumental 
que permeia todas suas políticas e práticas. Nossa hipótese é que essa 
dimensão instrumental, acentuada hoje pela visão tecnológica estreita, 
que oculta – portanto nega – seu caráter processual e suas outras 
dimensões, como a epistemológica, teórico-metodológica e política, 
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exerce um papel mantenedor daquilo que vimos propondo chamar 
de “comunicação negligenciada”.2

Alguns exemplos podem dar mais concretude ao que afirmamos. 
Primeiro, o vazio da Comunicação nas taxonomias das bases de 
dados da saúde. Qualquer tentativa de busca nessas bases, utilizando 
o descritor Comunicação (ou Comunicação e Saúde, em todas 
suas variâncias), vai encontrar uma dessas possibilidades: 1) não 
há retorno; 2) retorno de certo número de trabalhos fortemente 
caracterizados pelo uso do conceito em problemas médicos de fala 
e de expressão ou associado à noção de “falar bem em público”; 
3) um grupo de trabalhos, bem menor, abordando a relação dos 
médicos e enfermeiros com seus pacientes, numa nítida visão 
instrumental da comunicação (comunicação como técnica). Todos 
conhecem a importância, no campo científico, dos trabalhos de 
revisão sistemática e eles são importantes, entre outras razões, por 
configurarem um campo conceitual e de questões. Se considerarmos 
a premissa anterior de que as palavras constituem os objetos de que 
falam, os sistemas taxonômicos são perpetuadores da visão mutilada 
da comunicação, seja pelo silêncio, seja por enfocar unicamente sua 
dimensão instrumental-tecnológica.3

Um segundo exemplo diz respeito à rigorosa ausência da comunicação 
como indicador de negligenciamento de doenças ou como um dos 
determinantes sociais da saúde. Como defendemos antes (ARAÚJO, 
2011a; 2011b; ARAÚJO; DE LAVOR; AGUIAR, 2012), o acesso à 
comunicação, em sua dupla dimensão de informação e possibilidade 
de expressão, é produto e é fator de agravamento do negligenciamento, 
devendo, portanto ser incluído entre seus indicadores. Por outro lado, 
não se pode conceber que a caracterização dos determinantes sociais da 

2 Temos apresentado essa proposta conceitual em seminários e congressos, até então associada 
à discussão sobre as doenças negligenciadas. Ver Araújo (2011ª; 2011b) e Araújo, De Lavor 
e Aguiar (2012).
3 Recentemente nos deparamos com problemas relativos a isto no Programa de Pós-Graduação 
em Informação e Comunicação em Saúde, por ocasião da apresentação de sua primeira 
leva de dissertações defendidas, que incluíram sempre as palavras chaves Informação ou 
Comunicação em/e Saúde. Não havia como indexá-las! Os sistemas de indexação da saúde 
não têm esses descritores.

saúde exclua sistematicamente a dimensão simbólica, consequentemente 
a comunicação do elenco dos fatores associados às iniquidades em 
saúde. O direito à comunicação é inerente ao direito á saúde, entre 
outras razões, porque a comunicação é inerente à saúde. 

Podemos falar de outras evidências desse silenciamento: o ID SUS 
também fecha os olhos para a comunicação. Há uma parafernália de 
indicadores, que recobrem quase todos os campos possíveis da vida 
das pessoas. Mas não tem comunicação: a presença ou ausência de 
comunicação, ou sua natureza e qualidade não são consideradas, por 
isto não são avaliadas. Também poderíamos citar um curso para 
autoaprendizagem, produzido por pesquisadores da Escola de Saúde 
Pública da Universidade de Michigan, apoiado pela OMS/OPAS e 
distribuído pela Universidade Aberta do SUS/Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde/MS, que se propõe a ensinar 
medir as desigualdades sociais.4 O curso nos parece muito bom mas... 
a comunicação ficou de fora, mais uma vez.

Voltando a nossa hipótese: se a comunicação é vista predominantemente 
como um instrumento a serviço das áreas produtoras de conhecimento, 
seria lógico não incluí-la como um indicador, um determinante, ou 
um fator produtor de desigualdades/iniquidades. No reverso da moeda, 
sua ausência desse universo conceitual que constrói realidades e gera 
políticas de intervenção não só perpetua sua condição instrumental 
como, perversamente, oculta um elemento central das nossas realidades 
na saúde coletiva, dificultando ou mesmo impedindo que a comunicação 
possa efetivamente ser fator de mudança e não de consolidação das 
estruturas iníquas de dominação. 

(In)visibilidade e cuidado
A invisibilidade (de pessoas, sentidos, conceitos, temáticas etc.) 

e seu reverso, a visibilidade, estão inextricavelmente ligados a essa 
discussão anterior. Queremos, agora, vinculá-la mais diretamente à 
discussão sobre o cuidado.

Vivemos hoje num mundo em que somos de certa forma e em 
certa medida reféns dos dispositivos de informação e comunicação que 

4 “Medindo Desigualdades em Saúde”. Instrutores: John Lynch & Sam Harper.
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O Outro é citado, mencionado, emoldurado, iluminado, encaixado na 
estratégia da imagem / contraimagem de um esclarecimento serial. A 
narrativa e a política cultural da diferença tornam-se o círculo fechado 
da interpretação. O Outro perde seu poder de significar, de negar, 
de iniciar seu desejo histórico, de estabelecer seu próprio discurso 
institucional e oposicional. (BHABHA, 1998, p.59). 

Por outro lado, a visibilidade dos nomeados nem sempre é positiva, 
muitas vezes deslizando para o território das discriminações, do estigma, 
do preconceito ou – o que é pior – da indiferença. É a mirada indiferente 
que produz a invisibilidade, mesmo para os que já são nomeados, que 
passam a integrar a “comunidade dos que publicamente desaparecem” 
(COSTA, 2004, p.118). Quando pensamos em termos das regiões do 
país mais distantes dos centros do poder político, podemos ter noção 
de o quanto essa invisibilidade está associada à importância econômica 
de seus habitantes. O fenômeno do negligenciamento na saúde encontra 
aí sua principal explicação: as doenças negligenciadas são as doenças 
que atingem as populações com menos importância na economia do 
país, por isto não interessam à indústria farmacêutica, seus problemas 
não recebem o devido investimento em pesquisas e não há políticas 
suficientes e adequadas às suas especificidades.

O contrário de negligência é cuidado, que está, assim, vinculado 
à questão da visibilidade (DE LAVOR, 2011). Mas a visibilidade, 
por tudo o que procuramos argumentar, não é um valor em si, 
tem que ser equilibrada por um modo de entender a saúde e o 
direito à saúde a partir dos princípios balizadores do SUS. Na 
prática comunicativa, ressaltamos particularmente a equidade e a 
integralidade que, por uma relação orgânica, não vão ocorrer se 
não houver descentralização (de recursos, de meios de produção e 
circulação), que possibilita a participação. A participação é a única 
forma pela qual os indivíduos e grupos podem sair da sua condição 
passiva de nomeados e conquistarem o direito de serem agentes de 
sua presença pública, que inclui o direito à voz e à circulação do seu 
próprio entendimento do mundo e de si mesmos. 

A continuarem as coisas como se apresentam atualmente, os que 
são nomeados, continuarão numa condição de desigualdade política, 

são, também, de visibilidade. Um mundo que supervaloriza a imagem 
e que exige que, para adquirirem existência reconhecida, as pessoas 
sejam de algum modo partícipes desses dispositivos, como agentes ou 
como objetos. Aqui tanto se podem incluir os aparatos tecnológicos da 
informação e comunicação, como as bases de dados da saúde. Uns e 
outros e outros mais definem quem e o que estará visível e quem será 
esquecido, portanto negligenciado. Em outras palavras, “os indivíduos 
passam a ser levados em consideração a partir do momento em que 
se produzem informações a seu respeito” (Araújo, De Lavôr e Aguiar, 
op.cit.)5, ou que têm acesso aos meios de produção e circulação de suas 
ideias e propostas, produzindo assim sua própria visibilidade.

E aí temos pelo menos duas possibilidades distintas: ou somos 
agentes de nossa presença pública, ou somos “falados”, mediados por 
outros agentes. Até a um tempo atrás poderíamos incluir aqui os 
“esquecidos”, aqueles que caíram na vala comum dos que não estão 
em nenhum lugar, não estão nas bases de dados, não são nomeados, 
por isso não são incluídos em nenhuma política, não recebem nenhum 
tipo de cuidado. Mas hoje, no Brasil, há um esforço de reconhecimento 
de todas as pessoas e uma luta em curso por sua nomeação. Assim, 
ascenderam à existência pública, por exemplo, os moradores de rua, 
os transexuais, os aprisionados, os “miseráveis” – aqueles que estão 
abaixo da linha da pobreza, grupos de pessoas que nunca “existiram” 
e que agora podem, por fim, serem incluídos entre os “falados”, os 
nomeados, que têm sua identidade e imagem construída por terceiros.

Mas, se ser nomeado confere existência, podemos problematizar 
que existência é esta. Por um lado, a nomeação não confere voz, 
condição mínima para que os atores sociais se tornem atores políticos, 
agindo sobre sua própria condição. Pelo contrário, podemos entender 
como Bhabha procura mostrar, que a nomeação é uma 

[...] estratégia de contenção onde o Outro texto continua sempre sendo 
o horizonte exegético da diferença, nunca o agente ativo da articulação. 

5 Essa discussão sobre a (in)visibilidade como problema de comunicação e de saúde está sendo 
desenvolvida por Adriano de Lavor Moreira, em sua pesquisa de doutorado, no Programa 
de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS/Icict/Fiocruz), sob 
nossa orientação.
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que as práticas atuais de comunicação só fazem acentuar, por apenas 
proverem – e sempre de forma negligente, sem equidade – um fluxo 
da fala autorizada para os que não têm a oportunidade e os meios 
de se fazerem ouvir e levar em consideração.

Esta situação não se resolve sem uma mudança nas práticas 
centralizadoras da nossa sociedade e da comunicação. Não se resolve 
sem uma efetiva perspectiva de integralidade, que na comunicação 
tem que ser traduzida por uma compreensão da comunicação 
multidimensional, em rede, multicêntrica6. Uma prática comunicativa 
que permita às pessoas acesso às informações, mas também 
desenvolverem suas próprias estratégias de visibilidade e, a partir 
de uma definição mais favorável dos seus lugares de interlocução, 
pressionarem os poderes públicos para o reconhecimento e uma maior 
autonomia nas ações que lhes dizem respeito. 

Como se vê, a noção e a possibilidade de cuidado estão enredadas 
nos fios de uma trama na qual a dimensão simbólica se apresenta 
de forma proeminente. Sabemos que essa dimensão não esgota 
absolutamente todas as questões, apenas desejamos ressaltar um 
aspecto que ainda tem sido pouco desenvolvido. 

Fronteira
Fizemos aqui um breve percurso aportando reflexões que chamamos 

de inquietas, não só porque configuram um cenário com mais 
problemas do que respostas, problemas que muitas vezes escapam na 
nossa governabilidade e respostas que ainda estão num plano muito 
abstrato, mas por serem elas mesmas, as questões, ainda incipientes. 

Estas reflexões e inquietações só farão sentido nos contextos 
particulares de quem as lê, serão fios entretecidos com outros fios, 
a maioria deles inimaginável por nós e que formarão caminhos por 
onde muitas outras ideias se movimentarão.

Héctor Schmucler, sociólogo e semiólogo argentino, um dos 
eminentes pensadores latino-americanos da comunicação, em 

6 Remeto-me aqui à observação de Michel Serres de que a palavra Centro vem do grego 
Kêntron, no latim centão, poema feito de pedaços de várias fontes, declamado nas praças 
públicas. Ou por cento, pano feito de pedaços remendados (SERRES, 1992, p.50).

uma conferência proferida em 2010, na Colômbia, afirmou que, 
para a América Latina, neste momento, havia duas palavras-
chaves: oportunidades e pendências. A hora seria de aproveitar as 
oportunidades e enfrentar as pendências. E nos disse: História é a 
senha para rever pendências.

Pensando nisto com referência às nossas realidades específicas, 
poderíamos nos perguntar: qual o papel dos trabalhadores da 
comunicação e saúde, neste momento em que vivemos, no país, 
sim, mas particularmente nas regiões afastadas do poder político e 
econômico, regiões tão negligenciadas pelas políticas públicas? As 
respostas sem dúvida devem ser construídas, mas poderíamos incluir 
nelas evidenciar, valorizar e dar concretude à dimensão política 
da comunicação; criar estratégias que permitam a amplificação e 
a circulação dos múltiplos sentidos; resgatar o que foi ocultado, 
evidenciar outras vozes e outros saberes; apontar o que é discriminado, 
estigmatizado, silenciado, negligenciado.

Em alguns lugares, particularmente onde as situações de fronteira 
se exacerbam tudo está por se fazer. O horizonte está aberto, o 
desafio é construir o novo. Mas, não podemos nos iludir muito. 
O paradigma hegemônico da comunicação, com seus modelos com 
vocação tão centrípeta, não nos subjaz, ele nos penetra. Portanto, a 
luta não é contra ele, mas a partir dele. E quanto mais conhecermos 
sua natureza, manhas e artimanhas, mais saberemos como atravessar a 
fronteira para outras possibilidades mais de acordo com a comunicação 
e a saúde que queremos.

Fronteira, do modo como concebemos e quisemos mostrar, é um 
eixo possível de compreensão da realidade teórica e social. Nossa 
intenção, ao escrever um texto pensando no tema das fronteiras, 
para um seminário que transcorre no Acre, um lugar tão distante 
dos centros do poder neste país, é a expectativa que ali esteja o 
começo de mais um texto, mais uma leitura, mais um gesto, mais 
uma iniciativa. A expectativa de que o que pensamos e escrevemos 
contenha a semente do que não pensamos e não escrevemos. De 
que as vozes que se manifestaram neste texto estimulem a expressão 
de outras. Este texto é só um ponto de partida, poderíamos dizer... 
um texto-fronteira, lembrando a frase de Heidegger citada por Homi 
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Bhabha, em O Local da Cultura: “Uma fronteira não é o ponto onde 
algo termina, mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o 
ponto a partir do qual algo começa a se fazer presente” (1998, p.19).

Oportunidades e pendências. Este Seminário sobre a Integralidade 
na Saúde – e eu diria também na Comunicação – é um convite 
a todos nós, um convite e uma oportunidade para cruzarmos 
fronteiras e construirmos juntos um novo território, revendo antigas 
pendências a partir uma história local tão rica de lutas contra a 
injustiça e as desigualdades.
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O mundo da Amazônia e o diálogo
entre culturas na prática médica

junto aos povos da floresta 

RodRigo P. silveiRa1

Roseni PinheiRo2

Na coletânea do XI Seminário Integralidade, escrevemos sobre o 
diálogo entre culturas com base nas proposições do filósofo, sinólogo 
e crítico da modernidade François Jullien, cujas análises se fazem a 
partir da relação entre as noções de universal, uniforme e comum.3 Em 
nosso texto (SILVEIRA; PINHEIRO, 2011), situamos a biomedicina 
como paradigma que orienta a prática médica no ocidente, inserindo-
se na perspectiva de universal trabalhada por Jullien, pois se pretende 
generalizante e uniforme nas mais diversas culturas. A noção de 
comum situa o diálogo entre culturas no campo da política, já que 
não se refere ao semelhante ou ao frequente, mas ressalta seu caráter 
relacional, de compartilhamento e negociação, o “lugar da partilha”. 
O comum assegura a “comunicação” através das diferenças, assume 
a forma de um “justo centro” – a igual distância dos participantes, 
numa relação recíproca e reversível entre eles (JULLIEN, 2009).

A opção por nos aprofundarmos na análise sobre o diálogo entre 
culturas no campo da medicina se deu pelo trabalho junto a uma 

1 Médico de Família e Comunidade; professor assistente da Universidade Federal do Acre; 
doutorando em Saúde Coletiva pelo IMS/UERJ. Endereço eletrônico: ropsilveira@gmail.com
2 Pós-Doutorado em Direito pelo Núcleo de Direitos Humanos da PUC-RIO em parceria 
com Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (UNIPMN, Itália). 
Doutora em Saúde Coletiva; professora adjunta no IMS-UERJ; coordenadora do Grupo de 
Pesquisa CNPq Lappis. Endereço eletrônico: rosenisaude@uol.com.br
3 Para maior aprofundamento, ler Jullien (2009). 
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realidade na qual essa relação está sempre presente: o mundo da 
Amazônia. Nesse caso, a biomedicina está sempre em contato com 
as concepções e práticas populares da região, com forte influência 
da cultura indígena, no que se designa como “medicina tradicional” 
(BUCHILET, 1991a). 

Neste ensaio, mergulhamos na análise desse mundo, entendendo-o 
a partir da noção trabalhada pela filósofa política Hannah Arendt, 
do mundo como um artifício construído pelo homem e que media 
suas relações com outros homens (ARENDT, 1997). Sendo assim, 
abrangem-se os sentidos que atribuímos a esse mundo e a maneira 
como foram eles construídos, constituindo nosso imaginário acerca do 
que nos rodeia, muito embora estejam em constante transformação. 
Incluímos nesta análise aspectos gerais da história da região e 
da problemática atual que a envolve, e focalizamos os desafios 
das políticas de saúde, para, então, trazermos os elementos que 
caracterizam o diálogo entre a biomedicina e a medicina tradicional 
com base em alguns exemplos, com especial atenção às concepções 
e práticas da população indígena. Desta vez, incorporamos outro 
elemento para caracterizar o diálogo entre culturas: a noção de 
intermedicalidade (LANGDON, 2004). 

A importância de estudar e escrever sobre a Amazônia, as políticas 
para a região e as práticas que nela se inserem, está na possibilidade 
de entender como as experiências junto à população da floresta podem 
influenciar os modos de ver e viver a medicina na região, ou seja, 
os valores e as atitudes dos médicos que lidam ou lidarão com essa 
população. Tal entendimento é particularmente importante para as 
ações de formação nos âmbitos da graduação e da pós-graduação em 
Medicina, por embasar a necessidade de vivências nesse cenário, de 
modo a trabalhar competências para lidar com a diversidade cultural 
com base numa perspectiva dialógica. Dessa forma, dão-se visibilidade 
e reconhecimento às práticas locais. 

Amazônia: do paraíso perdido 
à última fronteira de desenvolvimento 

Quando se fala da Amazônia, logo nos remetemos a representações 
afetivas de duas vertentes: ou aquele imenso santuário verde intocado, 

em cuja preservação se depositam as esperanças de salvação do 
planeta – um “eldorado ameaçado”; ou um local inóspito, de difícil 
convívio, cujas condições naturais ameaçam a sobrevivência humana 
– um verdadeiro “inferno verde” (THÉRY, 2005). Essa visão já 
era presente em escritos de Euclides da Cunha do início do século 
passado, na coleção de textos hoje intitulada Um Paraíso Perdido 
(CUNHA, 2003a). A floresta era igualmente retratada nas descrições 
de expedições realizadas por equipes de médicos e outros cientistas, 
como as de Alexandre Rodrigues Ferreira, que estudou as plantas 
medicinais no século XVIII (PÔRTO, 2008), e, mais recentemente, 
a de Carlos Chagas, já no século passado.

Como afirma Leandro Tocantins em prefácio de Um Paraíso 
Perdido, Euclides da Cunha repetiu na Amazônia, em 1903, o que 
fez em Os sertões, clamando, acusando e estigmatizando o drama 
de brasileiros nos locais de vida mais difícil. O autor descreve com 
eloquência e riqueza de detalhes a realidade de uma “terra que, para 
ser bem compreendida, requer o trato permanente de uma vida inteira”. 
Já naquela época, Euclides da Cunha refletia sobre a relação entre 
o meio ambiente e as pessoas que habitavam as regiões ribeirinhas, 
constatando que “o homem ainda é um intruso impertinente, sem ser 
esperado nem querido – quando a natureza ainda estava arrumando 
o seu vasto e luxuoso salão” (CUNHA, 2003a, p.22 e 274).

Nas descrições históricas da Amazônia, há que se destacar a 
característica romântica de se referir à relação entre os rios caudalosos 
e a floresta imponente, deixando claro esse domínio próprio da 
natureza sobre o homem, como inicialmente em Alexandre Rodrigues 
Ferreira (2008):

As margens dos rios que tenho navegado, todas são bordadas de 
inúmeras árvores e arbustos aquáticos, o morotó, o molongó, [...] 
a sumaumeira e outras. Servem-lhes de guias, que as equilibram, 
infinitos cipós [...] que se entrelaçam uns com outros, parecendo 
todos, quando estão floridos, outros tantos festões pendentes, que 
aos olhos do espectador atento oferecem perspectivas mui pitorescas. 

4 Falas de Euclides da Cunha comentadas no prefácio de Leandro Tocantins para Um 
Paraíso Perdido. 
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E, posteriormente, em Euclides da Cunha (2003a, p.53):
Era a flora salvando a terra numa luta onde vislumbra uma inteligência 
singular: aqui enfileirando as aningas de folhas rijas, rebrilhantes e 
agudas à feição de lanças, em estacadas unidas para o combate das 
águas; além, estendendo diante das correntezas refertas de sedimentos 
os reteários e os filtros das canaranas e dos aturizais; por toda a 
banda, alongando e retorcendo os tentáculos flexíveis dos mangues 
em urdiduras inextricáveis, em cujas malhas infinitas o lodo quase 
diluído vai transmudando-se em solo resistente; inventando depois a 
anomalia dos arbustos-cipós e ajustando sobre tudo aquilo os longos 
traços de união dos galhos estirados das apuiranas e dos juquiris – 
até acravar-se no primeiro firme, que se vai construindo um alto 
miritizeiro, abrindo no azul os seus enormes leques sussurrantes 
e prenunciando a floresta que vem logo após, impressionadora e 
majestosa, destruindo de repente toda a monotonia daquela imensidade 
nivelada com as frondes das samaúmas, altas e redondas, a ondearem 
nos sem-fins das paisagens como se fossem colinas... 

Assim como a relação entre os rios e a floresta, os autores descrevem 
também o clima quente e úmido próprio da região, as enchentes, 
as friagens e outras intempéries características da floresta tropical. 
A partir dessas descrições, temos ideia de como historicamente a 
Amazônia é representada enquanto mundo para o homem que adentra 
seu território. A floresta e suas particularidades ambientais podem 
até ser consideradas fenômenos naturais, mas suas representações, tal 
como descritas, são construídas pelo homem e mediadas pela sua 
cultura. Essa noção é importante para sua apropriação crítica e para 
o desenvolvimento da responsabilidade com esse mundo pelas pessoas 
mais jovens a partir da educação (ARENDT, 2009). 

Mais do que as características ambientais, é interessante notar na 
reconstituição desse mundo a característica do povoamento da área 
ribeirinha e do interior da floresta (“centro”) em busca de matérias 
primas – principalmente o látex –, e as relações de exploração por 
que passaram esses povos, retratando a constituição histórica desse 
“outro” a que nos referimos. 

O povoamento da região partiu do encontro de povos indígenas 
que já habitavam o local – tendo migrado das terras do sul ou do leste 

como resultado da expansão do povoamento nessas regiões, ou ainda 
de outros países, como o Peru e a Colômbia – com os colonizadores 
que foram se instalando seguindo os cursos dos rios. “O homem, em 
vez de senhorear a terra, escravizava-se ao rio. O povoamento não se 
expandia: estirava-se” (CUNHA, 2003a, p. 169). Nesses encontros, 
é descrito o fenômeno das correrias, expedições organizadas pelos 
patrões dos seringais com homens armados, que avançavam sobre os 
indígenas causando matança e apresamento. Assim, escravizavam-se 
muitos homens para o trabalho com a seringa e o caucho5, e, via de 
regra, capturavam-se mulheres e crianças (WOLFF, 1999). 

Nesse processo de povoamento, vale destacar os movimentos 
migratórios induzidos do nordeste para a Amazônia, com a grande 
seca do final do século XIX e início do século XX, fenômeno que se 
repetiu posteriormente na década de 40, durante a Segunda Grande 
Guerra, com o recrutamento de soldados da borracha. Ambos os 
movimentos tiveram como objetivo a obtenção de mão de obra para 
a extração do látex. 

Enquanto nas grandes cidades, como Manaus e Belém, ostentava-se 
a riqueza advinda do extrativismo, a realidade no interior da floresta 
era bem diferente. Euclides da Cunha descreve em detalhes o processo 
acontecido no fim do século XIX, comprovando a exploração a que 
se submeteu o seringueiro, que, segundo o escritor, “trabalhava para 
escravizar-se” (CUNHA, 2003b). 

O sertanejo saía do Ceará já devedor de uma importante quantia 
que recebia para a viagem de barco e para sua preparação visando 
ao futuro ofício como seringueiro. Ao chegar ao seringal, recebia 
novo empréstimo, referente aos utensílios que adquiria, tais como 
bacias, boias, terçados (facões) e rifles, além dos de uso doméstico. O 
trabalhador iniciava seu trabalho devendo uma quantia já impagável, 
e ainda era obrigado a comprar seus mantimentos no armazém de seu 
senhorio. Não havia quantidade de látex colhido que pagasse sua dívida. 
“Os regulamentos dos seringais são a esse propósito dolorosamente 
expressivos. Lendo-os, vê-se o renascer de um feudalismo acalcanhado 

5 “Caucho” se refere à árvore Castilloa elastica, que produz uma grande quantidade de látex. 
A técnica de extração para retirada total da seiva é o corte da árvore (WOLFF, 1999).
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e bronco” (CUNHA, 2003b, p. 31). A descrição termina quase numa 
sentença, proclamando o trabalho escravo oculto em meio à floresta:

É natura l que, ao f im de a lguns anos, o freguês esteja 
irremediavelmente perdido. A sua dívida avulta ameaçadoramente: 
três, quatro, cinco, dez contos, às vezes, que não pagará nunca. 
Queda, então, na mórbida impassividade de um felá desprotegido, 
dobrando toda a cerviz à servidão completa. O ‘regulamento’ é 
impiedoso: qualquer freguês ou aviado não poderá retirar-se sem que 
liquide todas as transações comerciais [...] (CUNHA, 2003b, p.31). 

Os demais povos da floresta, notadamente a população indígena, 
eram encarados por Alexandre Rodrigues Ferreira (2008) e outros 
autores (LIMA; POZZOBOM, 2005) sob uma perspectiva 
evolucionista tipicamente darwiniana, numa espécie de sobrevivência 
por seleção natural. Vê-se, a partir daí, a vida cotidiana do ribeirinho e 
dos povos da floresta de forma geral com importante carga dramática. 

Com o declínio do ciclo da borracha, houve importante diminuição 
do fluxo econômico na região, resultando num processo de acomodação 
das relações sociais no interior da Amazônia, com movimento 
migratório inevitável para a periferia das cidades e permanência 
de alguns grupos nas regiões ribeirinhas de maneira esparsa. A 
população indígena acabou por se aproximar da sociedade como 
um todo, tanto pela relativização, devido à falta de credibilidade do 
determinismo evolucionista, quanto pelos movimentos por eles próprios 
implementados, de luta por cidadania e demarcação das terras, bem 
como por sua inserção, mesmo que fragilizada, na economia local 
(LIMA; POZZOBOM, 2005).

Ainda que tenha havido um novo e fugaz ciclo da borracha na 
década de 40, como mencionado anteriormente, a região só teve 
nova inserção na economia nacional com os incentivos às fronteiras 
agropecuárias de orientação Sul-Norte com base no desmatamento 
da floresta. Esse movimento impactou principalmente o sul do Pará, 
o norte do Mato Grosso e o estado de Rondônia, resultando em 
grandes áreas de desmatamento e na criação de uma zona de tensão 
que envolve a pressão pela expansão dessas fronteiras e a resistência 
de base ambientalista (THÉRY, 2005).

Embora ainda seja hegemônica a perspectiva desenvolvimentista 
com base na cultura agropecuária, atualmente, já se reconhece a 
importância da preservação da floresta, o que se reflete na implantação 
de projetos de desenvolvimento sustentável. Théry (2005) chama a 
atenção para que se deixem de lado as abordagens afetivas sobre a 
Amazônia, que a consideram ou como “inferno verde” ou como 
“eldorado ameaçado”, e que se configure sua situação no cenário 
nacional no que se refere às políticas públicas e à importância humana 
e econômica frente aos desafios que se apresentam. 

O que chamamos de Amazônia Legal representa a manifestação 
do mais extenso bioma do país, abrangendo 59% do seu território. 
Essa designação foi estabelecida em lei datada de 1966 para estabelecer 
políticas específicas para a região (VIANA et al., 2007). Trata-se da 
maior bacia hidrográfica e da área de maior biodiversidade do mundo. 
Lá, vivem mais de 20 milhões de pessoas (12,3 % da população 
nacional), sendo 30% no interior da floresta (BRASIL, 2011a). Sua 
densidade demográfica é de apenas 4,2 habitantes por km2, enquanto 
a do Brasil é de 20 hab/km2. 

Segundo Théry (2005), a Amazônia é a grande reserva de espaço 
do país, sendo praticamente a última fronteira de migração e expansão. 
Seu PIB representa apenas 5% do total brasileiro, resultado de uma 
hierarquia de lugares para a implantação de empresas, que se instalam 
onde há maior rentabilidade e lucratividade (VIANA et al., 2007). 

Théry (2005) estudou os efeitos das mudanças ocorridas a partir da 
década de 60 com as correntes migratórias vindas de outras regiões. A 
abertura de rodovias e as melhorias nas hidrovias e telecomunicações 
têm mudado econômica e estrategicamente a situação da Amazônia. 
As políticas públicas específicas para a região realizadas no final 
da década de 90 e início dos anos 2000 privilegiaram claramente 
a perspectiva desenvolvimentista. O sul e o leste da região já estão 
incorporados ao projeto econômico nacional, com destaque para a 
agropecuária, enquanto o norte e o oeste ainda são espaços de reserva. 
“A velha Amazônia dos rios, no centro da bacia, continua ignorada 
pelas políticas públicas” (Théry, 2005, p. 43). Destacam-se a incipiência 
e a ausência de efetividade das políticas sociais para a região, o que 
deixa a população que vive na floresta em situação de invisibilidade. 
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Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, é essencial que 
esse contingente seja reconhecido e que haja investimento na sua 
permanência na região, já que sua cultura ecológica, ou seja, o tipo 
de relação com o local, tem grau de sustentabilidade6 maior do que 
o dos imigrantes recentes (LIMA; POZZOBOM, 2005). Para isso, 
as políticas de saúde e educação devem alcançar a região ribeirinha 
e adaptar-se às necessidades de sua população. 

A partir dessa preocupação, continuamos na tentativa de 
caracterização do mundo da Amazônia, propondo uma questão 
específica da área da saúde: como estão as políticas e a pratica 
médica na região? 

Os desafios do SUS na Amazônia 
Viana e seus colaboradores (2007) estudaram as políticas de 

saúde para a Amazônia Legal na primeira metade da última década, 
abordando especificamente a regionalização. Os autores ressaltam 
que esse aspecto tem sido tratado no contexto do SUS, no âmbito 
intraestadual, não incorporando uma lógica territorial mais abrangente 
que responda, por exemplo, às necessidades de uma área com as 
especificidades da Amazônia Legal. O que resulta desse fato é a 
fragmentação das políticas, com iniciativas esporádicas de abordagens 
das áreas menos favorecidas, como a região ribeirinha. Um exemplo 
disso foi o Plano de Saúde da Região Norte (Planorte), lançado em 
1999, que não logrou êxito por dificuldades em sua implantação.

Considerando essa perspectiva, as ações de saúde implantadas na 
Amazônia representam não mais do que políticas nacionais adaptadas 
à região, de três formas distintas: a) com recorte positivo para a 
Amazônia (incentivo à pesquisa, financiamento da Estratégia Saúde 
da Família, financiamento de ações contra endemias); b) com grande 
repercussão na Amazônia (financiamento de hospitais de pequeno 
porte, saúde indígena, região de fronteiras); e c) com prioridade 
para a Amazônia (apoio técnico aos estados, capacitação e fixação 
de profissionais) (VIANA et al., 2007). As políticas de saúde da 

6 Entende-se por sustentabilidade a capacidade de uma dada população de ocupar determinada 
área e explorar seus recursos naturais sem ameaçá-la (LIMA; POZZOBOM, 2005)

Amazônia pouco obedecem a uma perspectiva regional na lógica 
territorial, pois não há realmente uma política própria da região.

Concordando com esse ponto de vista, Oliveira (2005) advertiu 
sobre as desigualdades na distribuição da rede de serviços e recursos 
financeiros entre a Amazônia Legal e as demais regiões do país. Ele 
exemplifica a questão com a Estratégia de Saúde da Família, que 
segue a mesma lógica normativa para todo o país, não levando em 
conta a complexidade de interiorização dos profissionais de saúde 
nos municípios de pequeno porte, onde não há recursos humanos 
necessários e a geografia local dificulta o acesso aos serviços.

Ainda que se considere avançado o processo de gestão do SUS no 
que diz respeito à engenharia institucional construída nos últimos 
anos, é importante ressaltar que esse processo de indução não deu 
conta de contribuir para criar estratégias de constituição da política 
de saúde que fossem adaptadas à realidade de cada região. A lógica 
normativa dos programas, na maioria das vezes, é única, e não 
possibilitou em seu escopo uma flexibilização que incorporasse as 
características epidemiológicas, sociais e econômicas de cada região. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 115)

O sistema de saúde na Amazônia Legal é eminentemente público 
(78%). As principais estratégias de atenção às populações que habitam 
a floresta são a Estratégia de Saúde da Família, por municípios, e a 
Atenção à Saúde Indígena, antes organizada pela Funasa, e agora no 
âmbito do Ministério da Saúde, ambas em uma lógica não diferente do 
cenário nacional. As unidades hospitalares se concentram nas cidades 
acima de 200 mil habitantes, apenas 30,9% da população da região 
(OLIVEIRA, 2005). O índice de leitos é de 1,86 para cada 1000 
habitantes, número abaixo do índice preconizado pelo Ministério 
da Saúde (de 2,5 a 3 leitos por 1000 habitantes). Em relação aos 
pequenos municípios, 19% contam com apenas um posto de saúde 
e 30 deles não possuem nenhuma unidade de saúde (MOTA, 2005). 

As diferenças existentes no cenário amazônico para estratégias de 
atenção primária ainda não respondem adequadamente aos grandes 
desafios que se apresentam. Um exemplo é a atuação dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) em longos trechos ribeirinhos, onde 
a população vive numa distribuição esparsa. Apesar da tentativa de 
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diminuir a relação de ACS por famílias, ainda persistem dificuldades 
logísticas do trabalho no dia a dia, já que o único meio de acesso às 
residências é fluvial. Ampliando a visão para a atuação da equipe como 
um todo, permanecem dificuldades tanto no acesso das famílias a 
uma Unidade de Saúde, quanto na atuação dos profissionais em visitas 
domiciliares e ações no território. Mota (2005) afirma que grande parte 
das equipes de Saúde da Família funcionam sem o profissional médico.

Em relação à saúde indígena, a partir de 1999 foram constituídos 
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que, em tese, 
funcionariam com lógica própria, considerando as especificidades 
culturais dessa população, na chamada “atenção diferenciada”. 
Inicialmente, foram celebrados convênios entre a Funasa e outras 
instituições, principalmente ONGs com inserção na questão indígena, 
para a formação dos DSEI. Apesar de algumas experiências exitosas, 
esse modelo sofreu com problemas estruturais, como as dificuldades 
de financiamento e constituição das equipes. Além disso, o modelo 
adotado pouco avançou no diálogo entre culturas, muitas vezes 
representando um aumento da medicalização desses povos, o que 
contribuiu para a aculturação e as dificuldades em manter práticas 
de cuidado próprias (PÉREZ GIL, 2007). 

As desigualdades em relação ao sul e sudeste do país são 
expressivas, desde os indicadores de morbimortalidade até a 
baixa concentração de profissionais, principalmente médicos, e de 
instituições formadoras na área da saúde. Soma-se a isso a dificuldade 
em fixar médicos na região, principalmente nos municípios do 
interior, junto às populações ribeirinhas. 

A relação de médicos por habitantes na região Norte é a menor 
do Brasil, com 0,82 médicos/1000 habitantes, enquanto a relação no 
total do país é de 1,38, e, no sudeste, 2,35 médicos/1000 habitantes. 
Na região, 65,5% dos médicos são de outros estados e 79,6% moram 
na capital, percentuais maiores que os do Brasil, respectivamente 
31,5% e 62% (CFM, 2005). 

Os dados mostram que ainda existem desigualdades marcantes na 
quantidade de médicos nas regiões do país, e que grande parte deles 
não é natural dos locais onde trabalha, tendendo a permanecer nas 
capitais, o que contribui para a dificuldade de fixação no interior.

Uma parte dos municípios da Amazônia não conta com 
profissionais médicos. Essa necessidade é muitas vezes suprida com 
a contratação temporária ilegal de médicos estrangeiros sem CRM. 
Outra característica da região é a participação de profissionais das 
forças armadas nos municípios de fronteira, por vezes única opção 
de atenção à saúde dessas populações.

Em 2004, foi lançado o Plano Saúde Amazônia (BRASIL, 2004), 
no contexto da implantação pelo Governo Federal do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia. O plano é fruto das 
atividades desenvolvidas por um grupo de trabalho composto por 
representantes de todas as secretarias estaduais, além da Funasa e 
Anvisa. Ele é estruturado a partir de seis macroeixos:

�� Educação e trabalho em saúde;

�� Saúde indígena e outras populações em situação de 
vulnerabilidade;

�� Gestão descentralizada e participativa;

�� Atenção à saúde;

�� Ciência, tecnologia e inovação;

�� Vigilância em saúde.

Dentre os objetivos principais do programa, figuram a ampliação 
da qualificação do acesso ao SUS; a promoção da interiorização dos 
profissionais de saúde, com processo de educação permanente; a 
adequação da estratégia da Saúde da Família às especificidades regionais, 
sobretudo no que diz respeito às dificuldades de deslocamento, dispersão 
populacional e grandes distâncias; e, finalmente, a revisão do modelo 
de gestão da atenção à saúde indígena (BRASIL, 2004). 

Como se observa nesses objetivos, o Programa Saúde na Amazônia 
se propôs a enfrentar os principais problemas existentes no sistema de 
saúde na região; porém, sua inserção junto ao cotidiano do trabalho 
em saúde ainda é bastante incipiente, demandando maior mobilização 
de gestores, profissionais e usuários em torno dessas ações, além 
de dispositivos efetivos de financiamento que contemplem essas 
necessidades regionais. 

Fazendo um pequeno balanço dos 20 anos de SUS no contexto 
da Amazônia, permanecem ainda grandes desafios, dentre os quais a 
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lógica territorial própria da região, com grandes distâncias geográficas, 
dificuldades de acesso, isolamento, diversidade populacional e 
desigualdades sociais. Também estão envolvidas questões da área 
da gestão do trabalho, como a alta rotatividade dos profissionais 
e sua dificuldade de fixação. Além disso, é importante ressaltar as 
dificuldades de diálogo entre a medicina ocidental (biomedicina) e as 
concepções e práticas locais, também chamadas de medicina tradicional 
(BUCHILETT, 1991a), objeto que assume centralidade neste projeto. 

Não obstante, é preciso salientar que a capilaridade que o SUS 
alcançou após a expansão da Estratégia de Saúde da Família, ao 
aproximar as ações de saúde do cotidiano de vida da população, vem 
possibilitando a emergência de experiências inovadoras que favorecem 
a ocorrência desse diálogo entre culturas.

O diálogo entre culturas na perspectiva da intermedicalidade 
A prática médica na Amazônia coloca em contato duas 

culturas: a biomedicina7 e a medicina tradicional. As concepções 
e práticas desta estão presentes nos itinerários terapêuticos das 
pessoas, principalmente na região ribeirinha, onde as dificuldades 
geográficas e a forte expressão cultural condicionam os processos 
de busca por cuidado e as práticas de cura (BUCHILLET, 1991b). 
As representações sobre a doença são expressas nas experiências de 
adoecimento, e as práticas de cura são principalmente por meio de 
plantas medicinais e de rituais, como rezas e xamanismo.

Buchillet (1991b), referindo-se às concepções e práticas dos povos 
da floresta amazônica, chama a atenção para a descontinuidade entre 
as duas racionalidades, assentada nas diferenças entre as perspectivas 
“empírico-racional” e “mágico-religiosa”, que as caracterizariam 
respectivamente. Ressalta, ainda, que, embora essa dicotomia 
oriente o pensamento de médicos e outros profissionais de saúde em 
relação à medicina tradicional, ela não corresponde estritamente às 
formas de apreensão das relações entre saúde e doença no cotidiano 
daquela população. Existem evidências de que certas representações 

7 A racionalidade científica moderna aplicável à área médica é nesse texto traduzida no 
termo biomedicina. Para maior compreensão ver Camargo Jr. (1997). 

e práticas constituem um embrião de uma racionalidade científica, 
o qual poderia ser melhor aproveitado, como os saberes botânicos 
e a farmacopeia indígena.

Langdon (2004) chama a atenção para o fato de que essa relação 
não envolve somente duas entidades autolimitadas e bem definidas, 
mas é permeada por relações assimétricas de poder e determinadas 
também por forças políticas e econômicas. De fato, essa interação 
tem sido marcada pela hegemonia da biomedicina, pois, além de 
corresponder à lógica da prática e formação médicas, é base para um 
sistema que envolve outras estruturas de poder na sociedade. Essa 
relação é determinante nas práticas realizadas na Amazônia, tornando-
as pouco eficientes e distantes da realidade da população ribeirinha.

O autor afirma que as práticas ocorrem em cenários interculturais e 
interétnicos, mas advoga que o conceito de intermedicalidade seria mais 
adequado, pois abrange “os discursos e apropriações de conhecimento, 
aos processos de hegemonia locais e globais, às negociações 
interculturais e à produção de medicinas híbridas” (LANGDON, 
2004, p.48). Nessa perspectiva, no espaço da intermedicalidade, a 
prática está sempre em constante negociação e construção.

Quando nos referimos à intermedicalidade, falamos da zona de 
contato entre as tradições médicas – no caso, a biomedicina e a 
medicina tradicional –, nas quais há uma assimetria política, com 
relações de poder, resistência e fusão de conhecimentos (FOLLÉR, 
2004). O produto disso é a emergência de novos modelos (“práticas 
híbridas”) que refletem essa tensão, que se manifesta em alguns dos 
aspectos analisados abaixo.

No campo das concepções sobre saúde e doença, cabe marcar 
algumas distinções da biomedicina. Buchillet (1991b) afirma que, nas 
sociedades não ocidentais, a doença não é pensada isolada da pessoa em 
sua singularidade pessoal e social, fora de seu contexto. Dessa forma,

não somente as conjunturas específicas (pessoais, históricas, etc.) [...] 
presidem a aparição de uma doença, como também as representações 
do mundo natural e das forças que o regem, as representações da 
pessoa e, por fim, as modalidades de relação entre mundo humano, 
mundo natural e mundo sobrenatural. Toda interpretação de doença 
é, assim, imediatamente inscrita na totalidade de seu quadro sócio-
cultural de referência (p. 25).
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A ocorrência de uma doença normalmente suscita perguntas por 
quem a experiencia, como: “por que eu?”, “por que agora?”, “como?”, 
“o que ou quem?” (BUCHILLET, 1991b). A biomedicina se ocupa 
principalmente das duas últimas, deixando à margem as explicações que 
fogem à sua governabilidade. O problema é que o sofrimento transcende 
a capacidade de resposta centrada na doença, própria da biomedicina. 

Na Amazônia, a medicina tradicional praticada por rezadeiras, 
curandeiros e pajés abrange também questões relativas à experiência 
de adoecimento e aos tipos de explicação anteriormente citados, 
do “por que eu?” e “por que agora?”, tendo a possibilidade de dar 
respostas diferenciadas àquela população. Segundo Buchillet (1991b), 
na Amazônia, predomina um tipo de representação sobre causalidade 
que a autora qualifica de “personalística”, referindo-se à atribuição 
da doença a agentes exteriores humanos e não humanos (feitiçaria, 
espíritos, fantasmas, divindades, etc.), e que se contrapõe às causas 
naturalísticas (frio, calor, humores, etc..), próprias das sociedades 
orientais. As causas costumam estar descoladas dos sintomas e, nessa 
concepção, são mais importantes que os processos patológicos. A 
ocorrência da doença pode estar relacionada também a comportamentos 
socialmente desviantes ou à infração de regras culturais. 

Uma diferença importante nas concepções relacionadas às 
causas e ao processo do adoecimento em relação à biomedicina é 
o autodiagnóstico presente nas sociedades tradicionais, o que tem 
importância na escolha da terapêutica. Os pacientes e suas famílias 
são agentes ativos na busca por tratamento, “manipulando de 
maneira eclética todos os recursos e todas as alternativas terapêuticas 
disponíveis (medicina caseira a base de plantas, xamanismo, culto 
dos santos, medicina ocidental, etc.)” (BUCHILLET, 1991b, p. 34). 
Na prática médica ocidental, (biomedicina), o paciente geralmente 
é passivo, limitando-se a apresentar as queixas, e logo se submete a 
um interrogatório dirigido na tentativa de enquadrá-las em alguma 
entidade nosológica naturalizada e padronizada universalmente.

Nas sociedades tradicionais, como nas populações ribeirinhas da 
Amazônia, de fato, há esse ecletismo na busca pela cura, incluindo, 
é claro, práticas próprias da biomedicina; porém, em grande medida, 
esta é utilizada dentro de padrões culturais próprios. As populações 

indígenas, por exemplo, costumam utilizar medicamentos seguindo 
suas concepções sobre as substâncias de poder curativo, inclusive 
incorporando-os em rituais xamânicos, o que revela postura ativa na 
relação com outras culturas (PÉREZ GIL, 2007). De certa forma, a 
biomedicina também incorpora à sua lógica outros tipos de prática, 
como a leitura das plantas medicinais pelo aspecto farmacêutico, 
cujos efeitos se devem unicamente a suas propriedades bioquímicas. 
Contudo, ainda segundo a autora, a biomedicina “se recusa a permitir 
que as fronteiras entre ela e outros sistemas se façam fluidas” (p. 50). 

As práticas da medicina tradicional de maior notoriedade na 
Amazônia são o uso das plantas medicinais, o xamanismo e a atuação 
de rezadeiras, curandeiros e parteiras tradicionais. Os rituais muitas 
vezes são semelhantes, mediados por um artefato (objeto ou planta), 
rezas, danças ou defumação. Muitos desses rituais derivaram das 
práticas de cura indígenas, chamadas genericamente de pajelança.

No passado, principalmente pela ausência de médicos e outros 
profissionais de saúde, essas práticas eram disseminadas inclusive 
nas grandes cidades. Nos primórdios do século XX, a “pajelança” 
alcançou as cidades, e muito do que se conhece hoje como “reza” 
deriva dessas práticas culturais indígenas (FIGUEIREDO, 2003).

Nas primeiras décadas do século passado, os representantes “oficiais” 
da medicina ocidental imprimiram uma perseguição à prática da 
pajelança nas cidades da Amazônia, envolvendo instituições como 
o Governo, a polícia e, notadamente, a imprensa. Embora atuasse 
principalmente em favor da repressão aos curandeiros, a imprensa 
da época tinha um papel de “mediação de certo diálogo cultural”, 
o que transparece na citação abaixo:

Ter o beneplácito científico significava ganhar o status de verdade 
incontestável, justamente porque o método curativo teria, assim, 
obedecido a um teste ou a uma prova das leis científicas. Dentro 
desse critério, a pajelança jamais poderia ser pensada como uma 
ciência da saúde. Algumas vezes, no entanto, atribuía-se a ela a 
categoria de ciência. Isso ocorria nas próprias colunas de jornais, nas 
quais eram estampadas as notícias de diligências policiais às sessões 
de cura dos pajés. A ciência dos médicos, intelectuais e cientistas 
estava lado a lado, por várias vezes imbricada, com a ‘ciência do 
pajé’. (Figueiredo 2003, p. 282)
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Embora a medicina tradicional ainda esteja presente de uma 
forma geral, seu uso tem diminuído ao longo das últimas décadas. 
Na região ribeirinha, porém, ela ainda constitui importante recurso 
de busca por cuidado. Santos (2000), em pesquisa sobre a medicina 
tradicional nos rios da Amazônia, aponta que, na calha do rio Negro, 
o povo em geral busca primeiro um rezador ou benzedor, chegando 
a incomodar as autoridades de saúde locais (representantes oficiais 
da biomedicina). Já no rio Purus, essa busca parece ser mediada pela 
concepção do tipo de doença, sendo a reza a principal alternativa em 
caso de “doenças do espírito”. O autor também observou, corroborando 
achados de outras pesquisas, que as comunidades com maior grau 
de aculturação utilizam mais as plantas medicinais, com maior 
conhecimento entre as espécies, enquanto nos povos mais isolados 
predominam as práticas xamânicas. 

Entre as populações indígenas, especif icamente, há uma 
heterogeneidade grande entre os povos. Entre os que possuem forte 
organização, preocupada com a manutenção da identidade cultural, 
as práticas de xamanismo e uso de plantas foram revalorizadas, 
embora as biomédicas já sejam correntes e não diminuam por causa 
disso. Entre os povos menos organizados, as práticas biomédicas já 
ocorrem, mas a busca por “remédios de farmácia” é feita sem critério 
e controle, com certa resistência a sua utilização. O xamanismo e o 
uso de plantas medicinais ainda são os principais recursos terapêuticos 
buscados, o que se justifica pela a proximidade dos costumes e sistema 
de pensamento entre a população e os pajés (PÉREZ GIL, 2007). 

Em geral, o uso de plantas medicinais é bastante difundido na 
Amazônia, e, segundo Santos (2000), representa um “ponto de encontro 
entre permanências e rupturas culturais”. Além de estar presente nas 
populações tradicionais, a prática se manteve e se modificou com as 
trocas interétnicas e com práticas vindas tanto da medicina popular 
europeia no processo de colonização brasileira, quanto de hábitos de 
tradições africanas trazidas com a migração nordestina. 

Já no século XVIII, Alexandre Rodrigues Ferreira sinalizava essas 
trocas, produzindo durante sua expedição um verdadeiro compêndio 
das moléstias da região. Nele, indicava uma variedade de plantas 
medicinais, apontando o tratamento com recursos locais e aquele 

realizado ou indicado nos tratados europeus à época, também com forte 
presença da fitoterapia (FERREIRA, 2008). Dadas as trocas culturais 
ocorridas, o tratamento com plantas medicinais, como é realizado, hoje, 
não é exatamente uma prática “nativa”, mas o resultado de diversos 
encontros promovidos pelos movimentos de colonização, miscigenação 
e sincretismo próprios da história da Amazônia. Dessa forma:

 […] as populações, acostumadas a enfrentar, com seus próprios 
recursos, enfermidades que às vezes desconheciam, criaram novas 
técnicas de uso, descobrindo novas finalidades para as plantas que 
já conheciam, a partir dos dados recém-incluídos no seu dia a dia. 
Os saberes amazônicos, sistematizados em seus diversos matizes – 
indígenas e caboclos, seringueiros, madeireiros, pescadores, colonos, 
garimpeiros, balateiros, regatões, etc. – consolidaram-se em suas 
práticas, destacando-se o uso dos ‘remédios do mato’ como um de 
seus traços culturais mais marcantes (SANTOS, 2000). 

Ainda segundo Santos (2000), a utilização atual das plantas 
medicinais tem na noção de “remédio” uma questão central de sua 
prática. E um remédio pode ser feito, não apenas de uma parte 
de uma planta, mas de uma mistura de várias espécies diferentes 
(“lambedores”), ou mesmo incluir outros elementos do cotidiano, como 
penas de animais, pedras e até combustíveis. Para o autor, o processo 
de construção dessa tradição, tal como apresentada atualmente, é 
fruto de saberes oriundos de diferentes culturas, num sincretismo 
que inclui práticas ancestrais e que não uniformizam os métodos de 
cura. “Quando os grupos inventam ou reinventam uma tradição, 
estão estabelecendo uma relação concreta de continuidade em relação 
a algum dado concreto de seu cotidiano” (SANTOS, 2000, p. 929). 

Embora reconheça a existência de espaços de troca, o autor 
expressa sua preocupação com a valorização da biomedicina entre os 
mais jovens em detrimento dos saberes tradicionais. Preocupa-se, não 
porque a cultura médica ocidental não deva ser valorizada, mas pelo 
risco de se perderem saberes e práticas ancestrais, já que eles têm na 
oralidade e na confiança em sua eficácia o seu modo de transmissão 
de geração para geração. 

Exemplificamos o diálogo na perspectiva da intermedicalidade, 
ressaltando seus dilemas, trazendo um caso sobre a tuberculose em 
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povos indígenas, a qual hoje representa um dos maiores problemas de 
saúde pública nessa população. As características culturais dos povos 
indígenas, sua cosmologia e suas representações sobre o adoecimento, 
assim como o modo como os profissionais de saúde lidam com 
essas questões, podem ser determinantes no processo de cuidado. A 
descrição de Luciano (2006) das concepções do povo Baniwa sobre 
a tuberculose ilustra de maneira clara essa problemática. Pela riqueza 
de sua narrativa, optamos por reproduzi-la integralmente, de maneira 
que o leitor possa fazer uma interpretação direta:

Há uma doença muito comum entre os Baniwa – manheim –, que 
é o resultado da ingestão de um veneno secreto que alguns pajés 
ou pessoas dominam de forma não revelada e que, segundo os 
Baniwa, é adquirido de maneira mística e ritualística em uma das 
serras sagradas do território Baniwa. O veneno é letal para quem 
não é especialista no assunto, o que é muito difícil de ser devido 
à variedade dos tipos de veneno. As pessoas costumam usá-lo para 
matar seus inimigos e escolhem a melhor maneira de fazê-lo, ou 
seja, de forma instantânea ou de forma lenta e gradual. Ocorre que 
os sintomas da doença para os Baniwa são exatamente os mesmos 
da tuberculose e, para agravar ainda mais, está comprovado que 
entre eles o índice de tuberculose é muito alto. Resulta daí que 
quando uma pessoa é acometida pela tuberculose e a doença avança, 
logo se diz que é manheim e começa uma longa luta em busca de 
cura. Como ela não vem rápida, geralmente a família resolve, sob 
pressão, levar o paciente ao hospital, onde é detectada a tuberculose 
e iniciado o tratamento de oito meses a base de medicamentos. 
Passsados alguns dias, o paciente começa a melhorar e sai do hospital 
para continuar com os cuidados em casa. Na maioria dos casos, o 
tratamento é imediatamente interrompido, pois o paciente acha que 
já encontrou a cura, ou seja, os seus pajés conseguiram vencer a 
batalha pela cura. Meses depois, a doença volta e o paciente justifica 
que a perseguição dos inimigos continua, já que lhe deram outra 
dose do veneno e, por isso, não há como os médicos e os remédios 
curarem a doença de forma definitiva (p. 176). 

Em sua interpretação desse exemplo, o autor aponta que, mesmo 
com a busca do tratamento num hospital pelos indígenas, isto é, a 
utilização da medicina ocidental, suas concepções de adoecimento 

não mudam. Para o paciente e sua família, a doença continua sendo 
manhein, e não tuberculose. Destaca-se então o conflito que os índios 
vivem em relação à saúde, entre o tradicional e o ocidental.

Entre os Xavantes, algo semelhante acontece. Nesse povo, a 
tuberculose é identificada pelos mais velhos como uma entidade 
nosológica chamada dawaihõ wapru (“sangue do pulmão”), e também 
envolve a feitiçaria como modo de transmissão, embora alguns 
considerem os micróbios como parte dessa cadeia, interagindo inclusive 
com o feitiço. Mas, ao contrário dos Baniwa, não há objeções ao 
tratamento por parte das pessoas acometidas, havendo adesão maciça 
ao tratamento quimioterápico (WELCH; COIMBRA Jr., 2011), o 
que exemplifica a heterogeneidade nessa relação. 

As práticas da medicina da floresta são pouco consideradas pelos 
profissionais que atuam junto a essa população, havendo no máximo 
o “respeito” por elas (FOLLÉR, 2004). Respeitar nesse caso, significa 
“deixar” que a pessoa as utilize, desde que não elas interfiram nas 
práticas do profissional. Lidar de maneira adequada com as práticas 
da medicina da f loresta, na perspectiva da intermedicalidade, é 
articular os saberes e práticas na construção de formas híbridas que 
reconheçam, de fato, o valor das formas de cuidado tradicionais na 
busca por cura por parte da população.

Considerações finais
A melhoria da qualidade da atenção à saúde aos povos da floresta 

requer o desenvolvimento da perspectiva já bem discutida na área 
da saúde indígena: a atenção diferenciada. Essa concepção se refere 
especialmente à articulação de saberes científicos e tradicionais, 
levando em consideração as especificidades da cultura local nas 
práticas em saúde. Não se trata apenas de incorporar aos serviços de 
saúde as práticas tradicionais, mas produzir efetivamente um diálogo 
que possa resultar em ações que aconteçam de acordo com realidade 
local, levando em consideração as concepções e representações sobre 
o adoecimento, assim como as práticas de autoatenção, até porque 
elas acontecem cotidianamente, independentemente da aceitação dos 
profissionais de saúde.
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Para que essa forma de atuação seja prática cotidiana, é necessária a 
atuação de profissionais com perfis e vivências junto a essa população. 
Os programas de formação – em termos de graduação e residência – 
devem incorporar em seus currículos momentos especificamente na 
floresta, nos chamados estágios ou internatos rurais. 

A Medicina da Família e Comunidade tem muito a contribuir 
para esse caminho, sendo importante a presença de médicos dessa 
área nas equipes e faculdades, pois eles possuem em sua formação 
alguns elementos necessários para lidar de maneira eficiente com esse 
contexto, tais como a competência cultural, a medicina centrada na 
pessoa e a medicina narrativa8. 

As especificidades regionais da Amazônia, caracterizada por sua 
história e cultura diferenciadas, bem como pela maneira como a 
consideramos nos cenários brasileiro e mundial contemporâneos, 
permitem-nos considerá-la um “mundo” no qual as formas de 
pensar e agir são distintas. Mesmo ainda havendo um dilema entre 
as perspectivas desenvolvimentista e ambientalista, uma consciência 
favorável a esta vem crescendo no imaginário social e nas ações 
institucionais. Na construção dessa forma de pensar a região, baseada 
na sustentabilidade, a noção de cuidado integral inclui, não só a 
preservação da floresta, mas também o cuidado com o povo que vive 
nela, o qual deve ser pensado e praticado de maneira diferenciada. 
Pensamos que as questões tratadas neste texto podem contribuir para 
essa construção, levantando e ressaltando questões de relevância para 
a visibilidade da Amazônia na trajetória de consolidação do Sistema 
Único de Saúde no Brasil. 
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Gestão do cuidado e educação
permanente sob o paradigma da

linguagem e do agir comunicativo

Julio s. MülleR neto1

O tema “Humanização e Educação Permanente no SUS: itinerários 
formativos do agir ético-político no cuidado na saúde” nos faz pensar 
criticamente nossa prática enquanto usuários, trabalhadores, professores 
e pesquisadores em saúde. Nossa reflexão apoia-se no referencial do agir 
comunicativo, desenvolvido por Habermas (1987), e toma a linguagem 
como competência humana por excelência, propiciadora da vida social 
e da humanização, esta última entendida como tudo aquilo que é 
afeito ao modo de ser humano. Se entendermos a educação permanente 
como o processo de ensino-aprendizagem que se dá no espaço do 
trabalho, comunga teoria e prática, e incorpora todos os envolvidos 
e suas vivências como coprodutores do conhecimento, não podemos 
tratá-la sem tomar como referência fundamental a comunicação. A 
relação entre o bebê e sua mãe, entre a criança e sua família, entre 
a criança e outras crianças, entre aluno e professor, entre leitor e 
autor ou entre colegas de trabalho apoia-se na comunicação. Ela é 
o modo, humano, que temos para conhecer e intervir no mundo. 
Conhecemos o mundo de modo relacional, por meio de uma relação 
intersubjetiva mediada pela linguagem.

1 Médico psiquiatra e sanitarista; doutor em Ciências; professor no Instituto de Saúde 
Coletiva da UFMT; pesquisador associado ao Grupo de Pesquisa de Avaliação em Saúde 
(ISC/UFMT), ao LAPPIS (IMS/UERJ) e ao Grupo de Planejamento e Gestão (ENSP/
FIOCRUZ). Endereço eletrônico: jmullerneto@gmail.com
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A questão que se formula é que os modelos formativos dos 
trabalhadores de saúde “naturalizaram” a linguagem, o diálogo, a 
escuta, o cuidado, enfim, as ações constituintes do humano. Vistas 
tão somente como habilidades naturais, já dadas, elas são, de modo 
geral, tratadas por nossos aparelhos formadores, inclusive pelo sistema 
universitário, como requisitos prévios que todos desenvolvem na vida, e, 
em decorrência disso, não fazem parte do processo de educação formal. 

É preciso também questionar o senso comum que preside boa 
parte dos processos de educação permanente, pois, se é verdade que 
as habilidades comunicativas humanas são produto (e produtoras) 
das relações sociais e da cultura, nas quais estamos inseridos, não é 
menos verdade que podem ser aprimoradas e qualificadas.

O modelo hegemônico de formação 
em saúde e seu enfrentamento

O modelo hegemônico da formação em saúde privilegia o estudo do 
corpo segundo órgãos e sistemas, apoiado nas ciências básicas, focado 
na clínica do indivíduo doente e baseado nos saberes e práticas das 
especialidades médicas (SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 
2005). Nós não estudamos a pessoa – e, muito menos, como nos 
comunicar e nos relacionar com outra pessoa, sadia ou enferma – em 
nossos cursos profissionais de saúde, nem nas práticas correntes de 
educação permanente. A importância da complexa interação entre o 
profissional de saúde e a pessoa necessitada de cuidados, ou a equipe 
de saúde e os usuários, não é objeto de estudo sistemático, e tampouco 
é valor cultivado nos processos formativos dos profissionais de saúde. 

As características citadas do itinerário formativo dos trabalhadores 
e dos sistemas e modelos de saúde não são exclusividade de nosso 
país; ao contrário, são disseminadas por diferentes países e sistemas 
de atenção à saúde. Estudos realizados nos EUA e Canadá revelam 
que o médico interrompe a narrativa do paciente, em média, 23 
segundos após seu início (MARVEL el al., 1999), e que, em 80% 
dos casos, a pessoa não retoma sua narrativa. Trata-se de queixa 
frequente das pessoas que não são escutadas ou compreendidas, 
quando procuram ajuda e cuidados por parte das equipes de saúde. 
Procura-se associar a brecha comunicativa ao modelo biomédico de 

formação e de atenção, ambos voltados para a doença. Pensamos 
que o problema tem, além dessas, outras raízes, mais profundas, 
relacionadas à cultura e às práticas sociais prevalentes nas modernas 
sociedades capitalistas, orientadas pelos valores da tecnociência e do 
consumismo individualista. 

O contraponto social dessa questão é a dificuldade que a fala 
dos sujeitos sociais, a ação coletiva, encontra para ser acolhida e 
tomada em consideração nos processos decisórios das políticas, na 
gestão, no processo de planejamento em saúde e nos itinerários 
formativos dos trabalhadores de saúde no Brasil. O direito e a 
prática da participação e da deliberação plena pelas pessoas e pelo 
conjunto dos atores sociais envolvidos na esfera pública sanitária 
são exigências do agir ético-político e constituem um verdadeiro 
deficit democrático a ser superado (CÔRTES, 2009; LABRA, 2005; 
MULLER NETO; ARTMANN, 2011).

O enfrentamento do problema implica a adoção de referenciais 
teóricos e práticos adequados. O conceito de integralidade tem 
contribuído para a construção de novos itinerários formativos, ao 
articular o cuidado, a participação, a gestão e a política de saúde. 
Assim, a integralidade é definida, em seu sentido ampliado, como a 
relação entre sujeitos com demandas, necessidades e capacidades, e 
que estabelecem processos interativos que possibilitam alternativas de 
soluções de problemas, construção de vínculos, e responsabilidades 
mútuas (PINHEIRO; FERLA; SILVA JUNIOR, 2004). 

Pinheiro (2009) define a integralidade como meio e fim: meio de 
concretizar o direito à saúde, o que implica mudanças nas práticas 
dos trabalhadores, na organização dos serviços e nas políticas 
governamentais; fim, referindo-se ao cuidar integralmente, tendo 
as práticas de saúde como eixos político-organizativos e formas de 
construir inovações e novas tecnologias de atenção. O fio narrativo 
comum a ambos os conceitos são os sujeitos autônomos em interação, 
que valorizam sua própria experiência vivida e participam, deliberam, 
decidem sobre seu próprio cuidado e suas práticas, sobre a organização 
do serviço e da rede de cuidados e sobre as políticas de saúde. Trata-
se de uma situação ideal, mas que orienta permanentemente a ação 
e a interação dos sujeitos envolvidos. 
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Acreditamos que o paradigma da linguagem e da ação 
comunicativa, apoiado na escuta solidária, é um dos caminhos 
possíveis para enriquecer o conceito ampliado de integralidade, e pode 
contribuir para qualificar a educação permanente dos trabalhadores 
de saúde, orientada pelos valores da solidariedade, da autonomia e 
da emancipação. Assim, poderemos pensar o itinerário formativo dos 
trabalhadores de saúde como centrado no cuidado, na participação e 
na deliberação em condições de igualdade de todos os participantes 
do processo de educação permanente. 

Tendo essa finalidade em mente, faremos uma síntese dos 
conceitos que sustentam a Teoria da Ação Comunicativa, bem como 
de seus desdobramentos, combinada a uma exposição sucinta da 
leitura feita sobre a escuta por Echeverria (2007), filósofo chileno, 
para fundamentar nossa reflexão sobre os itinerários formativos dos 
trabalhadores de saúde.

Ação comunicativa e autonomia do sujeito
O pensamento de Habermas (1987; 2002; 2003) é orientado para 

a emancipação do homem através do esclarecimento, da solidariedade 
e da construção racional da identidade dos sujeitos e das coletividades, 
por meio do papel assumido pela linguagem, articuladora da ação e 
base da vida social (SIEBENEICHLER, 1989).

Um conceito que se destaca na visão habermasiana é o de “mundo 
da vida”, definido como o conjunto de conhecimentos implícitos, 
pré-teóricos, compartilhados pelos falantes como uma espécie de 
cenário de fundo que garante significados comuns a todos e que 
possibilita aos sujeitos cooperar entre si e coordenar a realização das 
ações coletivas. É o mundo da vida que permite o estabelecimento 
de relações intersubjetivas mediadas pela linguagem. Por conter 
conhecimentos implícitos, ele não está à disposição da consciência e 
da vontade dos falantes, podendo apenas componentes parciais serem 
problematizados. O mundo da vida é constituído pela cultura, pela 
sociedade e pela personalidade, todas articuladas pela linguagem, que 
também o integra (HABERMAS, 1987; SIEBENEICHLER, 1989). 

Os indivíduos que crescem no interior de uma tradição cultural 
e participam da vida de um grupo social desenvolvem identidades 

individuais e coletivas, processo mediado pela interação intersubjetiva 
propiciada pela linguagem. Os sujeitos em relação intersubjetiva 
são, ao mesmo tempo, produto e produtores do contexto em que 
estão inseridos. A ação comunicativa tem a função de realizar a 
reprodução cultural, garantir integração social e solidariedade, e 
promover processos de socialização. 

Há uma relação dialética entre o mundo da vida, mediado pela 
linguagem e pela cultura, representado pela razão comunicativa, e 
o sistema, mediado pelo poder e pelo dinheiro e representado pela 
razão instrumental (ARTMANN, 2001). O mundo da vida não 
esgota todos os aspectos da vida social, e a reprodução material 
da sociedade é desempenhada pelo sistema, no qual as ações são 
orientadas para o êxito. O sistema é resultante da diferenciação, 
dentro do mundo da vida, dos subsistemas de ação especializados: 
sistema econômico e sistema administrativo. Eles têm por finalidade 
as próprias sobrevivências; tornam-se autônomos, mas permanecem 
ancorados no mundo da vida para poder garantir sua continuidade. 
A colonização do mundo da vida pelo sistema é a substituição do 
agir comunicativo pelos mecanismos sistêmicos de controle, dinheiro 
e poder, colonização responsável pela crise do capitalismo tardio.

A comunicação voltada para o consenso é uma troca de opiniões 
e informações entre os participantes de uma ação voltada para 
o entendimento, diferentemente da ação estratégica, voltada para 
o sucesso e para fins. O entendimento não pode ser induzido 
externamente: precisa ser aceito pelos próprios participantes. A ação 
é estratégica ou instrumental, quando os atores são vistos como 
obstáculos a superar (ARTMANN, 2001). A dimensão instrumental 
da ação corresponde às formas de intervenção sobre o mundo 
objetivo, no qual o critério de validade da ação é representado pela 
verdade ou pela eficácia da intervenção. Uma ação comunicativa é 
uma forma de ação social em que os participantes se envolvem em 
igualdade de condições para expressar ou para produzir opiniões 
pessoais, sem qualquer coerção, e decidir, pelo princípio do melhor 
argumento, ações que visam determinar sua vida social. A linguagem 
é uma forma de ação: seu componente performativo constitui uma 
maneira de relacionar-se intersubjetivamente com o mundo. Os 
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distintos atos de fala correspondem a diferentes modos de relacionar-
se intersubjetivamente: afirmar é diferente de declarar; constatar é 
diferente de prometer fazer algo. 

As pessoas, quando estabelecem um diálogo, apoiam-se em um 
consenso baseado no reconhecimento recíproco antecipado de quatro 
pressupostos de validade de sua fala: ela é inteligível; é verdadeira, 
enquanto sequência de proposições sobre fatos que podem ser 
constatados; é válida, enquanto norma social legítima; e é sincera, 
enquanto manifestação subjetiva. Assim, na ação comunicativa, 
todo sujeito que fala tem pretensão de expressar a verdade sobre 
o mundo objetivo, ser correto em relação às normas vigentes e 
veraz em relação ao seu mundo subjetivo, para que possa chegar 
ao entendimento com o ouvinte.

Também é necessário distinguir a ação comunicativa do discurso. 
Naquela, os participantes aceitam os enunciados, sem questioná-los, 
e se estabelece o consenso provisório; no discurso, há ruptura do 
consenso, e os participantes interrompem a ação comunicativa fluida 
para procurar argumentos que fundamentem seus enunciados. O 
discurso resulta no resgate das pretensões de validade. O princípio 
do discurso estabelece que as normas sejam válidas apenas quando 
tenham o consentimento de todos os participantes de um discurso 
prático, e ainda constitui o núcleo central de uma Teoria da Moral. 
O princípio da democracia, enquanto teoria normativa, é configurado, 
então, como a institucionalização dos processos discursivos de 
formação política da opinião e da vontade (MELO, 2005). Desse 
modo, os conceitos básicos habermasianos relacionam-se com sua 
perspectiva de política deliberativa e teoria democrática, tendo a 
ação comunicativa como a categoria central a articulá-los todos. Nas 
palavras de Cohen (2003, p. 427): 

A liberdade de acesso e a participação paritária - direito igual 
de emitir opinião - são o ideal de regulação de todos os arranjos 
institucionais que reivindicam legitimidade democrática; todos os 
cidadãos sujeitos à lei deveriam ter o direito de participar e de tentar 
exercer influência, e todos os participantes deveriam ser capazes de 
fazê-lo em igualdade de condições.

Escuta, diálogo e educação permanente
A escuta que se produz em uma relação de trabalho, em um 

processo de educação permanente ou em um itinerário formativo, é 
um bom indicador da qualidade da comunicação. A escuta é uma 
das competências mais importantes do ser humano (ECHEVERRIA, 
2007). Em função dela, construímos nossas relações pessoais, 
alcançamos o entendimento nas relações intersubjetivas, interpretamos 
a vida, projetamos o futuro, conhecemos e transformamos o mundo. 
Ela influencia nossa capacidade de sermos felizes, como também pode 
garantir efetividade em nosso agir estratégico, voltado para fins. Se 
pensarmos que, no trabalho, ninguém nos escuta, nossos colegas 
não nos escutam, isso pode significar que temos problemas. Sempre 
projetamos em outros a dificuldade da escuta, mas raramente nos 
perguntamos se sabemos nos fazer escutar. Quem não se sente escutado 
normalmente também não sabe escutar os outros. O problema está 
na relação intersubjetiva.

Todo processo de comunicação apoia-se na escuta. A fala só é 
efetiva quando produz no outro a escuta que o falante espera. Falamos 
para sermos escutados: esse é o propósito da fala. Se ninguém entende 
o que falamos, se falamos uma coisa e escutam outra, nossa fala 
não é efetiva. A escuta é um critério de qualidade, inteligibilidade, 
validade e sinceridade de nossa fala. Uma escuta qualificada e solidária 
permite que os participantes de um diálogo se envolvam em igualdade 
de condições para expressar suas opiniões e decidir, por meio do 
entendimento, as ações que possam determinar sua vida e sua saúde. 
Aqui repousa o princípio basilar do cuidado e da relação entre a 
equipe de saúde e as pessoas que demandam ajuda, como também 
do trabalho em equipe multiprofissional, possível pela existência da 
equipe integrada e não fragmentada (PEDUZZI, 2001).

Habitualmente, pensamos que a escuta sucede a fala. Entretanto, ela 
não é apenas resultante da ação, mas também precede esta e determina 
seu grau de efetividade. Em um diálogo, é essencial sabermos se aquilo 
que vamos dizer corresponde às inquietações do ouvinte, ao que lhe 
interessa. Quem fala somente do que interessa a si mesmo dificilmente 
conseguirá ser escutado. Para poder determinar o que inquieta ou 
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interessa ao outro, é fundamental escutá-lo antes de dizermos o que 
queremos. Portanto, é importante também que a escuta esteja presente 
antes da fala, para poder orientá-la para uma posterior escuta efetiva. 

Outro aspecto muito importante assinalado por Echeverria (2007) 
é a distinção entre ouvir e escutar. Ouvir nos permite poder repetir 
o que alguém disse. Porém, isso não demonstra que, necessariamente, 
escutamos. Ouvir é um dos requisitos, porém não uma condição 
suficiente para a escuta. Para escutar não basta ouvir: é necessário 
interpretar o que o outro diz. Caso não haja interpretação não 
há escuta. Desse modo, ela tem um caráter ativo e não é, como 
muitos pensam, um processo passivo, pois depende de um complexo 
processo interpretativo por parte dos participantes do diálogo. Tal 
processo é influenciado pelo caráter histórico do indivíduo, da 
sociedade em que vive e da cultura na qual está imerso: o mundo 
da vida. A pessoa interpreta a mensagem pela experiência vivida, 
suas pré-opiniões, seus pré-conceitos e valores incorporados, o que 
nos remete ao campo da hermenêutica. 

Vale ressaltar que o fenômeno da escuta envolve a sobreposição 
de dois horizontes de sentido: o do falante e o de seu interlocutor. 
Ambos interpretam o dito pelo outro à sua maneira. Sendo assim, 
cada interlocutor é uma fonte autônoma de entendimento do seu 
sentido. Como consequência, existe uma inevitável brecha entre 
os participantes de uma interação intersubjetiva mediada pela 
linguagem devido à diferença de sentido que o falante busca 
manifestar e o sentido que seu interlocutor lhe atribui. A brecha 
alimenta permanentemente o movimento dialético entre o discurso 
e o consenso, sempre provisório, na interação. 

Itinerários formativos para a gestão do cuidado pela escuta
A insatisfação das pessoas com cuidados desumanizados e pouco 

efetivos prestados pelos serviços de saúde, o envelhecimento da 
população e a prevalência das condições crônicas determinam a 
necessidade de mudanças nas políticas, no sistema e nos modelos de 
atenção à saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) (2003). A nova realidade acentua a necessidade de mudança 
das práticas e dos itinerários formativos dos trabalhadores de saúde. 

Mas a transformação mais profunda que a nova realidade exige situa-
se no âmbito cultural e social: como pensar e praticar o cuidado de 
modo que as pessoas participem, individual e coletivamente, autônomas 
e solidárias, na promoção, prevenção e manutenção de sua saúde? 

A resposta não é simples. Sabemos que não há como enfrentar a 
situação com o modelo biomédico, caracterizado por dois problemas 
recorrentes: a falta de autonomia das pessoas em relação a sua própria 
saúde e a relação intersubjetiva empobrecida e inadequada, gerando um 
processo de interação pouco satisfatório para ambos os seus participantes. 
Os modelos de relações assimétricas entre profissionais de saúde e 
pacientes, mesmo sendo hegemônicos, são ainda questionados pela 
baixa efetividade e pouca eficácia, por sua incapacidade de apresentar 
resultados e atingir seus objetivos, ou seja, exatamente os argumentos 
antes usados para justificá-los. A atual orientação da OMS, também 
adotada pelo Ministério da Saúde no Brasil (2004; 2011), não deixa 
dúvidas em relação às evidências científicas que os condenam. 

A OMS (2003) recomenda enfaticamente que, nas condições 
crônicas, a autonomia e o autocuidado sejam aspectos primordiais 
que possibilitem às pessoas serem corresponsáveis e coprodutoras por 
sua saúde, devendo a equipe multiprofissional apoiá-los e fortalecê-los 
por meio de programas de apoio, informações, suporte emocional e 
recursos para garantir atenção digna e com qualidade. 

Autocuidado não é isentar-se da responsabilidade ou dar diretivas 
às pessoas, nem entregar uma lista de procedimentos a serem seguidos. 
Ele implica escutar, estabelecendo diálogo, buscando entendimento, 
e relações cooperativas entre a equipe de saúde e as pessoas que 
demandam ajuda, para, em conjunto, deliberarem e definirem os 
problemas e as prioridades, elaborarem os planos de cuidado e 
estabelecerem pactos para o acompanhamento dos resultados. Os 
participantes não são meros receptores de ordens, mas são sujeitos 
do seu próprio cuidado, informados e motivados. Nessa perspectiva, 
as pessoas são as responsáveis por sua saúde e promotoras dela. 

O campo da gestão do cuidado pela escuta é a interação entre 
equipes de saúde qualificadas para escuta e entendimento, e as pessoas 
que demandam cuidados, mas sem abrir mão de sua autonomia para 
decidir sobre sua saúde. Nessa interação voltada para o entendimento, 
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prevalece a busca do compromisso alcançado mediante a argumentação 
livre e igual entre as partes, compromisso formalizado por meio 
do contrato coletivo do cuidado entre a equipe e a pessoa com sua 
família. A principal característica da gestão do cuidado pela escuta 
é o deslocamento do foco da doença para as pessoas e suas famílias, 
do profissional solitário para a equipe integrada e a participação ativa 
das redes e movimentos sociais em todo o processo.

A prioridade para o enfoque na escuta, no diálogo e na cooperação 
entre equipes de trabalhadores de saúde e as pessoas que demandam 
cuidados abrange situações nas quais os fatores de risco implicam 
mudanças no modo como as pessoas vivem. Entretanto, sabemos que 
as transformações na vida das pessoas somente se tornam realidade se 
elas próprias estiverem interessadas, conscientes e dispostas a enfrentar 
os problemas: ou elas são o sujeito da mudança ou não há mudança. 
Nesses casos, o cuidado por parte da equipe de saúde depende do 
vínculo de confiança que consigam estabelecer por meio da escuta e 
do diálogo, com respeito às crenças, valores e cultura das pessoas. Nem 
sempre é possível para as pessoas participar em igualdade de condições na 
definição de sua saúde, devido à assimetria das relações com as equipes. 
No entanto, afirmar essa impossibilidade significa desconsiderar que as 
pessoas têm histórias de vida próprias; são possuidoras de conhecimentos, 
habilidades e expectativas de uma vida melhor; convivem e sabem, tanto 
quanto ou mais do que as equipes de saúde, sobre suas necessidades, 
condições, problemas e aflições. As pessoas têm suas concepções de vida 
bem-sucedida e um projeto de felicidade, como assinala Ayres (2004).

Diversas técnicas e ferramentas estão disponíveis, com a finalidade 
de melhorar a qualidade da informação e da comunicação entre as 
equipes de saúde e as pessoas que enfrentam problemas como obesidade, 
tabagismo, dependência química, falta de atividade física, entre outros. 
Mas são raros os projetos e programas de educação permanente que 
trabalhem com referenciais teóricos e metodológicos que fortaleçam os 
valores da autonomia, da solidariedade e da emancipação. Ao contrário, 
são adotados frequentemente modelos comunicativos monológicos, não 
dialógicos, reforçando a assimetria das relações entre os participantes. 
Um bom exemplo de modelos comunicativos mecanicistas são os 
folhetos, usados como substitutos da interação entre a equipe de 

saúde e os usuários, sendo denominados “próteses de comunicação” 
(VASCONCELOS-SILVA; URIBE RIVERA; ROZEMBERG, 2003).

O itinerário formativo da equipe de saúde para a escuta e o 
entendimento inclui o conhecimento baseado nas evidências científicas 
da biomedicina e epidemiologia, associado às habilidades comunicativas 
e aos conhecimentos sobre trabalho em equipe e valores, crenças e 
cultura das pessoas, famílias e coletividades. Esse itinerário pode 
contribuir para formar trabalhadores de saúde que pratiquem a gestão 
do cuidado pela escuta. 

Esta implica mudanças nas políticas, nos modelos de atenção e 
na organização dos serviços de saúde, de modo a valorizar: as metas 
da qualidade da atenção, para torná-las tão importantes quanto as 
metas quantitativas; o processo de trabalho - os trabalhadores de 
saúde e suas práticas, com vínculos estáveis, condições de trabalho 
e salários dignos; e a efetiva participação e deliberação de todos os 
interessados - trabalhadores e usuários - em todas as decisões que 
lhe dizem respeito, em todas as instâncias da organização de saúde. 
A gestão do cuidado pela escuta implica a gestão do sistema e dos 
serviços pela escuta (URIBE RIVERA, 2003), de modo a tornar 
comunicativa, democrática e participativa a gestão pública da saúde.  
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A operacionalização das agendas públicas 
da formação em saúde: uma leitura plural a 

partir de lugares, saberes e práticas

gilson saiPPa-oliveiRa1

lilian KoifMan2

Penha faRia da cunha3

vivian de caRvalho Reis neves4

Introdução
Em ensaio realizado por Saippa-Oliveira, Koifman e Pontes para 

uma das coletâneas do Lappis, no ano de 2005, indagávamos como 
as intencionalidades presentes na agenda afirmativa da formação 
em saúde, colocadas em marcha acelerada pelas políticas públicas 
disparadas pelo Ministério da Saúde à época, eram atravessadas 
pelas diferentes posições ocupadas pelos seus agentes (gestores do 
Ministério da Saúde, dos serviços ou das escolas, docentes, discentes, 
profissionais de saúde e usuários) nos diferentes e complexos espaços 
relacionais que ganharam institucionalidade e visibilidade a partir de 
então. Indagávamos também como tais relações seriam capazes de 
atingir seus objetivos. 

1 Cientista Social, Doutor em Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), Docente Adjunto do Polo 
Universitário de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisador do 
LUPA Saúde e pesquisador Associado do LAPPIS. 
2 Pedagoga, Doutora em Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) Docente Associada II do 
Departamento de Planejamento em Saúde da UFF; pesquisadora do LUPA Saúde e pesquisadora 
associada do LAPPIS. Endereço eletrônico: liliankoifman@hotmail.com
3 Odontóloga da Estratégia de Saúde da Família do município de Nova Friburgo-RJ; 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFF.
4 Acadêmica do curso de Fonoaudiologia da UFF do Polo de Nova Friburgo, bolsista 
PIBIC-UFF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
biênio 2011 -2012. 
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 Não se pretendia, naquele momento, e não se pretende agora, uma 
uniformização ou estandardização de mecanismos de entendimento 
sobre a formulação das políticas e sobre a implementação de ações 
que daí decorrem. Buscamos afirmar sentidos e estimular o debate 
em torno da agenda do SUS, a qual trata de temas vinculados 
à formação, demonstrando que o sentido do jogo produzido e 
valorizado pelo conjunto de agentes que dela fazem parte ocorre num 
universo de temporalidades diacrônicas que asseguram maneiras de se 
perceber, julgar e valorizar o mundo, e servem como conformadores 
da maneira de agir dentro de um determinado campo simbólico 
(BOURDIEU, 1988; 2005).

Ao longo desses anos como pesquisadores, docentes, discentes, 
trabalhadores da saúde e, sobretudo, agentes, estamos interessados 
na construção de pontes analíticas e de intervenção entre práticas 
cristalizadas e inovadoras. Empreendemos e mobilizamos saberes 
na direção de aprofundar – nos diferentes espaços e acúmulos 
institucionais de interlocução e ação onde nos inserimos – olhares 
sobre a temática que nos aproximaram de uma perspectiva analítica 
de valorização e explicitação afirmativa das assimetrias presentes nos 
processos decisórios, inaugurados por tal agenda. 

Consideramos, como elemento norteador dessa perspectiva 
analítica, que o resultado possível das agendas depende diretamente 
dos “estoques de habitus”, mobilizados pelos diferentes agentes. 
Habitus esses que são capazes tanto de gerar esquemas de percepção, 
apreciação e ação fundados no mapeamento e no reconhecimento de 
estímulos a que estão dispostos a reagir, como de engendrar, sem 
posições explícitas, estratégias adaptadas e renovadas, circunscritas 
aos limites estruturantes dos campos a que pertencem (LAHIRE, 
2002; BOURDIEU; WACQUANT, 2008).

As agendas 
Pode-se afirmar que, desde a criação da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, em 2003, o Ministério da Saúde 
assumiu de forma orgânica seu papel de formulador de políticas 
para a formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão 
dos trabalhadores de saúde no Brasil. Sua estrutura organizacional 

apresenta o Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) 
como responsável direto pela proposição e formulação das políticas 
e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde em todos os níveis 
de escolaridade (BRASIL, 2003).

A identificação das ações de educação em saúde se dá a partir dos 
contextos do trabalho em saúde, dos problemas aí existentes e das 
necessidades da população. Elas devem ser capazes de modificar a 
realidade nos campos da gestão, da atenção, no controle social, tendo 
como eixo orientador a transformação dos processos de trabalho com 
formulação ascendente, buscando a transformação de práticas (atenção, 
gestão, controle social, formação – e não somente uma atualização 
de conhecimentos específicos) em caráter contínuo. Isso a partir de 
projetos pedagógicos orientados por metodologias significativas de 
aprendizagem que conduzam a constituição de práticas profissionais 
éticas, críticas e humanísticas que garantam em sua formulação e 
execução a participação e a integração entre os diferentes atores 
desse processo: gestão, atenção, ensino e controle social (CECCIM; 
ARMANI; ROCHA, 2002; CECCIM, 2004).

Deve-se notar que tal intencionalidade sofre uma inflexão, não 
apenas operacional, mas afirmadora de modelos propositivos, com a 
publicação da Portaria GM nº 1.996, de 20 de setembro de 2008, 
que baliza, a partir de então, a implementação da Política Nacional 
de Educação Permanente. No parágrafo 2º do seu artigo 2º, afirma-
se que tais proposições passam a ser organizadas pelas Comissões 
de Integração Ensino e Serviço. A essas comissões é passada a 
responsabilidade pela formulação, condução e desenvolvimento da 
Política de Educação Permanente, cuja composição definida no 
artigo 5º conta com a participação de quatro segmentos específicos: 
a gestão da saúde, a gestão da educação, os trabalhadores de saúde 
e os movimentos sociais ligados ela (BRASIL, 2008).

Os princípios que devem nortear a Educação Permanente em 
Saúde (EPS) para a construção dos Planos Regionais de Educação 
Permanente em Saúde e das ações educativas nesse campo, incluindo o 
plano de aplicação dos recursos financeiros, devem prever ações para: 
�� Discussão da configuração regional para a Política de Educação 

Permanente em Saúde (à luz do Pacto pela Saúde); 
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�� Instituição das Comissões de Integração Ensino-Serviço 
(CIES) formadas por gestores de saúde municipais e estaduais, 
trabalhadores do SUS, instituições de ensino com cursos na 
área da saúde (docentes e discentes) e movimentos sociais 
ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle 
social no SUS; 

Tudo isso tem por objetivo propor, planejar e acompanhar a 
execução de ações de EPS.

Verifica-se que o objetivo principal da estratégia proposta é o 
aperfeiçoamento da formação e o desenvolvimento dos profissionais 
na área de saúde, permitindo o exercício constante do processo de 
reflexão-ação acerca das suas práticas e a superação das dificuldades 
enfrentadas em seu cotidiano profissional. A intenção é de que esse 
caminho possibilite a introdução de novidades e inovações de processos, 
métodos e técnicas adequadas e oportunas a cada realidade vivenciada 
pelos trabalhadores da área de saúde, tendo como base as necessidades 
dos usuários do Sistema de Saúde (FARAH, 2003; CECCIM, 2004).

A operacionalização de tais pressupostos pode ser observada a partir 
da publicação, dentre outros, de dois novos elementos na agenda do 
SUS, os quais destacamos a seguir:

�� a Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, que institui, no 
âmbito do SUS, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo 
Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de 
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. 
O artigo 2º da portaria define como diretrizes centrais: 1) 
construir parâmetro de comparação entre as equipes de saúde da 
atenção básica, considerando-se as diferentes realidades de saúde; 
2) estimular processo contínuo e progressivo de melhoramento 
dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que envolva 
a gestão, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas 
ações e resultados pela sociedade; 3) envolver, mobilizar e 
responsabilizar os diferentes gestores, as equipes de saúde e 
os usuários num processo de mudança de cultura de gestão; 
4) desenvolver cultura de negociação e contratualização e 

gestão dos recursos em função dos compromissos e resultados 
pactuados e alcançados; 5) estimular a efetiva mudança do 
modelo de atenção, a partir do pressuposto de que o seu êxito 
depende da motivação e da proatividade dos atores envolvidos 
(BRASIL, 2011, p.1).

�� o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação interfederativa, a partir da introdução 
de um novo conceito organizacional das relações entre entes 
federativos: a “Região de Saúde”. Ela, como espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, 
deve ter como definidor dos seus limites as identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde (BRASIL, 2011a).

A conjunção dos balizamentos do Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, e da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, 
tensionados pelas baixas condições institucionais de grande número 
de municípios e estados, exige uma redefinição de estratégias de 
ação nas relações entre os diferentes entes federativos. A nosso ver, 
esse planejamento será fundamental para que ocorram efetivamente 
a institucionalização das redes e dos colegiados interfederativos de 
saúde e a adoção de contratos organizativos que não foram ainda 
realizados em toda história do SUS (SANTOS; ANDRADE, 2011).

Alguns apontamentos analíticos para melhor 
compreender a complexidade das agendas em curso

Consideramos pedagógico o fato de tornar público o impacto 
de tais propostas, principalmente para aqueles que passam a fazer 
parte dos processos de formulação e deliberação dos processos. 
Observamos, porém, que, a compreensão da formulação e da 
implementação das diversas políticas em curso não podem se 
restringir a uma simples correlação entre inputs (as demandas 
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formuladas pelos grupos sociais ou as heranças de políticas 
anteriores) e outputs (os dispositivos específicos da legislação).

Dessa forma, percebe-se que os processos decisórios não podem 
ser considerados como atos singulares tomados em determinado 
momento do tempo. Ao contrário, devem ser vistos como resultado de 
uma complexa sequência de decisões, na qual agentes com capitais e 
posicionamentos institucionais e culturais distintos constroem acordos 
instáveis pactuados continuamente de acordo com cada tema em 
debate (IMMERGUT, 1996).

Os arranjos institucionais, criados pelas normas e decretos, 
são atravessados por tomadas de decisão realizadas com base em 
acordos modelados por agentes postados em pontos distintos da 
arena política, e que podem ter maior ou menor poder de veto. 
Esse poder vai depender de suas expectativas frente ao sistema de 
saúde, e também das culturas institucionais a que pertencem e 
representam nos espaços de deliberação criados (GERSCHMAN; 
DOS SANTOS, 2006; SOUZA, 2006).

O potencial de tais pressupostos e a resolução dos problemas 
apontados pela legislação devem ser precedidos por movimentos de 
análise, de viabilidade e de construção de projetos de sustentabilidade 
que sejam capazes de produzir um tipo de interesse geral dos agentes 
e setores representados nesses espaços de formulação em torno de tais 
problemas (IMMERGUT, 1996; 1988; HALL; TAYLOR, 2003).

Esses movimentos analíticos e operacionais, a serem aplicados como 
uma dentre as diferentes possibilidades de leitura dos processos em 
curso, consideram que as agendas impulsionadas a partir de decretos, 
normas e dispositivos institucionais ganham formatos distintos de 
acordo com o acúmulo de capitais institucionais que cada agente detém 
e mobiliza nesses espaços de formulação e implementação (SAIPPA-
OLIVEIRA, 1998; PUTMAN, 1996; PRZEWORSKI, 2005). Tais 
acúmulos, obtidos por parte dos agentes presentes nas arenas decisórias, 
sejam elas as da formação, do cuidado, do controle social ou da 
gestão, dependem, portanto, do quantum de capital institucional e 
cultural individual, e garantem maior ou menor conversibilidade e 
legitimidade propositiva e argumentativa frente à construção de tais 
agendas e ações em curso (BOURDIEU, 1988; 2004). 

As relações/mediações não se restringem a efetuar uma passagem 
de um ponto decisório a outro. Nesse processo, os agentes 
operam diferentes saberes e posicionamentos frente aos campos de 
conhecimento, da ciência, do ensino e dos fazeres profissionais e 
multiprofissionais, e, particularmente, frente aos seus monopólios de 
competência adquiridos e legitimados em cada espaço de representação 
(GARCIA, 2001). Tais “monopólios da competência” são utilizados 
a partir de um conjunto de “manobras estratégicas” que não só 
garantam, mas, fundamentalmente, aumentem o seu reconhecimento 
entre os pares. Essas “manobras” ocorrem num campo saturado de 
“linhas de força” produzidas por diversos outros “competidores”, que 
também objetivam reconhecimento, por meio de outro conjunto de 
manobras (BOURDIEU, 1968; BOURDIEU; WACQUANT, 2008). 

Esse jogo de posicionamentos possibilita a instauração de novas 
linhas de força, demonstrando que o sentido do jogo produzido 
e valorizado pelo conjunto de agentes ocorre num universo de 
temporalidades diacrônicas que asseguram a conformação de 
maneiras de perceber, julgar e valorizar o mundo, e servem como 
conformadores da maneira de agir de cada agente, estruturando suas 
ações (BOURDIEU, 2005). 

Dita compreensão encontra, em diferentes autores, sustentação 
e relevância, tanto acadêmica, quanto operacional. Os ruídos ou 
“nós” decorrentes desses processos entre agentes, sob a perspectiva 
do quadrilátero (ensino, gestão, controle social e cuidado), devem 
ser revelados para que se produza ou se potencialize uma formação 
voltada à inserção segura e responsável dos futuros formandos nos 
diferentes espaços de trabalho e produção do cuidado em saúde 
(CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

Parece-nos que uma melhor compreensão dos contornos adotados 
pela agenda reformista deve ser precedida por movimentos de análise 
de viabilidade e pela construção de projetos de sustentabilidade que 
garantam a produção de um tipo de interesse geral dos agentes e setores 
representados nesses espaços de formulação (HALL; TAYLOR, 2003).

Reafirma-se, assim, que a maior potência a ser atingida por tais 
arranjos depende diretamente da apropriação de uma concepção 
analítica e da construção de agendas locais que valorizem as 
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interações, mediações e posicionamentos produzidos nos e entre 
os diversos agentes e setores envolvidos nas esferas da gestão, dos 
serviços, do cuidado, formação e controle social que considerem as 
especificidades de cada local onde ela se faça presente (SAIPPA-
OLIVEIRA; KOIFMAN; PONTES, 2005).

Referências
BOURDIEU, P. Campo intelectual e projeto criador. In: ______. Problemas do 
Estruturalismo. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968. p.105-146

______. Homo Academicus. Berkeley: Stanford University Press,1988. 344 p.

______. Razões práticas sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 2005. 224 p.

BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos 
Aires: Siglo XXI, 2008. 412 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Políticas de Formação e Desenvol vimento para 
o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde. 2003. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/saude/arquivos/pdf /pol_formacao_desenv.pdf. > Acesso 
em: 15 fev 2007.

______. Portaria GM n.º 1.996, de 20 de setembro de 2008. Dispõe sobre as 
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde e dá outras providências. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/
arquivos/pdf. > Acesso em: 02 fev 2012.

______. Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, Institui, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado 
Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. 
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/arquivos/pdf.> Acesso em: 02 fev 2012.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011-
A. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/saude/arquivos/pdf> Acesso em: 02 fev 2012.

CECCIM R.B.; ARMANI, T.B.; ROCHA, C.F. O que dizem a legislação e o 
controle social em saúde sobre a formação de recursos humanos e o papel dos 
gestores públicos, no Brasil. Ciência Saúde Coletiva; v.7, n.2, p.373-383, 2002. 

CECCIM, R.B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 
Interface: Comunicação, Saúde, Educação, v.9, n.16, p.161-77, set.2004/fev.2005, 2004.

CECCIM, R.B.; FEUERWERKER L.C.M. O quadrilátero da formação para área 
da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis, Rio de Janeiro, v.14, 
n.1, n.5, p.41-65, 2004. 

FARAH, B.F. Educação em serviço, educação continuada, educação permanente 
em saúde: sinônimos ou diferentes concepções? Revista APS, v.6, n.2, p.123-125, 
jul./dez. 2003. 

GARCIA, M.A.A. Saber, agir e educar: o ensino-aprendizagem em serviços de 
Saúde. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, v.5, n.8, p.89-100, 2001

GERSCHMAN, S.; DOS SANTOS, M.A.B. O Sistema Único de Saúde como 
desdobramento das políticas de saúde do século XX. RBCS, v. 21, n. 61, jun 2006.

HALL, P.; TAYLOR, R.C.R. As três versões do neo-institucionalismo. Lua Nova, 
n.58, p.193-224, 2003.

IMMERGUT, E. The theoretical core of the new institutionalism, Politics and 
Society, n.26, p.5-34, 1988.

______. As regras do Jogo: a Lógica da Política de Saúde na França, na Suíça e 
na Suécia. RBCS, n.30, p.39-173, 1996.

LAHIRE, B. Homem plural: os determinantes da ação. Petrópolis: Vozes. 2002. 231 p.

PRZEWORSKI, A. As instituições são a causa primordial do desenvolvimento 
econômico? Novos Estudos, n.72, p.59-78, 2005.

PUTMAN, R. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna. Rio de 
Janeiro: FGV, 1996. 117 p.

SAIPPA-OLIVEIRA, G. O desenho institucional do sistema único de saúde e a definição 
da agenda pública local: um estudo de caso no município de Nova Friburgo-RJ, 
1998. 119p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde 
Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1998. 

SAIPPA-OLIVEIRA, G.; KOIFMAN, L.; PONTES, A.L. de M. as agendas públicas 
para as reformas e sua releitura no cotidiano das práticas da formação: o caso da 
disciplina – trabalho de campo supervisionado. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. 
A. (Org.). Construção social da demanda. Rio de Janeiro: Cepesc, 2005. p.129-146.

SANTOS, L.; ANDRADE, L.O.M. Redes interfederativas de saúde: um desafio para 
o SUS nos seus vinte anos. Ciência & Saúde Coletiva, v.16, n.3, p.1671-1680, 2011.

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, 
ano 8, n.16, jul/dez, p.20-45, 2006.



Integralidade sem fronteiras 185

Ensinar e aprender a cuidar
a partir do âmbito acadêmico

lia caRla de ieso1 

PedRo Renan santos de oliveiRa2 

claudia sandRa KRMPotic3

luís feRnando tófoli4

Introdução
O filme “Escritores da Liberdade” (Freedom Writers), uma produção 

norte-americana (ESCRITORES..., 2007) com direção de Richard 
LaGravenese e protagonizado por Hilary Swank, é um roteiro 
adaptado do livro The Freedom Writers Diaries, baseado nos relatos 
da professora Erin Gruwell em sua prática na educação em escolas do 
sistema público de ensino dos Estados Unidos da América. O filme 
relata, através de páginas de diários escritos por alunos que vivem em 
um ambiente social tipicamente segregado e com práticas cotidianas 
de discriminação por cor, etnia, religião e classe, a tentativa de uma 
professora de superar a prática burocratizada da educação e o desafio 
de se produzir liberdade através do ambiente de ensino/aprendizagem.

O filme inspirou os autores, estudantes de pós-graduação e 
professores de diferentes universidades, brasileiras e argentinas, a pensar 
também, através de seus objetos de estudo e de práticas cotidianas na 
educação, o ensino como modo de produzir educação, subjetividade e 

1 Assistente Social, doutoranda em Ciências Sociais (UBA); bolsista do Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas-CAEA – Docente da Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM).
2 Psicólogo, mestrando em Saúde da Família (UFC), Bolsista da CAPES.
3 Doutora em Serviço Social (PUC-SP, Brasil); pesquisadora do Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas-CAEA, Argentina.
4 Psiquiatra, professor adjunto de Medicina/ Pós-Graduação em Saúde da Família – UFC 
(Campus Sobral). Endereço eletrônico: luisfernandotofoli@gmail.com
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liberdade. Ao se filiarem às problematizações promovidas pelo LAPPIS/
IMS-UERJ – Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade 
em Saúde do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro – os autores assumem o desafio da educação para 
além das transmissões de conteúdos e tomam por tarefa a construção 
da educação que se implica com os problemas do cotidiano das 
pessoas envolvidas com os processos formativos. 

O seminário “Educação e Liberdade”, promovido pelo LAPPIS, no 
qual o filme foi tematizado, tinha por objetivo discutir perspectivas 
epistemológicas oriundas dos campos da sociologia, filosofia, psicologia 
e do direito que contribuíssem nos estudos sobre a educação na saúde 
para a produção de cuidado. Baseado na inspiração estética produzida 
pela película, nos objetivos do seminário, e na diversidade de histórias 
de inserção e de práticas dos autores na educação superior, tem-se 
por proposta, neste texto, refletir sobre alguns cruzamentos entre 
educação superior e produção de cuidado. 

As problematizações emergem e serão ilustradas a partir de 
duas experiências docentes. A primeira delas, no âmbito do ensino 
universitário de graduação em uma universidade nacional da Grande 
Buenos Aires (Argentina), na qual uma das autoras é professora do 
curso de Serviço Social, especificamente na disciplina de Trabalho Social 
III (“Indivíduos e família”), central na carreira no que diz respeito 
a fornecer ferramentas conceituais para pensar a intervenção com as 
famílias. A outra experiência surge na perspectiva de um Programa 
de Residência Multiprofissional de Fortaleza, Ceará, no qual um dos 
autores exerce função de ensino em serviço de profissionais da saúde, 
e através do qual é docente de pós-graduação, no papel de preceptor.

A intenção é apresentar e disponibilizar essas experiências em 
diálogo a partir dos aportes dos autores discutidos no seminário e 
nas problematizações que emergiram do filme, promovendo uma 
“conversa pedagógica”, no sentido expresso por Ceccim (2009) como 
uma expectativa de maior potencial comunicativo. A conversa favorece 
a aproximação, enquanto a intenção pedagógica – como pragmática 
dessa conversa – conduz à troca de saberes. Neste texto, versar-se-á 
sobre ensinar e aprender a cuidar a partir do âmbito acadêmico, na 
formação para as profissões da saúde. 

Que cenário de educação tem o filme?
A partir das páginas de diários de alunos, percebe-se que a professora 

interessada na mudança da realidade do ensino, Erin Gruwell (Hilary 
Swank), procura mudar o ambiente da sala de aula – por meio da 
tentativa de superação do ensino voltado para o conteúdo – para um 
processo de ensino-aprendizagem mediatizado pela realidade concreta 
dos estudantes a sua volta. A primeira surpresa, entretanto, está na 
barreira criada pelos próprios estudantes para com a docente, que, 
ao ser percebida como pertencente a outro grupo social e cultural, é 
boicotada em suas atividades e encontra resistência de implementação 
de diversas metodologias de ensino. 

A segunda barreira é relacional, e expressa as utilizações dos 
micropoderes presentes na instituição de ensino, na qual os colegas 
professores usam de processos de estigmatização para demarcar 
a professora como a “novata” e “esperançosa”, desconhecedora da 
“realidade” do ensino em comunidades pobres, marcada pelos processos 
de apartheid. A superação de tal barreira requereria ferramentas de 
enfrentamento aos poderes instituídos e alianças com forças internas 
e externas que lhe auxiliassem a transpor a falta de apoio do corpo 
gestor da escola e dos demais colegas.

A terceira barreira é representada pelo próprio sistema educacional, 
que, em seu método, propunha hierarquização dos saberes com 
burocratização das relações na escola; pré-formatação metodológica 
com cortes à criatividade do docente e dos discentes; e ensino centrado 
no conteúdo, favorecendo a descontextualização entre o “ensinado” 
na aula e o percebido na prática, e dificultando a produção de 
significados no processo educativo. 

Os métodos encontrados pela professora para superação dessas 
barreiras foram: a disponibilidade ao vínculo pelo entendimento dos 
códigos presentes entre os estudantes e a compreensão dos guetos 
existentes dentro da própria sala de aula, reflexo do que é vivido fora 
dela; a dedicação ao ensino com desprendimento da vida pessoal e 
abdicação conjugal, em nome da implicação afetiva com a vida dos 
estudantes; a aplicação de metodologias voltadas para a construção 
de sentido à realidade; e o deslocamento do conteúdo para um papel 
coadjuvante, em comparação com a subjetividade dos estudantes, 
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protagonistas do processo de aprendizagem e narradores de relatos 
de suas próprias experiências de vida.

Que cenário de educação tem a 
formação do graduando na universidade?

Convém reconhecer que são múltiplos os atores que recorrem 
a reflexões em torno da universidade. Brevemente, mencionaremos 
algumas distinções que consideramos importantes destacar. A 
universidade, como uma organização social na qual ensino e 
aprendizagem se constituem como pilares centrais, pode ser concebida 
como “singularidades histórico-sociais onde cada universidade ou 
sistema universitário constrói sua biografia, como interseção mutante 
das múltiplas tensões entre sua especificidade, o Estado e a sociedade5” 
(ROMERO, 2006:1). Assim, o conhecimento, a educação superior e 
a sociedade são forças separadas que atuam uma sobre a outra e têm 
maior ou menor autonomia (BARNET, 2001). Assim, a universidade 
se situa numa rede de atores e instituições, em um campo de forças. 
É impossível pensar a universidade isolada dos contextos em que 
se insere, tanto em nível macro, quanto em nível micro. É dessa 
perspectiva global e integradora que devemos partir para poder 
compreender cada situação específica de ensino-aprendizagem que 
surge em uma sala de aula.

Na formação em graduação, especialmente em carreiras com 
claros fins profissionais, aparecem conflitos entre o desenvolvimento 
da disciplina frente às exigências de desempenho profissional ou 
ocupacional (DÍAZ BARRIGA, 1995). Trata-se de questões que 
se dissipam nas diversas instâncias que formam a universidade e 
as demais organizações vinculadas com a formação e o emprego, e 
também em cada espaço da sala de aula.

Ao considerar tal espaço como uma dimensão da dinâmica 
universitária, em que se concretizam decisões sociais mais amplas, 
considera-se, ao mesmo tempo, que a relação docente-estudante adquire 
centralidade dentro da perspectiva que assumimos nesse trabalho. 
Nesse sentido, Carli (2005) argumenta que é necessário começar a 

5 Todas as referências em espanhol foram traduzidas pelos autores.

pensar em uma política do conhecimento que se construa desde a 
articulação com a experiência subjetiva dos estudantes e a revisão das 
subjetividades instituídas pela universidade, sendo a dita organização 
também produtora de subjetividades.

Aprofundando as relações entre universidade e subjetividades, 
tomamos as palavras de um estudante que expressava: 

[...] outorgar aos estudantes a possibilidade de manifestar seus 
preconceitos e que ele mesmo possa começar a repensá-los, embora 
se espere do docente um facilitador, não é algo que eu tenha vivido 
durante o período que venho estudando. Muitos alunos permanecem 
em silêncio por medo de ser estigmatizados por nossos pensamentos, e, 
dessa forma, é inibida a capacidade de poder elaborar o que sentimos6. 

A partir dessas palavras e da experiência docente cotidiana, 
consideramos que o desenvolvimento de práticas educativas 
problematizadoras, críticas e transformadoras segue como um desafio 
na universidade, assim como o de práticas democráticas que fomentem 
a participação de docentes e estudantes em suas diversas possibilidades 
de decisões e ações, as quais também constroem o espaço universitário.

Que cenário de educação tem o SUS?
Autores como Tulio Franco, Ricardo Ceccim, Antonio Ferla, 

entre outros (FRANCO, 2007; CECCIM; FERLA; 2003) afirmam 
que a educação na saúde tem sido defendida como uma prática 
que tem acompanhado o desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) desde que ele vem se impondo por conquista dos 
movimentos sociais, com o estatuto legal de reforma na organização 
da assistência à saúde no Brasil.

No âmbito da educação dos profissionais já inseridos no SUS, 
Ceccim e Ferla (2003) apontam que, no país, observou-se, na primeira 
década do século XXI, um investimento nos processos de formação 
posteriores à graduação ou à inserção nos postos de trabalho do sistema 
de saúde. Entretanto, não se instituiu um processo de mudança na 
formação que trouxesse – entre outros valores fundamentais para o 

6 Comunicação oral, estudante da UNLaM, 2011.
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aprimoramento do sistema de saúde e a educação para o trabalho – o 
desenvolvimento de projetos de produção de autonomia no cuidado 
e na produção da vida como objetos de aprendizagem e montagem 
dos perfis de trabalho individual e coletivo.

Os diversos atores sociais e políticos – profissionais, usuários, gestores, 
formadores – implicados com a construção do SUS, embalados pelo 
ideário de transformação social constitutivo do histórico movimento 
sanitário e reivindicando-se como seus herdeiros, produzem diversas 
propostas educacionais para o campo da saúde, que trazem, no seu 
enunciado, a ideia de educar com o objetivo de produzir sujeitos 
capazes de protagonizar mudanças nos serviços (FRANCO, 2007). 

Ainda segundo Franco, o SUS, pela dimensão e amplitude que 
tem, pela capilaridade social e a diversidade tecnológica presente nas 
práticas dos trabalhadores e no cotidiano da assistência, “aparece na 
arena dos processos educacionais de saúde como um lugar privilegiado 
para o ensino e aprendizagem, especialmente os lugares de produção 
da saúde, o ‘chão de fábrica’ do SUS, lugar rico de ação criativa 
dos trabalhadores e usuários” (FRANCO, 2007: 434). Educar “no” 
e “para o” trabalho é um desafio da educação em saúde, sobretudo 
se percebermos que no SUS cenários pedagógicos e de práticas são 
os lugares de produção de cuidado, já que na saúde se concentra 
na vivência do cotidiano o encontro entre trabalhadores e usuários.

Há dois desafios, entre vários, que a prática da educação em 
serviço suscita através da nossa premissa neste capítulo: entender 
que a aprendizagem não se limita à recognição e que a prática 
profissional não é treinamento de saberes prévios. O primeiro 
desafio é refletido por Barros de Barros, apropriando-se de ideias de 
Schwartz (2002), quando ela afirma que, nas situações de trabalho 
educativo, há uma alquimia entre ingredientes heterogêneos: a 
inesgotável variabilidade das situações de atividade, patrimônios de 
saber imersos nos fluxos da atividade. Para Barros de Barros, todas as 
atividades humanas são debate de normas, gestão do instante, e não 
cópia do geral. Elas supõem escolhas, criação de esboços de mundos 
e de bens comuns. A autora fala, assim, de escolhas que podem ser 
feitas e que se situam no plano de valores, mas que não se podem 
deduzir de uma generalização científica objetiva.

O outro desafio, o do pressuposto de que a prática profissional não 
é treinamento de saberes prévios, ganha complexidade se admitirmos 
que o cuidado deve ser o centro do processo de trabalho e de ensino-
aprendizagem no fazer em saúde. Franco (2007, p.437) aponta:

A questão aqui colocada, de que as Unidades de Produção do 
Cuidado são, ao mesmo tempo, Unidades de Produção Pedagógica, 
associa-se à ideia de uma “pedagogia em ato”, constitutiva dos 
protagonismos que compõem o “quadrilátero da formação para a 
área da saúde, ensino-gestão setorial práticas de atenção-controle 
social”, sugerido por Ceccim e Feuerwerker (2004, p.41-65).

Acima, portanto, fala-se de uma diretriz sobre a qual se fazem 
novas apostas de superação dos entraves à mudança na saúde. Uma 
aposta na mudança, que passa, invariavelmente, pela constituição 
de novos sujeitos e coletivos e de outras subjetividades, despertadas, 
convocadas – ou mesmo construídas – no interior dos serviços, na 
prática do trabalho na saúde (FRANCO, 2007).

Dessa forma, pensamos e fazemos a conversa pedagógica neste 
capítulo em uma perspectiva libertária da prática educativa, que se 
oriente a imprimir transformações nos sujeitos, e a partir daí, nos 
serviços de atenção, cenários de produção de cuidado. 

Deixamos claro, portanto, que, para fins dessa premissa, entendem-
se e situam-se educação e liberdade nas linhas que seguem. Tomando 
por base as ideias de Barros de Barros, segundo o pensamento 
foucaultiano, o conceito de “libertário” e “liberdade” neste texto é 
tomado como o infindável questionamento da experiência constituída, 
contestação e mudança daquelas práticas que nos constituem. Assim, 
liberdade não é sinônimo de libertação, tomada de consciência, e 
menos ainda algo que cada um tem em si. Ela é tratada neste capítulo 
como construção cotidiana da produção de interrogação nas certezas 
e como infindável questionamento das experiências constituídas 
(BARROS DE BARROS, 2012).

A educação tem dois sentidos mais fortes. O primeiro, da cognição: 
a capacidade de transferir e produzir conhecimento técnico (no nosso 
caso, no campo da saúde) aplicado aos seus processos produtivos, 
dentro de determinada organização do trabalho. O segundo sentido, 
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da subjetivação, é o da capacidade de certas pedagogias de promover 
mudanças na subjetividade (FRANCO, 2007). Nesse capítulo, 
centramo-nos na atenção e na dimensão da subjetividade em sua 
relação com a produção de cuidado. 

Uma pequena reflexão teórica, portanto, pode ajudar o leitor a 
entender a escolha da categoria de “cuidado” enquanto fortalecedora 
da produção de subjetividades nos processos de trabalho em saúde 
e na formação nessa área. As leituras dos autores a seguir podem 
nos dar pistas sobre algumas possibilidades de reconhecimento e 
transformação de modos de ser, na formação em saúde.

Cuidado como categoria reconstrutiva 
No atual debate sobre as possibilidades de reformulações de práticas 

em saúde, têm se destacado, nos modelos que buscam integralidade e 
humanização na produção de saúde, as discussões sobre as “tecnologias 
em saúde” (MERHY, 1998) e o “cuidado” (AYRES, 2004b). Nelas, 
procura-se indagar se essas práticas não vêm se restringindo a algumas 
formas institucionalizadas de “procedimentos”, típicas do modelo 
médico de queixa-conduta, em detrimento do cuidado em saúde. 

Merhy (1998) aponta que, na saúde, as tecnologias usadas dividem-se 
em três categorias: tecnologias duras, que se referem ao instrumental 
tecnocientífico desenvolvido para viabilizar as práticas de saúde, 
como são os modernos aparelhos de ultrassonografia ou tomografia 
computadorizada; tecnologias leves-duras, que se referem ao conjunto 
de saberes construídos e acumulados, específicos a cada núcleo de saber 
em saúde; e, por fim, tecnologias leves, que se referem às práticas 
assistenciais caracterizadas pelo trabalho vivo em ato, que se opera na 
relação intersubjetiva do paciente-terapeuta ao estabelecer o encontro 
dessas pessoas. Ou seja, é a tecnologia na qual se opera o encontro das 
pessoas envolvidas no fazer das práticas de saúde. O cuidado poderia, 
nesse sentido, operar-se a partir do desenvolvimento dessa tecnologia. 

As práticas de saúde, segundo Merhy, não estariam num equilíbrio 
adequado entre essas tecnologias. As duras estão f irmemente 
consolidadas, assim como estão também elevadas as especialidades 
e os saberes acumulados, as tecnologias leves-duras. Entretanto, 
as práticas de cuidado – promovido nas relações de acolhimento, 

postura dialógica, singularização dos procedimentos, consideração 
do sujeito em sua situação existencial-social-comunitária – não estão 
suficientemente estabelecidas. Eis aqui um dos primeiros desafios do 
ensinar e aprender a cuidar.

Ayres (2004b) aponta que as tecnociências da saúde produzem 
práticas em sua operacionalização que têm potenciais terapêuticos. 
Entretanto, o potencial de interação existente ao acontecer o encontro 
terapêutico não se realiza. “[...] [É] como se as tecnociências da 
saúde constituíssem recurso desejável, mas que nem usuários nem 
profissionais sabem manejar satisfatoriamente”, explica o autor. 
Assim, conclui: não há construção de sentido sobre esse uso, sobre 
o significado desse recurso para o dia-a-dia do outro, profissional e 
usuário. Portanto, outro desafio no ensinar e aprender.

Os dois autores (MERHY, 1998; AYRES, 2004a) são claros ao 
afirmar que a crise no sistema de saúde está na baixa resolubilidade 
da real necessidade de saúde do usuário dos serviços. Ambos também 
apontam que a prática e o desenvolvimento da “tecnologia” do cuidado 
é necessária para a tentativa de inversão do modelo hegemônico, 
operacionalizado na queixa-conduta, para um modelo que se tente 
mais humanizado, integral, e que procure estar atento à demanda 
do usuário em sua situação concreta de vida.

O que propomos é sintetizado por Ayres: 
[...] o Cuidado, como uma categoria reconstrutiva, isto é, como uma 
construção filosófica que busca refletir, de modo simultâneo crítico 
e propositivo, acerca das possibilidades de reorganização de práticas 
de saúde, orientada por valores éticos de uma emancipação solidária 
dos sujeitos em sua diversidade, singularidade e interdependência 
(AYRES, 2004a, p.16). 

Ao trazer essa discussão para algumas ref lexões práticas, na 
proximidade com o campo da educação na saúde, no ensino em 
serviços de saúde, por exemplo, percebemos que o manejo da prática 
do cuidado passa por mais do que um desenvolvimento “tecnológico”. 
Isso, que substantivamos de “postura”, parece-nos, é construído a 
partir do cotidiano de construção de sentidos para as histórias de 
vida com que nos deparamos nas unidades. 
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O que quer dizer, então, construir sentido, se as condutas em saúde 
buscam também o êxito de situações-limites (ou doenças)? O próprio 
Ayres aponta que as práticas de saúde são recorrentemente revestidas 
do objetivo do “êxito técnico”, em detrimento do “sucesso prático”. 
Por exemplo, o objetivo prático, na perspectiva do êxito técnico, de 
um procedimento em saúde que lida com uma oscilação de humor 
seria o seu controle, via farmacoterapia, com estabilizador de humor, 
majoritariamente. Em saúde, cada vez menos, tem-se preocupação 
com o sentido construído acerca da oscilação do humor e os efeitos 
que se produzem, tanto no sujeito em sofrimento, como na família 
e na comunidade ao redor.

Em contrapartida, a felicidade em sentido existencial, afirma Ayres, 
é o objetivo do sucesso prático. Este tem por objetivo a produção de 
sentido para o processo de saúde-doença, na qual se implicam o usuário 
e o profissional disponível ao cuidado. Em exemplo de cena prática 
dos serviços de saúde, o corriqueiro pedido de renovação de receitas 
de benzodiazepínicos, segundo o que propomos, poderia ter menos 
compromisso com êxito técnico, no qual se faria não só renovação da 
receita, mas prescrição correta do fármaco adequado para a psicopatologia. 
O sucesso prático consistiria em construir sentido àquilo que ocorre 
ao sujeito em sofrimento psíquico-social, sem minorar o êxito técnico, 
mas que seria fundamental para a operação do cuidado: uma relação 
terapêutica que se estabelece singularizada, negociada, e com produção de 
sentido compartilhado para ambos os envolvidos, profissional e usuário.

Portanto, o desenvolvimento tecnológico das ferramentas leves tem 
êxito quando o conceito de cuidado é atualizado para a prática do 
cotidiano dos profissionais, de forma a gerar sentido para a vivência 
do processo de saúde-doença. Assim, é não apenas com o equilíbrio 
das tecnologias – tecnociências da saúde para Ayres, e leves, duras 
e leve-duras, para Merhy – que as práticas de saúde passariam a ser 
práticas de cuidados. Segundo esses conceitos, isso acontece quando a 
atenção à saúde toma o cuidado como um conceito prático, preocupado 
com a geração de sentido sobre os processos atuantes na construção 
da saúde e doença. 

Dessa forma, podemos dizer que as práticas de cuidado não devem 
se restringir às práticas institucionalizadas de procedimentos em saúde. 

Ao pensarmos que elas são tecnologias leves, ou mesmo uma das 
ferramentas das tecnociências da saúde, podemos levar a crer estar no 
domínio dos fazeres e saberes em saúde o domínio dessa prática. O 
cuidado é, antes de tudo, um saber prático (AYRES, 2004); enfim, 
uma potencialidade nos processos de trabalho no campo da saúde.

Esta é tradução do que se afirma acima como definição do cuidado: 
“a designação duma atenção à saúde imediatamente interessada no 
sentido existencial da experiência de doença, física ou mental e, 
por conseguinte, também das praticas de promoção, proteção ou 
recuperação da saúde” (AYRES, 2004b: 22)

Movendo imaginários e habitando lugares de desconforto
Como, então, ensinar e aprender a cuidar? Entendendo, como 

assinalamos, que cuidar requer promover relações de acolhimento, 
postura dialógica, singularização dos procedimentos e consideração 
do sujeito em sua situação existencial-social-comunitária, o cuidado 
se desenvolve a partir de uma relação terapêutica que se estabelece 
singularizada, negociada, e com produção de sentido compartilhado 
para os envolvidos. Achamos que um aspecto relevante nesse processo 
de ensino-aprendizagem consiste em promover a possibilidade e o 
exercício de questionar saberes estanques e hegemônicos, e desenvolver 
a capacidade de acolher o incerto, o estranho, o desconhecido. Essas 
capacidades e exercícios, que pensamos precisarem ser promovidos 
desde a formação, relacionam-se diretamente com a liberdade. 

Os saberes hegemônicos a que fazemos menção podem 
ser configurações institucionalizadas externas que delimitam 
procedimentos e saberes legítimos, e também representações sociais 
internalizadas sobre o que é “a saúde”, “a família”, “a felicidade”, 
etc. Umas e outras se relacionam dialeticamente. Pensamos que 
elas precisam ser revisadas para desenvolver relações terapêuticas 
dialógicas e que tendam a produzir cuidado, orientando a liberdade 
e a realização dos envolvidos. 

Por isso, sustentamos uma educação que promova a capacidade de 
pôr em movimento, tanto aquelas representações sociais que limitam a 
capacidade de conhecer e observar a realidade por outras perspectivas, 
quanto saberes científicos hegemônicos que podem atuar também de 
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modos limitantes. Dessa forma, é possível revisar e refletir criticamente 
sobre saberes que podem limitar nós mesmos e outrem. Assim, 
afirmamos que uma educação que não move o imaginário não gera 
mudanças, e defendemos o sentido da formação de “mover” alguns 
imaginários, ou, pelo menos, gerar perguntas ou pô-las em questão. 

O impacto da formação acadêmica opera na construção de 
mediações conceituais da realidade. Através delas, é possível 
ressignif icar e articular na prática os conteúdos apreendidos, 
desnaturalizando processos que têm sido concebidos como naturais. 
O costume e a tradição são interpelados desde o espaço acadêmico, 
lugar privilegiado de análise crítica da realidade, levando a revisões 
e a algumas mudanças. (ROBLES; DE IESO, 2012) 

Barros de Barros também ilustra essas preocupações: “Propomos 
aceitar o convite a ser peregrinos, sem destino certo, percorrendo 
caminhos provisórios que desmontam as crenças universalizantes e 
se movem dos territórios quando estes já não favorecem a expressão 
do processo vital” (2009, p.192). Assim, a formação deveria orientar-
se a propiciar um espaço no qual as contradições pudessem gerar 
indagações e propostas que possibilitassem questionamentos e a 
construção de novas praticas.

Ao mesmo tempo, consideramos que, junto com esse processo de 
mover imaginários, o ensinar-aprender a cuidar requer a capacidade 
de acolher o estranhamento, de estar preparado para lidar também 
com o desconforto, que pode gerar a incerteza, e o desconhecido. 
Ao sustentar o entendimento relacional do cuidado (PINHEIRO, 
2011), as presenças que se encontram trazem situações, crenças, 
experiências e decisões singulares, que muitas vezes podem nos 
parecer incompreensíveis, desafiantes, desconhecidas ou deixar-nos 
sem saber o que fazer com elas. Mas é nessas águas que se produzem 
os encontros e o cuidado. 

O respeito ao outro e a possibilidade de estabelecer essa relação 
de cuidado requer lidar com o incerto e o desconhecido, sem negá-
lo por meio de procedimentos e saberes rígidos; requer igualmente 
estar presente e aberto à permanente aprendizagem e construção em 
conjunto. Barros de Barros (2009) sustenta que é precisamente a 
incerteza o que constitui a força, e não a fragilidade, do processo de 

conhecimento. “Essa política inventiva tem que lutar permanentemente 
contra as forças que tentam impedir o movimento criador do 
pensamento” (BARROS DE BARROS, 2009: 199).

Nesse sentido, concordamos também com Pinheiro e Ceccim 
(2009) para quem produzir saberes sobre as práticas orientadas 
pela integralidade requer assumir a postura crítica e criativa 
que permite reconhecer possibilidades e impor-se o desaf io 
duma “abertura de possíveis”. Esta resulta dos encontros entre o 
conhecido e o desconhecido, dando lugar à “experienciação”, e não 
à sobredeterminação do desconhecido pelo conhecido. 

Confiança e reconhecimento na formação acadêmica
Nesta seção introduzimos as categorias de confiança, reconhecimento 

e transformação. Elas têm sido desenvolvidas por diversos autores e 
correntes de pensamento, sendo articuladas e refletidas, em relação 
à educação, pelo sociólogo Pablo Di Leo a partir de sua experiência 
de pesquisa com jovens do ensino médio da cidade de Buenos Aires. 

Propomo-nos aqui a dialogar sobre algumas reflexões e resultados 
de Di Leo, reencontrarmo-nos com as categorias por ele trabalhadas 
e pensá-las em relação à experiência de ensino-aprendizagem na 
formação acadêmica de graduação e pós-graduação. Perguntamo-
nos ainda sobre a relevância teórico-prática que têm a confiança, o 
reconhecimento e a transformação na formação superior no que se 
relaciona à preparação para o cuidar. 

Di Leo (2011), ao expor resultados de sua tese de doutorado, 
identifica que a confiança ocupa um lugar fundamental no processo de 
construção das experiências escolares ao se apresentar como condição 
fundamental no desenvolvimento das refletividades dos agentes nas 
diversas instituições sociais em que se relacionam cotidianamente. 

A confiança, tão em si mesma como nos sistemas individuais 
e sociais que passam pela vida do sujeito, constitui uma dimensão 
principal nos processos de construção da identidade. A confiança nos 
outros outorga segurança ontológica e se desenvolve em conjunção 
com a formação de sentido interno da confiabilidade, contribuindo 
com a redução das complexidades e o aumento das possibilidades de 
liberdade de ação dos agentes (LUHMAN, 1996 apud DI LEO, 2011). 
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Em relação à formação acadêmica, defendemos uma ação 
pedagógica que dispare processos de subjetivação, associados aos de 
cognição, considerando que os processos educativos possam contribuir 
na produção de sujeitos, entendidos como coletivos com capacidade 
de atuar na realidade e de transformá-la (FRANCO, 2007). Nesse 
sentido, concebemos a confiança como um elemento central no 
processo educativo. Ela se orientaria na direção do desenvolvimento de 
sujeitos sãos, no sentido dado por Pichon Riviere (1985), de sujeitos 
produtores e produzidos socialmente, sentido no qual a aprendizagem 
implica uma adaptação ativa à realidade para sua transformação, e é 
possível no vínculo com outros. 

Di Leo (2011), em seus trabalhos de pesquisa, identifica a 
“disposição de escuta” e de “ser tratado como sujeito” como duas 
condições necessárias para a constituição de uma relação de confiança 
com professores e diretivos. Atrevemo-nos a afirmar que é nesse vínculo 
de escuta e respeito com a pessoa do outro, estudante universitário, 
que se podem retransmitir e constituir elementos centrais para seu 
desenvolvimento profissional. Porém, em determinadas ocasiões, pode 
nos parecer que as condições mencionadas são próprias da qualidade 
do educador. Di Leo (2011) mostra que essa relação de confiança 
entre estudantes e professores só é possível em poucas ocasiões, em 
que ambos agentes manifestam abertura para com o outro. 

Achamos pertinentes as contribuições de Gomes da Costa, que 
expressa:

Do ponto de vista da pedagogia da presença, a reciprocidade é 
entendida como uma interação na qual duas presenças revelam-se 
mutuamente, aceitando-se e comunicando-se, uma à outra, uma 
nova consistência, um novo conteúdo, uma nova forma, sem que, 
para isso, a originalidade inerente a cada uma seja minimamente 
colocada em questionamento (GOMES DA COSTA, 2004, p.6). 

Nesse sentido, a confiança encontra-se estreitamente vinculada 
com a abertura intersubjetiva, que aparece como outro elemento 
central, o reconhecimento. 

Nessa interação de presenças que se revelam mutuamente, quem 
tem problemas, quem experimenta a dor, quem tem a vivência de um 

irmão com problemas de adição, quem mora com irmãos de diversos 
pais, quem na sua família possui grandes segredos dolorosos, quem 
mora num bairro popular, entre outras múltiplas situações que podemos 
abordar na disciplina universitária, todos já não são os “outros” com 
que vamos trabalhar. Somos “nós” mesmos, professores e estudantes 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, os processos cognitivos e subjetivos estão imbricados 
no ensinar-aprender. Na tarefa docente, a dimensão subjetiva do 
processo não pode ser desconsiderada. Assim, integramos a proposta 
de Ayres (2001) de pensar antes em intersubjetividade que em 
subjetividades, considerando o caráter imediatamente relacional e 
irremediavelmente contingente de nossas identidades e historicidades 
como indivíduos e grupos. É nesse reconhecimento7 intersubjetivo 
que, de acordo com Honneth, os sujeitos garantem a plena realização 
de suas capacidades, diretamente relacionadas com a autorrealização 
dos sujeitos e a construção da justiça social (PINHEIRO, 2010).

Como sustenta Di Leo (2011), os professores, ao manifestar sua 
disposição à escuta e ao vinculo intersubjetivo, habilitam a emergência 
de situações de interação relativamente abertas, nas quais ambas as 
partes podem operar eleições seletivas que originam influência mútua, 
e, então, tornar possível pôr em movimento um processo que forme 
a confiança. 

Experiências de transformação
Vinculando a confiança e o reconhecimento com a transformação 

subjetiva, apresentamos uma situação vivenciada no âmbito 
universitário com a intenção de nutrir a reflexão – que se nutre 
mesmo dessa experiência. 

Um dia, na primeira aula de uma disciplina, na qual uma das 
autoras deste capítulo trabalha de modo introdutório as noções de 
“questão social”, “problemas sociais” e suas relações com as famílias 
– tema geral e central numa disciplina de Serviço Social –, uma das 
estudantes propõe como problemática a “gravidez na adolescência”. 

7 Honneth (1997) elabora desenvolvimentos sobre a “luta pelo reconhecimento”, diferenciando 
três tipos dele: afetivo, jurídico-moral e ético-social.
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De modo sutil, propõe-se que nem sempre a gravidez é um problema 
na adolescência, e que teríamos de pensar quando ela o é, por quê, 
para quem, entre outras possíveis perguntas. 

No meio dessa sugestão de reflexão, outra estudante, Anabela8, 
expressa que fora mãe na adolescência e que isso para ela não era um 
problema. Seu tom de voz é enfático nessa afirmação curta e clara. O 
tema fica em suspenso nesse momento e a aula continua com outros 
elementos da disciplina. Naquela cena, alguns afetos são marcantes; 
o pensamento permanece constante na estudante que expusera sua 
situação diante de uma problemática que parecia despretensiosa.

O tempo passa, as aulas se sucedem. Anabela continua participando 
ativamente, expressando suas opiniões. Ao final do curso – que dura 
um trimestre – Anabela envia um e-mail pessoal, em que agradece pela 
qualidade da docência. Sua mensagem expressando afeto, gratidão e 
reconhecimento para com a tarefa docente surpreende e faz novamente 
pensar a respeito daquele primeiro acontecimento. Na mensagem, ela 
não mencionava nada sobre aquilo da primeira aula; quiçá houvesse 
outros elementos que Anabela considerasse no momento de escrever 
espontaneamente. Porém, era possível imaginar se não foi esse diálogo 
sobre a gravidez – pequeno e até despercebido para alguns – o que 
gerou nela seu “profundo agradecimento” e uma de suas “melhores 
lembranças dos estudos”, como ela relatava. 

Consideramos que, nessa primeira aula, estabeleceram-se certos 
elementos de vínculos de confiança, escuta e reconhecimento que 
deram possibilidades de mobilizar-se, questionar, expor e transformar. 
Junto com as tensões que gera o interpelar-se, a ação do professor 
também se transmite como possibilidade sempre aberta de pensar e 
(re)pensar-se, como experiência de reflexão, abertura e novas buscas. 
Daí que, como sustenta Larrosa (2006), o resultado da experiência, 
seja a formação ou a transformação do sujeito, é que o sujeito da 
formação se torna o sujeito da experiência. 

A experiência é, como trabalha o autor, “isso que acontece comigo”9. 
Ela supõe que algo que não sou eu, um acontecimento exterior, 

8 Nome fictício
9 “Eso que me pasa” em espanhol. 

diferente de mim, se passa comigo. Mas esse acontecimento que me 
afeta tem lugar em mim, no que eu sou, no que penso, sinto e sei. 
Ao mesmo tempo, esse sujeito da experiência é um sujeito sensível, 
vulnerável e exposto, e por isso aberto a sua própria transformação. 
“Daí que o sujeito da experiência não seja o sujeito do saber, ou do 
poder, ou do querer, senão o sujeito da formação e da transformação” 
(LARROSA, 2006). Aberto e exposto a sua própria transformação, 
esse passo que implica a experiência é uma aventura, e, por isso, tem 
algo de incerteza, supõe um risco, um perigo.

Nesse sentido, também se expressa Franco, que sustenta que 
lidar com a subjetividade é algo extremamente complexo, e mais 
difícil é mudá-la, ou seja, criar processos de subjetivação capazes de 
produzir impacto no modo como cada um interpreta e atua sobre 
o socius. Isso é possível a partir das vivências, do experimento da 
vida, em processos que criam a exposição das pessoas e que, ao 
mesmo tempo, afetam-nas no seu modo de pensar, ser e agir sobre 
a realidade. (FRANCO, 2007, p.433)

Pode ser que o acontecimento que teve lugar naquela aula brindasse 
Anabela com não menos do que a possibilidade de ser reconhecida e 
reconhecer-se como mãe, a partir dos múltiplos sentidos que isso tem 
na sua vida. O ato de “conhecer” e “reconhecer” deixa seus traços e 
marca processos de aprendizagem que percorrem processos intelectuais 
e emocionais, que, quando são interpelados, produzem mudanças. 

Esses atos que habilitam transformações costumam apresentar-se 
nas possibilidades sempre inventivas e nutritivas do cotidiano. Como 
afirmam Pinheiro e Ceccim (2009), considerar o cotidiano como 
confrontador permanente dos modos de ensino e como gerador de 
desconformidades nos lugares de ensino, serviços, gestão setorial e 
controle social, abre lugares de produção de subjetividade individual, 
coletiva e institucional.

Segundo o que vimos trabalhando no texto, ao vincularmos educação, 
cuidado e liberdade, observamos que é nesse sentido que se precisa de 

uma hermenêutica no sentido forte de um encontro entre sujeitos, que 
se orienta a construir objetos e instrumentos capazes de produzir o 
que as pessoas precisam em cada situação para alcançar seus projetos 
de felicidade. [...] Se o trabalho em saúde […] é entendido como 
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cuidado integral, então a totalidade buscada procurará a experiência 
vivida, na qual essas formas e mecanismos ganham significado para 
os sujeitos (AYRES, 2010).

 Assim, os encontros – nos quais a confiança e reconhecimento 
são centrais – e a experiência vivida do cotidiano no qual eles se 
produzem configuram-se como pilares fortes do cuidado em saúde, 
necessários de ser trabalhados desde a formação acadêmica, como 
tentamos ilustrar aqui. 

Desafios e limites: educação, liberdade e cuidado 
Perguntamo-nos novamente: como desenvolver práticas pedagógicas 

que se dirijam à formação de sujeitos envolvidos com a produção 
de cuidado? (FRANCO, 2007). Compreendendo o cuidar também 
como uma prática social com produção de efeitos e repercussão entre 
usuários, profissionais e instituições, a qual se traduz em atitudes de 
sensibilidade, confiança, pertença, tratamento digno, horizontalidade 
da atenção e continuidade do acompanhamento da saúde (PINHEIRO; 
CECCIM, 2009), propomos que o estabelecimento de um vínculo no 
espaço de ensino-aprendizagem digno, respeitoso, confiável, atento, 
criativo, vivo, critico e, então, aberto a possibilidades de transformação, 
pode contribuir a propiciar a multiplicação de práticas profissionais 
eficazes e cuidadoras, nos sentidos já referidos. 

A proposta de que confiança, reconhecimento e transformação 
sejam categorias teórico-práticas indutoras de modos de cuidado 
tem implícita em si uma concepção de educação e pressupostos ou 
implicações ético-políticas que podem ser os limites ou desafios da 
proposta lançada neste texto. A primeira implicação de que partimos 
é a de que a educação não se apresenta como um objetivo em si 
mesmo; ou seja, sempre educamos para um desejo. 

A segunda é a de que educação é uma instituição que opera a 
partir do humano, mobilizando sujeitos que trazem como elementos 
constitutivos do seu ser uma história de vida, uma origem sociocultural, 
saberes constituídos ao longo da sua formação e vivências no trabalho em 
saúde, isto é, toda a complexidade do viver que forma certa subjetividade 
e coloca em ação, no mundo, uma forma singular (FRANCO, 2007). 

Uma terceira implicação é a de que, na educação, o trabalho é, em 
grande medida, relacional e, “tal como na saúde, é ‘trabalho vivo em 
ato’ [MERHY, 1997], tendo os trabalhadores da educação um grande 
autogoverno do seu processo de trabalho, o que permite disponibilizá-
lo por inteiro aos seus ‘usuários’” (FRANCO, 2007, p.431).

Diante dessas implicações, Barros de Barros, em diálogo com 
Schwartz, faz um apontamento final que pode traduzir o desafio de 
ensinar e aprender em saúde como processo de liberdade, aceitando o 
desafio ético do cuidar: o potencial de criação do trabalho educativo 
rompe com a uniformidade das prescrições, busca a diversidade 
como racionalidade da sua potência ontológica. Propõe-se mais: 
“é preciso priorizar as escolhas éticas de valores, as dimensões 
recriadoras de nossos semelhantes e negar a bipolarização na qual uns 
podem construir modelos para tratar do modo de vida de outros” 
(SCHWARTZ, 2002, p.143). 

A despeito dessas escolhas éticas e de valores, vimos nas linhas 
acima algumas experiências as quais apontam que, no cenário da 
graduação, a confiança pode resgatar a capacidade de reconhecimento e 
orientar-se na produção de experiências que possibilitem transformações 
subjetivas. No ensino em serviço na saúde, o resgate das singularidades 
nos processos de adoecimento pode resgatar o sentido compartilhado 
do trabalho em saúde para ambos os envolvidos, profissional e 
usuário. Nesse sentido, confiança, reconhecimento e transformação são 
categorias propostas neste ensaio que podem servir para operacionalizar 
a relação de ensino-aprendizagem nos mais diversos cenários em que 
a prática do cuidado é o balizador ético das relações. 

No filme relatado nesta conversa pedagógica, mais do que lições 
de vida, o que a professora Erin Gruwell enxerga em cada jovem 
que lhe é confiado na sala de aula é a possibilidade de fazer brotar 
de cada qual a sua própria humanidade, a coragem de afirmar sua 
singularidade em contraposição àquela que é massificada nos guetos. 

Nessa história, o processo de cuidado marcou a educação 
na medida em que a liberdade, enquanto capacidade infindável 
de questionamento da experiência constituída, produziu novas 
possibilidades de sentidos, subjetividades, intersubjetividades 
e relações concretas mediadas por outros valores éticos ali 
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restabelecidos. O filme, assim, convida-nos à tarefa permanente de 
cuidar do processo de ensinar e aprender, e de reconstruir práticas 
de educação que permitam aprender e ensinar a cuidar. 
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formação: usinando políticas de cuidado
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MaRia elizaBeth B. de BaRRos2

O debate sobre as equipes em situação de trabalho e seus processos 
formativos não é novo, mas, certamente, estamos longe de esgotá-lo. 
São inúmeros os desafios que se colocam. Trabalhadores apontam, 
com insistência, relações com o trabalho pautadas hegemonicamente 
pelo desprazer, entendido como limitação e constrangimento do seu 
potencial inventivo. Desprazer advindo de não caber ao trabalhador 
parte importante de sua construção, ligado a indignidade, inutilidade 
e desqualificação sofridas em situações de trabalho. Desprazer advindo 
das tentativas de calibrar os gestos (CLOT, 2006) e amputar o 
movimento criador do trabalho, de colocar entre parênteses a riqueza 
de toda atividade industriosa. 

No Plano para os Países da América Latina e Caribe, elaborado 
pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), com apoio do Ministério da Saúde, afirma-se que 
as pesquisas (NESCON, 2006) indicam que os estabelecimentos de 
saúde, na mesma direção das empresas, vêm-se reestruturando, dentre 
outros motivos, para enfrentar os “conflitos sociais relacionados às 
formas tradicionais de organização do trabalho e da produção” (p. 23). 

1 Professora associada II do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Doutora em 
Educação. Endereço eletrônico: anaheckert@uol.com.br.
2 Professora titular do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Doutora em 
Educação. Endereço eletrônico: betebarros@uol.com.br.
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Tais mutações, segundo o documento, instauram uma nova 
flexibilidade do mercado de trabalho, transformando a relação com o 
trabalho, modificando acordos coletivos e externalizando riscos para 
os estabelecimentos que absorvem os novos assalariados. 

Para garantir seus empregos, os trabalhadores da saúde se submetem 
à flexibilidade das mudanças dos processos produtivos, gerando 
um estado de precariedade que, sendo transversal ao trabalho e ao 
emprego, manifesta-se como movimento de uma esfera para a outra, 
atingindo diferentes níveis. (NESCON, 2006, p.16)

Esse movimento transversal de precarização transforma as formas 
de contrato, os tipos de desempregos, os modelos de gestão, a 
organização do trabalho e a exposição aos riscos ambientais. Observa-
se, assim, a proliferação dos contratos informais e o não pagamento 
dos encargos sociais pelos empregadores da saúde. Intensifica-se, 
assim, a desregulamentação – compreendida como ausência de regras 
e regulações – por meio de contratos orais ou formatos irregulares, 
ou com vinculação do trabalhador a cargos comissionados para atuar 
nos serviços de assistência direta à população.

Tal racionalidade administrativa, técnico-burocrática, com gestão 
verticalizada, apoia-se, dentre outros aspectos, na ênfase posta no 
trabalho individualizado, fragmentado, pautado em mecanismos de 
subjetivação assujeitadora que acabam por docilizar e infantilizar 
os trabalhadores, padronizar o processo de trabalho e constranger 
a atividade industriosa mobilizada para enfrentar o inédito e 
imprevisível. Entretanto, paradoxalmente, a padronização, que 
tenta prescrever o trabalho, não pode dispensar completamente a 
engenhosidade que o subverte. 

É a partir desse quadro que queremos tematizar o trabalho em 
equipe na saúde e os processos de formação. No nosso entendimento, 
a situação se agrava quando trabalhar em equipe ainda se traduz numa 
direção multidisciplinar, na qual os saberes não dialogam ou, quando 
o fazem, seu movimento é o de soma de disciplinas para dar conta 
de um objeto que, considerado de natureza multifacetada, exigiria 
diferentes olhares. Outra possibilidade de trabalho em equipe tem viés 
interdisciplinar, o que também é, a nosso ver, controverso, pois perfila 

de forma dualista a constituição das disciplinas e suas articulações, 
acionando modos de funcionamento e relação entre os saberes 
que acabam por fixar territórios fechados de campos disciplinares. 
Tal processo pode ser um obstáculo para a construção de novos 
arranjos institucionais que criem efeitos de polifonia e lateralização, 
indispensáveis a qualquer proposta que perspective a construção 
efetiva de um plano comum, marcado pela heterogeneidade e pela 
heterogênese: um espaço que contemple a multiplicidade do viver.

Nesta abordagem, trazemos alguns conceitos que podem nos 
ajudar a nos lançar sobre análises que questionam esse estado de 
coisas, de modo a catalisar vetores e abrir outro plano de análise 
(BENEVIDES, 2007). Aqui, interessam-nos os conceitos como 
operadores de realidade e ferramentas que produzem desestabilização, 
devido aos movimentos que produzem e aos deslocamentos que 
operam, intervindo concretamente nas práticas em saúde. Dessa forma, 
apresentamos alguns conceitos (coletivo, transversalidade, formação, 
cuidado, fronteiras e transdisciplinaridade) como caixa de ferramentas 
para ações no campo da saúde, extraindo deles sua potência de 
produzir uma torção nas práticas em curso, na medida em que estas 
causam desinvestimento e descrédito nas possibilidades de mudança. 

Assim, nossa opção conceitual é uma escolha dentre outras 
possíveis. E uma escolha é política, uma vez que envolve interesses, 
saberes e poderes que constituem formas de ver o mundo, de nele 
existir, de inventá-lo. Este é o objetivo deste texto: os modos como 
temos operado nos trabalhos em equipe e em sua dimensão formativa.

Trabalho em equipe: da multidisciplinaridade ao trabalho 
transdisciplinar, interrogando fronteiras 

O trabalho em saúde, na concepção que adotamos, é um trabalho 
em rede. Partimos de uma concepção de rede que não se refere a uma 
justaposição de serviços ou ações, mas a uma política transversal no 
SUS, que se traduz em ações construídas coletivamente nas diversas 
práticas e instâncias de sua efetuação (SANTOS-FILHO; BARROS, 
2007). Rede, aqui, é entendida como expressão de um coletivo que 
tem como elemento constitutivo o nó, e é definida por suas conexões, 
por seus pontos de convergência e bifurcação, não sendo tomada como 
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totalidade fechada. É por meio de seus nós que a rede se expande 
para todos os lados e em todas as direções, sem contorno preciso. É 
a conectividade que a constitui, uma vez que ela é sistema acêntrico, 
sem ordem hierárquica. A cada conexão, uma passagem se efetiva, 
uma transformação acontece, modificando o arranjo instituído e 
indicando novas e futuras conexões. A rede é um sistema aberto, 
não determinado pelo exterior, e articula elementos heterogêneos.

É nesse sentido que podemos pensar o trabalho em equipe na saúde, 
pois o SUS é “rede de redes”, o que lhe confere seu caráter inventivo 
e movente, pensá-lo como redes de saúde, de relações de trabalho em 
rede. Aquecendo tais relações, podemos enfrentar a fragmentação dos 
processos de trabalho e das relações entre os diferentes profissionais, 
relações fragmentadas nas quais impera a separação entre atenção e 
gestão nos estabelecimentos, provocando isolamento e comunicação 
top-down, em detrimento de um padrão transversal de comunicação. 

Diferentemente do modelo top-down, típico do paradigma técnico-
burocrático, a comunicação que se efetiva em rede, como sistema de 
múltiplas conexões, em várias direções, aliançadas na inseparabilidade 
entre as dimensões do trabalho, aumenta a capacidade de criar e 
transformar, dando mais autonomia a cada processo de trabalho e 
ampliando, entre os trabalhadores, as instâncias negociantes.

Sendo assim, como abordar o trabalho em equipe e os processos 
de formação que lhes são inerentes? Nossa abordagem tem como eixo 
principal a afirmação das possibilidades infinitas de se expandir a 
vida e uma consequente relação inventiva e prazerosa com o trabalho. 
Logo, é prioridade, neste campo de análise, conhecer a atividade de 
trabalho em situação, pois não se trata de abordá-la apenas em sua 
generalidade, mas, principalmente, no que se mostra enigmático, 
inesperado e se expressa em situações restritivas e desafiadoras.

Pensar o trabalho em equipe é, portanto, perseguir a ampliação 
dos processos comunicacionais entre diferentes membros dos grupos, 
entre os diferentes grupos, setores e unidades de saúde, afirmando 
uma dimensão transversal do fazer em saúde. A comunicação 
transversal requer uma dinâmica multivetorializada, em rede, na qual 
se expressem os processos de produção de saúde e subjetividade. Rede 
que se tece com participação ativa e inventiva de atores, saberes e 

instituições voltados para o enfrentamento dos desafios que emergem 
nos cotidianos de trabalho, como um dispositivo de conversa e 
negociação na direção da melhoria das condições de vida e saúde 
das populações (TEIXEIRA, 2005). 

Os sujeitos que compõem a rede não são tomados, aqui, como 
polos preexistentes dos processos de trabalho, mas como efeito de 
um processo de produção de subjetividade sempre coletivo, histórico 
e determinado por múltiplos vetores inseparáveis do campo da saúde: 
sujeitos (desejos, necessidades, interesses), processos de trabalho 
(saberes), poder (modos de estabelecer as relações) e políticas públicas 
(coletivização das relações) (BARROS; BARROS, 2007).

É a partir desse entendimento que perseguimos o fomento, para os 
atores que constroem a rede, do exercício pleno de suas condições como 
trabalhadores operadores de análises compartilhadas e intervenções 
nos seus espaços de trabalho. É importante, no entanto, que se 
diga que incluir, participar e transversalizar, como geradores de uma 
experiência comum, não tem o sentido de homogeneizar e dissipar 
as singularidades, conjurar diferença e processos de diferenciação 
ou evitar controvérsias, e, sim, estabelecer-se como lugar instável 
entre o que difere e o que se comunga, se compartilha. Trata-se de 
constituir um espaço comum do heterogêneo e da heterogênese, o 
que é o desafio que surge na formulação de uma política pública. 

Um trabalho em equipe numa perspectiva transdisciplinar 
implica que sujeitos com diferentes saberes, valores e modos de viver 
ponham-se lado a lado de forma a desestabilizar uma verticalidade 
instituída habitualmente nos serviços de saúde. Essa lateralização 
pode dissolver as separações entre quem sabe e quem não sabe, entre 
trabalhador e usuário, colocando em análise as relações de poder 
nas equipes e os especialismos que se insinuam, muitas vezes, de 
forma silenciosa, mas insidiosa.

Reafirmando a dimensão transversal-rizomática do trabalho em 
equipe, é importante indicar que esse paradigma pretende romper com 
a hierarquização típica dos “paradigmas hierárquicos-arborescentes” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995). Nessa dimensão de rede, são 
múltiplas as possibilidades de conexões que se abrem para a dimensão 
transversal das práticas em saúde, questionando a verticalidade dos 
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organogramas de uma estrutura piramidal (chefes, subchefes, etc.): 
uma horizontalidade em que as coisas e as pessoas arranjem-se num 
movimento corporativo (GUATTARI, 1981). Não se busca aqui 
estabilidade, e sim abertura à alteridade e interferência nos modos 
instituídos de trabalhar, desestabilizando saberes. 

Não basta propor estratégias de trabalho em equipe, então, a partir 
de uma multiprofissionalidade. Uma perspectiva transversal significa 
pôr em questão os limites-fronteiras entre os saberes, produzir um efeito 
de desestabilização que subverta exatamente o que dá sustentação aos 
campos epistemológicos e à unidade das disciplinas, e, consequentemente, 
às práticas daí advindas, questionando os especialismos. Trata-se, assim, 
de uma tendência que, ao recusar as hierarquias e totalidades, recusa 
também os absolutos, e se define por uma abertura, por um processo 
de comunicação rizomática, que Guattari (1981) chama de coeficiente 
de transversalidade3 ampliado e que tem o sentido de uma dinâmica 
de comunicação multivetorializada ou transversal. 

Dessa forma, a compreensão do trabalho em equipe na saúde não 
pode dissociar atenção-gestão, fazer-gerir, mas sim tomar a produção 
de cuidado como produção de sujeitos. Isso implica, necessariamente, 
cogestão, sendo as relações de trabalho tomadas como dimensão 
fundamental nos processos de subjetivação, pois “a natureza humana”, 
como indicou Marx, “é produzida na história e cambiante com ela” 
(ALTHUSSER, 1980).

As perguntas a se fazer, portanto, seriam: como estão operando 
as relações institucionais nas equipes de trabalho em saúde? Que 
efeitos de sujeito elas estão produzindo? Que processos de formação 
estão sendo atualizados? Como trabalhar em equipe considerando as 
situações reais? Ora, o trabalho nos produz e transforma. Procurar 
compreendê-lo, portanto, é, antes de tudo, poder transformá-lo e 
afirmar a possibilidade de outra estética da existência.

3 Transversalidade se confronta, conforme apontado por Guattari (1981, p.95), à 
verticalidade e à horizontalidade, que se constituíram como eixos hegemônicos de 
organização da comunicação nas instituições (os diferentes se comunicam verticalmente de 
forma hierarquizada, e os iguais se comunicam no plano horizontal do corporativismo). A 
transversalidade tende a realizar-se quando se opera um aumento do grau de comunicação 
entre os diferentes sujeitos e entre os grupos.

Essa direção de análise indica uma rede conceitual que toma a 
noção de coletivo, não mais como um conjunto de pessoas, mas 
como um plano de forças. A equipe de trabalho não se restringe ao 
conjunto de profissionais que se encontram para realização de tarefas. 
Ao seguir outra direção conceitual, é possível apreender o coletivo, não 
mais por oposição ao indivíduo, mas a partir de relações estabelecidas 
entre dois planos que constituem a realidade: o plano das coisas 
instituídas com formatos definidos e o plano instituinte de onde 
emergem novos modos de viver-trabalhar. O plano das formas é o da 
organização da realidade, concernente às figuras estabilizadas, com 
contornos definidos e caráter constante, de regularidades apreensíveis 
e cujos limites parecem claramente distintos (ESCÓSSIA, 2004). O 
plano das forças é a dimensão potencial de transformação, dimensão 
instituinte. Não mais tomados numa perspectiva de oposição, 
tais planos constroem relações de reciprocidade, viabilizando uma 
multiplicidade de cruzamentos.

Um estado de coisas que experimentamos como sendo da ordem 
do já dado, com contornos definidos, é efeito-resultado de uma 
composição do plano das formas com o plano movente das forças. 
As formas passam a ser tomadas como resultado desse jogo de 
forças e correspondem a coagulações, a conglomerados de vetores 
(ESCÓSSIA, 2004).

Propomos, então, tomar as equipes de trabalho em saúde como 
efeito do movimento de forças e formas, o que indicaria seu caráter 
provisório e, portanto, sua abertura a outras configurações possíveis, 
revelando seu próprio potencial de transformação. Se as formas são 
provisórias, efeitos dos modos como as relações se efetivam em situações 
concretas, fica aberta a possibilidade de mudança das situações que 
constrangem. Logo, o coletivo não se limita ao que já é em si mesmo 
uma forma ou uma figura fechada; há que se considerar sua dimensão 
mais ampla: plano das forças, plano do instituinte (LOURAU, 1995), 
plano de criação de outras possibilidades de trabalhar. As formas, 
objetos e sujeitos, equipes, serviços e trabalhadores emergem, nascem 
do plano genealógico que é o coletivo de forças. Aqui, abandona-se 
uma concepção fixa e preestabelecida de realidade para concebê-la 
em movimento contínuo de criação.
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Todo objeto ou fato empírico, tomado como forma individualizada, 
constituída, possui uma realidade pré-individual, uma vez que todo ser 
individualizado – um indivíduo, uma equipe, um estabelecimento – 
permanece, após sua constituição, com uma potência de transformação 
que pode ser ativada a qualquer momento, o que o torna forma 
sempre inacabada e em permanente processo de constituição de outras 
formas. A franja de virtualidade que os constitui permite sempre novas 
configurações, que surgem a partir de novos estados críticos gerados 
na comunicação entre as duas dimensões (ESCÓSSIA, 2004). Estamos 
nos referindo a um plano imanente que forja as relações cotidianas 
de trabalho. O olhar voltado exclusivamente para o plano das formas 
instituídas, as equipes e os trabalhadores na sua forma visível, revela 
insuficiência de análise, na medida em que deixaria de fora parte 
constituinte do objeto estudado. Nesse caso, o que vem primeiro é a 
relação constituinte dos termos. O foco do qual partimos incide sobre 
as relações que produzem determinados modos de funcionamento de 
equipes, determinadas formas de serviços e, portanto, certo modo de 
organização do trabalho e de produção de saúde.

Os efeitos produzidos pelas tentativas de controle e previsão dos 
processos de trabalho podem ser enfrentados a partir da alteração 
dos modos como estão instituídos os arranjos organizacionais. A 
constituição de equipes multiprofissionais e transdisciplinares passa 
a ser estratégia privilegiada para alterar o modo de organização dos 
processos de trabalho, uma vez que o paradigma burocrático mostra 
sua insuficiência frente ao saber do trabalhador e a potência do que 
no trabalho é experiência coletiva. Este se apresenta, então, como 
coengendramento entre trabalhadores e processo de produzir. Se os 
trabalhadores não acionam apenas o que está prescrito na execução 
das tarefas, mas outros recursos que lhes são úteis para lidar com o 
imprevisível, sua engenhosidade afirma a dimensão coletiva do trabalho. 

As situações de trabalho mostram, assim, uma dupla face: singular 
e coletiva. De um lado é expressão do que um trabalhador experimenta 
ao gerir sua atividade que o ultrapassa, sendo esta coletiva. Afinal as 
novas regras no trabalho são forjadas numa experiência com o outro, 
quando se experimenta o diferir, a alterização (BARROS; BARROS, 
2007). É assim que o tema da equipe pode ganhar outro sentido. Um 

paradigma se anuncia pela aposta numa gestão que inclua a variabilidade 
constituinte dos processos de trabalho. Em tal paradigma, a atenção 
ao usuário não se separa do processo que a produz, afirmando-se a 
indissociabilidade entre formação e trabalho em situação.

Nesse processo, a gestão não pode ser mais atribuída apenas a um 
cargo ou lugar (do gestor, diretor ou coordenador), mas ao processo 
de pensar, decidir, executar e avaliar o trabalho, prerrogativa de 
qualquer trabalhador. O trabalho toma a dimensão de atividade, e 
o que passa a ser importante é a gestão da atividade. 

A gestão é a função de gerir. Melhor seria dizer cogerir, pois se 
trata de um coengendramento do processo de trabalho (no nosso 
caso, produzir saúde) e de subjetivação (produção de trabalhadores). 
Sujeitos em equipe alteram o rumo reversível de seu isolamento, de 
um processo fragmentado, individualizado, marcado por competição 
e quebra das alianças coletivas; sujeitos com maior autonomia, 
corresponsáveis, comprometidos porque são expressão de um coletivo 
do trabalhar que neles se atualiza. Trata-se, portanto, de considerar 
a equipe como estratégia privilegiada para a constituição desse outro 
paradigma que estamos anunciando (BARROS; BENEVIDES, 2007).

A partir das práticas concretas, constitui-se um mundo comum, o 
do trabalhar em equipe, que se realiza num processo de composição, 
não sendo, pois, o trabalho tomado como uma realidade definida a 
priori. O coletivo não é uma reunião de indivíduos ou de categorias 
profissionais, mas uma concepção que se afirma como funcionamento 
em rede, necessariamente dialógica. No campo da saúde, a noção de 
coletivo aparece de maneiras bastante diversas. O que nos interessa 
neste texto, reafirmamos, é indicar uma direção segundo a qual 
o coletivo não se opõe ao individual, mas se inscreve num modo 
de entendimento que atrapalha a lógica dicotômica (ESCÓSSIA, 
2004). O coletivo é plano de coengendramento de indivíduos e de 
mundos, de modos de trabalhar e se formar no trabalho, de modos 
de subjetivação e de gestão do trabalhar.

Anunciamos aqui uma dimensão ética do trabalho em equipe, 
expressão desse plano do coletivo, uma vez que são as conexões, os 
modos compartilhados de trabalhar e a invenção que indicam a potência 
de um coletivo transindividual, não fusionado nem homogêneo.
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Trata-se de uma postura que desterritorializa fronteiras e paradigmas 
teóricos, construindo espaços de experimentação, delineando caminhos e 
adentrando diferentes searas teóricas e metodológicas, de especialidades, 
enfim. Tal ethos tem o sentido de romper e derrubar fronteiras bem 
estabelecidas que se constituem a partir da glorificação de saberes 
compartimentalizados no campo da saúde. É preciso ficar atentos às 
ressonâncias entre saberes e fazeres, pensar com indisciplina, afirmando 
um caráter nômade desses saberes-fazeres, sem lugares fixos ou próprios. 

Reafirmamos e indicamos aqui uma aposta/proposta: a constituição 
de saberes em saúde se arranjando de forma transversal, um pensar 
incontido e em conflito consigo mesmo, sem demarcação de territórios 
de poder-saber controlados por peritos e constituídos estrategicamente. 
O desafio está no enfrentamento das tecnologias disciplinares de 
procedimento, indicando a possibilidade de se estabelecer outras 
maneiras de caminhar. O foco estaria tão somente na caminhada, no 
perambular, constituindo traçados de forma poiética e espacialidades 
submetidas às incertezas do que devém. 

Ao invés da seriedade do Chronos, as brincadeiras de Aion e 
os rompantes de Kairós. Um mapa pode estar definido, mas o 
trajeto, o percurso, a viagem a se fazer será sempre uma incógnita 
a depender das ocasiões aproveitadas, dos instantes experimentados 
e do inapelável do que devém. Assim, novas espacialidades são 
fundadas a cada instante, a cada passo dado. Pensar, então, saberes 
e especialidades não como da ordem de uma verticalidade ou de 
uma horizontalidade, mas relações que se estabelecem em várias 
dimensões transversalmente (SANTOS, 2007).

O lugar da fronteira não é, portanto, onde tudo se encerra e, muito 
menos, uma condição de impossibilidade de acontecer. Ele é um não 
lugar, onde algo se agiganta, começa a se apresentar e a se fazer presente, 
onde algo se atualiza. Fronteira como lugar em que se experimenta 
algo para além das configurações ordinárias, como da ordem dos 
estranhamentos. É exatamente essa experiência de desterritorialização, 
de desconhecimento de um modo de funcionamento, que produz 
vertigens e pode se tornar medo, insegurança. Estaremos dispostos aos 
enjoos e vertigens? Como acionar processos de formação vertiginosos, 
perturbadores de uma racionalidade hegemônica no campo da saúde?

Políticas de formação, políticas da amizade
Michel Serres (1993) assinala que nada aprende aquele que não se 

desloca. Contribui, assim, para afirmarmos os processos de formação 
como experiência de desconstrução de verdades naturalizadas. Tomá-
los como experiência que se efetua nas fronteiras requer convocar 
mestiçagens entre saberes e modos de vida, forçando-nos tanto a 
estranhar o que nos é dado como familiar e necessário, quanto a 
desmanchar fronteiras entre campos de saber, políticas públicas e 
modos de vida diversos. Isso implica tecer políticas de formação que 
operem de modo a indagar o que se passa. Larrosa (2010, p. 143) 
traz algumas pistas quando diz que o aprender 

[...] não é a transmissão do que existe para saber, do que existe 
para pensar, do que existe para responder, do que existe para dizer 
ou do que existe para fazer, mas sim a co(i)mplicação cúmplice no 
aprender daqueles que se encontram no comum. E o comum não 
é outra coisa que aquilo que se dá a pensar para que seja pensado 
de muitas maneiras, aquilo que se dá a perguntar para que seja 
perguntado de muitas maneiras e aquilo que se dá a dizer para 
que seja dito de muitas maneiras.

Esse é o convite feito quando nos propomos a debater itinerários 
formativos pautados em princípios que tomam o cuidado como a 
principal fronteira da integralidade. Se entendemos que ele não se 
reduz ao manejo de procedimentos técnicos, mas se efetua, sobretudo, 
no agir ético com o outro, como engendrar itinerários formativos que 
deem passagem a essa acepção de cuidado? Como efetuar processos 
formativos que não homogeneízem a diversidade de saberes e práticas 
que se expressam na região Amazônica, e com esses modos de vida 
estabeleçam conversações?

Em trabalhos anteriores (HECKERT, 2007; 2008; HECKERT; 
NEVES, 2007; BARROS; HECKERT, 2010) chamamos a atenção 
para o modo como os processos de formação vêm sendo atualizados, 
indicando que os modos de formar não se dissociam dos modos de 
gerir o trabalho. O desafio é entender que a mudança nos processos 
de formação não será garantida, exclusivamente, com alterações 
curriculares, ou ainda com o incremento do acesso às novas tecnologias 
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e informações, nem com o acúmulo de novos conteúdos. Nossas 
práticas de formação ainda se ancoram demasiadamente em uma 
perspectiva transmissivista que visa conservar o já pensado, o já 
feito. Nesse processo, lidamos com políticas de formação que tanto 
(re)produzem a fragmentação de saberes e de práticas pautadas no 
binômio queixa-conduta, quanto funcionam prescrevendo regras 
e proibições para conservar a vida. O diálogo com os saberes e 
experiências daqueles que são colocados como objeto da ação do 
cuidado efetua-se de modo a constatar ou confirmar um dado processo 
saúde-doença. Portanto, o que vemos repetir-se é a insistência em 
ações de formação eminentemente prescritivas, modeladoras, voltadas 
à mudança de comportamento e tomando os sujeitos em abstrato, 
metro-padrão modelar e homogêneo. 

A problematização das práticas de formação tem redundado 
na fabulação de experiências que caminham em outras direções, 
afirmando-se que o cotidiano dos serviços de saúde, em seus modos 
de fazer os processos de gestão e atenção, precisa ser tomado como 
matéria constituinte dos processos de formação (HECKERT; NEVES, 
2007). Mas essa proposição não dispensa uma atenção cuidadosa 
às miudezas da vida, lá onde se fabricam saberes e experiências no 
cuidado e também no mau trato à vida. 

A formação é um vetor fundamental na produção de saberes/
fazeres modeladores das formas de existência, ao mesmo tempo em 
que pode ser espaço de compartilhamento de experiências. O processo 
de formação se produz no encontro com a alteridade e, para isso, 
requer uma escuta atenta aos movimentos da vida, a qual não se 
efetua quando nos conduzimos pelos valores instituídos, tomando 
as variações do viver como desvios a serem corrigidos e controlados. 
Se queremos engendrar itinerários formativos pautados em um agir 
ético-político, precisamos enfrentar uma escuta surda que prevalece 
entre nós, que não se lembra do rosto e dos nomes dos usuários e 
dos profissionais, da cor de seus olhos e de sua pele, que desconhece 
os cheiros dos rios e dos igarapés, que ignora as rugas e cicatrizes 
(marcas do vivido), e desconhece os saberes e histórias dos povos 
da floresta. Como engendrar, assim, processos de formação que se 
permitam à comunicação entre saberes diversos? 

Esses processos efetuam deslocamentos quando provocam 
estranhamentos dos modos de vida instituídos e banalizados, e 
desestabilizam certezas e evidências; ou seja, quando a formação 
não se reduz à solução de problemas requentados e ousa formular 
outras perguntas, outros problemas, que acolham as astúcias criadas 
no viver e questionem o mau trato à vida. Trata-se, portanto, de 
tomar a formação como dispositivo de ampliação dos graus de 
transversalidade, de modo a equivocar os sentidos já constituídos do 
viver, do trabalhar, do aprender-ensinar.

Cabe ressaltar que os processos de formação não dispensam a 
dimensão técnica, mas que nela não se encerram, posto que nosso 
presente requer a afirmação radical de que técnica e política não 
se dissociam dos exercícios éticos. Ao mesmo tempo, requer arguir 
uma compreensão de competência técnica atrelada à noção de que é 
competente aquele que adquiriu no percurso formativo formal todos 
os saberes necessários a serem aplicados posteriormente, fortalecendo 
uma razão instrumental encarceradora da formação nas malhas de 
sua “utilidade prática”, o que acaba por corroborar com a suposta 
separação de teoria e prática. Uma compreensão aplicacionista, em 
que o conhecer antecede o fazer, em que os conhecimentos estão 
disponíveis no mundo para serem adquiridos e posteriormente 
aplicados a uma dada realidade, ainda se faz presente nos modos 
de fazer a formação. Contudo, consideramos oportuno ressaltar que 
todo conhecer é um fazer, todo processo de formação é intervenção 
produtora de realidades e de sujeitos (HECKERT; PASSOS, 2010). 

Destacamos, assim, que os processos de formação engendram modos 
de existência em que “sujeito e objeto não precisam ser tomados como 
realidades prévias, ou fundamentos do ato cognitivo, mas realidades 
coemergentes do próprio processo cognoscente” (HECKERT; PASSOS, 
2010). Trata-se, portanto, menos de uma formação para um agir ético-
político e muito mais de uma formação no agir, ou seja, processos 
de formação-intervenção que incluam o estado de coisas instituído 
para nele produzir outros possíveis. Nesse agir ético-político, somos 
convocados a inventar procedimentos e tecnologias de formação 
transdisciplinares que estabeleçam conversações com os modos de 
vida amazônicos. 
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Nossa proposta é produzir conversações que questionem os 
especialismos prescritores da vida saudável e correta, nas quais os 
processos de formação funcionem como dispositivos de abertura 
a outras sensibilidades, fazeres e saberes. Talvez nosso desafio seja 
fazer com que os processos de formação permitam forjar políticas 
da amizade que compartilhem experiências, interpelando o processo 
de sucateamento da existência e a histórica iniquidade que marca a 
implementação de políticas públicas no Brasil. 

Tecer a formação como política da amizade implica um rigor 
ético-político que se volta à indagação dos códigos morais, dos 
dualismos e do modo de funcionamento das políticas estatais na 
região Norte, fortemente marcadas por descontinuidades, segregações 
e ações excludentes. Uma política da amizade, nesse âmbito, requer 
conversações com as especificidades da vida que se tece entre as malhas 
urbanas e os povos ribeirinhos da floresta, convocando-nos a sairmos 
dos marcos da repetição e abrir-nos à experimentar da variação dos 
modos de vida, dialogando com os saberes de experiência, os quais, 
como indica Larrosa (2002), são contingenciais, encarnados com a 
vida, singulares e polifônicos. 

Essa política da amizade não se efetua com a repetição de modelos 
ou de respostas prévias, tampouco com práticas permeadas por um 
populismo pedagógico que não desafia as evidências constituídas, 
conformando-se com as possibilidades dadas. Ela diz respeito a instaurar 
práticas de formação voltadas à produção de uma comunidade4 que, 
longe de buscar nivelamentos homogeneizadores e defesas identitárias, 
abre-se à multiplicidade dos modos de vida para neles e com eles 
fiar práticas de cuidado. Tal política de produção de comunidades 
recusa a valorização das semelhanças e das supostas unidades entre 
os grupos ou sujeitos – isto é, a fabricação da comunidade dos 

4 Utilizamos aqui a noção de comunidade tal como assinalada por Gotardo (2011). Os estudos 
da autora apontam que essa noção tem sido caracterizada como o pertencimento de grupos a 
um espaço delimitado, ou como um conglomerado de indivíduos que se juntam em função 
de suas semelhanças e identidades, e que comungam os mesmos modos de vida e crenças: 
uma junção de iguais (GOTARDO, 2011, p. 102). Propõe a autora que “comunidade” seja 
entendida como produção, sem fronteiras definidas, caracterizada pelo interstício e aberta 
ao acolhimento de modos de vida díspares.

iguais –, bem como a compreensão de que o comum se efetua pela 
igualdade e permanência, com a valorização do consenso e da coesão 
(GOTARDO, 2011). Afirmar a formação como política de produção 
do comum, usina de fabricação de comunidades, implica composição 
de diferença, acolhimento de modos de vida díspares e estranhos e, 
com isso, ampliação dos graus de transversalidade. Nas palavras de 
Gotardo (2011, p. 122),

[...] chamamos comunidade a uma composição de processos 
de singularização da subjetividade, que não se define por uma 
periodização temporal, mas pela potencialidade de comunicação com 
o Outro, pelo interstício, pela produção comum, pela capacidade 
de ações coletivas que não remetem à unidade, pela capacidade de 
afetação e transformação, uma comunidade menos de semelhanças 
que de diferenças, um contorno provisório que se produz na 
particularidade de um cruzamento de linhas da história. 

Como efetuar processos de formação conectados à produção do 
cuidado nessa perspectiva de produção do comum?

A produção do cuidado como exercício ético 
O cuidado, no nosso entendimento, não corresponde a mais um 

procedimento técnico específico com fórmulas a serem ensinadas, mas 
a uma referência ética que pauta as práticas em saúde. Cuidar é mais 
do que um ato: é uma atitude de ocupação, de responsabilização e 
envolvimento com o outro.

O cuidado como princípio emerge, então, como elemento 
transversal que se faz na intercessão das diferentes disciplinas 
que subsidiam as práticas em saúde, articulando-as numa direção 
ético-política transdisciplinar e assumindo uma posição importante 
no fazer em saúde, na medida em que inviabiliza a negação ou 
desqualificação do outro. Sua vocação irresistivelmente dialógica, 
orientada por esse ethos, corrobora a impossibilidade de basear tais 
práticas em qualquer critério normativo anterior ao “o que deve ser 
feito?” (BARROS; GOMES, 2011).

Práticas de cuidado como clínica aberta são compromisso radical 
com o sujeito singular, rompendo com as fronteiras dos saberes 
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especializados. Essa direção transdisciplinar, ao romper com os 
especialismos, vislumbra a produção de outros conhecimentos-saberes, 
assumindo um compromisso ético que não reduz o sujeito à doença. 
As práticas dessa clínica do cuidado situam-se nesse plano ético e 
se definem pelo grau de abertura à processualidade e à alteridade, 
direcionando nossas escolhas a partir daquilo que favorece o conviver, 
o qual por sua vez favorece outros modos de estarmos juntos nos 
serviços de saúde (GOMES et al., 2007). 

É nessa direção que Foucault, nas suas formulações sobre o 
cuidado de si, pensa um modo pelo qual a liberdade se exercita, 
conjurando práticas de dominação nas relações entre os humanos. Em 
Hermenêutica do Sujeito (2006), o filósofo põe a ética como forma a 
ser dada à vida, o que não se efetiva por meio de uma moral instituída 
dos valores de Bem e de Mal. Ele perspectiva, assim, a instauração de 
uma ética de si que não é submissão a valores transcendentais. Seu 
entendimento sobre uma ética do cuidado de si afirma uma ética da 
imanência, ideia encontrada no pensamento antigo, de inscrever uma 
ordem na própria vida, uma ordem imanente. A elaboração ética de 
si se forja por provocação e escândalo, ou seja, por um princípio de 
inquietação moral, que perturba e não se faz por apaziguamento. 
Trata-se da ética como prática da liberdade. 

Em sua formulação do cuidado de si, o autor não faz uma ode 
ao individualismo, uma vez que o governo de si implica presença 
contínua do Outro. Mais do que uma busca narcísica fascinada e 
deslumbrada de uma verdade perdida do Eu, o cuidado designa 
uma versão vigilante de um Eu que vela, sobretudo, para não 
perder o controle de suas ações, para não se deixar invadir, nem 
pelos sofrimentos que paralisam, nem pelos prazeres hedonistas. O 
cuidado de si visa ao bem dos outros, visa administrar bem o espaço 
de poder presente em qualquer relação entre humanos, administrá-lo 
no sentido da não dominação.

Tem-se um cuidado de si, então, atravessado pela presença do outro, 
que seria diretor de existência, correspondente a quem escrevemos e 
diante de quem nos medimos. O outro é amigo que socorre, cuidado 
que não é exigência de solidão, ao contrário, é uma verdadeira prática 
social, um intensificador das relações sociais (FOUCAULT, 2010). 

Isso equivale a dizer que o cuidado de si não nos separa do mundo 
e nem tem por finalidade cortar o Eu do mundo, mas prepará-lo 
em vista dos acontecimentos deste, como sujeito da ação. Não é 
convite à inatividade, mas sim o que nos incita a agir, é potência de 
agir, sendo, assim, principio constitutivo de nossas ações, que nos 
articula à comunidade Humana. “O sujeito, no cuidado, é totalmente 
o contrário de um indivíduo isolado: é um cidadão do mundo” 
(FOUCAULT, 2006, p.652).

A questão do cuidado em Foucault nos ajuda a pensar as relações 
do sujeito com a verdade, ou seja, o modo como os sujeitos entram 
em certo jogo de verdade. Como o usuário no campo da saúde foi 
situado nesse jogo definido por um saber ou pelo modelo médico? 

Os sujeitos são constituídos por meio dessas práticas. Logo, 
diríamos que o cuidado de si é condição ética e ontológica para a 
constituição do profissional da saúde e dos usuários. Cuidado de si 
como exercício ético que busca afirmar a liberdade e conjura qualquer 
dominação, de um sujeito sobre outro, de um saber hegemônico 
sobre saberes “indisciplinados”. 

Concluindo
Nosso debate visa abrir conversas acerca do trabalho em equipe 

voltado às práticas de cuidado, afirmando tais práticas como uma 
experimentação ético-política, que requer a problematização das 
fronteiras que delimitam saberes e campos profissionais. Entendemos 
que tal experimentação não pode se dissociar de uma torção radical 
nos modos como os processos de formação se efetuam. A aposta que 
fazemos é o engendramento de políticas de formação-intervenção 
que interfiram nas políticas de comunidade hegemônicas, que mais 
favorecem segmentações e homogeneização da vida do que a produção 
de coletivos polifônicos. 

Acreditamos que não é possível estabelecer práticas de cuidado, 
pautadas no princípio da integralidade, sem uma atenção aos modos 
de vida que elas engendram e, sobretudo, sem uma atenção aos modos 
de vida outros que desassossegam as evidências nas quais balizamos 
nossa existência. Como o trabalho em equipe pode funcionar 
atiçando políticas de comunidade que desviem das marcas identitárias 
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homogeneizadoras do viver? Nosso desafio é usinar comunidades que 
desmanchem fronteiras e conjurem os jogos de poder que afastam e 
segregam tudo que difere, que excluem a alteridade. 
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Ação transdisciplinar como produção 
coletiva: percussões e repercussões no 

trabalho em equipes de saúde

BaRBaRa e. B. caBRal1

angela noBRe de andRade2

A diretriz do trabalho em equipe como questão cotidiana
Tomando como foco a intervenção profissional no cenário da 

saúde pública, Silva (1992) defende que a ação dos profissionais em 
instituições de saúde se direcione às atuações integradas, construídas 
na própria prática e postas sob avaliação contínua, implicando a 
discussão sobre trabalho em equipe. Encontramos nessa afirmação o 
ponto fulcral da pesquisa de que este capítulo brotou.3

Iniciamos o estudo interessadas no trabalho em equipes de saúde, 
com a intenção de destacar a ação do psicólogo no contexto dos Núcleos 
de Apoio de Saúde da Família (NASF) em duas cidades do Vale do 
São Francisco. De certo modo, a questão remontava à experiência 
profissional de equipes de Centros de Atenção Psicossocial, em que 
se aprendeu a valorizar uma atuação flexível, exigindo competências 
que extrapolavam as habilidades aprendidas na graduação, ligadas 
à Psicologia. As solicitações exigiam significativamente a troca de 

1 Professora Doutora do Colegiado de Psicologia da Univasf. Endereço eletrônico: 
barbaraebcabral@gmail.com
2 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES. Endereço 
eletrônico: anobre@terra.com.br
3 Trata-se de tese intitulada Sustentando a tensão: um estudo genealógico sobre as 
possibilidades de ação transdisciplinar em equipes de saúde, desenvolvida por Barbara Cabral, 
sob orientação da Profª. Angela Andrade, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
UFES, defendida em dez/2011.
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experiências entre os diversos profissionais do serviço, e mais, a 
composição de projetos de intervenção que pareciam não se atrelar 
exclusivamente a uma profissão. Demandava-se disponibilidade 
de trânsito e, por essa via, compreendia-se a importância de uma 
composição costurada no cotidiano por todos que fazem parte da 
equipe – do gerente ao porteiro – e, fundamentalmente, pelos usuários. 

Apostamos que as frestas para um trabalho com marcas de 
produção coletiva poderiam ser descobertas ou inventadas no cotidiano 
das práticas, tendo-nos lançado em busca disso quando da definição 
da questão e da imersão em campo. Disparamos olhares à questão, 
passando a percebê-la em metamorfose, saltando da ilha do núcleo 
profissional da Psicologia para a travessia no rio comum e caudaloso 
da atuação dos vários profissionais de saúde, particularmente no 
contexto da Saúde Coletiva. O interesse pôde, então, desvencilhar-se 
do enfoque inicial dado à intervenção do psicólogo para estender-se 
à atuação de equipes de saúde. Essa ampliação de foco relaciona-se 
à mais originária das inquietações quanto à atuação de profissionais 
envolvidos no processo de promoção de saúde: a necessidade de 
comunicação e construção coletiva, desafio maior para intervenções 
contextualizadas e responsivas às necessidades trazidas pelos usuários. 
Com isso, justificamos uma breve incursão na perspectiva histórica 
de atuação do psicólogo na rede pública de saúde para, então, refletir 
sobre a prática em equipe, na frequência transdisciplinar, situando o 
leitor em relação a certas discussões teóricas tomadas como referência 
para a compreensão da temática. 

A entrada do psicólogo em serviços de saúde teve como um de 
seus fatores determinantes a contestação das políticas públicas na 
área e do modelo assistencial predominante, o que configurou os 
movimentos de Reforma Sanitária e de Reforma Psiquiátrica no 
Brasil, culminando na reorganização do modelo de atenção à saúde, 
ainda em consolidação. 

Dimenstein (1998) destaca que a abertura de campo para o 
psicólogo na saúde mental ocorreu num momento de crítica ao modelo 
asilar e às equipes de saúde formadas predominantemente por médicos, 
bem como de ênfase na constituição de equipes multiprofissionais, 
consideradas imprescindíveis para a efetivação das novas propostas 

de atenção. A autora enfatiza que as diretrizes da política de saúde 
pública e de saúde mental, redefinidas no contexto de abertura 
democrática dos anos 80, foram reforçando uma tendência a atribuir 
às equipes um papel decisivo no processo de reforma do sistema de 
saúde, permitindo a inserção de outros profissionais nesse campo. 
Desde então, a intervenção de psicólogos em equipes de saúde e 
no SUS tem sido objeto de vários debates e estudos que indicam, 
principalmente, dissonâncias entre a formação profissional e os desafios 
para sua atuação (ANDRADE, 2007; SPINK, 2007; BENEVIDES, 
2005; DIMENSTEIN, 1998; 2001; LIMA, 2005; SILVA, 1992).

Segundo Andrade (2007), a maioria das pesquisas sobre práticas 
psicológicas em saúde pública conclui que a formação acadêmica não 
prepara o profissional para atuar nesse cenário, devido à ausência de 
conteúdos teórico-práticos específicos. Ela propõe, entretanto, outra 
perspectiva de compreensão: aponta que a genealogia de práticas 
destoantes no contexto público está 

[...] no excesso de “conteúdos disciplinares”, que com-formam 
posturas também disciplinares ou especialistas, descartando 
conteúdos, considerados menores, porém múltiplos e complexos, que 
não são transmissíveis ou não são comportáveis na relação vertical 
professor-aluno. (ANDRADE, 2007, p. 33) 

Discutindo práticas psicológicas e a hegemonia dos saberes 
especialistas, a autora aponta a tradição da Psicologia como disciplina 
fortemente enviesada por perspectivas naturalizantes, metafísicas, 
transcendentes à própria experiência da vida, fundamentando práticas 
disciplinares, moralizantes, voltadas frequentemente à adaptação e 
ajustamento dos sujeitos. Seriam, portanto, práticas redutoras da 
potência singular de cada ser vivo, usando a concepção e terminologia 
de Espinosa (século XVII), sintonizada à veemente crítica nietzschiana 
ao valor da verdade, feita séculos depois. 

Essas discussões podem ser ampliadas à formação nas diversas áreas 
da saúde, ainda marcada pela fragmentação e hiperespecialização. Os 
saberes especialistas e o seu modo de incorporação por profissionais 
da saúde como verdades universais ou modelos explicativos, que 
parecem negar a processualidade da vida, praticamente eliminam a 
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inventividade. Geram-se práticas que restringem as possibilidades de 
expansão dos modos existenciais no contato com quem recorre aos 
serviços, na relação com outros membros da equipe e em relação 
a si próprios. É própria potência em ato como profissional que fica 
constrita, podendo produzir angústia e desânimo.

A primazia do saber especialista, compreendido dessa forma, põe o 
profissional no lugar moral da obrigação, do “ter que”, da necessidade 
de dar conta solitariamente das situações que lhe são apresentadas. A 
função de saber/poder sobre o outro se fundamenta nessa perspectiva 
modelar: formata-se a prática, a percepção do outro, os modos de agir. 
A busca incessante por modelos ou moldes de atuação reflete essa 
cristalização do saber em torno do humano, tolhendo a multiplicidade 
imanente à condição de ser vivo e desconsiderando a fertilidade 
que pode brotar na própria prática, entendida como originária de 
compreensões e modos de ver. 

Como contraponto, torna-se interessante perceber como as mudanças 
no campo da atenção à saúde no SUS, geralmente, extrapolam a 
questão normativa/legislativa, ou a ela se antecipam. Compreende-se 
que a legitimidade da atuação em saúde não se pauta apenas no aspecto 
burocrático, embora o avanço no panorama nacional relativo ao aparato 
legal seja fundamental, devendo ser sempre visado. Enfatizamos que 
essa legitimidade, no entanto, constrói-se prioritariamente na ação 
cotidiana, no envolvimento entre seus diversos agentes. Como exemplo, 
destaca-se que a expansão atual da rede de serviços substitutivos à 
lógica manicomial no Brasil denota a possibilidade concreta de outros 
modos de cuidar, fundados no respeito à condição cidadã dos que 
passam pela experiência da loucura. Muitas inovações ocorreram antes 
da instituição de legislações específicas, sendo a própria experiência 
o motor para a produção de aspectos da política. Houve diversos 
momentos efervescentes, marcados pela ousadia da experimentação, 
como no processo de reforma da rede de saúde mental de Santos, 
deflagrado em 1989 (LANCETTI; AMARANTE, 2007).

Destacamos a necessidade de estudos avaliativos/compreensivos nos 
diversos âmbitos das redes de atenção à saúde, de modo a ampliar 
suas possibilidades de responder coerentemente aos seus propósitos de 
instituição de outros modos de cuidar. Indica-se o crescente interesse por 

práticas avaliativas dos programas e serviços de saúde no Brasil a partir 
da década de 90 (HARTZ, 1997). Entretanto, segundo Furtado (2007), 
tal interesse surge especialmente nas universidades e por iniciativas do 
terceiro setor, não havendo a inclusão rotineira de processos avaliativos 
no orçamento dos projetos sociais das esferas governamentais. 

A perspectiva de trabalho em equipes é aspecto central no cotidiano 
dos serviços da rede pública de saúde. Discutir as possibilidades de 
ação transdisciplinar, de importância axial para a consolidação e a 
dinâmica do trabalho em equipes de saúde é o argumento basal deste 
texto. O estudo desenvolvido foi atravessado por um viés avaliativo, 
com uma perspectiva particular: a avaliação proposta repousa na 
genealogia das práticas, saberes e discursos4 relativos ao trabalho em 
equipe no campo da saúde, com atenção às brechas para ações de 
caráter transdisciplinar. 

A travessia como condição à produção coletiva
Nesse debate, a compreensão dos termos multi/inter/transdisciplinar 

se revela fundamental. A atuação interdisciplinar costuma ser referenciada 
como processo de troca de saberes entre diversos profissionais (e, 
consequentemente, entre núcleos disciplinares) na tentativa de delinear 
uma intervenção adequada à complexidade dos fenômenos humanos. 
Na área da saúde, a diretriz do trabalho em equipes data do período 
inicial de reformulação das políticas públicas de saúde no Brasil, no 
bojo do movimento sanitário e de reforma psiquiátrica. 

Entre disputas e conquistas democráticas, o trabalho em equipe 
revela-se dispositivo fundamental para a conquista da integralidade 
da atenção à saúde, princípio constitucional. A Política Nacional 
de Humanização (PNH) (BRASIL, 2008) destaca como um dos 
desafios precípuos à produção de saúde “[...] melhorar a interação 
nas equipes e qualificá-las para lidarem com as singularidades dos 
sujeitos e coletivos nas práticas de atenção à saúde” (p. 14). 

Segundo Ceccim (2010), o trabalho em saúde no SUS engloba 
a formação e o exercício profissional, que configuram o seu campo 
de análise situacional e de formulação política. Ressalta-se, assim, a 

4 A genealogia, como método avaliativo, é defendida a partir de um referencial nietzschiano.
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perspectiva da multiprofissionalidade e transdisciplinaridade, a serem 
exercitadas sob a referência de ampliação da clínica em saúde, e que 
implicam trabalho em equipe, integralidade da atenção à saúde e 
responsabilização da gestão (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

A proposta do trabalho em equipe corresponde a uma tentativa 
de enfrentar o crescente processo de especialização na área da 
saúde, que remete à hegemonia dos saberes especialistas – sob a 
regência da racionalidade biomédica – numa atuação fragmentada e 
individualizante, com vistas a promover uma atenção integral a partir 
da articulação de olhares e saberes (PEDUZZI, 2001; CAMPOS, 
2000; GOMES, GUIZARDI; PINHEIRO, 2010).

Chegou-se ao ponto em que “não está em negociação impor ou 
não a condição multiprofissional” (CECCIM, 2008, p. 262). Ela 
tornou-se orientação legitimada, tanto nas diretrizes curriculares para 
a formação em saúde, quanto para o exercício profissional no SUS 
(CECCIM, 2008; 2010). O desafio ora imposto é a negociação dos 
“modos, meios, processos e dinâmicas” (CECCIM, 2008, p. 262) 
para sua efetivação. A organização dos processos de trabalho em saúde 
ganha, portanto, relevância, sendo necessário garantir investimentos 
no processo formativo para o trabalho em saúde5.

Efetivamente, a legitimidade dessa diretriz não garante per se um 
trabalho tecido pela articulação entre os diversos atores/autores. Apesar 
da proposta de um trabalho em equipe nutrir-se da produção coletiva 
diante das demandas cotidianas – o que caracterizaria uma atuação 
transdisciplinar, conforme defendido adiante – a ação real6 costuma 
ser, se tanto, de caráter interdisciplinar, destacando-se algum nível de 
troca e articulação entre saberes diversos. Não raramente, a atuação 

5 Revelam-se as franjas de vigorosa discussão em torno das propostas educativas para o 
trabalho em saúde, como a Política de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2009), 
englobando a proposta do quadrilátero da formação “atenção, gestão, ensino e controle 
social” (CECCIM E FEUERWERKER, 2004). Essa trilha não será seguida, dada a intenção 
de focarmos a temática proposta, a partir da experiência no exercício profissional, mesmo 
reconhecendo interface fértil e necessária. 
6 “Real” e “concreto” são termos que remetem ao plano do cotidiano, da imanência, no 
contexto das práticas das equipes de saúde. Revelam, portanto, o contexto experiencial vivido 
no trabalho cotidiano, dizendo de possíveis realizados em oposição ao proposto, imaginado, 
idealizado. 

acaba reduzindo-se a uma agregação de ações de diferentes áreas, numa 
lógica fracionada, sem garantia de produção conjunta de fazeres.

Peduzzi (2001) argumenta que é necessário ir além do enfoque 
de equipe multiprofissional tomado meramente a partir da existência 
de profissionais de áreas diferentes que atuam conjuntamente. Torna-
se fundamental uma atenção à articulação entre ações e saberes no 
contexto da equipe, de modo a conhecer sua dinâmica. 

Da mesma forma, Gomes, Guizardi e Pinheiro (2010) indicam 
que a mera reunião de diferentes profissionais com percursos diversos 
de formação e práticas não garante o êxito de uma ação integral e 
articulada pela equipe de saúde. Essa multiplicidade acaba por refletir 
distintos processos de trabalho, que se apresentam “[...] tanto na 
dissociação de procedimentos e das tarefas inerentes às diferentes 
profissões, como na cisão presente nas relações interpessoais entre os 
trabalhadores das diferentes especialidades” (p. 108). Daí a necessidade 
de extrapolar atuações individuais e pontuais, visando uma ação em 
concerto. O agir dos profissionais de uma equipe de saúde como em 
uma orquestra implicaria reconhecimento e afirmação cotidianos das 
especificidades dos saberes/fazeres, valorizando-se a heterogeneidade 
e interfaces das práticas em vinculação aos objetivos da equipe. 
Em meio a essa diversidade, há a intenção de gerar um trabalho 
em conjunto, que teria, sim, o caráter de arte. Na orquestração do 
trabalho, importam as relações entre os componentes da equipe e 
com os usuários: o contato com estes – via acolhimento, vínculo e 
escuta – seria tomado continuamente como a batuta a conduzir o 
ritmo e arranjo das práticas.

Discutindo a questão da clínica e analisando os esforços em 
flexibilizar as fronteiras entre disciplinas, que costumam circunscrever 
seus objetos de pesquisa e interesse de modo preciso, Passos e Benevides 
(2000) identificam os seguintes arranjos possíveis entre diferentes 
disciplinas (ou saberes):

O movimento de disciplinas que se somam na tarefa de dar 
conta de um objeto que, pela sua natureza multifacetada, exigiria 
diferentes olhares (multidisciplinaridade), ou, de outra forma, o 
movimento de criação de uma zona de interseção entre elas, para 
a qual um objeto específico seria designado (interdisciplinaridade). 
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Mas o que vemos como efeito, seja da multidisciplinaridade, seja da 
interdisciplinaridade, é a manutenção das fronteiras disciplinares, 
dos objetos e, especialmente, dos sujeitos desses saberes (PASSOS; 
BENEVIDES, 2000, p. 74).

Destacamos que os autores equalizam as perspectivas multi-
interdisciplinar, dado elas não se caracterizarem por expressivas 
mudanças ou interferências nos próprios saberes – tampouco entre 
os seus sujeitos –, como efeito da aproximação proposta ou que 
efetivamente acontece. Esses arranjos não comportariam, assim, uma 
interpenetração de saberes, ainda que na perspectiva interdisciplinar haja 
referência a uma interseção; mas, aí, parece se tratar do reconhecimento 
de aspectos que já são comuns na compreensão de um dado fenômeno.

A perspectiva transdisciplinar implicaria repercussões mútuas, numa 
atitude crítica, que questiona a relação sujeito-objeto, desestabilizando 
a dicotomia sujeito que conhece e objeto de conhecimento: ambos são 
efeitos de relações, não se caracterizando como categorias dadas a 
priori: “conhecer é estar em um engajamento produtivo da realidade 
conhecida, mas também é constituir-se nesse engajamento por um 
efeito de retroação, já que não estamos imunes ao que conhecemos” 
(PASSOS; BENEVIDES, 2000, p. 77). Assim, a aposta transdisciplinar 
implicaria relações de interferência entre saberes ou disciplinas, de 
intercessão, de atravessamento desestabilizador. O que se produziria, 
então, seria não uma nova identidade – como na perspectiva 
interdisciplinar –, mas “um processo de diferenciação que não tende 
à estabilidade” (Ibidem, p. 77).

Lavrador (1999) discute que não se trataria da relação polida 
entre os conhecimentos – multidisciplinaridade –, muito menos de 
uma aproximação entre disciplinas que, de certo modo, repetiriam 
o isolamento anterior – interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade 
questionaria a própria noção de disciplina, promovendo um 
esmaecimento de fronteiras, borrando-as. 

A perspectiva de ação transdisciplinar, como produção coletiva, 
remete à construção de algo novo, inesperado, que não se conforma 
à redoma de saberes de qualquer disciplina específica, estando no 
campo da criação. Essa atitude se respalda no questionamento 

de saberes cristalizados, geradores de práticas fossilizadas, pré-
formatadas com base em teorias construídas a partir da noção de 
um sujeito epistemológico pleno (transcendental, universal, abstrato 
e a-histórico), própria do receituário iluminista e racionalista. Tais 
práticas fundamentam-se em valores morais, porque apoiadas na noção 
metafísica de sujeito e num conjunto de preceitos transcendentes à 
própria vida e aos sujeitos concretos.

Andrade (2007; 2008) defende que produção coletiva implica 
algo que surge no entre, não comportando concepções concebidas a 
priori e exigindo experimentação constante, bem como a criação de 
outros modos a partir dos encontros: entre profissionais de diferentes 
disciplinas e destes com usuários reais, que recorrem às equipes de 
saúde. Também eles são artífices desse cuidado, trazendo para a 
construção de saúde contribuição fundamental. Evidencia-se, portanto, 
que o coletivo é uma expressão usada para caracterizar a condição 
de algo configurado nos encontros diversos das pessoas, na teia de 
relações implicada na produção de saúde. 

Concordamos com Ceccim (2008), quando enfatiza que “não 
existirá um modelo à ética entredisciplinar para o exercício entre 
as profissões de saúde, exceto a estética multiprofissional, esta 
como um território de exposição” (p. 275). Trata-se de buscar 
uma interdisciplinaridade sem unidade possível, em que a equipe 
multiprofissional não requereria uma supressão da pluralidade, mas 
um expor-se, no contato com a alteridade e no desenvolvimento de 
conhecimentos aproximativos e intuitivos. Assim, em vez de rotinas 
normativas e compartimentalização técnico-burocrática do trabalho, 
propõe-se a entredisciplina, como “zona de fronteira e de intercessões 
das práticas disciplinares, umas às outras, diferenciando-se cada uma 
de forma viva” (CECCIM, 2008, p. 275). A ética entredisciplinar 
se referiria à condição de cada profissional estar na fronteira de sua 
profissão em relação às demais, implicando contínuo trânsito na 
equipe: as composições possíveis são múltiplas e plurais, marcadas 
pela invenção e compartilhamento. Daí a noção de um trabalho em 
equipe como um espaço protegido, porque não se atua na frequência 
do individual, havendo a construção de laços de confiança e uma 
corresponsabilização pelo engendramento do cuidado. 
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Ceccim7 reflete que existiria uma tensão permanente entre as 
instâncias campo e núcleo8, pluralizadas no panorama cotidiano das 
relações de trabalho. Atuar numa perspectiva entredisciplinar implicaria 
uma não fixidez dos profissionais a seus núcleos, reconfigurando-se de 
maneira contínua fronteiras disciplinares, permanentemente apagadas 
e reconstituídas, sempre de modos diversos, no cotidiano das práticas. 
Não se pretende eliminar a importância dos núcleos profissionais, até 
porque cada um se reveste de competências técnicas fundamentais 
às intervenções de saúde, existindo demandas específicas. Entretanto, 
as atuações dos núcleos podem e devem ser discutidas no contexto 
de cada equipe, considerando seus integrantes reais e os usuários 
concretos que as buscam. Arranjos diversos são possíveis, contanto 
que se garanta uma abertura dos profissionais ao diálogo permanente 
sobre as possibilidades de intervenção vislumbradas, em negociação 
com os usuários. Assim, os núcleos vão ganhando contornos nas 
práticas cotidianas, a partir do objetivo maior: o cuidado a quem 
o procura – o usuário. Acreditamos que a noção de núcleo poderia 
ser extrapolada às configurações de saberes diversos (inclusive os 
populares), não modulados restritamente à circunscrição de disciplinas. 

Pensamos que a proposta de entredisciplinaridade (CECCIM, 
2008; 2010) assemelha-se ao que nomeamos de ação transdiciplinar, 
como produção coletiva, auxiliando, portanto, a compreensão da 
perspectiva assumida. A ação transdisciplinar indicaria a superação 
da busca por modelos: não há um padrão previamente definido ou a 
definir, pois ela parece ser, em essência, sem essência, fruto de criação, 
produção e transformação, brotando da bricolagem, gerando híbridos, 

7 Neste parágrafo, recorremos a reflexões feitas a partir de anotações da aula proferida pelo 
Prof. Ricardo Ceccim, na disciplina “Educação e Liberdade: aportes teórico-conceituais 
para estudar a formação em saúde”, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva do Instituto de Medicina Social da UERJ, sob coordenação da Profª. Drª. Roseni 
Pinheiro, de 04 a 11 de outubro/2011.
8 A distinção entre as noções de campo e núcleo é proposta por Campos (2000). Por núcleo, 
compreende uma aglutinação de conhecimentos ou uma determinada concentração de saberes 
e práticas, circunscrevendo a identidade de uma área de saber e de prática profissional; 
campo, por sua vez, corresponderia a um espaço de limites imprecisos, em que as diferentes 
profissões e disciplinas buscariam entre si apoio para o exercício de suas tarefas teóricas e 
práticas.

novidades e produzindo diferença em moto-contínuo. Essa ação se 
tece conjuntamente, na prática cotidiana, escapando à formatação 
dos saberes enrijecidos, sustentados sobre o edifício naturalizante e 
metafísico do projeto científico da modernidade, gerador do desejo 
e da ilusão de controle e domínio. 

Assumindo tal perspectiva, o profissional de saúde está livre para 
se lançar à aventura da coexistência. Transforma-se e transforma, 
sem a antecipação (impossível) do que será, comprometendo-se com 
a produção de vida-saúde-qualidade, não submissa a moldes que 
representem rigidez e vontade de controle.

Sustentando a tensão no contexto 
dos encontros: a produção coletiva de saúde

A prática de saúde exige o encontro como via de produção de 
intervenções pertinentes, assim consideradas porque conectadas 
com o que se apresenta – e se clareia – como necessidade de saúde 
nessa aproximação com o outro. Assim, estaria sempre à vista a 
possibilidade de bons encontros9 ; “bons”, contanto que afirmadores e 
promotores da própria vida, abrindo-se ao que surge, sem a urgência 
de dar respostas ao outro, pelo outro, sustentando-se em um saber 
técnico esquecido da sua origem como techné10, ou seja, desprovido 
da dimensão artístico-criativa. 

O que produzimos (nossas práticas, modos, técnicas) são elementos 
de articulação, como indica Teixeira (2001). Estamos continuamente, 
a partir de nossa coexistência, operando passagens: nada sabemos 
do outro a priori. Assumindo a metáfora, seríamos todos “regiões 
de fronteira”, e nossas produções, mecanismos de comunicação, 
passagem, contato.

9 Essa expressão inspira-se na discussão de Ética, empreendida por Espinosa, que se 
fundamenta nas afetações que brotam do encontro entre os seres (Spinoza, 2009).
10 A discussão da técnica, em que se resgata o seu sentido originário como techné (fazer do 
artesão, das belas artes) e, portanto, sua destinação como criação ou poiesis, é empreendida 
por Heidegger (2002). Tal direção para a técnica se respalda na perspectiva de aletheia, 
como desvelamento, que foi se perdendo ao longo da história, predominando o sentido da 
técnica moderna, como exploração e controle/domínio e seu caráter instrumental. De acordo 
com Heidegger (1959), a saída possível está na serenidade para com as coisas, ou seja, “uma 
atitude do sim e do não em relação ao mundo técnico” (HEIDEGGER, 1959, p.24).
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O trabalho em equipes de saúde implica uma reflexão continuada 
em torno do uso da técnica, buscando extrapolar um tecnicismo – 
compreendido como veneração da técnica em seu sentido moderno/
contemporâneo, voltado ao controle e domínio, como apontado por 
Heidegger (2002) – e resgatar seu sentido originário de arte-criação, 
na medida em que as relações entre humanos demandam um fazer 
inventivo, em sintonia com as demandas apresentadas no campo da 
atenção à saúde.

Potencializa essa reflexão a compreensão de Arendt (2001) acerca 
da condição humana. Por vida ativa, a autora intenta designar 
três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. 
O labor corresponde ao processo biológico do corpo humano, 
relacionando-se à manutenção da vida e à sobrevivência, pela 
satisfação das necessidades vitais. O trabalho produz um mundo 
artificial, tendo como condição a mundanidade da existência. Com 
o trabalho de suas mãos, o homo faber transforma o mundo, sendo 
um fabricante de utensílios. A ação é exercida diretamente entre 
os homens, correspondendo à condição humana da pluralidade e 
tornando real o homem, por meio de seus feitos, gestos e discursos. 
A pluralidade é especificamente a condição de toda a vida política, 
sendo, paradoxalmente, constituída de seres singulares. Para Arendt 
(2001), “a pluralidade humana, condição básica da ação e do 
discurso, tem o duplo aspecto de igualdade e diferença” (p. 188).

Por palavras e atos, o homem se insere no mundo humano, o que 
funciona como um segundo nascimento, no qual confirma e assume 
o fato original e singular do aparecimento físico. Assim, os homens 
se manifestam uns aos outros enquanto homens, e não como mera 
existência corpórea. Isso não é da ordem da necessidade, como no 
caso do labor, e nem se rege pela utilidade, como no trabalho. O agir, 
para Arendt, tem caráter de iniciativa, da qual ser humano algum 
pode se abster sem deixar de ser humano: “Agir, no sentido mais 
geral do termo, significa tomar iniciativa, iniciar (como o indica a 
palavra grega archein, “começar”, “ser o primeiro” e, em alguns casos, 
“governar”), imprimir movimento a alguma coisa (que é o significado 
original do termo latino agere)” (ARENDT, 2001, p.190). 

A compreensão arendtiana de ação ilumina a perspectiva de 
ação transdisciplinar como produção coletiva defendida. Sob prisma 
semelhante, Morato (1999) destaca que “a ação, como processo, diz 
respeito à experiência humana real, que se realiza no percurso, ou 
seja, em trânsito pela vida” (p. 85). A ação transdisciplinar em saúde 
revelaria, assim, uma dimensão política – porque dimensionada entre 
homens – e ética – na articulação do cuidado do outro e de si –, 
implicando cruzamento contínuo de regiões fronteiriças diversas, 
calcadas na alteridade como diversidade: disciplinas/núcleos como 
fronteiras, sujeitos como fronteiras (profissionais e usuários com 
necessidades de saúde), em um campo comum – o da produção de 
saúde-vida-potência. 

Fronteira aqui é compreendida como:
[...] região de passagem, do cruzar de um lugar específico para outro. 
Em viagens, é na fronteira que o viajante apresenta sua identidade, 
o que lhe garante entrar/passar para outro país/área. Fronteira, nesse 
sentido, expressa trânsito, pois, na linha de mudança de território, 
tudo e todos podem ser ou pertencer. Como uma metáfora, revelando 
possibilidade de dirigir-se com liberdade de escolha. Como trânsito 
pela vida. (MORATO, 1999, p. 85) 

Tomamos a experiência de equipes NASF como mote para a reflexão 
sobre as possibilidades de ação transdisciplinar, como produção coletiva, 
no cotidiano das práticas. A aproximação com a experiência dessas 
equipes de saúde foi ponto de amarração da pesquisa, garantindo-lhe 
um caráter de práxis, como ação concreta e refletida. Na imersão em 
campo, foram vividas muitas situações, que possibilitaram a confecção 
de causos da travessia, em que foram discutidas brechas e dificuldades 
encontradas pelas equipes para uma produção coletiva.

Ao fim, sinalizamos: o trans não cabe nas prescrições, passando 
pela criação na hora, em ato, ganhando contornos próprios em 
cada contexto, a partir dos encontros e misturas que ali ocorrem. 
Passa, portanto, pela criação. A aposta trans está, consequentemente, 
para além das especialidades – embora não as negue. Não 
cabe nas normatizações, implicando ousadia, transformação e, 
fundamentalmente, a sustentação de tensão, pelo exercício de 
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borrar as fronteiras que sua ação atualiza. As possibilidades de ação 
transdisciplinar, como produção coletiva, só se sustentam no hiato do 
que está prescrito, em meio ao inusitado das situações com que se 
deparam na atenção à saúde: entre normas antecedentes e recentradas, 
como discutem Louzada, Bonaldi e Barros (2007).

O trânsito na pesquisa foi permitindo descobrir que não caberia 
buscar compreender a ação transdisciplinar focando uma especialidade. 
Essa transmutação foi um resultado importante do ato investigativo. 
O interesse pelo trans demandou a ampliação do foco, pois se 
relacionava à atenção a uma prática coletiva, que acontece entre-muitos, 
de forma a, no e pelo entre, gerar mestiçagem e diversidade. Não se 
pode categorizar uma prática transdisciplinar, ainda menos pelo viés 
de um núcleo profissional. O trabalho em modo transdisciplinar, 
tal como discutido, não comporta ênfase nos “especialismos”, mas 
sim nas pessoas que se relacionam na feitura das práticas. As forças 
que compõem a aposta trans não medram das categorias, mas, 
sobretudo, da disponibilidade de saltar das ilhas disciplinares – e, 
acrescentaríamos, de qualquer ilha: pessoal, ideológica, sentimental 
–, sustentando o medo da travessia.
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Rompendo fronteiras e construindo 
redes de cooperação para a produção de 

conhecimentos e práticas no cuidado à saúde 
da mulher, do recém-nascido e da família: a 

experiência do Hospital Sofia Feldman

tatiana coelho loPes1

eRiKa da silva dittz2

lélia MaRia MadeiRa3

nágela cRistine PinheiRo santos4

vivian MaRa gonçalves de oliveiRa azevedo5

Introdução
A busca pelas melhores práticas na atenção à mulher e ao recém-

nascido tem motivado o Hospital Sofia Feldman (HSF) a sair do 
seu território para conhecer e compartilhar experiências com outras 
instituições e profissionais de saúde. Tais práticas, comumente, 
são aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e Ministério da Saúde (MS) ou que, de alguma forma, 
impactam positivamente nos indicadores de morbi-mortalidade 
materno-infantil, no Brasil e em outros países. Esse movimento 

1  Hospital Sofia Feldman; Coordenadora da equipe de fisioterapia/Membro da Linha de 
Ensino e Pesquisa. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social- UERJ. 
tatianacoelholopes@yahoo.com.br

2  Hospital Sofia Feldman; Coordenadora da equipe de Terapia Ocupacional/Membro 
da Linha de Ensino e Pesquisa. Doutora em Ciências da Saúde – Saúde da Criança e do 
Adolescente pela Faculdade de Medicina - UFMG. erikadittz@hotmail.com

3  Hospital Sofia Feldman; Coordenadora da Linha de Ensino e Pesquisa. Doutora em 
Enfermagem pela USP. lelia.bhe@terra.com.br

4  Hospital Sofia Feldman; Enfermeira Obstetra/Coordenadora da Casa de Parto. Mestre 
em Enfermagem pela UFMG. nagla_santos@yahoo.com.br

5  Hospital Sofia Feldman; Coordenadora da equipe de fisioterapia. Doutoranda em Ciências 
da Saúde – Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina - UFMG. 
viviangazevedo1@gmail.com
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institucional tem favorecido o desenvolvimento de iniciativas que 
permitem contribuir para a formação de profissionais de saúde em 
diferentes territórios. Ressalta-se que o investimento do HSF na 
formação de profissionais expressa seu compromisso com a defesa 
da vida e sua responsabilidade social, que por sua vez tem relação 
direta com a filosofia assistencial da instituição, preocupada em 
oferecer um cuidado digno a cidadãos de direito. 

Nesta perspectiva, mencionamos Zoboli (2007, p. 63, 76) que 
trata do cuidado como uma proposta ética, como um modo de ser, 
ou seja, a maneira como a pessoa funda e constrói suas relações 
com as coisas, os outros, o mundo e também consigo mesma. A 
autora afirma que esta visão do cuidado exige dos envolvidos: 
gestores, profissionais e usuários, “mudanças atitudinais e culturais 
para se tomar o cuidado como valor-guia da atenção à saúde”. Isto 
implica uma prática assistencial, referenciada pela humanização e 
pela noção de cidadania. Ao assumir tal atitude, o cuidador “sai 
de si e centra-se no outro com desvelo e solicitude, compreendendo 
a complexa teia de inter-relações pessoais, sociais e ambientais que 
dá suporte e sustenta a vida”.

Ainda nesse aspecto, utilizamo-nos da ideia de cuidado descrita 
por Agnes Heller (2011), que também abarca os conceitos de 
“responsabilidade” e de “confiança”. Responsabilidade entendida como 
não sendo uma obrigação, mas como gestos de amor ao mundo, 
feitos por amor à vida das pessoas e de nós mesmos. Segundo Heller 
(2011, p. 23), para cuidar do mundo, em um sentido não hiperbólico, 
deve-se “cuidar da vida dos outros, não apenas para sua vida simples, 
mas também pela sua boa vida”. 

No HSF, as práticas cuidadoras, bem como as ações direcionadas à 
saúde do trabalhador e a gestão compartilhada, refletem e materializam 
valores que foram construídos ao longo dos anos, como a centralidade 
no usuário, a inclusão da família, a participação comunitária, a 
organização dos serviços de saúde em rede, dentre outros. Portanto, o 
modelo assistencial e de gestão do hospital, assumidos e compartilhados 
pelos profissionais, em parceria com o controle social, tem possibilitado 
a criação e a implementação de práticas cuidadoras direcionadas tanto 
à população usuária quanto aos trabalhadores. 

O hospital também tem se colocado como parceiro na formação 
de recursos humanos, investindo na qualificação de seus profissionais 
para a melhoria da qualidade da assistência oferecida na instituição 
e para a oferta, incentivo e divulgação para outros profissionais e 
serviços das estratégias de humanização ao parto e nascimento. Nos 
últimos anos, tornou-se referência para outras instituições do Brasil 
e de outros países que buscam oferecer uma assistência humanizada.

Acreditar que é possível compartilhar a experiência do HSF para 
além de suas fronteiras é considerar que os valores que permeiam o 
cuidado na instituição representam aspirações de todas as pessoas. 
Duarte et al. (2012), ao refletirem acerca dos valores que norteiam o 
cuidado em saúde no HSF, consideram que eles perpassam tanto as 
ações individuais de cuidado quanto a organização que possibilita que 
a assistência seja realizada. A incorporação desses valores nas práticas 
e nas atitudes dos trabalhadores reflete a forma como é pensado e 
realizado o cuidado na Instituição. 

Contudo, entendemos que a formação de profissionais de outras 
instituições e países não se limita à transmissão de conhecimentos, 
mas deve ser tomada como uma ação de cooperação na perspectiva 
da troca de experiências e a construção de um novo conhecimento, na 
qual diferentes culturas e ciências se somam. É apostar que a saúde e 
a educação estão articuladas com a vida e a existência, ou seja, “[e]
ssa complexidade do que seja vida e saúde, educação e existência é 
uma questão imperiosa para quem trabalha com a saúde e, portanto, 
com a vida” (MELO, 1997, p. 69). 

Pelo exposto, para este ensaio propomos como objetivo refletir 
sobre experiências de cooperação do HSF para o compartilhamento 
de saberes e práticas na atenção materno-infantil.

O Hospital Sofia Feldman e as experiências de cooperação
O HSF tem compartilhado sua experiência com instituições e 

profissionais de saúde do Brasil e de outros países. A cooperação no 
processo formativo de profissionais de saúde, realizada pelo HSF, se 
dá por meio do desenvolvimento de ações estruturadas a partir das 
necessidades de qualificação de cada território. Essas ações buscam a 
produção de conhecimento e a disseminação de práticas cuidadoras 
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voltadas para a resolutividade dos serviços de saúde, a atenção integral 
e de qualidade e o reconhecimento da alteridade das pessoas no 
cuidado à saúde. Essa experiência permite fazer uma associação com 
as ideias de território e de fronteira. 

O território é constituído pelas relações sociais e contempla os 
aspectos materiais e os aspectos simbólicos (SILVA, 2009). Assim, 
entende-se território tanto na sua acepção político-econômica quanto 
simbólico-afetiva, ou seja, ele está vinculado à noção de estado-nação 
e às relações sociais existentes. A respeito desta última, Boligian 
e Almeida (2003, p. 241) afirmam que “território é o espaço das 
experiências vividas, onde as relações entre os atores, e destes com a 
natureza, são relações permeadas pelos sentimentos e pelos simbolismos 
atribuídos aos lugares”. A fronteira, como descrita por Martins (1997 
apud ALMEIDA, 2005) pode ser entendida como um lugar de 
encontro, entre pessoas diferentes entre si, que permite a descoberta 
do outro. É, ainda, lugar de desencontro e conflitos decorrentes das 
diferentes visões de mundo e da historicidade de cada individuo. 

Na medida em que nos propomos a realizar atividades em 
cooperação com outros serviços e profissionais, estamos dispostos a 
reconhecer a alteridade do outro e a nos transformar a partir dessa 
interação. Essa disponibilidade cria um espaço favorecedor de trocas, 
possibilitando construir a partir do e no território, bem como repensar 
e avançar nas práticas de cuidado oferecidas na Instituição.

A colaboração no Plano de Qualificação das Maternidades 
e Redes Perinatais da Amazônia Legal e Nordeste

Como parte das ações de enfrentamento aos elevados índices de 
mortalidade materna e neonatal no país, o MS lançou em 2004 o 
Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, 
se comprometendo com a redução da mortalidade nesta população. 

Em 2009, como uma das ações deste Pacto, foi elaborado o Plano 
de Qualificação das Maternidades e Redes Perinatais da Amazônia 
Legal e Nordeste com vistas a reduzir as iniquidades existentes entre 
as diferentes regiões do país (BRASIL, 2009; PASCHE; VILELA; 
MARTINS, 2011). Foram incluídas, a partir de critérios técnicos, 
26 maternidades para integrarem o Plano, que foi coordenado pela 

Política Nacional de Humanização (PNH) e Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégicas (DAPES), por meio das Áreas Técnicas 
de Saúde da Mulher (ATSM) e da Criança e Aleitamento Materno 
(ATSCAM). Diferentes atividades compuseram o plano, sendo que o 
HSF colaborou na primeira e segunda fase, que ocorreram em 2010 
e 2011. As atividades realizadas pela equipe do hospital tinham como 
finalidade capacitar profissionais e gestores de serviços de atenção à 
mulher e ao recém-nascido das Regiões Nordeste e Amazônia Legal.

Na primeira fase, o HSF recebeu gestores e profissionais das 26 
maternidades para visitas técnicas com duração de três dias, objetivando 
apresentar e refletir acerca das estratégias gerenciais que favorecem 
a humanização da atenção à mulher, ao recém-nascido e família; 
oportunizar aos profissionais vivenciarem práticas coerentes com a 
integralidade e a humanização do cuidado em saúde e possibilitar 
um espaço para os visitantes refletirem acerca da viabilidade de 
implantação das estratégias de humanização da atenção ao parto e 
nascimento em seus serviços de origem. Desta fase, participaram da 
atividade aproximadamente 150 profissionais e gestores, além dos 
apoiadores institucionais de cada uma das maternidades. 

A segunda fase do plano foi uma continuidade da proposta 
de capacitação realizada na fase anterior e teve como objetivo a 
implantação das boas práticas na atenção ao parto e nascimento 
nas 26 maternidades. Utilizou-se como estratégia a promoção de 
capacitações in loco por equipes de profissionais do HSF junto a 
profissionais e gestores das maternidades. Essa atividade possibilitou 
a capacitação de 388 profissionais envolvidos diretamente com a 
atenção à mulher e ao recém-nascido, incluindo médicos e enfermeiros 
obstetras, médico pediatra, médico neonatologista e técnicos de 
enfermagem. Além disso, durante o curso foram realizadas rodas de 
conversa abordando temas relacionados às boas práticas na atenção 
ao parto e nascimento. As rodas de conversa foram abertas a todos 
os profissionais das maternidades, sendo que em algumas situações 
contou com a presença de profissionais de outros serviços e de 
instituições de ensino, totalizando 1.089 participantes. 

As avaliações realizadas com os participantes no decorrer das 
atividades evidenciaram que as visitas técnicas e os cursos funcionaram 
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como um dispositivo catalisador do processo de mudança na atenção 
ao parto e nascimento, uma vez que constataram a materialização 
dos valores institucionais e de práticas cuidadoras, cujos benefícios 
têm sido comprovados pelas evidências científicas. Além disso, as 
atividades possibilitaram tanto aos profissionais participantes das 
visitas técnicas e capacitações, quanto aos facilitadores do HSF 
conhecer e vivenciar práticas cuidadoras que contribuem para a 
melhoria da qualidade da assistência à mulher e ao recém-nascido 
e no fortalecimento do SUS. O fato das capacitações terem sido 
realizadas in loco nas maternidades envolvidas possibilitou lidar com 
as particularidades de cada território. 

A parceria com a Agência de Cooperação Internacional Japonesa 
para a capacitação de profissionais da atenção materno-infantil

A parceria do HSF com a Agência de Cooperação Internacional 
Japonesa (JICA) teve seu início em 2000 e tem permitido o intercâmbio 
de conhecimentos e experiências entre os profissionais da assistência 
obstétrica e neonatal dos dois países e entre o hospital e outros 
países interessados que apresentam carência de profissionais e serviços 
qualificados para a atenção materno-infantil. Desde 2003, quase que 
anualmente, o hospital tem tido a oportunidade de enviar profissionais 
da atenção à mulher e ao recém-nascido, predominantemente 
enfermeiras obstetras, para participarem de cursos de capacitação no 
Japão, totalizando seis enfermeiras obstetras, um médico obstetra e 
uma enfermeira neonatóloga, capacitados até 2012.

Como resultado das parcerias com a JICA e MS, a partir do 
reconhecimento do hospital como referência para a atenção humanizada 
ao parto e nascimento, em 2009 foram iniciadas as atividades de apoio 
a profissionais e serviços de outros países. Recebemos, divididos em 
três visitas técnicas, 15 profissionais e gestores de serviços de saúde 
materno-infantil (médicos obstetras e neonatólogos e midwives) de 
Madagascar, África, acompanhados de profissionais experts japoneses. 
Nesta mesma modalidade recebemos, em 2010, um grupo de cinco 
profissionais gestores da atenção materno-infantil do Camboja, 
iniciando a cooperação com países asiáticos.

A partir da experiência, considerada bem-sucedida, com a 
cooperação com Madagascar, foi negociada junto à JICA e ao 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) a ampliação das atividades 
de capacitação para outros países. Foi viabilizada a participação de 
uma profissional responsável pelo ensino e pesquisa do hospital em 
viagem de missão a três países africanos de língua portuguesa, a fim 
de conhecer a realidade da atenção materno-infantil e identificar o 
interesse dos governos em enviar profissionais para capacitação no 
Hospital, com apoio da JICA e do MRE.

Em 2010, foi oferecido o primeiro Curso Internacional de Atenção 
Humanizada à Mulher e ao Recém-nascido, na modalidade de TCTP 
(Third Country Training Course), com duração de um mês, proposto 
para profissionais de países africanos de língua portuguesa e da América 
Latina e Caribe, a ser oferecido durante cinco anos consecutivos. 
Nos cursos oferecidos em 2010 e 2011, houve participação de 34 
profissionais de 11 países: quatro africanos e sete latino-americanos, 
incluindo o Brasil, que teve duas participantes no primeiro curso. 

Em decorrência da visita técnica feita ao hospital por gestores do 
Camboja e com a finalidade de estreitarmos os laços da cooperação, 
em 2012 três profissionais do HSF foram convidados a participar de 
evento científico internacional na capital do país, o que se mostrou 
como uma experiência muito rica e proveitosa para ambos os parceiros.

Refletindo sobre a implementação destas atividades de cooperação, 
verificamos que tais parcerias têm se sido marcantes na trajetória do 
Hospital, vindo consolidar seu papel no cenário da humanização na 
atenção á saúde materno-infantil. De modo geral, os profissionais 
participantes das capacitações foram capazes de reconhecer a 
relevância das práticas cuidadoras promovidas pela instituição e 
destacaram como pontos-chave do aprendizado: a possibilidade de 
vivenciarem as boas práticas na atenção à mulher, recém-nascido e 
família; o trabalho em equipe multiprofissional; a gestão colegiada 
e a presença marcante do controle social.

As avaliações feitas pelos participantes vêm ao encontro da decisão 
institucional de contribuir para a disseminação e implementação 
das boas práticas e a crença de que a humanização da atenção à 
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mulher, ao recém-nascido e à família deve não só ser defendida e 
praticada localmente, mas também romper as barreiras institucionais, 
sejam elas nacionais ou internacionais, tendo sempre como foco o 
ser humano, cidadão de direitos.

Considerações finais
A partir das situações descritas, verificamos a relevância da 

colaboração entre instituições e serviços de saúde que possibilite a 
troca de experiências e disseminação das boas práticas na atenção 
materno-infantil. Tais parcerias devem ser pautadas por relações de 
solidariedade e responsabilidade entre os envolvidos que tem em 
comum a busca pela construção de um cuidado qualificado. 

Além disso, acreditamos que a cooperação é um dos elementos 
que permitam disseminar práticas que refletem a integralidade, um 
dos princípios que devem orientar o cuidado em saúde da mulher, 
do recém-nascido e da família. Tanto nas atividades desenvolvidas 
com instituições brasileiras quanto em outros países, valores como a 
participação da comunidade na instituição, a gestão compartilhada, 
o trabalho em equipe pautado pelas necessidades do usuário são 
reconhecidos pelos profissionais que participaram das capacitações 
como elementos indispensáveis à construção de práticas norteadas 
pela humanização e pela integralidade. 

Constatamos que a troca de experiências entre profissionais e 
gestores de outras instituições e culturas e os trabalhadores do HSF 
trazem elementos importantes que possibilitam refletir e reconstruir 
práticas de cuidado realizadas na instituição. Ao mesmo tempo, 
observamos que, experiências como a garantia da presença dos 
familiares no momento do parto, são necessidades comuns às mulheres, 
que devem ser atendidas e transcendem as fronteiras sociais e culturais.
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Prevención del cáncer de cuello de útero 
y el cáncer de mama, redes sociales y 
mediaciones: un estudio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina

MaRisa Ponce1 

Introducción 
En la Argentina, como en otros países de América Latina, 

el cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama siguen siendo 
causas preponderantes de mortalidad en las mujeres, a pesar de ser 
tempranamente detectables y potencialmente curables (MINISTERIO 
DE SALUD DE LA NACIÓN, 2011). En el campo de la prevención 
secundaria, la detección temprana de lesiones precancerosas y de 
cáncer a través de las técnicas del Papanicolau (PAP) y la mamografía, 
así como el adecuado seguimiento y tratamiento de las mujeres con 
lesiones detectadas, son acciones que permiten reducir la incidencia 
y la mortalidad por esas enfermedades (OMS, 2004; OPAS, 2004). 
Para que la prevención resulte efectiva, es imprescindible que las 
mujeres concurran periódicamente a los servicios de salud a realizarse 
el PAP y la mamografía, retiren los resultados de esos exámenes y no 
abandonen las terapias oncológicas (PAOLINO et al., 2011). 

En las ciencias sociales, se ha interpretado a las redes sociales como 
organizadoras de los comportamientos de cuidados de los usuarios 
de los servicios de salud (MARTINS, 2009a). Las redes sociales 

1 Dra. en Ciencias Sociales (UBA). Magíster en Ciencias Sociales y Salud (FLACSO – 
Argentina). Licenciada en Sociología (UBA). Becaria Postdoctoral del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Correo 
electrónico: marisa_ponce@fibertel.com.ar
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comprenden diferentes tipos de sociabilidad, formales e informales, 
que intervienen como mediaciones, facilitando u obstaculizando el 
cuidado de la salud (MARTINS, 2008). Esta mirada permite ampliar 
tanto la visión funcionalista –que concibe a los comportamientos 
de cuidados como determinados por las metas previstas por los 
planificadores de políticas públicas- como la visión individualista –que 
concibe al individuo como un agente autónomo, sin considerar la 
influencia que la sociedad ejerce sobre él como individuo (MARTINS, 
2009b). También permite a dar visibilidad a los factores subjetivos 
y simbólicos, presentes en los intercambios, como la reciprocidad, la 
autonomía, el afecto, la confianza y el apoyo social, que requiere el 
cuidado de la salud (LACERDA; PINHEIRO; GUIZARDI, 2006; 
LÓPEZ et al., 2009). 

Los objetivos de este artículo son 1) analizar las prácticas preventivas 
del cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama de las mujeres 
adultas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en conexión 
con sus redes sociales de pertenencia e 2) indagar las acciones de las 
instituciones del sistema de salud2 – hospitales públicos, obras sociales 
y empresas de medicina privada – que facilitan u obstaculizan la 
concurrencia de las mujeres a los servicios de salud para realizarse 
el PAP y la mamografía. En el primer objetivo, el análisis coloca el 
énfasis en determinadas experiencias asociativas en las distintas esferas 
de inclusión de las mujeres –familiar, de amistades, comunitaria y 
laboral – que favorecen y dificultan la promoción de valores y de 
prácticas de cuidado de la salud, y se distinguen por ser menos 
visibles, complejas y reguladas (FONTES Y MARTINS, 2006). El 
segundo objetivo analiza algunas políticas institucionales y prácticas 
médicas que intervienen como mediaciones entre las usuarias de cada 
subsistema de salud –público, privado y de la seguridad social – y los 
servicios de salud relacionados con la prevención del cáncer. 

Los datos fueron elaborados en el marco de una investigación más 
amplia realizada en ocasión de la Tesis de Doctorado en Ciencias 

2 En la Argentina, la organización del sistema de salud está conformada por el sector público, 
el de Obras Sociales – administrado por los sindicatos- y el privado. 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con financiamiento del 
CONICET.3 Para cumplir con los objetivos de este artículo, se trabajó 
con datos primarios obtenidos de entrevistas en profundidad a 1) 
mujeres de 50 a 64 años, de estratos socioeconómicos bajos y medios, 
que residían en la CABA (30 casos) y 2) jefes de servicio y médicos 
especialistas en cáncer de cuello de útero y de mama de dos hospitales 
generales de agudos y un hospital de oncología (9 casos); y referentes 
de una obra social y dos empresas de medicina privada (3 casos). 

Mediaciones familiares, de amistades,
comunitarias y del ámbito del trabajo

En la esfera familiar, las entrevistadas son las principales cuidadoras 
de la salud del cónyuge y de los hijos: se ocupan de obtener turnos 
médicos, acompañarlos a las consultas y atenderlos cuando están 
enfermos. Pese a que no se indagó específicamente el papel de los 
maridos en las prácticas preventivas de las entrevistadas casadas, los 
testimonios permiten conocer que, en situaciones en las que prevalecen 
relaciones de igualdad entre ambos integrantes de la pareja (los dos 
trabajan, comparten tareas hogareñas y tienen proyectos en común) 
el vínculo matrimonial se percibe como una fuente de apoyo y de 
cuidados recíprocos. 

La relación con los hijos también constituye un vínculo importante 
y a medida que los hijos crecen se establecen lazos de cuidados 
mutuos. El testimonio Patricia, que realizó su primer Papanicolau a 
los 47 años, debido a la aparición de una hemorragia, menciona los 
consejos que ella recibe de su hija:

- ¿Y a su hija qué cosas le aconseja de salud, de cuidados? - ¡Ella me 
los aconseja a mí! Ella recién hace quince días se hizo todo... todos los 
estudios ginecológicos… (Patricia, 50 años, estratos medios bajos). 

Sin embargo, no todas las entrevistadas sienten apoyo de su 
entorno familiar. En la relación que establecen con sus familiares, 

3 “Mujeres y salud: la prevención del cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires, 2010. 
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la predisposición a cuidar siempre del otro aparece como un aspecto 
condicionante en la búsqueda de ayuda y contención para sí mismas:

-Uno a veces se menosprecia, bah, total a mí qué, pero no, todo ser 
humano necesita ser atendido, ser escuchado”, -¿Usted siente que la 
escuchan? -Mmm, mi mamá tiene casi ochenta años y se entristece [...] 
mi hijo está lejos, mi hija tiene los problemas de la adolescencia, viste… 
mi marido, -‘a mí no me pongas triste, que yo estoy operado’. Entonces, 
es como que vos todo eso, es como que te lo vas tragando… (Dede, 54 
años, estratos medios bajos, su último PAP y su primera mamografía 
fueron hace más de dos años, su madre tuvo cáncer de mama). 

Las amistades son sostenes fundamentales para las entrevistadas, 
que encuentran en esas relaciones una fuente de protección al bienestar 
anímico, especialmente cuando prevalecen estados de angustia. Las 
conversaciones entre amigas incluyen temas relacionados con la salud. 
Las mujeres comparten experiencias, adquieren conocimientos y se 
transmiten consejos. Estos intercambios favorecen la toma de decisiones 
y estimulan las consultas ginecológicas:

El otro día mi amiga me dijo que fuera a la doctora porque sufro de 
calores terroríficos, hay momentos que me ahogo, estoy toda transpirada; 
y mi amiga me decía –‘a mí me pasa exactamente lo mismo, estoy 
desesperada’; a ella el médico le dio una medicación porque, además, 
hacía no sé cuantos meses que no le venía la menstruación… (Adriana, 
54 años, estratos medios bajos, su última mamografía fue hace más 
de tres años y su último PAP hace un año).

Otras experiencias, en cambio, revelan los efectos negativos para 
la salud de las mujeres que puede generar el papel que cumplen las 
amigas como transmisoras de mensajes que refuerzan ciertas normas 
morales como, el pudor femenino, asimiladas durante la socialización. 
En esta investigación, el pudor aparece como un factor asociado a 
la disminución del cuidado de la salud sexual y reproductiva de las 
entrevistadas, tanto en la etapa de su juventud como de la madurez: 

Yo no he ido [al ginecólogo] por el tema de la… de la vergüenza, nunca 
me olvido que mi comadre, casi tenemos juntos a los primeros chicos, yo 
lo tuve el veintitrés de octubre y ella el veintiocho de octubre, que después 
te dice el médico... –‘cuando ya estás tranquila, te haces un...’-, no sé si 
era un Papanicolau. Y... ¡yo necesitaba a alguien que me estimule! – ¡Ah 

no, dice [mi comadre], qué voy a ir de vuelta, dejame de hinchar, no 
se la muestro más a nadie!-. Y como que me hizo retraer a mi también 
y no me lo hice nunca tampoco (Patricia, ya citada). 

El testimonio de Angélica, por su parte, ilustra la reciprocidad y la 
influencia positiva de los códigos que se transmiten en la interacción 
solidaria de mujeres de diferente pertenencia sociocultural: 

La muchacha mía, hace dos años casi se muere, porque tuvo un cáncer 
de mama y le tuvieron que sacar una mama, así que estoy siempre al 
tanto, llamando si se hace análisis y todo; y ella me dijo justamente 
–‘¿usted no se va a hacer?’ -Sí, es verdad… por ahí este año me voy 
a hacer todo… (Angélica, 63 años, estratos medios altos, su últimos 
exámenes fueron hace 8 años).

La participación de las mujeres en grupos de la comunidad también 
contribuye a desarrollar vínculos solidarios y a tomar conciencia 
sobre el cuidado de la salud. Algunas mujeres de estratos medios y 
bajos integran grupos para adelgazar y asociaciones de alcohólicos y 
señalan los beneficios de compartir problemáticas comunes y resolver 
situaciones en conjunto, aspectos que predisponen al propio cuidado. 

Los contactos con las entrevistadas establecidos en los centros 
de jubilados y pensionados brindaron la oportunidad de conocer las 
experiencias de algunas mujeres de estratos bajos que asisten a esos 
espacios, y expresan que las charlas y las actividades que comparten 
con otras personas las ayudan a sentirse bien. 

Por su parte, las dos entrevistadas que fueron contactadas en un 
centro de salud comunitario mencionaron las ventajas de asistir a 
un taller sobre menopausia que funciona en ese centro barrial. Su 
participación en estos encuentros significó un cambio favorable en sus 
actitudes y comportamientos de cuidados, así como en su autoestima 
y sexualidad. Si bien esa situación no es representativa de todas las 
mujeres de los estratos bajos, los testimonios permiten constatar las 
ventajas que implican estos intercambios de experiencias con pares; 
especialmente cuando se trata de las mujeres con mayores dificultades 
de acceso a los servicios de salud:

Conocí cosas que no sabía... hablo del sexo, ¿no? Yo no sabía que en 
esta etapa de la vida también es muy importante. Para mí era como 
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que ya estaba terminado, sin embargo, está empezando (risas). Y todo 
eso es una cosa que entendí cuando estuve con los profesionales [...] 
Realmente para mí fue muy útil [...] recién ahora me doy cuenta de 
que empezamos a vivir en esta etapa de la vida y, bueno, empecé de 
nuevo... Yo era una mujer que me dejaba muchísimo a mí. Y después de 
que mis hijos se fueron, se casaron, es como que me quedé sola...Y para 
mí todo terminó. Me agarré una depresión terrible [...] En estos cinco 
meses yo me siento re bien, empecé a caminar de nuevo, ir al gimnasio, 
a cuidarme en las comidas. Soy otra persona de nuevo... (Norma, 59 
años, estratos bajos, sus últimos exámenes fueron hace 6 meses). 

La experiencia de Celia (50 años, estratos bajos), que también 
asiste al taller de menopausia, y visita periódicamente al ginecólogo, 
pone de manifiesto que su participación en el taller permitió la 
construcción de otros contextos de sociabilidad en los cuales se 
promueve el ejercicio de la prevención. En efecto, la experiencia del 
taller favoreció la participación social de Celia en una parroquia 
barrial, donde se desempeña como promotora de salud, al promover 
la concurrencia de sus vecinas a los servicios del centro de salud 
comunitario para que se efectúen el Papanicolau.

Por último, es de hacer notar la existencia de consultorios médicos 
en los ámbitos de trabajo de dos entrevistadas, empleadas en organismos 
del Estado. Uno de estos consultorios funcionaba en las oficinas de 
la obra social pública de los jubilados (PAMI); formaba parte de 
un programa para la salud femenina coordinado por la secretaría 
de la Mujer, que invitaba a las trabajadoras a efectuarse chequeos 
ginecológicos. El otro consultorio funcionaba en la Secretaría de 
Industria del Ministerio de Economía de la Nación. El acceso a 
dichos consultorios favoreció la concurrencia de las entrevistadas a los 
controles ginecológicos hasta que los mismos dejaron de funcionar, 
circunstancia que determinó la interrupción de los chequeos. 

Mediaciones institucionales y prácticas médicas
En el subsistema de salud de la seguridad social, se consideró el 

caso de una obra social nacional de personal docente, que comprende 
a una mayoría de mujeres entre sus asegurados. En esta obra social 

se realizan campañas de detección del cáncer de cuello uterino a 
través de un consultorio móvil que recorre las escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde trabajan las aseguradas:

Se hace PAP en primera instancia y de acuerdo a lo que uno ve se le 
dice a la paciente lo que tiene que hacer. Es como si fuera un chequeo 
elemental. El Papanicolau se lo mandamos a las mujeres al colegio y 
ellas habitualmente salen con la inquietud de continuar con el médico 
que las atendió (Director Médico de Policlínico).

Estas medidas permitieron incrementar la cobertura de exámenes 
preventivos del cáncer de cuello de útero entre las afiliadas.

En el subsistema de salud privado, la experiencia de una de las 
empresas de medicina privada analizadas permite ilustrar otro tipo de 
mediaciones que, en contraposición a lo que ocurre en el caso de la obra 
social, no ha logrado su objetivo: aumentar las prácticas preventivas 
de las mujeres que no concurren a las consultas ginecológicas. En 
este caso, las acciones para incentivar la asistencia al Papanicolau y 
la mamografía se implementan por medio de cartas que la empresa 
envía a sus afiliadas para invitarlas a realizarse esos exámenes. La 
carta contiene una orden para la mamografía, puesto que es una 
prestación que, a diferencia del Papanicolau, no la realiza el médico 
en el consultorio sino que se efectúa en centros de diagnósticos 
especializados. Para evaluar esta medida, la empresa seleccionó una 
muestra de 5000 mujeres que en el último año y medio no se habían 
efectuado el Papanicolau ni la mamografía. A la mitad de esas mujeres 
se les envió la carta. Luego de seis meses, se evaluó comparativamente 
el consumo de las afiliadas a las que se les había enviado la carta y 
de aquellas que no la habían recibido. Los resultados mostraron muy 
pocas diferencias en las prácticas preventivas entre ambos grupos de 
mujeres, lo cual generó más interrogantes que respuestas, y puso de 
relieve el problema de las estrategias de prevención:

Parte del asunto pasa por la voluntad de las personas, yo creo que hay 
que seguir educando, informando. Es lo mismo que el uso del casco. El 
día que podamos saber qué pasa en la cabeza de las personas que no 
lo usan podremos buscar las mejores estrategias de prevención (Gerente 
del Departamento de Programas Preventivos).
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En el subsistema de salud público, los testimonios de los jefes 
de servicio y los médicos que trabajan en los hospitales ponen de 
manifiesto que estas instituciones no implementan acciones para 
convocar a las mujeres a realizarse el Papanicolau y la mamografía. El 
escaso grado de institucionalización de los programas preventivos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los hospitales públicos, así 
como la poca articulación entre los hospitales y los centros de salud 
comunitarios, son algunos factores que obstaculizan la intervención 
del hospital hacia una instancia colectiva que ayude a ampliar la 
conciencia sobre el valor de la prevención en la sociedad.

En los hospitales generales de agudos la prevención se desarrolla en 
el espacio particular de la consulta médica, que representa un ámbito 
de interacción positiva para la transmisión de pautas de cuidados 
que ayudan a evitar el cáncer y la promoción de una participación 
activa de las mujeres en los tratamientos, donde el diálogo, el afecto 
y la interacción con familiares juegan un papel relevante. Ciertas 
prácticas de los profesionales y de los equipos de salud intervienen 
como mediaciones positivas para estimular la asistencia de las mujeres 
a los controles ginecológicos, así como el cumplimiento de las terapias 
oncológicas. Por ejemplo, en uno de los hospitales generales de agudos 
la comunicación de un diagnóstico de cáncer se realiza a través de una 
entrevista denominada “devolución oncológica” en la que participan 
las pacientes, sus familiares, el médico y una psicóloga. Esta práctica 
permite construir una red de contención para las mujeres que deben 
iniciar itinerarios terapéuticos:

La devolución se da a las pacientes con alto grado de lesión o maligna, le 
informamos el diagnóstico y el plan a seguir. Eso ha influido notoriamente 
en la facilidad del seguimiento posterior, cumplen el tratamiento y eso 
puede significar el éxito. El hecho de explicar qué tiene, qué pensamos 
hacer y darle todas las posibilidades, hace que la mujer se vaya con un 
panorama diferente con el que vino, sabe que es un problema serio pero 
sabe qué solución va a tener (Ginecólogo de hospital general).

Para lograr una adecuada transmisión e interpretación de los 
mensajes, los equipos de salud recurren a los familiares de las mujeres 
que no hablan castellano para que actúen como intérpretes. Aún 

cuando se hable el mismo idioma, en ocasiones, son los médicos 
quienes aprenden a incorporar el lenguaje de las pacientes, ayudando 
a superar las distancias socioculturales. 

En el hospital de oncología, los mensajes de los médicos están 
dirigidos a mujeres que padecen cáncer en estado muy avanzado y que 
deben iniciar un tratamiento oncológico. No todas ellas comprenden 
acabadamente el diagnóstico de su enfermedad si bien perciben 
su gravedad, razón por la cual, los contenidos de esos mensajes 
apuntan a crear conciencia sobre la importancia de no interrumpir 
los tratamientos. En la relación médico-paciente interviene lo que 
los especialistas denominan el “hábito oncológico”, que refiere a la 
capacidad de establecer vínculos basados en el afecto y comunicar 
mensajes positivos a las mujeres que transitan una enfermedad tan 
severa como el cáncer:

Siempre hay una buena noticia que transmitir de la cual se tiene que 
agarrar la persona en sus momentos de angustia: que llegó a tiempo, 
que si no llegó a tiempo se puede operar, que si se puede operar va a 
estar bien atendida, que es joven, que va a poder seguir trabajando. Eso 
tiene que ir entremezclado con mucho afecto, inclusive con expresiones 
físicas. El afecto afloja las tensiones y mejora la comunicación (Médico 
del hospital de oncología). 

Consideraciones finales
La familia y las amistades son importantes fuentes de sostén de 

las entrevistadas. La transmisión de valores ligados al cuidado de la 
salud forma parte de los intercambios que la mayoría de las mujeres 
mantiene con sus hijas, amigas y compañeras de trabajo, quienes 
promueven las consultas ginecológicas. 

Cuando no se dispone de vínculos sociales y afectivos, el cuidado 
de la salud resulta más difícil de llevar a cabo. La ausencia de 
redes de apoyo conlleva al aislamiento, que priva de los beneficios 
procedentes de las relaciones sociales y hace que algunas mujeres se 
sientan sumamente vulnerables. En esta investigación, estas experiencias 
tienen correlato con la menor predisposición de algunas mujeres a 
realizarse el Papanicolau y la mamografía. 
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Algunas organizaciones del Estado en las que trabajan las 
entrevistadas cuentan con consultorios ginecológicos y promueven que 
las mujeres se realicen los exámenes preventivos. Estas disposiciones 
laborales, que permiten destinar un tiempo al cuidado de la salud, 
ayudan a superar ciertas barreras que obstaculizan las visitas al 
ginecólogo, como la incompatibilidad de horarios derivadas de 
las numerosas obligaciones laborales y familiares que afrontan 
cotidianamente las mujeres. 

Las acciones de prevención de las instituciones del sistema 
de salud analizadas -obra social, empresa de medicina privada y 
hospitales públicos- permiten una aproximación al rol que cumplen 
esas instituciones como mediadoras de las prácticas preventivas y 
terapéuticas de las usuarias de cada subsistema de salud. El caso de la 
obra social revela los efectos positivos que conlleva la implementación 
de sistemas de búsqueda activa de las mujeres para convocarlas a 
realizarse el Papanicolau. Esta política institucional, basada en la 
presencia de consultorios móviles en los ámbitos de trabajo de sus 
afiliadas, favorece la cercanía entre las mujeres y los servicios de salud. 
En el lado opuesto, en la empresa de medicina privada se espera que 
las mujeres hagan uso de la información que la institución les provee 
y tomen las decisiones que mejor contribuyen a su bienestar general; 
medidas que no logran incrementar las prácticas preventivas de las 
usuarias, y permiten constatar que la difusión de información no es 
suficiente para generar cambios en las conciencias.

En los hospitales públicos, cuya función principal es curar 
enfermedades, ciertas prácticas médicas y de los equipos de salud, 
habilitan espacios de encuentro entre los profesionales, las mujeres 
y sus familiares. Estos intercambios, basados en el reconocimiento 
del otro, actúan como una red de apoyos recíprocos, favoreciendo 
la asistencia de las mujeres a los controles ginecológicos, así como el 
cumplimiento de las terapias oncológicas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las experiencias 
institucionales analizadas transcurren en un vacío de espacios 
intergubernamentales e intersectoriales en los cuales sea posible debatir 
las orientaciones conceptuales de las acciones preventivas, elaborar 
estrategias coordinadas y realizar acciones colectivas que conviertan 

a la prevención en un derecho social legitimado. La ausencia de ese 
entramado social incide en que las necesidades de cuidados de muchas 
mujeres frente al cáncer no logren traducirse en demandas concretas. 
En este contexto, las mediaciones familiares y de amistades se tornan 
aún más significativas. 
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direito à saúde e acessibilidade no SUS

leny a. BoMfiM tRad1

Introdução
O fluxo crescente de população pelo mundo afora, influenciado por 

crises políticas ou econômicas, pobreza, processos de reestruturação de 
fronteiras políticas e dinâmicas étnico-raciais, crescimento da demanda 
por mão de obra qualificada, etc., tem se refletido no incremento da 
produção científica acerca do fenômeno da migração. Em termos de 
perfil, as publicações sobre o tema refletem duas vertentes principais 
de análise. A primeira abrange reflexões em busca de evidências em 
torno das implicações políticas, econômicas, sociais, demográficas e 
culturais do fenômeno migratório, abordando, com maior ou menor 
destaque, tanto os países tipificados como de emigração ou expulsão, 
quanto aqueles identificados como polos de atração ou recepção de 
imigrantes. A segunda vertente reúne estudos que se voltam para a 
compreensão das experiências dos migrantes, focalizando trajetórias, 
motivações e processos singulares de integração sócio-cultural nas 
sociedades locais. São observados, por certo, esforços no sentido de 
integrar essas duas perspectivas, privilegiando um ou outro eixo.

Minha tese de doutorado, desenvolvida entre 1991 e 1996, 
situa-se no segundo grupo, e reflete o esforço de articulação entre 

1 Professora associada III do Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia; 
coordenadora do Grupo de Pesquisa e Cooperação Técnica FASA: Comunidade, Família e 
Saúde. Endereço eletrônico: lenytrad@yahoo.com.br
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dimensões subjetivas e condições sociais. O estudo focalizou a 
experiência de imigrantes brasileiros residentes em Barcelona, 
abrangendo o processo de integração social (incluindo a análise do 
acesso a educação, trabalho, saúde, etc.), os conflitos ou desafios de 
natureza intercultural ou identitária e, sobretudo, os reflexos dessas 
experiências para a saúde mental dos sujeitos. Dentre os desafios 
evidenciados no processo migratório, destacou-se a capacidade do 
imigrante de lidar com as rupturas psíquicas e culturais decorrentes 
do deslocamento geográfico (TRAD, 2003). 

No período da pesquisa, chamaram-me especial atenção duas 
matérias publicadas no jornal O Estado de S.Paulo em outubro de 
1995. A primeira trazia a manchete: “Brasil exportou um milhão de 
migrantes” (RABINOVICH, 1995). A segunda reportagem destacava 
a situação de imigrantes sul-americanos pobres, notadamente os 
bolivianos, que chegavam ao país com aspirações semelhantes aos 
brasileiros que rumavam para o exterior: melhores condições de vida 
e possibilidade de acesso a saúde e educação (CAFARDO, 2005). 

Vale ressaltar que, em 2004, o Brasil, historicamente tipificado 
como um país de emigração, passava a ser reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) como um pais de imigração. 
Esse fluxo emigratório poderia ser atribuído ao quadro de estagnação 
da economia brasileira na ocasião, reflexo da “década perdida” e, 
principalmente, às expectativas presentes no imaginário de grande 
parte dos brasileiros em torno das “maravilhas do primeiro mundo” 
(PATARRA, 2005; TRAD, 2003). 

O panorama do f luxo migratório brasileiro parece estar 
experimentando novamente uma mudança de direção. A posição 
relativamente favorável do Brasil no quadro atual de crise econômica 
mundial tem favorecido a atração de imigrantes. Na literatura 
disponível, não foi possível identificar o número preciso de estrangeiros 
no Brasil na atualidade, uma vez que os dados que circulam se baseiam 
no Censo de 2000. Contudo, pesquisas mais recentes que abordam 
o tema do direito à saúde e acesso aos seus serviços por parte de 
estrangeiros no Brasil referem o incremento do fluxo de entrada de 
imigrantes nas nossas fronteiras, de norte a sul (WALDMAN, 2011; 
DEL PRÁ; MIOTO, 2007; GIOVANELLA, 2007; PEITER, 2007).

É importante ressaltar que o impacto dos fluxos migratórios no 
espaço nacional no nível de saúde das populações e a pressão exercida 
por esse fenômeno nas dinâmicas dos serviços de saúde, ainda são temas 
pouco estudados na produção nacional. As publicações disponíveis 
concentram-se nas fronteiras do Mercosul, mas destaca-se também 
a realidade dos bolivianos em São Paulo.

A partir desses apontamentos iniciais, desenvolvo a seguir uma 
discussão que se organiza em dois tópicos. O primeiro abordará a 
questão do direito à saúde dos imigrantes estrangeiros no Brasil, 
assinalando suas imbricações com o conceito de nacionalidade 
e suas implicações jurídico-legais. O segundo tópico abordará a 
questão da acessibilidade aos serviços de saúde. Travassos e Martins 
(2004) ponderam que esta “[...] é mais abrangente do que a mera 
disponibilidade de recursos em um determinado momento e lugar. 
Refere-se às características dos serviços e dos recursos de saúde que 
facilitam ou limitam seu uso por potenciais usuários” (p. 191). Tal 
concepção revela-se especialmente útil quando se pretende dimensionar 
barreiras ao atendimento das necessidades dos usuários (efetivos e 
potenciais) do sistema de saúde.  O grau de acessibilidade pode ser 
mensurado por meio da relação entre a resistência apresentada por 
essas barreiras e a força de superação dos usuários, entendido como 
poder de utilização (FRENK, 1992).

Antes de adentrar a discussão proposta, convém distinguir as 
várias categorias de migrante. Na literatura corrente são identificados 
três tipos básicos: migrantes documentados, não-documentados e 
refugiados/asilados. 

Direito à saúde para os imigrantes estrangeiros no Brasil 
Conforme ressalta Patarra (2005), um dos principais pontos de 

colisão entre a soberania do Estado e os direitos individuais no 
campo das migrações internacionais concerne ao tratamento dado aos 
imigrantes indocumentados. Há temor por parte de muitos Estados 
de que uma política mais abrangente em termos de direitos dos 
imigrantes ilegais estimule a migração irregular. A autora destaca, 
ainda, que as convenções internacionais têm recomendado aos Estados 
uma atuação voltada menos para os imigrantes em si mesmos, e mais 
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para o controle do trabalho ilegal de imigrantes ou para a repressão 
às redes internacionais de tráfico de pessoas. 

Para Castro (2008), deparamo-nos com um paradoxo das políticas 
de migração em termos de definição de direitos humanos. Qual seja: 
de um lado, consideram-se os direitos humanos individuais, procurando 
equiparar direitos regulados para a população natural e migrante; de 
outro, é direito do Estado regular as entradas e saídas de suas fronteiras 
e atribuir a condição de legalidade ao estrangeiro. Nesse contexto, “os 
chamados indocumentados ou ilegais são considerados menos humanos 
ou sem direitos que os ‘naturais’ e os migrantes documentados”.

Ao tratar, especificamente, do tema do direito à saúde no Brasil, os 
autores convergem no destaque concedido ao critério de atribuição de 
nacionalidade (GIOVANELLA et al., 2007; DAL PRÁ; MENDES; 
MIOTO, 2007). No Brasil, vigora o antigo direito romano do jus 
soli, por meio do qual são considerados brasileiros natos os nascidos 
em território brasileiro, incluindo aqueles de pais estrangeiros. Esse 
princípio prevalece em toda a América Latina (BALLARINO, 2003). 
No caso da Espanha, como em outros países desenvolvidos, adota-se 
outro princípio de atribuição de cidadania, o jus sanguinis, que se 
orienta pela existência de laços consanguíneos. Essa perspectiva reflete 
uma visão nacionalista de cidadania. O caso de jus soli vincula-se à 
ideia do território, e o pertencimento a uma comunidade política é 
que define a instituição da cidadania (GIOVANELLA et al., 2007; 
DAL PRÁ; MENDES; MIOTO, 2007).

Em qualquer caso, é consenso na literatura sobre migração a visão 
de que o debate acerca dos direitos humanos e sociais envolvendo 
a população migrante, e os acordos em torno da regulação de tais 
direitos devem extrapolar as fronteiras dos Estados-nações. Requer-se 
um diálogo transnacional que considere as dinâmicas da mobilidade 
populacional em tempos de globalização, bem como os trânsitos 
fronteiriços entre os países que conformam os diferentes blocos 
regionais da geografia mundial contemporânea.

Giovanella et al. (2005) destacam algumas lições aprendidas 
com a experiência europeia no trato do fenômeno migratório. Em 
primeiro lugar, os autores destacam que as decisões a respeito de 
política social permanecem como uma atribuição dos países, e que as 

pessoas preferem receber tratamento em seu local de residência. Em 
seguida, salientam a “importância da atuação dos Estados nacionais na 
garantia do direito à saúde e na construção de acordos para enfrentar 
assimetrias entre países na garantia desse direito”. Nesse ponto, as 
autoras enfatizam a necessidade de buscar mecanismos uniformes e 
menos burocráticos de garantia de acesso aos respectivos sistemas 
de saúde. No caso dos blocos regionais, certamente, será necessário 
considerar as normatizações em vigor em cada Estado membro e 
os critérios adotados para definir os limites dos direitos sociais dos 
imigrantes (DAL PRÁ; MENDES; MIOTO, 2007).

No Brasil, a política imigratória atual é orientada pela Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980. Ela cria o Conselho Nacional de 
Imigração (CNI), órgão presidido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (mas possui representantes de vários outros ministérios e 
órgãos de classe), e principal responsável pela gestão migratória no 
Brasil. Atualmente, o CNI é o único mecanismo de coordenação que 
integra a participação dos três ministérios – Ministério da Justiça, 
Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Trabalho e Emprego 
(PATARRA, 2010). Desde o início de sua vigência, a Lei nº 6.815 
vem sendo alvo de críticas no país.

Como parte do esforço em avançar na gestão migratória no Brasil, 
foi proposta, desde 2006, uma tipificação da fronteira nacional. O 
Brasil possui 15.719 quilômetros de faixa de fronteira com países da 
América do Sul. No continente, apenas o Chile e o Equador estão 
fora dessa faixa. A proposta de reestruturação e desenvolvimento da 
faixa de fronteira definiu uma sub-regionalização desta, considerando 
afinidades sociais, culturais, históricas, étnicas e de potencialidade 
e dinamismo econômico. O resultado foi a divisão da faixa em 17 
sub-regiões, agrupadas em três grandes arcos, a saber: Arco Norte, 
Arco Central e Arco Sul (BRASIL, 2006).

O Arco Norte abrange a faixa de fronteira dos estados do Amapá, 
Pará, Roraima, Amazonas e Acre. Apesar do f luxo migratório 
procedente de outras regiões do país, principalmente a nordestina, a 
faixa de fronteira norte constitui um “arco indígena”, ou seja, com 
predomínio de população indígena, com grandes áreas de reserva e 
identidade territorial ligada à importância étnico-cultural indígena. 
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O Arco Central abrange a faixa de fronteira dos estados de Rondônia, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Constitui, culturalmente, uma 
grande área de transição entre o Arco Sul, identificada com a cultura 
europeia de descendentes de imigrantes, principalmente italianos e 
alemães. Constitui uma região bastante diversificada, tendo ao centro 
a grande área (ou “sub-arco”) cultural pantaneira, uma continuidade 
das áreas do Chaco boliviano e paraguaio. 

O Arco Sul compreende a faixa de fronteira dos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região é a das fronteiras 
que se apresentam mais permeáveis e com interações mais intensas 
com os países vizinhos, as quais estão sendo reestruturadas com a 
criação do Mercosul23 (BRASIL, 2006).

O acesso do indivíduo fronteiriço ao território nacional é facilitado 
por essa sua condição, prevista tanto na Lei nº. 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração (BRASIL, 1980), 
quanto no Decreto nº. 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que 
regulamenta a Lei. Mas, para o fronteiriço que pretende entrar no 
Brasil para tratamento de saúde, não existe regra diferenciada. O 
estabelecido é a regra geral apresentada no item 1.2.1., a concessão 
de visto temporário mediante apresentação dos requisitos estabelecidos 
em lei (BRANCO, 2009).

Conforme destaca Branco (2009), no que se refere aos sistemas 
de saúde locais, são vislumbradas algumas frentes importantes para 
intervenção ou pesquisa. É importante reconhecer o que já acontece 
nas fronteiras em termos de intercâmbios e ações conjuntas visando ao 
equacionamento de questões de saúde, propiciando, oportunamente, 
legitimidade jurídica a algumas iniciativas. É necessário, ademais, 
mensurar o volume de atendimento envolvendo populações fronteiriças 
e estimar a capacidade de custeio e a estabilidade no fluxo financeiro. 
Os dados obtidos poderão subsidiar gestões e acordos diplomáticos 
que contemplem, entre outros aspectos, compensações financeiras 
ou trocas de serviços.

No caso específico dos países que integram o Mercosul, desde 
1997, foram criados dois fóruns específicos para tratar das questões 
relativas à saúde, a saber: a Reunião de Ministros de Saúde e o 

Subgrupo de Trabalho 11 “Saúde” (SGT 11). As atividades desses 
fóruns estão orientadas principalmente para a negociação entre 
países, com o objetivo de harmonização de normas que possibilitem 
a circulação de produtos e serviços. Mais recentemente, despontou 
com força a questão da circulação de profissionais de saúde, indicando 
preocupação com a regulação do mercado de trabalho e a formação 
nesse campo (GIOVANELLA et al., 2007).

Barreiras de acessibilidade aos
serviços de saúde: algumas evidências

Neste segundo tópico de discussão, serão apontadas e problematizadas 
evidências extraídas de algumas pesquisas nacionais, relativamente 
recentes, que abordaram questões relativas à cobertura e organização 
de serviços nas regiões de fronteiras, ao direito à saúde para imigrantes 
estrangeiros e à situação de acesso ou acessibilidade no SUS.

Como ponto de partida da reflexão pretendida, trago à tona 
algumas considerações do estudo de Peiter (2007), o qual abordou, 
com enfoque geográfico, as condições de vida e saúde nas fronteiras 
brasileiras. O estudo mostrou uma fronteira altamente heterogênea. 
O Arco Norte apresenta a situação mais crítica. Suas condições 
de vida são as mais desfavoráveis de toda a franja de fronteira. À 
exceção das capitais Boa Vista e Rio Branco, todos os municípios 
dessa macrorregião apresentam os piores indicadores do país em 
termos de expectativa de vida e mortalidade infantil. O problema 
da acessibilidade aos serviços é atenuado apenas em duas sub-regiões 
do Arco, graças à existência de uma rede de rodovias que ligam as 
cidades da fronteira com as capitais dos estados e países vizinhos. 

Dentre os desafios encontrados para superar o quadro descrito, 
Peiter (2007) destaca a necessidade de ampliação da cobertura de 
cuidado e serviços de saúde de todas as populações, melhorando 
tanto a distribuição espacial dos serviços (cobertura geográfica e 
acessibilidade), quanto a capacidade instalada, incluindo a atenção 
de média e alta complexidade. É um desafio urgente a busca e a 
contratação de médicos, enfermeiros e dentistas na região.

Na região do Arco Central, o autor enfatiza que a organização dos 
cuidados de saúde dirigidos à população fronteiriça deve considerar, 
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necessariamente, os desafios derivados do processo de ocupação 
desordenada e da rápida transformação do território em função da 
expansão das fronteiras agrícolas, bem como os problemas relacionados 
ao tráfico de drogas, contrabando e outras atividades ilegais que 
formam um quadro de grande vulnerabilidade social no território.

Deslocando o olhar para a região do Mercosul, serão sistematizados 
a seguir alguns achados e conclusões destacados na pesquisa de 
Giovanella et al. (2007), que analisaram condições de acesso e demandas 
por serviços de saúde em cidades fronteiriças que integram o bloco. Uma 
primeira questão a destacar diz respeito à percepção dos secretários 
municipais de saúde quanto ao direito dos estrangeiros ao atendimento 
no SUS municipal. 70% dos entrevistados afirmaram que todos os 
estrangeiros têm direito ao atendimento. Uma proporção semelhante 
informou que prestava algum tipo de atendimento a estrangeiros que 
buscavam os serviços do SUS municipal. Contudo, em 28% dos 
municípios, os atendimentos se restringiam a situações de emergência. 
Apenas um terço (36%) dos secretários municipais de saúde referiram 
prestar atendimento para todos os serviços disponíveis.

No que se refere à demanda de estrangeiros pelos serviços do SUS, 
constatou-se que ela varia conforme a região, o tipo de fronteira e 
país fronteiriço. Quanto ao volume, em 75% dos municípios (50), 
há demanda de estrangeiros por atendimento no nosso sistema de 
saúde, mais significativa nas regiões de fronteira do Rio Grande 
do Sul com o Uruguai e do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. 
Cabe ressaltar que, em termos de perfil, a demanda de brasileiros 
residentes nas cidades estrangeiras de fronteira é ainda mais elevada 
do que a de estrangeiros, particularmente nas fronteiras do Paraná 
com Argentina e Paraguai e do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Giovanella et al. (2007) chamam especial atenção para um 
contraste. Se, por um lado, há concordância dos gestores quanto ao 
direito dos imigrantes estrangeiros à saúde, por outro, existem barreiras 
de acesso estabelecidas para o atendimento no SUS, identificadas 
em parte das localidades investigadas. Os achados apontaram que o 
comprovante de residência e documento de identidade são exigidos em 
49% delas. Em alguns municípios, é exigida também a apresentação 
do “cartão municipal de saúde”, implantado pelos gestores visando 

controlar e inibir estratégias individuais de acesso por parte dos 
estrangeiros ou brasileiros não residentes no país. 

O estudo ainda ressaltou os desafios na esfera financeira e a queixa 
generalizada de sobrecarga para os serviços de saúde, decorrentes da 
demanda estrangeira. Outro grande problema, referido pela totalidade 
dos gestores municipais e atribuído à ausência de regulamentação do 
estrangeiro no SUS, foi a dificuldade de garantir a continuidade do 
tratamento após o primeiro atendimento. 

Giovanella et al. (2007) concluem que a diversidade em termos de 
políticas de saúde e configuração dos sistemas de atenção (aspectos 
físicos, financeiros, organizacionais, humanos, etc.) entre os países 
membros do Mercosul tornam mais complexo o processo de integração 
regional nos serviços de saúde.

Para finalizar o debate em torno desse eixo, considero oportuno 
focalizar a realidade da maior cidade brasileira. Para tanto, põem-se 
em foco alguns resultados do trabalho de Waldman (2011), cujo 
objetivo foi identificar a existência potencial de entraves ao acesso 
aos serviços de saúde por parte de imigrantes bolivianas residentes 
na cidade de São Paulo. Um primeiro aspecto a ser destacado remete 
à acessibilidade cultural, cuja análise deve considerar questões mais 
complexas, como os recursos e práticas terapêuticas dos países de 
origem dos imigrantes, bem como um aspecto básico na comunicação 
entre profissionais de saúde e estrangeiros: o idioma. Conforme 
aponta a autora, quando questionadas sobre eventuais dificuldades 
no atendimento em função do idioma, 52% (13/25) das entrevistadas 
acreditam que a questão linguística se revelou um obstáculo na relação 
com os serviços de saúde. Dentre os problemas na comunicação entre 
imigrantes e médicos, enfermeiros ou funcionários administrativos, 
merecem relevo as alusões: às dificuldades dos imigrantes para explicar 
adequadamente seus sintomas e problemas; à ansiedade gerada frente 
à percepção de não serem entendidas quando falavam em castelhano; 
e, por fim, à reação negativa de funcionários, enfermeiros, médicos 
quando os imigrantes declaravam não entender o português.

Tal como observado no estudo com imigrantes brasileiros em 
Barcelona (TRAD, 2003), as dificuldades de integração à sociedade 
local, incluídas aquelas associadas ao idioma, variam conforme o 
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tempo de residência no país. Entre imigrantes bolivianas que chegaram 
ao Brasil há cerca de dez anos, foi mencionado que “no início, as 
dificuldades eram grandes, mas que, atualmente, entendem bem o 
português e acreditam que se fazem entender”.

O estudo de Waldman (2011) identificou, ainda, episódios que 
revelavam situações de discriminação ou intolerância por parte de 
alguns profissionais de saúde em relação aos imigrantes bolivianos. Tais 
episódios são ilustrados pelos seguintes relatos: “Eles perguntam: por 
que você não está em seu país? Falam que poderiam estar atendendo 
um brasileiro e não um estrangeiro”; “Os médicos falam para a gente 
voltar para a nossa terra; eles não compreendem que na Bolívia está 
difícil; “Sabemos que o posto [de saúde] não é para nós”. 

Destacaram-se obstáculos associados à falta de documentos, um 
fator que incidia sobre o tempo de espera ou sobre a possibilidade 
de obtenção dos serviços requisitados. Foram apontados como 
elemento positivo pelas informantes a influência e o papel das redes 
sociais no processo de acesso ao sistema de saúde local por meio da 
disseminação de informações, ou mesmo na intermediação com os 
profissionais de saúde.

Para concluir 
As evidências apresentadas, ainda que resumidas, são suficientes para 

reforçar a necessidade de investimentos mais contundentes e eficazes 
na gestão do fenômeno migratório no Brasil. Na esfera da saúde, é 
imperativo desenvolver políticas específicas que permitam cumprir 
tarefas essenciais, tais como: monitorar o volume e os fluxos das 
demandas e dos atendimentos realizados a estrangeiros ou brasileiros 
residentes no exterior nas diversas regiões do Brasil; dimensionar os 
impactos epidemiológicos e organizacionais desse fenômeno (incluindo 
aspectos financeiros, técnicos, etc.); e implementar estratégias 
construídas em acordos transnacionais que favoreçam o acesso universal 
ao SUS por parte dos imigrantes estrangeiros ou brasileiros residentes 
no exterior. É preciso reconhecer que a demanda dos estrangeiros 
pelos serviços de saúde brasileiros tem implicações para a gestão do 

SUS, repercutindo, notadamente, sobre o financiamento das ações 
e serviços, cuja lógica per capita não considera, na sua estimativa, a 
população itinerante (GIOVANELLA, 2007). 

Certamente, a gestão migratória será mais efetiva se envolver várias 
esferas do Poder Executivo. A adoção de observatórios de migração, 
como no exemplo de Portugal, pode ser apontada como uma estratégia 
a ser incorporada pelo Estado brasileiro. Em realidade, o primeiro 
passo é a aposta na adoção de um modelo de gestão integrada. 
Particularmente, no caso da população fronteiriça, a garantia do 
acesso aos serviços de saúde locais demanda a cooperação técnica e 
financeira dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, não 
apenas voltada para a prestação de serviços de saúde, mas, sobretudo, 
pautada no compromisso com a “gestão de um sistema integrado” 
(CETOLIN; BELLINI, 2008). O grande desafio rumo à construção 
da cidadania social e redução de inequidades regionais reside na 
construção e consolidação de estratégias de regulação supranacional, 
de caráter participativo, com potência para gerar consensos e conferir 
legitimidade aos instrumentos de decisão (GIOVANELLA, 2007). 

No plano da pesquisa, há um horizonte de questões a serem 
abordadas. Sua diversidade e complexidade requerem a articulação 
de distintos saberes e perspectivas disciplinares. Tanto em termos 
de escopo, quanto de modelos analíticos, convém considerar macro 
e microdimensões inerentes ao fenômeno da migração internacional 
na contemporaneidade, de modo a contribuir para um melhor 
entendimento dessa problemática e para a busca de alternativas 
para o seu enfrentamento. 
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Experiência de ensino-aprendizagem
e produção do cuidado em saúde:

o curso de desenvolvimento gerencial
do SUS em Mato Grosso
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Este texto aborda a experiência de ensino-aprendizagem do 
Curso de Desenvolvimento Gerencial do Sistema Único de Saúde 
(CDG-SUS) realizado em municípios de Mato Grosso, no período 
de 2009 a 2012, e sua influência no desenvolvimento da percepção 
dos participantes sobre as práticas de gestão e do cuidado em saúde. 
Participaram da experiência gerentes, trabalhadores e conselheiros 
do sistema municipal de saúde, além dos tutores responsáveis pela 
execução do curso. 

A participação dos autores na formulação da proposta político-
pedagógica, na elaboração da metodologia e do material pedagógico e 
na coordenação do CDG-SUS motivou a reflexão sobre a experiência. 
As características inovadoras e integradoras de saberes e práticas em 
saúde do projeto alinham-se com a proposta do XII Seminário do 
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Laboratório de Pesquisa sobre Praticas de Integralidade em Saúde 
(LAPPIS) sobre o tema “Avaliação na produção do cuidado em 
saúde: efeitos epistemológicos, políticos e normativos na racionalidade 
biomédica em saúde”. 

A trajetória de produção do LAPPIS em temas referentes à 
integralidade e ao cuidado em saúde é para nós motivo de satisfação. 
Ousou-se fazer diferente: um caminho que estimula o pensar e o 
agir na produção do cuidado, abordando temas desafiadores como 
a responsabilidade e a confiança, o direito e a ética, a avaliação da 
atenção básica sob a ótica dos usuários, entre outros. O encontro 
com os parceiros do Acre é muito promissor. 

Nossa proximidade com a proposta de trabalho da professora Roseni 
Pinheiro começou em 2001, no Projeto REFORSUS, coordenado pelo 
Ministério da Saúde, quando foram pesquisadas as práticas inovadoras 
da gestão e da atenção à saúde no Brasil. Participamos do projeto 
com a experiência de implantação das Redes de Atenção à Saúde e 
do Complexo Regulador de Mato Grosso, pela Secretária Estadual de 
Saúde, mostrando as inovações da gestão estadual na implementação 
do SUS, como, por exemplo, a estratégia da regionalização da atenção 
em cooperação com os municípios para redução das iniquidades no 
estado e a implantação das centrais regionais e estadual de regulação 
do acesso, com modelo de gestão bipartite e foco no usuário 
(SCHRADER; MÜLLER NETO, 2002). 

O curso de desenvolvimento gerencial foi formulado e coordenado 
no âmbito do Núcleo de Desenvolvimento em Saúde (NDS), 
integrante do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 
de Mato Grosso (ISC/UFMT), e financiado pelo Ministério da 
Saúde (MS), sendo parte do projeto de cooperação entre o instituto 
e a gestão municipal do SUS em Mato Grosso. Importante assinalar 
que o projeto teve como referência normativa a Política Nacional de 
Educação Permanente, incorporando a participação dos gestores e 
técnicos municipais de saúde como forma de fortalecer as parcerias 
entre as instituições de ensino e pesquisa e os serviços de saúde 
locais, conforme proposta do SUS estabelecida na Portaria MS n. 

1.996 (BRASIL, 2007). A Educação Permanente em Saúde busca a 
transformação do processo de trabalho orientada para a melhoria da 
qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado e no acesso aos 
serviços de saúde (RIBEIRO; MOTTA, 1996). 

A execução do projeto deu-se em estreita parceria com o Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS/MT) 
e os gestores de saúde de cada município, tendo ainda a cooperação da 
equipe do LAPPIS. Os quatro principais momentos, não sequenciais, 
do projeto foram: 1) formulação de sua proposta político-pedagógica; 
2) escolha, seleção e formação de tutores; 3) elaboração e revisão 
do material pedagógico; 4) realização presencial dos cursos nos 
municípios. A partir da experiência bem-sucedida do ISC/UFMT, a 
proposta do curso foi adaptada pelo LAPPIS para os municípios do 
estado do Rio de Janeiro e para Rio Branco, no Acre, processo que 
contou com a colaboração do NDS/ISC/UFMT.

Autonomia do sujeito e integralidade nas 
práticas de formação para o cuidado em saúde 

A qualificação dos gerentes é uma demanda crescente no SUS, em 
função da complexidade de seu sistema, da diversidade dos sujeitos e 
dos processos de trabalho da gestão e da rede de cuidados. Todavia, 
os projetos formativos enfocam o modelo biomédico e da doença, 
aumentando os efeitos da racionalidade médica e tecnicista na produção 
do cuidado em saúde. Na busca de conhecer os mecanismos produtores 
de doenças, os profissionais de saúde distanciaram-se das relações 
com os seres humanos em sofrimento (SILVA JÚNIOR et al., 2005). 

Para Pontes e seus colaboradores (2005), no modelo biomédico 
e da medicalização biopolítica, o hospital é do médico. Ele é o 
topo. A noção de equipe ou de rede ocupa lugar de complemento/
suplemento, e não de garantia de integralidade. Esta não está em 
causa: o paradigma é biomédico. Enfrentar o predomínio da formação 
hospitalar centrada na doença e nos aspectos biológicos e tecnológicos 
da assistência demanda mudar a formação dos trabalhadores, ao 
mesmo tempo em que se transformam as práticas de saúde e a 
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organização do cuidado. A educação permanente voltada para o 
cuidado, diversamente do modelo biomédico, é dialógica, trabalha 
em equipe, constrói o conhecimento de modo coletivo, é centrada 
na pessoa necessitada de ajuda, elabora em conjunto com ela e sua 
família seus planos de cuidado, entre outros aspectos.

O CDG-SUS tem como proposta desenvolver e fortalecer a 
autonomia das pessoas por meio do entendimento e das práticas de 
gestão do cuidado em saúde, numa perspectiva comunicativa, ética 
e de integralidade (MÜLLER NETO et al., 2009). Seu referencial 
teórico e metodológico apoia-se na teoria do agir comunicativo 
(HABERMAS, 1987), que também orienta a gestão comunicativa por 
meio da participação ativa dos trabalhadores da saúde e usuários na 
construção do SUS (RIVERA, 2003). A proposta também adotou o 
conceito ampliado de gestão, esta entendida: I) como a capacidade de 
uma organização de formular projetos, políticas e normas legais; II) pela 
capacidade técnica e administrativa; e III) pela capacidade de articular 
e de mobilizar parcerias com a finalidade de assegurar as condições 
políticas para busca dos objetivos perseguidos (GUIMARÃES et al., 
2004). No mesmo sentido, Müller Neto (2010) afirma que a gestão 
passa por aspectos políticos, referentes à tomada de decisão e condução 
estratégica; tecnopolíticos, relacionados ao processo de planejamento; 
e administrativos ou gerenciais, referentes à operacionalização. 

As práticas correntes, hegemônicas, de formulação e implementação 
de políticas de saúde no SUS partem do universo cultural dos gestores 
e técnicos de saúde, uma vez que detêm o poder de formular e 
implementar, esquecendo com frequência que, quando dois ou mais 
grupos de diferentes mundos de vida interagem para pensar uma 
ação conjunta, a decisão não pode ser tomada a partir dos valores 
e normas de um só grupo (MÜLLER NETO et al., 2009). Esse 
modelo é reproduzido em boa parte dos itinerários formativos na 
educação permanente em saúde, e desconsidera a educação como o 
agir voltado para o entendimento, que estabelece formas coletivas 
de aprendizagem e assegura a competência comunicativa dos sujeitos 
em interação para que sejam livres e responsáveis (GOMES, 2007).

Na formulação da proposta político-pedagógica do curso partimos 
da premissa de que os atores sociais e os trabalhadores de saúde 
devem ser reconhecidos como sujeitos com valores, crenças, direitos e 
competências para agir comunicativamente, em busca do entendimento, 
pois uma ação voltada para este é diferente da ação estratégica ou 
instrumental voltada para o sucesso e para fins. O entendimento não 
pode ser induzido externamente: necessita ser aceito pelos próprios 
participantes (ARTMANN, 2001; RIVERA; ARTMANN, 2006). 
Apostamos na possibilidade de se chegar ao entendimento no processo 
educacional por meio do exercício racional de argumentação não 
coercitiva, valorizando, desse modo, as experiências do cotidiano dos 
sujeitos participantes. Essa premissa implica pensar o curso enfatizando 
as metodologias participativas, a cooperação e o diálogo.

A proposta pedagógica do curso incorporou a contribuição de 
Peduzzi (2007), que se apoia no agir comunicativo para o entendimento 
do trabalho em equipe e para a compreensão e intervenção na 
realidade, visando à mudança das práticas e sempre respeitando a 
vontade e opinião política dos trabalhadores e usuários do sistema 
público de saúde. A proposta do CDG-SUS adotou como orientação 
para o trabalho coletivo a transformação de “equipes agrupamentos” 
em “equipes integração”. 

Outro eixo integrador do projeto foi o conceito de integralidade 
em saúde, entendida aqui nas dimensões da organização da rede de 
serviços, dos conhecimentos e práticas dos trabalhadores de saúde, das 
práticas do cuidado e da participação social na formulação e avaliação 
das políticas de saúde (PINHEIRO et al., 2004). O conceito de 
integralidade também orientou o processo de escolha, seleção e formação 
dos tutores. Adotou-se como referência a diversificada experiência 
prévia das pessoas como trabalhadores de saúde, gestores e docentes, 
e que entendem a educação como trabalho coletivo e comunicativo. 

Finalmente, quanto ao seu conteúdo, o curso abrange noções 
e conceitos de saúde, doença, política, planejamento e gestão 
comunicativa da saúde, processo de trabalho das equipes, integralidade, 
cuidado e gestão do cuidado, direito à saúde e educação permanente. 



Integralidade sem fronteirasIntegralidade sem fronteiras286 287

Fátima Ticianel Schrader e Julio S. Müller Neto Experiência de ensino-aprendizagem e produção do cuidado em saúde

Curso resgata a história da saúde e contribui
para a constituição de novos sujeitos 

O CDG-SUS é um projeto de resgate da história da saúde 
pública nos municípios, de debate sobre os rumos do SUS em 
Mato Grosso, bem como de fortalecimento da gestão municipal 
e da atenção primária. O curso promove a reflexão, integrando o 
coletivo de gestores, trabalhadores e conselheiros de saúde na busca 
de compromisso, responsabilidade e integralidade: cuidado como 
valor ético, trabalho em equipe, humanização e educação permanente 
(PINHEIRO et al., 2004).

O foco na realidade e nos atores locais orientou os debates 
conceituais e as escolhas metodológicas do curso, incluindo um 
conjunto de textos e informações que possibilitaram a ref lexão 
e construção coletiva do conhecimento. O curso trabalha com a 
especificidade e singularidade de cada município e o fortalecimento 
do controle social. Promove a sistematização do conhecimento a 
partir da própria prática e das experiências do cotidiano, e busca 
o entendimento entre os participantes para trabalhar questões 
desafiadoras que permeiam a política e a organização das práticas 
de saúde dos trabalhadores, ainda fortemente influenciadas pelos 
modelos centrados na racionalidade biomédica e tecnicista (MÜLLER 
NETO et al., 2009).

A metodologia do curso incorpora técnicas participativas, como 
pequenos grupos, plenárias, estudo dirigido em grupo, mosaico, 
memória viva – que permite a reconstrução da história dos sujeitos 
que fazem o SUS –, e construção de narrativas a partir das entrevistas 
com usuários das unidades de saúde e da agenda que orientará a 
intervenção do coletivo do curso. São utilizadas técnicas de dinâmica 
de grupos, e se enfatiza a relação entre o conteúdo temático na 
constituição de novos sujeitos no sistema municipal e a formação de 
coletivos. Toda a metodologia está voltada a favorecer a participação 
e deliberação livre e igual dos participantes, de modo que assumam, 
gradativamente, a condução do processo, cooperando ativamente com 
os tutores. Como afirmou um participante no curso, em Várzea 

Grande: “[...] a gente não estava acostumada a debater. O curso faz a 
gente discutir e respeitar mais a opinião dos colegas” (UFMT, 2011).

O curso tem duração de duas semanas. Na primeira, são enfocados 
o processo saúde-doença, as políticas de saúde nacional, estadual e 
municipal, o planejamento e a gestão comunicativa, a avaliação da 
saúde do município na perspectiva do usuário, do trabalhador e da 
gestão, e a participação e controle social. 

Unidade I: Condição de vida, política e gestão do SUS - 30 horas 

�� Módulo 1 – 8 horas: Condição de vida e política de saúde; 

�� Módulo 2 – 10 horas: Política e gestão de saúde no município;

�� Módulo 3 – 12 horas: Informação e planejamento em saúde. 

Eixo integrador: Trabalho de campo 

�� 20 horas de dispersão – Leitura de textos, visita às unidades de 
saúde e entrevistas com usuários e trabalhadores e observação 
da gerência de material das unidades de saúde. 

Já na segunda semana, são enfocados: a área de organização da 
atenção e do cuidado, o processo de trabalho e as práticas de saúde, 
o trabalho em equipe, a gerência da unidade e de materiais e a 
educação permanente. 

Unidade II: Gerenciamento e organização do sistema e serviços 
de saúde: integralidade e direito à saúde - 30 horas

�� Módulo 4 – 12 horas: Modelos tecnoassistenciais em saúde e 
avaliação do cuidado;

�� Módulo 5 – 6 horas: Trabalho em equipe; 

�� Módulo 6 – 7 horas: Gerência de recursos na unidade; 

�� Módulo 7 – 5 horas: Educação permanente para o fortalecimento 
gerencial do SUS.

Do mesmo modo que as práticas comunicativas são transversais 
ao percurso metodológico, é o itinerário terapêutico do Sr. Pedro 
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(FARIA, 2011) – usuário do SUS de Mato Grosso e portador de 
uma condição crônica – o que orienta e direciona o debate e as 
indagações dos participantes em relação ao conteúdo. 

As políticas de saúde contemplam os problemas apresentados 
pelo Sr. Pedro? O plano e a gestão da saúde priorizam as questões 
referidas por ele? Quem são os responsáveis por seu cuidado e 
acompanhamento? A equipe de saúde da unidade elaborou seu plano 
de cuidado de comum acordo com ele? Foram mobilizadas as redes 
de apoio para o cuidado? 

Como esperado, surgem muitas narrativas de diversas pessoas 
com problemas em cada município. O debate e a construção do 
conhecimento partem da realidade observada nas práticas dos alunos e 
nas unidades de saúde. O conceito ampliado de integralidade permite 
a interação entre teoria e prática por meio do movimento dialético 
e comunicativo entre conflito e entendimento.

Ao final de cada módulo, os alunos elaboram a rede explicativa 
e as propostas de enfrentamento dos problemas identificados e 
priorizados. Terminado o curso, elas se consolidam em uma Agenda 
de Fortalecimento Gerencial e de Educação Permanente do SUS no 
município, enfatizando os conteúdos e as práticas trabalhadas nas 
duas unidades. A agenda é apresentada e debatida pelos participantes 
no último dia do curso, com a presença do gestor municipal 
de saúde, que deve se responsabilizar, junto ao coletivo, pelos 
encaminhamentos e ações definidas como prioridade (MÜLLER 
NETO; SCHRADER, 2011).

Os municípios foram selecionados pelo colegiado do COSEMS/
MT, priorizando aqueles com população acima de 20 mil habitantes, 
atingindo todas as 16 regiões de saúde do estado, conforme o mapa 
da figura 1. Foram realizados 47 cursos, e os três municípios mais 
populosos do estado realizaram mais de um: Cuiabá (3), Rondonópolis 
(2) e Várzea Grande (2). Na primeira etapa do projeto (2007-2008), 
haviam sido realizados oito cursos, totalizando 55 cursos em 50 
diferentes municípios de Mato Grosso. 

Figura 1: Distribuição dos Cursos de Desenvolvimento Gerencial do SUS por 
municípios e regiões de Mato Grosso. CDG-SUS, 2009-2011

Fonte: CDG-SUS/NDS/ISC/UFMT
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Participaram dos cursos profissionais das unidades básicas e 
especializadas, gerentes e responsáveis técnicos de estabelecimentos de 
saúde e unidades administrativas das secretarias de saúde. Quatro vagas 
foram destinadas aos representantes dos usuários nos Conselhos de 
Saúde. Nos cursos de 2009 a 2011, houve 1.686 inscritos, alcançando-se 
100% da meta estipulada. Ao todo, a Universidade Federal de Mato 
Grosso certificou 1.341 alunos como participantes (UFMT, 2011). 

O projeto integrou a Agenda de Educação Permanente dos 
Colegiados de Gestão Regional e foi aprovado na Comissão 
Intergestores Bipartite do estado, por meio da Resolução 072 de 
13/10/2008 (MATO GROSSO, 2008). A gestão do curso por 
parte do NDS/ISC/UFMT deu-se por um processo permanente de 
articulação e comunicação entre os atores e instituições parceiras nas 
fases de formulação, execução e avaliação, integrando as ações de 
ensino, pesquisa e serviço. Foi elaborado um protocolo, discutido e 
firmado pelos responsáveis, o qual define e especifica as atribuições e 
responsabilidades dos participantes institucionais (MÜLLER NETO; 
SCHRADER, 2011, p. 79). O primeiro contato com o secretário de 
saúde do município é realizado pelo representante do Conselho de 
Secretários, que informa o gestor e esclarece as regras da cooperação. 
O gestor municipal assina o Termo de Cooperação, homologado pelo 
Conselho Municipal de Saúde, tendo como contrapartida do município 
a logística, a liberação dos alunos para as atividades, os documentos 
sobre a saúde municipal e a mobilização do informante-chave para 
a narrativa sobre a história viva da saúde pública municipal. 

A Coordenação Pedagógica é constituída por docentes do Instituto 
de Saúde Coletiva e conta com uma equipe técnica e administrativa 
responsável pela execução, acompanhamento e monitoramento do 
projeto. As atividades relativas a ele têm sido campo de práticas para 
estágios de extensão e pesquisa dos cursos de graduação em Saúde 
Coletiva, Comunicação Social e Medicina da UFMT, e originaram 
pesquisas, monografias, dissertações e outros trabalhos. 

O CDG-SUS é ministrado por um tutor diretamente ligado 
às instituições proponentes, com a colaboração de um apoiador 
local, que atua como elo permanente entre os alunos, os tutores e a 
coordenação do projeto, sobretudo durante os trabalhos de campo. 

Os tutores foram formados de modo permanente a partir da primeira 
etapa do projeto, em 2007. Na segunda etapa, iniciada em 2009, seis 
tutores da primeira fase contribuíram significativamente na avaliação 
e revisão do curso e na formação dos novos tutores. Para a escolha e 
seleção dos tutores considerou-se o perfil necessário para o projeto: ter 
conhecimentos teóricos e experiência em docência e gestão em saúde.

É importante ressaltar os papéis do tutor no desenvolvimento do 
curso: dominar os conceitos e saber trabalhar a metodologia do curso; 
saber escutar, acolher, estabelecer vínculos e compromissos com os 
participantes; saber facilitar o diálogo, o entendimento e a interação 
entre os participantes; ter habilidade para coordenar o trabalho dos 
grupos e lidar com conflitos entre os participantes; ter sensibilidade 
política para enfrentar e lidar com problemas decorrentes de conflitos 
entre trabalhadores, usuários e gestores; ter atitude democrática e 
afeita à crítica; ter compromisso ético com SUS, com o projeto e com 
os participantes; e ter atitudes e práticas democráticas, favoráveis ao 
desenvolvimento pessoal e coletivo, visando à autonomia e emancipação 
das pessoas. O tutor formado no curso de desenvolvimento gerencial 
tem muitas características das lideranças comunicativas (RIVERA; 
ARTMANN, 2006).

A formação ocorreu em oficinas com essa finalidade, e durante 
os próprios cursos, que funcionaram como laboratório de práticas 
de educação permanente: um tutor formador acompanhava e 
supervisionava a prática de um novo. De um total de 40 pessoas 
selecionadas nas duas etapas do curso e que passaram por diferentes 
processos de formação, 23 permaneceram como tutores e participaram 
efetivamente da execução dos cursos em 2009 - 2011. O perfil 
e os conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas do tutor são, 
atualmente, objeto de uma pesquisa em andamento no ISC/UFMT. 

A elaboração e revisão da proposta político-pedagógica e do material 
pedagógico do curso foram realizadas pelos coordenadores, tutores e 
convidados em oficinas de trabalho. As atividades referentes às etapas 
de elaboração, planejamento e avaliação do projeto, qualificação dos 
tutores, elaboração e revisão do material didático demandaram 244 
horas de trabalho em oficinas, no período de 2 anos. A coletânea 
de textos e o caderno de exercícios que compõem o material foram 
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publicados pela Editora da Universidade Federal de Mato Grosso 
(EdUFMT), em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa em 
Saúde Coletiva (CEPESC/UERJ), e estão disponíveis no site <www.
ufmt.br/observarh>. 

Participantes percebem o curso
como espaço de reflexão e transformação

Müller Neto e seus colaboradores (2009) avaliam que o CDG-
SUS promove mudanças na forma de pensar e agir dos alunos em 
relação à gestão do SUS e ao cuidado: maior integração das equipes 
e dos serviços; valorização da força de trabalho, aprofundamento 
do princípio da integralidade na gestão dos coletivos; sentimento de 
pertencimento e de corresponsabilidade para com a política e o sistema 
de saúde; redimensionamento das práticas e processos de trabalho 
com foco no usuário e fortalecimento da participação popular. Para 
esses autores, o CDG-SUS amplia a percepção do aluno “de si” como 
ser social que participa do desenvolvimento dos outros integrantes da 
equipe e dos coletivos do SUS, e que desenvolve habilidades a partir 
das situações vivenciadas nos processos de trabalho, fortalecendo a 
capacidade de aprender com a prática. 

Trazemos a avaliação feita pelos alunos de um curso realizado 
em Várzea Grande, em 2011, para exemplificar nossa exposição. 
São evidenciadas na fala dos alunos as expectativas de mudanças 
no gerenciamento do SUS municipal, no modo de trabalharem e se 
relacionarem os membros da equipe entre si e com os usuários para a 
produção do cuidado. Para 96% dos alunos, o curso contribuiu para 
ampliar o conhecimento sobre o SUS. As três áreas mais significativas 
consideradas possíveis de modificar, a partir do curso, foram a 
educação permanente (24%), o planejamento (21%) e o cuidado 
com o usuário (19%). Ainda segundo eles, o curso influenciou no 
aprendizado e na motivação para o trabalho em equipe. Além disso, 
sua avaliação sobre o SUS nacional, estadual e local traz preocupações 
quanto à qualidade, às deficiências da gestão pública e à necessidade 
de reestruturação administrativa dos órgãos responsáveis pela saúde 
pública e valorização do profissional de carreira. 

Os alunos assinalam a necessidade de mudanças no modo de 
trabalhar e se relacionar com a equipe, trocando conhecimentos 
e apoiando-se mutuamente. Em relação ao sistema municipal de 
saúde, as expectativas são animadoras e incorporam uma nova visão 
de modelo de atenção: trabalhar de forma inovadora, transformar a 
realidade atual do município, arriscar, quebrar as barreiras, planejar 
as ações dentro do modelo de atenção integral e humanizado e atuar 
mais no planejamento e divulgação, contribuindo com o coletivo, na 
melhoria da atual situação da saúde. 

Enfatiza-se, ainda, a importância de incorporarem-se os princípios 
da integralidade na gestão do sistema e na organização dos serviços 
e do cuidado em saúde, visando ao acolhimento, estabelecimento de 
vínculo e maior compromisso com o usuário, conforme propõem Silva 
Junior e Mascarenhas (2005). O diálogo e a escuta são abordados 
como mudança no modo de trabalhar e agir, como se evidencia 
nas seguintes falas: “[...] ouvindo opiniões e estudando em grupo e 
na comunidade”; “[...] compreender os companheiros e, na medida 
do possível, ajudá-los”; “[...] trocar conhecimentos, com diferentes 
profissionais; aprendendo a ouvir e dedicando o saber para aquelas que 
não conhecem o que é o SUS”; “[...] passando segurança e confiança 
para as pessoas que trabalham no meu setor”; participando ativamente 
de todas as atividades propostas pela equipe e atuando como ator 
nessa grande engrenagem que é o SUS – “Somos trabalhadores em 
prol do SUS”; “[...] agir com respeito e flexibilidade, diálogo e a 
busca constante de conhecimento” (UFMT, 2011).

Mais ainda, os alunos reforçam a necessidade de planejamento das 
ações em educação permanente, no processo de trabalho da equipe e no 
desenvolvimento da cooperação, visando estabelecer laços de confiança e 
satisfação na relação do profissional e usuário: “[Prestar] atendimento com 
orquestração do trabalho, todos em sintonia, com trocas de conhecimento, 
planejamento, educação permanente, com olhar dentro da integralidade”; 
“Fazendo reunião com os profissionais da equipe, planejando melhor o 
atendimento ao usuário”; “Temos que ser como uma orquestra unindo 
os saberes, a cooperação e a confiança para fazermos um SUS melhor 
e com humanização, saber acolher os pacientes”.
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Considerações finais 
A qualificação dos gerentes, trabalhadores e usuários da saúde 

contribui para o desenvolvimento das práticas de gestão do sistema 
e do cuidado em saúde centrado nos usuários. Formular e executar 
uma proposta político-pedagógica orientada por referenciais da teoria 
do agir comunicativo e apoiada no conceito ampliado de integralidade 
mostrou ser iniciativa possível e enriquecedora da práxis que a formação 
dos trabalhadores de saúde exige.

O projeto foi pensado à luz da política nacional de educação 
permanente, e incorporou a participação dos gestores e trabalhadores na 
formulação, execução e avaliação do curso, como forma de construção 
coletiva, envolvendo todos os interessados no processo de elaboração. 
Essa orientação fortaleceu as parcerias entre as instituições de ensino 
e pesquisa e a gestão municipal,  além de ser o projeto campo de 
estágio para alunos da UFMT. O esforço de valorizar as práticas e 
experiências dos gerentes e trabalhadores de saúde nos municípios 
de Mato Grosso deu origem a pesquisas, monografias e dissertações.

Mais ainda, o curso contribuiu para formar mais de duas dezenas 
de tutores que hoje integram a Rede de Apoio ao SUS em Mato 
Grosso, instituída pelo COSEMS/MT. A experiência do curso de 
desenvolvimento gerencial é valorizada pelos trabalhadores, gerentes 
e usuários do SUS de outros estados por meio da ação coordenada 
pelo LAPPIS/CEPESC/UERJ, que contou com a cooperação do 
ISC/UFMT. O efeito multiplicador do projeto, a integração das 
instituições de ensino e gestão na formulação, execução e avaliação 
do curso, o foco na realidade do município e na experiência dos 
próprios sujeitos, o desenvolvimento das capacidades comunicativas 
e da autonomia dos participantes, a constituição de novos coletivos 
na saúde municipal e a construção da Agenda de Fortalecimento 
Gerencial e da Educação Permanente do SUS, ao final de cada curso, 
todos esses foram aspectos que contribuíram para a mobilização e o 
fortalecimento dos trabalhadores da saúde, orientados para a prioridade 
dos usuários na gestão do cuidado e na garantia do direito à saúde. 
A avaliação realizada pelos alunos sobre o CDG-SUS é uma boa 
evidência dos resultados alcançados. 

Ressaltamos e agradecemos o apoio e financiamento do projeto pelo 
Ministério da Saúde, a cooperação de todos os parceiros institucionais 
e da equipe de tutores e membros da equipe do NDS e COSEMS/
MT, atores decisivos para o êxito do projeto.
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Pacto pela Saúde na Região Noroeste do 
Estado do Rio de Janeiro: dificuldades e 

desafios na adesão, contexto e perspectivas
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Introdução5

O sistema de saúde pública no Brasil, ao longo do século 
XX, caracterizou-se por dinâmicos processos que envolviam a 
descentralização e a centralização administrativa, abrangendo questões 
que passavam pelas seguintes diretrizes: cobertura de serviços de saúde, 
conjunturas governamentais e deslocamento de responsabilidades entre 
instituições. Tal movimento culminou em um cenário descentralizado, 
que expõe nevralgicamente as dificuldades dos gestores municipais 
em responsabilizar-se pela oferta de serviços de saúde que atendam 

1 Mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde da Comunidade da Universidade Federal 
Fluminense. Endereço eletrônico: mayernyik@yahoo.com.br
2 Doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
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Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde da Comunidade da Universidade 
Federal Fluminense.
3 Pós-Doutorado em Direito pelo Núcleo de Direitos Humanos da PUC-RIO em parceria 
com Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (UNIPMN, Itália). 
Doutora em Saúde Coletiva; professora adjunta no IMS-UERJ; coordenadora do Grupo de 
Pesquisa CNPq Lappis. Endereço eletrônico: rosenisaude@uol.com.br
4 Mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde da Comunidade da Universidade Federal 
Fluminense.
5 Este texto contém as ideias da dissertação de mestrado intitulada Pacto pela Saúde na 
Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro: adesão, contexto e perspectivas, defendida por 
Marcelo de Almeida Mayernyik na Universidade Federal Fluminense em 2012, na linha de 
pesquisa Planejamento, Formação e Avaliação em Saúde.
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– considerando a escassez de recursos – a todas as necessidades e 
especificidades locorregionais para a implementação eficaz de um 
sistema único de saúde em um país com dimensão continental.

Os mecanismos de adesão às políticas de seguridade social e saúde 
no Brasil (quadro 1) foram ganhando complexidade, ao mesmo tempo 
em que centralizavam a gestão e ampliavam a oferta e a cobertura 
de diversos segmentos sociais. 

Quadro 1. Políticas de saúde no Brasil e formas de adesão.

CAPs Caixas de Aposentadorias e Pensões 1923 Plano Empresarial/Consórcio

IAPs Institutos de Aposentadorias e Pensões 1933 Consórcio

INPS Instituto Nacional de Previdência 
Social

1966 Contrato

INAMPS Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social

1974 Contrato

AIS Ações Integradas de Saúde 1983 Convênio de Cooperação

SUDS Sistema Unificado e Descentralizado 
de Saúde

1987 Convênio de Cooperação

SUS Sistema Único de Saúde 1988 Pacto Interfederativo (Pacto 
pela Saúde – 2006)

Fonte: Mayernyik (2012).

Contemplando inicialmente as classes de trabalhadores, as Caixas 
de Aposentadorias e Pensões (CAPs), criadas em 1923, geriam os 
planos empresariais firmados entre empregados e empregadores, 
garantindo benefícios de natureza previdenciária, assistência médica 
e fornecimento de medicamentos.

Os planos empresariais tinham como atribuição, entre outras, a 
garantia da assistência à saúde dos funcionários com sistema regular 
de contratação. No caso das CAPs, segundo o artigo 4º da Lei Eloy 
Chaves nº 4.692, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 
28 de janeiro de 1923, as empresas, inicialmente as ferroviárias, eram 
“[...] obrigadas a fazer os descontos determinados [...]”. Entretanto, 
apesar da participação ser compulsória, de acordo com a dinâmica de 
funcionamento, as CAPs assemelhavam-se a um consórcio estabelecido 

“[...] mediante pagamento de contribuições mensais [...], com a 
finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a 
aquisição de bens ou serviços [...]” (DINIZ, 2010, p.147).

Com a organização do sistema por setores de atividades, a partir 
de 1933, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram 
a gerir os consórcios que financiavam, dentre outros, serviços de 
saúde, mas com cobertura precária que, em geral, exigia uma 
contribuição suplementar.

Os consórcios, no direito comercial, são uma “[...] associação de 
pessoas com interesses comuns, constituída mediante contrato [...]”, 
criando “[...] vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com 
a administradora para propiciar a todos iguais condições de acesso 
ao mercado de consumo de bens ou serviços” (DINIZ, 2010, p.147). 
No direito administrativo, trata-se de um “[...] acordo entre entidades 
públicas para atingir interesse comum” (Ibidem, p. 147), firmado 
“[...] entre entes federados, após autorização legislativa de cada um, 
para a gestão associada de serviços públicos [...] através de delegação 
e sem fins econômicos” (MEIRELLES, 2012, p.422). Sintetizando, 
segundo a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, publicada no DOU 
de 07 de abril de 2005, os consórcios são associações públicas ou 
uma união de pessoas jurídicas de direito privado na aquisição de 
serviços, com base em suas contribuições mensais, considerando um 
período pré-estabelecido.

Em 1966, ocorreu a centralização da gestão dos inúmeros IAPs 
pela criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 
com a meta de corrigir a fragmentação institucional dos modelos 
anteriores. Logo, os trabalhadores com sistema regular de contratação 
passavam, automaticamente, a compor o grupo de contribuintes e 
beneficiários. Assim, ao passo que se burocratizava o sistema, instituía-
se a compulsoriedade na arrecadação da contribuição. 

A aquisição de serviços de assistência médica pelo INPS, assim como 
por CAPs e IAPs, era feita por meio da contratação de prestadores 
privados, ou seja, pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado. 
O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(Inamps), criado em 1974, também acumulava os financiadores das 
políticas anteriores e atendia à lógica da contratação de serviços de 
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terceiros. Ele foi reconhecido como uma autarquia federal vinculada 
à Previdência Social, influenciando-a até 1993, alguns anos após a 
implantação do SUS, quando foi, então,  extinto. 

Consubstanciado no Inamps, surge, em 1982, o Plano de 
Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social. 
É ele quem cria as bases para a implantação, por um lado, em 1984, 
das Ações Integradas de Saúde (AIS), que instituíram as Comissões 
Interinstitucionais de Saúde, e, por outro, do Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde (SUDS), em 1987, que fortaleceu a 
descentralização da gestão com base nas decisões colegiadas, com 
a perspectiva de priorizar a atenção primária, organizar um sistema 
regionalizado e hierarquizado e diminuir a inoperância do poder 
público. Com as AIS e o SUDS, emergiram os convênios de cooperação 
firmados entre os governos federal, estadual e municipal.

Convênio, no direito tributário, é um “[...] acordo firmado entre 
entidades públicas para assegurar a coordenação dos seus programas 
de investimentos e serviços públicos [...]” (DINIZ, 2010, p.160). No 
direito administrativo, refere-se a um acordo entre pessoas jurídicas de 
direito público, ou entre órgão público e particulares, com a finalidade 
de prestação de serviços de interesse comum. Meirelles (2012, p.458) 
enfatiza que se trata de um acordo, mas não um contrato, já que 
os “[...] partícipes têm interesses comuns e coincidentes”. Carvalho 
(2003) acrescenta que os interesses nos convênios são convergentes e 
de mútua colaboração, e ressalta que, caso o conveniado se desvincule, 
não há qualquer sanção.

Na linha sucessória das políticas de saúde, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) é o marco do processo de Reforma Sanitária no Brasil, defendido 
por profissionais e pela sociedade civil organizada, que percebiam 
na sua criação a possibilidade de concretização do direito universal 
à saúde. Fundamentado em “[...] princípios universalistas de justiça 
[...]” (RIBEIRO; FONSECA, 2010, p.259), nos quais os “[...] direitos 
como o direito social e fundamental à saúde tangenciam concepções de 
justiça social, arraigada de valores éticos e, até, morais” (DELDUQUE; 
MARQUES, 2011, p.105), o SUS privilegiou “[...] uma categoria de 
direitos extrapatrimoniais e se afirmou com preponderância do coletivo 
sobre o individual [...]” (SILVA JÚNIOR; GOUVEIA, 2012, p.244). 

Proporcionais à magnitude do sistema são os desafios para 
a consolidação e operacionalização dos princípios e diretrizes 
outorgados na Constituição Federativa de 1988. Almejando garantir 
a implementação do SUS, surgem, nesse contexto, as Normas 
Operacionais Básicas (1991, 1992, 1993 e 1996) e as Normas 
Operacionais de Assistência à Saúde (2001 e 2002), com enfoque, 
respectivamente, na descentralização e na regionalização do sistema. 
Tais estratégias reforçam a ideia de que, para consolidar o SUS, o 
caminho não é a normatização descendente, planejada no eixo central 
do sistema, que não contemple a multiplicidade das realidades locais 
e especificidades regionais. 

Nesse cenário, o Pacto pela Saúde foi estrategicamente formulado 
com a premissa de inovar a gestão do SUS, em direção única, com a 
condução política e o comprometimento dos gestores locais, buscando 
o fortalecimento das relações gerenciais locorregionais na efetivação 
do processo de descentralização administrativa e de regionalização 
solidária e cooperativa.

A efetivação do pacto está diretamente associada ao processo de 
adesão, por meio da assunção, por parte dos secretários municipais 
de saúde, dos estabelecimentos de gestão dupla (estadual e municipal) 
e das responsabilidades e atribuições sanitárias constantes do 
Termo de Compromisso de Gestão Municipal. Os estados e o 
governo federal, por sua vez, também pactuam suas atribuições e 
responsabilidades sanitárias, em conformidade com o disposto na 
legislação, respectivamente, no Termo de Compromisso de Gestão 
Estadual e no Termo de Compromisso da Gestão Federal.

Neste ponto, convém elucidar, à luz do direto administrativo e da 
legislação vigente, a distinção entre contrato e pacto. O contrato é um 
“[...] acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem 
jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre 
as partes [...]” (DINIZ, 2010, p.152). Tal como versa a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, publicada no DOU de 22 de junho de 1993, 
trata-se de “[...] todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
administração pública e particulares [...] com formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas [...]”. Meirelles (2012, p.220) enfatiza 
que o contrato é um “[...] negócio jurídico bilateral e comutativo [...]” 
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no qual as partes “[...] se obrigam a prestações mútuas e equivalentes 
em encargos e vantagens”. Logo, o contrato diferencia-se de convênio, 
pois considera interesses divergentes, cogita preço e remuneração e expõe 
o contratado a sanções em caso de rescisão (CARVALHO, 2003). 

O pacto, no direito romano, não integrava qualquer categoria de 
contrato. Portanto, não vinculava e nem obrigava os pactuantes, não lhes 
causando efeitos jurídicos. Já no direito pretoriano, o pacto adquiriu força 
vinculativa com ações de cumprimento (BAPTISTA, 2007, informação 
verbal6). Atualmente, no direito civil, ele representa “[...] a) contrato, 
b) ajuste; convenção; c) estipulação entre duas ou mais pessoas para 
efetivar um ato negocial; d) cláusula especial ou adjeta a certos contratos 
[...]” (DINIZ, 2010, p.437). Por ser tênue a distinção entre contrato 
e pacto (BAPTISTA, 2007, informação verbal), no Brasil, costuma-se 
empregar a expressão “pacto”, de uma forma geral, para denominar 
um acordo de vontades. Atualmente, na saúde, o pacto representa o 
mecanismo mais democrático, cooperativo (SANTOS; ANDRADE, 
2007), solidário e flexível para firmar responsabilidades interfederais. 
Se, por um lado, ele é marcado pela voluntariedade na adesão, por 
outro, as responsabilidades já são inatas para o gestor municipal, com 
a estrutura do financiamento semelhante à dos municípios com adesão.

Cabe evidenciar, sem adentrar extensivamente esse campo de 
transição, que o estabelecimento do Pacto pela Saúde criou as bases 
para o ressurgimento de articulações interfederativas firmadas por 
contrato, como é o caso do Contrato Organizativo da Ação Pública 
da Saúde (COAP), instituído pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, cujos objetos são a organização e a interação das ações e 
serviços de saúde dos entes de determinada região em rede de atenção 
à saúde. Nesse caso, perde-se a flexibilidade no envolvimento dos 
gestores, ganha-se uniformidade na condução política, e mantém-se 
a conotação cooperativa e solidária em suas cláusulas elaboradas pelos 
entes federativos em cada Região de Saúde. 

6 Informação fornecida por Silvio Neves Baptista na Conferência sobre Contratos no Direito 
de Família do VI Congresso Brasileiro de Direito de Família, realizado em Belo Horizonte 
nos dias 14 a 17 de novembro de 2007. Disponível em: <URL:http://www.ibdfam.org.br/>.  
Acesso em: 21 jan. 2012.

Contudo, ressaltamos que, para se efetivarem pactos e articulações 
interfederativas, atingindo as metas propostas, é necessário intervir 
e transpor os obstáculos estruturais e conjunturais que os gestores 
municipais de saúde enfrentam no território regional, nesse caso, na 
região Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

Contexto estadual e regional em relação 
à adesão ao Pacto pela Saúde

Cerca de 50% dos municípios do Rio de Janeiro aderiram ao 
Pacto pela Saúde (CIT, 2012) por meio do Termo de Compromisso 
de Gestão Municipal. 

A figura 1 evidencia um quadro de desproporção entre as regiões 
do estado, onde o processo de adesão se efetivou com predominância 
nas regiões próximas à capital, em municípios com maior aporte 
financeiro e maior estruturação na oferta de serviços, ratificando um 
histórico ciclo de desigualdade no desenvolvimento das políticas de 
saúde entre as regiões do estado.

Figura 1. Municípios que aderiram ao Pacto pela Saúde 
no estado do Rio de Janeiro

Fonte: MAYERNYIK, 2012.
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Com o objetivo de identificar as dificuldades e os desafios na 
adesão ao pacto na ótica dos gestores municipais de saúde, realizamos 
uma pesquisa na região Noroeste Fluminense, por conter, até os dias 
atuais, o maior número de municípios que não aderiram à política no 
estado. Apenas o município de Natividade, dentre os 14 municípios 
da região, firmou o processo de pactuação (figura 2). 

Figura 2. Municípios da região Noroeste quanto à adesão ao Pacto pela Saúde

Fonte: MAYERNYIK, 2012.

Foi aplicada, em 2010, uma entrevista semiestruturada, com a 
finalidade de trabalhar com a lógica interna dos gestores regionais, o 
que permitiu definir as dificuldades oferecidas pelos próprios sujeitos 
envolvidos na administração regional, bem como as significâncias 
e relevâncias que expressadas em seus relatos (MINAYO, 2010), 
frente ao processo de adesão com o pacto de responsabilidades e ao 

contexto no qual estão imersos. Esse estudo qualitativo considerou a 
própria natureza e a subjetividade das falas dos sujeitos da pesquisa, 
gestores municipais de saúde. A análise foi subsidiada pelos temas 
emergentes nas entrevistas.

Caracterização da região Noroeste Fluminense
A região Noroeste Fluminense representa 13,4% da extensão 

territorial do Estado do Rio de Janeiro, com 5.897,235 Km² (IBGE, 
2010). Ela é composta por 14 municípios, distribuídos em duas 
microrregiões: a Microrregião I, que abrange os municípios de Bom 
Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do 
Muriaé, Natividade, São José de Ubá e Varre Sai; e a Microrregião 
II, com os municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema e 
Santo Antônio de Pádua.

Os municípios da região Noroeste Fluminense são os mais 
distantes da capital quando comparados às demais regiões. Tal fato, 
dentre outros fatores, dificulta o acesso ao nível central de atenção 
à saúde (SES-RJ, 2009). 

A Região Noroeste comporta 2% da população do estado, com 
330.093 habitantes, e apresenta densidade demográfica de 55,97 
habitantes por Km². 271.092 habitantes são residentes urbanos e 
59.001, residentes rurais (IBGE, 2010).

O processo de povoamento da região ocorreu às margens dos 
rios Paraíba do Sul, Muriaé, Itabapoana e de seus afluentes, sendo 
impulsionado pela agricultura e pela construção da Estrada de 
Ferro Leopoldina, em 1874, que ligava a região à capital do estado 
e a inúmeras outras cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
Entre meados do século XIX e o início do século XX, a região foi 
economicamente importante no cenário nacional pelo cultivo do café 
e da cana de açúcar, sendo conhecida, hoje, pela pecuária de corte 
e leiteira. Atualmente, ela é marcada pela fraca expansão dos setores 
secundário e terciário, o que contribui para a escassez de trabalho e 
para os baixos índices de renda. O PIB per capita é de R$ 11.925,00, 
inferior à média estadual, de R$ 22.102,00 (IBGE, 2009).

Em relação à capacidade instalada de serviços de saúde, a região 
conta com um total de 750 estabelecimentos (CNES, 2012), sendo 
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611 de gestão municipal (públicos e particulares), 24 de gestão 
estadual e 115 de gestão dupla (estadual e municipal). Há 1.552 leitos 
(IBGE, 2010), sendo 308 não SUS e 1.244 leitos SUS, representando 
a proporção de 4,7 leitos por 1.000 habitantes, valor superior ao 
parâmetro de 2,5 a 3 leitos por 1.000 habitantes determinado pela 
Portaria GM/MS nº 1.101, de 12 de junho de 2002. 

Segundo a ata da reunião do CGR da Região Noroeste realizada 
no dia 22 de outubro de 2009, ficou estabelecida a referência dos 
munícipes da região, considerando a capacidade assistencial e de 
internação instalada dos municípios, e foi aprovada a implantação da 
Central Regional de Regulação – Noroeste, que passou a regular as 
internações segundo o fluxo migratório intrarregional, com sede em 
Itaperuna, município polo, onde se encontra o principal prestador 
regional de serviços de média e alta complexidade, o Hospital 
Filantrópico São José do Avaí.

Pela referência intermunicipal, 92% dos gestores referenciam 
para o município de Itaperuna, 64% para Campos dos Goytacazes 
na Região Norte Fluminense, 14% para Paraíba do Sul na Região 
Centro Sul, 7% para Nova Friburgo na Região Serrana e 14% para 
Muriaé em Minas Gerais. 

Como expressão do processo de regionalização solidária, observamos 
um constante f luxo de usuários entre todos os municípios da 
região. Algumas dessas referências intermunicipais são realizadas 
pela Programação Pactuada e Integrada (PPI), e outras, pela “lei” 
da oferta e da procura. Uma das alternativas para referência tem 
sido o consórcio, muito importante para região, apesar das altas 
taxas administrativas. Os municípios de pequeno porte utilizam os 
serviços devido à carência da rede municipal e à ausência de uma 
PPI atualizada que amplie a oferta de serviços na região. 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste (Cisnor) 
foi criado em 1998. A partir de 2008, passou a ser chamado de 
Consórcio de Saúde Pública do Noroeste (Conspnor), organizado com 
base na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, publicada no DOU 
de 07 de abril de 2005, e no Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, publicado no DOU de 18 de janeiro de 2007. Com sede em 

Itaperuna, ele tem como presidente o prefeito de Natividade (diretoria 
eleita para o biênio 2011/2012).

Atualmente, 12 municípios da Região Noroeste são consorciados: 
Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, 
Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá, 
Santo Antônio de Pádua e Varre Sai (CONSPNOR, 2012). Os demais 
gestores optaram por contratar os serviços necessários diretamente com 
os prestadores, pois afirmam que, dessa forma, reduzem os custos 
pagos por procedimentos, atingindo melhores resultados na gestão 
orçamentária. Destacam, ainda, que a presença da esfera estadual 
seria fundamental na negociação dos serviços e tarifas do Conspnor. 
Eles apontam que a reformulação da PPI seria um primeiro passo 
para organizar o fluxo de referência intermunicipal. O segundo seria 
a reestruturação do consórcio regional.

A PPI da Região Noroeste foi programada no ano de 2002. Desde 
então, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro tentou promover 
oficinas com o objetivo de reformular uma pactuação integrada que 
acompanhasse as transformações estruturais e a demanda da região. Tal 
intento está sendo concretizado atualmente, visto que, em 2011, na cidade 
do Rio de Janeiro, foi realizada a 9ª reunião ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB-RJ). De acordo com sua ata, aprovaram-
se a reformulação da PPI, a proposição de revisão, a apresentação dos 
recursos programados e a programação do recurso do ajuste.

Mesmo com esses dispositivos regionais para referência de serviços 
de saúde, por estarem localizados próximos à divisa interestadual, 
alguns municípios da Região Noroeste também contratam prestadores 
privados em Minas Gerais ou Espírito Santo, em alguns casos de 
internações. Nesse caso, considerando a necessidade estimada da 
população e a capacidade instalada dos municípios, entram em ação 
as Câmaras de Compensação de Autorizações de Internação Hospitalar 
(GOUVÊA, 1997), que garantem aos municípios executores e aos 
prestadores o ressarcimento da extrapolação do teto financeiro das 
internações de média e alta complexidade, decorrentes do atendimento 
à população referenciada. O instrumento fortalece o processo de 
regulação do acesso aos serviços e consolida parcerias entre a Secretaria 
Estadual de Saúde, municípios e instituições.
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No que concerne às categorias ou modalidades de gestão, todos 
os municípios da região possuem Gestão Plena da Atenção Básica, 
pela Norma Operacional Básica 01 de 1996, exceto Itaperuna, que 
possui Gestão Plena Municipal de Saúde, pela Norma Operacional de 
Assistência à Saúde, pela Portaria GM/MS nº 353, de 15 de março 
de 2004 (CIT, 2012). Em relação à adesão ao Pacto pela Saúde, 
apenas o município de Natividade assinou o Termo de Compromisso 
de Gestão Municipal, pela Deliberação CIB RJ nº 424, de 14 de 
fevereiro de 2008, e a Portaria GM/MS nº 408, de 02 de março de 
2009 (CIT, 2012).

A partir das atribuições e responsabilidades sanitárias do Termo 
de Compromisso de Gestão Municipal (TCGM), a pesquisa 
procurou identificar a situação dos municípios da região em 2010, 
frente a sete eixos: Responsabilidades Gerais da Gestão do SUS; 
Regionalização; Planejamento e Programação; Regulação, Controle, 
Avaliação e Auditoria; Gestão do Trabalho; Educação na Saúde; e 
Participação e Controle Social. Cada gestor entrevistado preencheu a 
planilha assinalando o que “realiza” e o que “não realiza”. Em alguns 
casos, devido à dificuldade de definir a execução de determinada 
responsabilidade, os gestores puderam optar por não informá-la.

O percentual de realização das 99 atribuições e responsabilidades 
sanitárias da Região Noroeste Fluminense é de 78,44%, ao passo que os 
gestores relataram que não são realizadas 16,30%, predominantemente 
as relacionadas ao eixo “Responsabilidades na regulação, controle, 
avaliação e auditoria”. Ele apresenta ações que integram a rede de 
desafios enfrentados cotidianamente pelos gestores da região. Não foi 
informada a realização de 5,26% das atribuições e responsabilidades 
sanitárias, especialmente as elencadas nos quatro primeiros eixos. Esse 
percentual é justificado pelos gestores por não aplicarem essas ações no 
contexto local, considerando as especificidades e a realidade regional.

Temas emergentes da análise das entrevistas
A análise das falas permitiu a reflexão e a compreensão dos 

desafios vivenciados pelos secretários municipais de saúde, os quais 
dificultam a implantação do Pacto pela Saúde na Região Noroeste 
do Rio de Janeiro, considerando o processo de adesão com a 

pactuação de responsabilidades e o contexto no qual estão imersos. 
Os três temas centrais – o Pacto pela Saúde, a descentralização e 
a regionalização – são apresentados a seguir.

O Pacto pela Saúde
Se, por um lado, o Pacto pela Saúde permite estabelecer parcerias 

entre os entes, por outro, ele é frequentemente associado pelos gestores 
ao processo de descentralização da gestão que responde à articulação 
dinâmica entre liberdade e responsabilidade. Esta, consolidando seus 
sentidos semântico, jurídico e filosófico, é definida como um conjunto 
de deveres e obrigações atribuídos a sujeitos capazes de compreender 
as leis e as regras no exercício da liberdade e da autonomia gerencial, 
porém, passíveis de julgamento e consequente punição (FERREIRA, 
2004; ARANHA; MARTINS, 2007; DINIZ, 2010). Assim, o pacto 
é caracterizado como um veículo legal que confere a descentralização 
da gestão em direção única. Nesse caso, cada gestor em seu locus 
administrativo tem a autonomia para tomar decisões sem recorrer a 
outras esferas e, consequentemente, responsabiliza-se pelos resultados 
e deveres inerentes à liberdade conferida pela pactuação. 

Nessa perspectiva, a responsabilidade delegada ao gestor e sua 
autonomia representam certa ambiguidade (OLIVEIRA; ÁVILA, 1999). 
Em um sistema descentralizado, sua responsabilidade é sempre superior 
à sua autoridade ou autonomia (VANCIL, 1979 apud OLIVEIRA; 
ÁVILA, 1999), pois, com a adesão ao Pacto, o gestor passa a ocupar 
uma posição central na administração do sistema e responde tanto aos 
demais entes quanto à população. Desse modo, ele assume um poder 
sobre a saúde dos usuários em seu território, o qual incide diretamente 
na escassez de recursos e na falta de infraestrutura locorregional.

Instituiu-se na região a cultura, restrita e limitada, de que o Pacto 
pela Saúde é a assunção de responsabilidades e o afastamento do 
ente estadual da cogestão municipal. Essa concepção é fundamentada 
pela forma burocrática com que o Estado apresenta a proposta aos 
gestores municipais.

Uma das grandes falhas em delegar responsabilidades é a forma 
de abordagem dos pactos. O Estado, presente na região por meio do 
CGR, enfatiza atribuições e responsabilidades sanitárias que integram 
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o Termo de Compromisso de Gestão Municipal, apontando as 
responsabilidades e os estabelecimentos de gestão dupla (estadual e 
municipal) que os secretários irão assumir com a descentralização em 
direção única. Constantemente, o gestor é pressionado para estabelecer 
o pacto. As formas de pressão que se destacam são a possibilidade de 
perda de recursos, a não participação em programas cujo pré-requisito 
seja ter aderido ao pacto, a cobrança no cumprimento de metas e a 
burocratização do sistema.

Por focar os trâmites burocráticos e a assunção de responsabilidades, 
o ente estadual no espaço decisório regional não prioriza o elenco de 
vantagens, não aponta os benefícios que a adesão trará ao município, 
nem as consequências da não adesão, não esclarece as mudanças 
técnicas e políticas que o processo trará, tampouco o papel prático 
que cada ente terá frente à saúde da população.

Outro ponto relevante, que deve ser esclarecido, é a voluntariedade 
na adesão ao pacto. Apesar de se tratar de assumir responsabilidades 
já expressas na Constituição Federativa de 1988, o estabelecimento 
de um pacto de prazos e ações não é compulsório, e, dessa forma, 
não há punição.

O Termo de Compromisso de Gestão Municipal é composto 
pelas atribuições e responsabilidades sanitárias pactuadas mediante o 
preenchimento do “quadro” que determina as condições: “Realiza”, 
“Não realiza ainda”, “Prazo para realizar” ou “Não se aplica”, 
correspondentes a cada um dos sete eixos abordados neste texto. 
Assim, o “quadro” identifica a situação do município frente ao 
conjunto das responsabilidades. 

Os itens que iniciam com a expressão “Todo município deve...” 
indicam a obrigatoriedade da competência a todo e qualquer município, 
não sendo possível o preenchimento da opção “Não se aplica”. Esta 
deve ser marcada nas situações em que a complexidade do sistema 
local de saúde não permita a realização de uma dada responsabilidade 
ou em situação previamente acordada. Já nos itens que não iniciam 
com aquela expressão, a responsabilidade será atribuída de acordo 
com o pactuado e a complexidade da rede de serviços do território 
municipal. Desse modo, são pactuados prazos para o pleno exercício de 
responsabilidades que já estão elencadas nas competências e atribuições 

dos gestores municipais, com ou sem adesão. Vale lembrar que os 
prazos e execuções devem respeitar a capacidade e a especificidade local.

Enfim, deve-se deixar claro que todas as responsabilidades e 
atribuições pactuadas por cada esfera administrativa estão expressas na 
Constituição Federativa de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde. Ou 
seja, o município com ou sem adesão responde ao mesmo arcabouço 
legal, e assim como o ente federal e estadual, não está isento de suas 
responsabilidades no que concerne à sua jurisdição.

Os prefeitos, na maioria das vezes, não se opõem ao pacto e 
conferem autonomia aos secretários para o estabelecerem. Porém, 
apesar do apoio político, os problemas estruturais impedem os 
secretários de saúde de operacionalizar o processo de adesão. A 
estrutura deficiente, tanto na rede de serviços quanto na organização 
interna das secretarias, tem sido relatada como um fator que dificulta, 
para o gestor, o estabelecimento de prazos para o cumprimento das 
ações estabelecidas no Termo de Compromisso de Gestão Municipal.

Tal obstáculo é potencializado pela histórica descontinuidade 
administrativa presente na região. Nela, em 2010, no período da 
realização do trabalho de campo, houve mudança de secretário em 
57% dos municípios. Os municípios de Itaperuna e Italva chegaram a 
substituir seus secretários, respectivamente, 4 e 6 vezes em um único 
período de gestão municipal, de 4 anos. Não obstante, durante o 
desenvolvimento da redação do estudo, no ano de 2011, oito secretários 
municipais de saúde da Região Noroeste Fluminense foram substituídos. 

A descontinuidade administrativa representa um atraso na 
evolução e consolidação do sistema de saúde municipal e regional, 
pois, segundo Minayo (2005, p.21) o início de uma gestão é marcado 
por críticas ao que foi feito anteriormente. Isso está enraizado 
na cultura política do Brasil. “[...] A gestão pública parece ter 
que começar da estaca zero, ao bel prazer da competência ou da 
incompetência do gestor de plantão. Descontinuidade administrativa 
é o termo mais adequado para denominar esse desmando. Prejuízo 
à população é o resultado do descalabro”. 

Geralmente, ao substituir-se o secretário de saúde, ocorre também a 
alteração de todo corpo técnico: “[...] tudo o que foi antes não serve, 
não presta. E a partir de um marco zero estabelecido por critérios 
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de benefício político, a roda da nova administração recomeça a girar 
lentamente [...] o mandatário da vez resolve ordenar que a ‘pedra’ 
‘no sapato’ da questão social seja outra vez empurrada pelos ‘sísifos’ 
de plantão [...]” (MINAYO, 2005, p.22).

Apesar das adversidades pontuadas, alguns gestores demonstram 
interesse em concretizar o pacto, mas descrevem que a carência de 
recursos humanos, seja a relacionada a técnicos da secretaria ou a 
profissionais que atuam diretamente na atenção à saúde da população, 
é um fator que também dificulta a assunção de responsabilidades. 
Paralelamente, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de seus diversos 
setores operacionais, tem burocratizado a atuação das Secretarias 
Municipais de Saúde com constantes demandas de informações. Essa 
burocratização, associada à carência de recursos humanos, sobrecarrega 
as frentes de atuação técnica, promovendo alocação de funcionários 
para a concretização de várias exigências concomitantes.

Assim, a escassez de técnicos no setor de planejamento das 
secretarias tem sido uma expoente dificuldade vivenciada pelos gestores. 
Ela pode ser associada ao impedimento legal de contratação devido 
ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), à falta de recursos 
financeiros para esse fim ou à indisponibilidade de profissionais com 
a qualificação necessária para atuar nesse setor. Outro fator comum 
é o baixo nível de qualificação de profissionais que já atuam nas 
secretarias. Em alguns casos, funcionários sem habilidades adequadas 
são contratados politicamente para exercer cargos, contribuindo para 
o déficit de recursos humanos qualificados no setor.

O TAC é um meio alternativo, “[...] celebrado entre os órgãos 
públicos legitimados para a ação civil pública (Ministério Público) 
e o interessado em resolver uma pendência (Gestão Municipal), 
ajustando-se às exigências legais, mediante cominações”. Ele exige 
“[...] consensualidade entre as partes e constitui um importante 
avanço na busca de eficiência na solução de conflitos ou pendência 
entre o particular e o Estado” (MEIRELLES, 2012, p.790). Assim, 
é um meio de solução extrajudicial de conflitos. 

Na área de saúde, o TAC tem sido empregado, entre outros casos, 
para ajustar a atuação das Secretarias Municipais de Saúde contratantes 
de Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip) em casos onde haja conflitos, pendências e 
descompasso no emprego das exigências legais. “[U]ma vez proposto, 
espera-se que o compromitente vá cumprir as exigências estabelecidas 
pelo legitimado-compromissário; do contrário, o movimento 
extrajudicial não se esgota, não se finda, tendo em vista a possibilidade 
de ingressar em juízo visando sua execução” (SANCHOTENE, 2010, 
p.1). Ele tem, assim, a função de prevenir ou cessar danos. De acordo 
com o caso, assume-se a obrigação positiva de executar ou a negativa 
de não executar determinada ação em questão.

Enfim, é nesse contexto de desafios que englobam a responsabilização 
firmada, a descontinuidade administrativa e a carência técnica que o 
Pacto pela Saúde é abordado regionalmente e introduz outro tema: 
a descentralização. 

A descentralização
A descentralização foi abordada como um eixo orientador do 

sistema de saúde. Contudo, ela representa uma dualidade para 
o gestor, pois, ora é positiva – por ser sensível à realidade local, 
principalmente quando trabalhada em conjunto com a regionalização, 
e por designar maior liberdade gerencial –, ora é negativa, devido 
à responsabilização e ao afastamento do ente estadual da cogestão, 
permitindo o surgimento de novas dificuldades gerenciais intrínsecas 
a esse processo. Nesse tema, a contratualização e a judicialização da 
saúde emergem como desafios enfrentados pelos gestores municipais, 
e que inviabilizam o processo de adesão.

No final dos anos 70, o Inamps centralizava a contratação e 
o pagamento do setor privado, cuja participação ocorria de forma 
desorganizada e sem acompanhamento. Com o surgimento do SUS 
e a crescente descentralização administrativa, a responsabilidade pelos 
prestadores passou para os estados e municípios, porém com a mesma 
falta de estruturação observada nas políticas anteriores.

O artigo 15 da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 7 de novembro 
de 1990, determina como atribuição comum à União, aos estados e 
municípios, a “elaboração de normas para regular as atividades de 
serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública” 
(BRASIL, 1990a, p.7). O artigo 24 relata que “[...] quando as 
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suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único 
de Saúde/SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada” (BRASIL, 1990a, p.12), e acrescenta no parágrafo único que 
“a participação complementar dos serviços privados será formalizada 
mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 
de direito público”. O artigo 25 esclarece que as “[...] entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar 
do Sistema Único de Saúde/SUS” (BRASIL, 1990a, p.12).

Nos espaços municipais, geralmente, não há um planejamento 
embasado na avaliação das necessidades da população. Do mesmo 
modo, não há clareza na quantidade de ações e serviços que devem 
ser complementares à rede pública de saúde. Assim, são estabelecidos 
acordos de prestação para suprir a deficiência do sistema em 
momentos de pressão, quando surgem as necessidades dos usuários. 
Observa-se que a ausência de formalização contratual contribui para 
a informalidade na prestação de serviços complementares ao SUS. 
Nesse cenário, com o advento do Pacto pela Saúde, a contratualização 
ganha expressão no sentido de regularizar a relação entre os gestores 
e os prestadores privados.

Em caso de necessidade de complementação da oferta de serviços 
oferecidos na rede, o gestor pode estabelecer convênios com prestadores 
privados sem fins lucrativos, ou, em caso de prestadores privados 
com fins lucrativos, licitá-los com base na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Nesse último caso, o gestor pode firmar um contrato 
administrativo ou chamamento público quando houver concorrência 
entre prestadores.

A grande dif iculdade regional em efetivar o processo de 
contratualização são os custos dos procedimentos determinados pela 
Tabela SUS, que apresenta uma configuração semelhante à utilizada pelo 
Inamps, mantida na estruturação do SUS, estabelecendo a remuneração 
dos serviços e hospitais a partir do valor dos procedimentos elencados 
e com reajuste linear. Os prestadores privados não firmam acordos ou 
contratos com os valores preconizados na Tabela SUS. Por consequência, 
os gestores, necessitando dos serviços complementares, pagam os valores 
exigidos para garantir a cobertura de sua população.

Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 7 de novembro 
de 1990, artigo 26, os “[...] critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do Sistema Único de Saúde/SUS, aprovados no 
Conselho Nacional de Saúde” (BRASIL, 1990a, p.12). É acrescentado 
no parágrafo 1º que, “[...] na fixação dos critérios, valores, formas 
de reajuste e de pagamento da remuneração, aludida neste artigo, a 
direção nacional do Sistema Único de Saúde/SUS deverá fundamentar 
seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva 
qualidade dos serviços contratados” (BRASIL, 1990a, p.12). Já os 
serviços contratados, de acordo com o parágrafo 2º, “[...] submeter-
se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde/SUS, mantido o equilíbrio econômico e 
financeiro do contrato” (BRASIL, 1990a, p.12).

O atual Ministro da Saúde, Alexandre Padilha (2011, informação 
verbal7), explica que o seu ministério, atualmente, tem uma posição 
clara de não reajustar linearmente a Tabela SUS:

Não podemos pensar no financiamento do SUS como se as pessoas 
fossem ‘coleções de exames e procedimentos’. Nos hospitais, formam-
se verdadeiros ‘feudos’ com algumas especialidades bem remuneradas 
e outras não. Assim, os prontos-socorros, a urgência e emergência, que 
têm baixa rentabilidade, não podem ser negligenciados, com baixas 
condições de atender adequadamente. Estamos estruturando para 
que os estados e municípios tenham a oportunidade de aumentar 
substancialmente seus tetos financeiros e ampliar a oferta integral 
e não para procedimentos de Tabela SUS.

Além dos valores desatualizados da tabela, os secretários convivem 
com a carência de uma ampla oferta de serviços de saúde na região. 
Desse modo, ficam à mercê dos prestadores privados, que, pela 
ausência de concorrentes, fazem da saúde um negócio altamente 
lucrativo, permitindo o surgimento de espaços para a prática do lobby 
e a formação de cartel.

7 Informação fornecida pelo ministro da saúde Alexandre Padilha em audiência pública 
da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo, realizada no dia 13 de 
dezembro de 2011.
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Outro desafio levantado, associado à descentralização administrativa 
do sistema de saúde, é o aumento do número de processos judiciais 
movidos por usuários. A judicialização expressa o exercício da cidadania 
plena, com a reivindicação e modos de atuação legítimos de cidadãos 
e instituições frente às crescentes exigências sociais para a garantia dos 
direitos à cidadania (VENTURA et al., 2010), assegurados pela “generosa” 
legislação em relação aos direitos fundamentais (FRANCO, 2010). 

Observa-se atualmente acréscimo no número de demandas judiciais 
de autores individuais, com diversas modalidades de proteção ou tutela, 
nas quais não há um pensamento voltado aos interesses coletivos ou 
difusos. A lógica está fundamentada no direito constitucional e na 
necessidade do indivíduo. 

O artigo 196 da Constituição de 1988 define que “[...] a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, p.91). 
Complementando-o, o artigo 197 define que “[...] são de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado” (BRASIL, 
1988, p.91). A menção a esses artigos está regularmente presente 
nos processos judiciais que dizem respeito à saúde pública no Brasil.

A atenção integral, ou princípio da integralidade, tal como advoga 
a Constituição de 1988, pressupõe a ampla oferta de serviços nos 
diversos níveis. Sem a pretensão de esgotá-lo, nossa perspectiva neste 
momento é incitar uma discussão que contemple esse princípio e o 
escasso financiamento do SUS. Sendo assim, devemos ressaltar que 
a integralidade é fundamental para a implementação e consolidação 
do sistema, pois compõe o “[...] o eixo organizativo de práticas 
de gestão das ações, que tem na garantia do acesso aos níveis de 
atenção mais complexos seu principal desafio” (PINHEIRO; FERLA; 
SILVA JÚNIOR, 2007, p.343). Entretanto, uma das medidas do 
Ministério da Saúde é a sua delimitação em virtude da carência de 
recursos e da judicialização. 

Pode parecer contraditório delimitar a integralidade. Todavia, esse 
é o caminho que o SUS tem trilhado para garantir a priorização e a 
articulação desse princípio com os demais constantes na Lei Orgânica 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Assim, ocorreu o fortalecimento 
da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases) e da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Renames), com o 
Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, publicado 
no DOU de 29 de junho de 2011. 

Para compreender melhor as Renases, devemos entender a dinâmica 
entre necessidade, demanda e judicialização. A demanda na saúde é 
socialmente construída e geralmente justificada por necessidades da 
população em geral. Ao incluirmos nesse contexto a evolução tecnológica 
e a economia de mercado, deparamo-nos com diversos interesses e 
forças instituintes que confrontam a demanda com a necessidade e a 
escassez de recursos na saúde, resultando na judicialização. Esta, por 
sua vez, é respaldada pela amplitude do conceito de integralidade. 
Logo, é premente rever as reais necessidades e prioridades no momento 
gerencial para a organização da saúde pública em todos os âmbitos.

[...] [É] possível qualificarmos a integralidade como um dispositivo 
político, de crítica de saberes e poderes instituídos, por práticas 
cotidianas que habilitam os sujeitos nos espaços públicos a engendrar 
novos arranjos sociais e institucionais em saúde. Muitas vezes esses 
arranjos são marcados por conflitos e contradições, numa arena de 
disputa política, em defesa da saúde como direito de cidadania de 
todos e não de alguns (PINHEIRO; GUIZARDI, 2008, p.23).

Daniels (2008) enfatiza que é fundamental a satisfação de 
necessidades de saúde para a promoção da igualdade de oportunidade 
entre os cidadãos. Entretanto, “[...] é certo que uma sociedade, em 
um determinado momento histórico, pode não apresentar condições 
para dar conta da integralidade das necessidades de todas as pessoas, 
pois as necessidades se modificam e se sofisticam [...]” (RAWLS, 
2003, p.45) com os avanços tecnológicos e com o dinamismo do 
desenvolvimento social.

É nesse contexto que se manifesta a judicialização, permeada por 
disputas teóricas representando inúmeros desafios práticos. Estes 
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podem gerar “[...] confrontos e conflitos entre interesses individuais 
e coletivos, entre a liberdade individual e o bem-estar ou a segurança 
da coletividade” (FORTES; ZOBOLI, 2004, p.16-7), nos quais os 
mandados limitam-se “[...] a determinar o cumprimento pelos gestores 
de saúde da prestação requerida pelos reivindicantes, respaldados por 
uma prescrição médica individual [...]” (VENTURA et al., 2010, 
p.85). Não se considera a existência de opções alternativas ou das 
relações nacionais de medicamentos e procedimentos. Assim, “[...] 
o Poder Judiciário vem sustentando, principalmente, que questões 
políticas não podem disciplinar ou condicionar o exercício desse 
direito” (MARQUES; DALLARI, 2007, p.105). 

Nessa perspectiva, os secretários municipais de saúde apontam 
a inexistência ou ineficiência do diálogo entre o sistema de saúde e 
o judiciário. Por conseguinte, as medidas atualmente tomadas são 
paliativas e não contribuem para a resolução real dos problemas 
crônicos que resultam em aumento do número de processos 
direcionados à área de saúde pública. 

Frequentemente, o ente estadual não é responsabilizado 
diretamente pelo setor judiciário: toda a responsabilidade no 
cumprimento do mandado é atribuída ao secretário municipal. 
Nesse caso, mesmo frente às adversidades impostas pelo sistema, o 
gestor deve compreender esse processo de judicialização e garantir 
a resolutividade das ações para promover a saúde do usuário em 
questão. Assim, a judicialização da saúde tem conferido um impacto 
negativo para a gestão e para o orçamento público (DANTAS et al., 
2005), especialmente quando o sistema não provê financiamento que 
cumpra as premissas constitucionais, prejudicando a “[...] tomada de 
decisões coletivas pelo sistema político nesse âmbito, sobrepondo as 
necessidades individuais dos autores dos processos às necessidades 
coletivas” (MARQUES; DALLARI, 2007, p.101). 

Consequentemente, a alocação de recursos para o cumprimento 
de mandados judiciais que garantam os interesses individuais gera a 
desassistência da coletividade pelo consequente déficit orçamentário 
para as ações de promoção, prevenção e proteção da saúde. Desse 
modo, “[...] locações ou escolhas ocorrerão, posto que mesmo a simples 
satisfação de determinada necessidade implicará inevitavelmente, 

diante dos custos de oportunidade, que outras tantas deixem de ser 
atendidas” (GLOBEKNER, 2010, p.124-25). Logo, visando a proteger 
a coletividade, muitas vezes as ações de saúde pública restringem 
liberdades e direitos individuais (RAWLS, 2003, p.45). 

Os gestores apresentam frequentemente contrarrazões ao judiciário, 
para que não haja desassistência da população em virtude do 
cumprimento de um ou outro mandado que atenda apenas interesses 
e necessidades individuais.  Um dos argumentos comumente utilizados 
é a “reserva do possível”, expressão de origem alemã (Der Vorbehalt 
des Möglichen), que defende 

[...] a ideia de que os direitos sociais a prestações materiais 
dependem da real disponibilidade de recursos financeiros por 
parte do Estado, disponibilidade esta que estaria localizada no 
campo discricionário das decisões governamentais e parlamentares, 
sintetizadas no orçamento público [e considera que] mesmo havendo 
certa disponibilidade financeira, não seria razoável exigir do Estado 
que promovesse a prestação de determinado serviço ou fornecesse 
determinado medicamento a uma pessoa com condições econômicas 
consideráveis, enquanto outras pessoas de classes menos favorecidas 
sofrem com a falta de prestações básicas. (SARLET, 2008, p.186) 

Ao mesmo tempo em que essas contrarrazões ferem a integralidade 
e a universalidade devido à falta de recursos disponíveis, elas defendem 
o princípio da equidade por considerarem as necessidades das classes 
menos favorecidas. 

Contudo, o resguardo dos interesses coletivos não tolhe o agir 
humano e moral do gestor em prol da oportunidade individual, 
muitas vezes cerceada pelo engessamento orçamentário em blocos de 
competências. Assim, sensibilizado com a necessidade do usuário do 
sistema, e na impossibilidade de solucionar proativamente a demanda, 
o gestor orienta os pacientes a buscarem seus direitos pelo setor 
judiciário. Dessa maneira, ele passa a ter respaldo legal para ofertar 
o procedimento ou medicamento em questão. 

A escassez de recursos financeiros representa um problema não 
apenas regional, mas com amplitude nacional. Até o ano 2000, 
o governo federal era o maior financiador do SUS. Tal fato se 
modificou com a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro 
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de 2000, que estabeleceu responsabilidades financeiras entre os entes 
para a alocação de recursos na saúde pública, tendo como base a 
contribuição federal de fonte não estabelecida, variando com o tempo 
e com base no PIB. Já os estados aplicam por volta de 12% das 
receitas tributárias, e os municípios, 15% (artigos 156, 158 e 159 
da Constituição Federal de 1988, com Ação Corretiva pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000), como determinado na resolução nº 
322, de 8 de maio de 2003 e, recentemente, regulamentado pela 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Também há 
casos, na região estudada, em que os 15% das receitas tributárias 
municipais, comumente denominadas pelos gestores de “Fonte 00”, 
não são repassados para a Secretaria Municipal de Saúde.

Apesar da responsabilização partilhada entre os entes no 
financiamento do sistema de saúde, ainda não conquistamos a 
equidade na base vinculável de contribuição, especialmente no 
que tange à participação do governo federal, única esfera capaz 
de arrecadar contribuição social para a saúde. Assim, torna-se 
fundamental a luta pela regulamentação da Emenda Constitucional 
29 com base na Lei Complementar.

O orçamento do setor saúde ainda é um nó crítico na defesa dos 
princípios basilares do SUS, em especial a integralidade, visto que os 
recursos são escassos e a capacidade de gerenciamento, incipiente. O 
quadro é potencializado pela dificuldade em se efetivarem contratos 
de prestadores privados, uma vez que eles não seguem a Tabela SUS, 
e também pela desarticulação da gestão do sistema de saúde com o 
Ministério Público e o Poder Judiciário. 

A maior participação nos gastos conferidos à saúde no Brasil ainda 
é atribuída ao setor privado. Todavia, grande parte da população 
não possui planos de saúde. Desse modo, é necessário instituir uma 
dinâmica que amplie a participação financeira e o aperfeiçoamento 
gerencial do setor público.

Trata-se de um grande desafio romper com o instituído, exercer 
a capacidade de negociação contemplando as exigências políticas, 
técnicas e sociais. Deve-se superar o raciocínio exclusivamente jurídico, 
permitindo que os magistrados considerem os impactos de suas decisões 
(FRANCO, 2010). Assim como no sistema de saúde, que considera 

os usuários em sua integralidade, o sistema judiciário deve promover 
um olhar integral para cada caso de interesse individual, pautado na 
interdisciplinaridade e no pleno conhecimento do funcionamento e dos 
desafios do sistema de saúde, não se restringindo a meras presunções 
estabelecidas pela jurisprudência, a qual não considera o contexto e 
as especificidades que envolvem o cidadão em questão.

O Ministério Público tem empreitado medidas alternativas e 
participativas junto ao sistema público de saúde, o que demonstra 
grande avanço nas relações intersetoriais e evidencia a limitação da 
justiça na seara sanitária frente ao dinamismo do campo da saúde. 
Trata-se uma instituição independente e “[...] essencial à função 
jurisdicional do Estado, que tem a incumbência de zelar pela defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis” (DINIZ, 2010, p.398). Sua atuação 
influencia, com medidas extrajudiciais, a administração pública, 
conduzindo a rumos que preveem a garantia dos direitos da 
coletividade. Na área da saúde, tem-se desempenhado um “[...] papel 
decisivo na sua efetivação do ponto de vista individual e coletivo”, 
reconhecendo-a como um direito individual, social, coletivo e de 
participação popular (ASENSI; PINHEIRO, 2012, p.537). Nesse 
sentido, o ministério tem apresentado “[...] respostas concretas às 
necessidades desse direito por intermédio de uma vontade comum, 
que é pactuada com a convergência de diversos saberes e práticas”, 
através da “[...] gestão em equipe, própria das sociedades democráticas, 
na qual o poder é compartilhado por meio de avaliações e decisões 
conjuntas, de maneira a envolver os diferentes atores sociais que 
participam do processo” (ASENSI; PINHEIRO, 2012, p.560-61), 
caracterizando, assim, a juridicização da saúde. Exemplificamos esse 
campo com a experiência do Ministério Público em Porto Alegre/
RS, descrita por Asensi e Pinheiro em 2012.

A juridicização da saúde tem representado uma alternativa 
importante e coerente com a dinamicidade da gestão do setor, no 
qual “predomina a ideia de consenso por diálogo [...]” com “[...] 
ênfase em um processo de negociação, pactuação e concessão recíproca 
entre os diversos atores [...]”, conferindo “[...] maior pluralidade de 
atores e instituições no processo de interpretação constitucional”, 
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considerando “[...] as especificidades dos contextos em que as 
demandas estão inseridas” e incorporando a sociedade civil (ASENSI; 
PINHEIRO, 2012, p.561-62).

Para Asensi e Pinheiro (2012, p.561) a juridicização 
[...] reconfigura e tensiona a própria perspectiva de judicialização da 
política e chama atenção, de forma bastante clara, para as atuações 
extrajudiciais. O âmbito extrajudicial inaugura e confere realce a 
outros personagens que, em virtude de suas estratégias de ação, são 
decisivos na efetivação de direitos sociais.

Reafirmamos que a descentralização da gestão do sistema de 
saúde passa por um processo de construção permanente, que deve ser 
trabalhado no cotidiano, envolvendo todos os atores e não medindo 
esforços para a garantia do direito à cidadania e da continuidade 
administrativa.

A regionalização
A regionalização, tal como contextualizada anteriormente com a 

caracterização da Região Noroeste Fluminense, foi abordada pelos 
gestores com ênfase nas necessidades de repactuar a PPI – atualmente 
em fase de programação junto à Secretaria Estadual de Saúde do 
Rio de Janeiro –, de rediscutir a taxa administrativa do Conspnor e 
de reorganizar a oferta e o fluxo das referências intermunicipais em 
média e alta complexidade.

Apesar da necessidade de reorganizar a estrutura e o funcionamento 
dos dispositivos regionais de referência, a regionalização foi apontada 
como uma diretriz fundamental e importante para a gestão municipal, 
visto que é unânime entre os gestores o relato de que a criação do 
Colegiado de Gestão Regional da Região Noroeste Fluminense, um 
dos mais atuantes do estado, foi um grande avanço e reflexo direto do 
processo de regionalização. Isso permitiu a agregação dos secretários e 
a articulação com os demais setores, além de proporcionar a equidade 
entre os municípios de diferentes portes, promover um grande 
direcionamento administrativo para os secretários, organizar parcerias, 
permitir a união dos gestores, contribuir para a uniformização da 
gestão regional, fortalecer a representatividade regional, possibilitar 

maior agilidade no repasse de informações e proporcionar mais “voz” 
para a região na Bipartite e na Tripartite, dentre outras mudanças.

A criação do colegiado foi uma importante inovação do Pacto 
pela Saúde, contribuindo para o fortalecimento do processo de 
regionalização solidária. De acordo com as falas, as reuniões levam 
em conta as especificidades regionais, já que os gestores enfrentam 
dificuldades semelhantes. Além disso, os problemas da região são 
debatidos e buscam-se soluções e apoio. Nesse ínterim, as decisões 
são fundamentadas no CGR antes de serem encaminhadas à CIB.

Considerações finais
Para efetivar a adesão ao Pacto pela Saúde, o preenchimento e a 

tramitação dos Termos de Compromisso de Gestão não interpõem 
dificuldades operacionais. Apesar de grande parte dos gestores ter 
relatado a carência de técnicos capacitados para acompanhar o processo, 
os fatores que dificultam a adesão são predominantemente estruturais 
e conjunturais. Geralmente, as esferas federal e estadual cobram dos 
dirigentes da esfera municipal relatórios, indicadores e adesões, o que 
foi apontado nos depoimentos como exigências burocráticas, sem 
sentido, visto que o gestor municipal não compreende a importância 
e o resultado dessas ações. O resultado é que, na maioria das vezes, o 
secretário não cumpre as exigências, ou as cumpre de forma mecânica 
e insatisfatória, comprometendo a eficiência da requisição.

Talvez sejam esses os principais motivos que impelem o gestor a 
não aderir ao pacto, pois a operacionalização das questões burocráticas 
do sistema e a responsabilidade pela oferta de serviços já recaem 
sobre a gestão municipal, como é o caso das contratualizações e da 
judicialização. Ainda, firmando a adesão, a tendência é o município 
responsabilizar-se mais e o Estado menos. Finalmente, por ser a adesão 
voluntária, os gestores concluem que é mais prudente não formalizar 
esse “bônus” de responsabilidades.

Outra relação notoriamente associada ao baixo percentual de 
adesão é que, quanto mais carente e distante dos centros estaduais de 
atenção à saúde, maior é a resistência regional em estabelecer o pacto, 
pois esses municípios necessitam da presença do ente estadual, tanto 
na coparticipação, quanto na cogestão dos serviços locais de saúde. 
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Com base nos desafios e dificuldades levantadas no trabalho de 
campo, acreditamos que, para reverter esse quadro, é necessário, em 
um primeiro momento, esclarecer ao gestor municipal os fatores 
implicados na adesão ao pacto, criando subsídios para uma negociação 
tripartite, consensual, plurilateral e ascendente, que permita explicitar 
claramente as relações de autonomia e responsabilidades, sem alterar as 
competências já definidas legalmente na constituição, visto que essas 
relações são fundamentais para o amparo legal do gestor e devem 
representar uma tradução das leis orgânicas da saúde.

Num segundo momento, deve-se ampliar a representatividade 
e o poder decisório em um movimento ascendente, partindo das 
especificidades até abranger a política de saúde no âmbito nacional, 
ou seja, do CGR até as comissões intergestores. Tal representatividade 
encontra-se incipiente devido a vários fatores, dentre os quais 
destacamos: ausência de proatividade gerencial por parte dos 
secretários municipais de Saúde; descontinuidade administrativa, que 
impede o desenvolvimento da expertise e valimento gerencial para a 
advocacy regional; e influência da política partidária, lógica em que 
há hegemonia do partido da vez em espaços decisórios nos quais 
deveria haver diversidade de opiniões, de modo a permitir que a 
política operasse em favor da saúde e não o contrário.

Finalmente, num terceiro momento, deve-se fortalecer a participação 
dos conselhos de saúde, envolvendo a sociedade civil organizada, na 
qual as forças também seguem um movimento ascendente no processo 
de coparticipação e pertencimento na construção do sistema.

A f inalidade desses momentos é criar relações sólidas, de 
comprometimento e confiança dos entes entre si e o controle social. 
Os maiores avanços do Pacto pela Saúde associaram-se à regionalização 
solidária, que, apesar dos desafios estruturais na oferta de serviços 
de saúde e da consequente dificuldade na efetivação do processo de 
contratualização de prestadores na região, encontra-se em permanente 
construção e conta com uma importante instância decisória, o Colegiado 
de Gestão Regional,  atualmente Comissão Intergestores Regional.

Dentre as dificuldades de gestão, elencadas pelos secretários 
municipais de saúde da Região Noroeste Fluminense, destacam-se 

a contratualização e a judicialização, ambas amplamente abordadas 
como o reflexo direto da descentralização.

A primeira representa uma dificuldade pela carência estrutural 
e de recursos humanos na oferta de serviços na região, bem como 
pela não disposição por parte dos prestadores privados locais a firmar 
contratos vinculáveis aos valores dispostos na Tabela SUS. Desse 
modo, os gestores, com escassos recursos financeiros, são obrigados 
complementar os valores definidos, garantindo, assim, a oferta de 
serviços necessários, resultando, frequentemente, em exposição negativa 
perante o Tribunal de Contas.

Já em relação à judicialização, observa-se um descompasso entre 
os setores judiciário e de saúde, devido à falta ou à ineficiência de 
interlocução, além da interposição de outros fatores, como escassez 
de recursos orçamentários, desassistência individual em atenção às 
demandas coletivas, desarticulação dos princípios constitucionais, 
desatualização das Renames e Renases frente ao expoente avanço 
tecnológico, falta de esclarecimento dos profissionais de saúde do SUS 
no momento da prescrição de medicamentos não constantes da relação 
nacional, e desconhecimento da existência do genérico nos serviços 
municipais. Assim, com o deslinde dos resultados e da discussão, 
identificamos, em relação ao Pacto pela Saúde, a judicialização e a 
contratualização como vértices conflitantes no processo de adesão.

Para Chauí (2000, p.396), os conf litos “não são visíveis e 
perceptíveis, mas invisíveis e imperceptíveis, comandando o 
funcionamento visível da organização”, e fomentam “transformações 
normativas e de interação de forma positiva para a sociedade” 
(CHAVES, 2010, p.14). Logo, a tensão permanente gerada pelo 
conf lito é fundamental para o aperfeiçoamento ou mudanças 
estruturais que resultem na organização efetiva do sistema e garantam 
a “permanência das organizações” (CHAUI, 2000, p.396).

Desta forma, propomos a representação da tríade de vértices 
conflitantes no processo de adesão, numa uma figura que permita a 
construção visual da trama de inter-relações de conflito, que incidem 
no ponto de maior cruzamento entre os eixos do esquema proposto 
(figura 3): a adesão. 
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Figura 3. Modelo da tríade de vértices conflitantes frente à adesão ao Pacto 
pela Saúde na Região Noroeste Fluminense

Fonte: Mayernyik (2012).

Os três vértices do modelo correspondem à tríade de conflitos, 
que se interligam pelas arestas compostas pela descentralização, 
regionalização e responsabilidade, representando os desafios-“satélite” 
que circunscrevem e cerceiam o elemento central, a adesão, evidenciando 
os fatores que influenciam a efetivação do processo de implantação do 
Pacto pela Saúde na Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

Em face do exposto, concluímos que os gestores municipais de saúde 
da Região Noroeste Fluminense convivem com obstáculos estruturais, 
conjunturais e burocráticos na implantação do Pacto pela Saúde em 
todo território regional. Apesar de suas especificidades, estes podem 
ser traduzidos como desafios e dificuldades atuais enfrentados pelos 
gestores do sistema no território nacional, na luta contínua pela garantia 
de condições ideais para o exercício da cidadania da população sob 
sua responsabilidade, no que concerne a atenção à saúde.
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El primer nivel de atención como eje central 
en la transformación de trayectorias de 

accesibilidad a servicios de salud mental: las 
provincias de Santa Fe y Tierra del Fuego”1

ana silvia valeRo2

flavia toRRicelli3

silvia adRiana faRaone4

Introducción
El presente escrito propone compartir los resultados de un estudio 

más amplio que ha tenido por objetivo central analizar la trayectoria 
de accesibilidad en salud/salud mental en los dispositivos de salud del 
primer nivel de atención del subsector público estatal de las provincias 
de Santa Fe y Tierra del Fuego de la República Argentina en el marco 
de los dispositivos alternativos y/o sustitutivos a los modelos asilares. 

La investigación se inscribió dentro de un diseño cualitativo, de 
tipo descriptivo-analítico, de corte transversal, con una muestra no 
probabilística de carácter intencional. Se utilizó en calidad de fuentes 
primarias la información proveniente de entrevistas en profundidad 
y semiestructuradas a informantes clave. Las fuentes secundarias 
estuvieron constituidas por estadísticas, documentos e informes oficiales. 

1 Este artículo presenta algunos de los resultados obtenidos durante el transcurso de dos 
investigaciones: el proyecto UBACYT (Universidad de Buenos Aires Ciencia Y Técnica) 
2008/2010 y 2010/2012 y el Estudio Colaborativo Multicéntrico “Ramón Carrillo-Arturo 
Oñativia”, Categoría Proyectos Institucionales, Ministerio Nacional de Salud de la República 
Argentina, 2010/ 2011. 
2 Universidad Nacional de La Plata, Investigadora, Licenciada en Antropología. Correo 
electrónico: anavalero@ymail.com
3 Universidad de Buenos Aires, Investigadora, Dra. en Psicología. Correo electrónico: 
ftorrice@retina.ar
4 Universidad de Buenos Aires; Investigadora, Directora del Proyecto de investigación; 
Mag. En Salud Pública. Correo electrónico: sfaraone@sociales.uba.ar
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El trabajo profundiza en la discusión teórico conceptual acerca del 
acceso a la atención en salud mental basada en los derechos humanos. 
Se parte de considerar que ambas provincias, con diferentes condiciones 
y recorridos, se encuentran consolidando espacios terapéuticos 
alternativos y sustitutivos al espacio manicomial y que la atención 
primaria de la salud es el espacio privilegiado para transformar la 
organización y las prácticas en salud mental acordes a los cambios 
requeridos por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657/2010. 

Aproximación conceptual: del acceso 
a la trayectoria de accesibilidad

Dado que las discusiones teóricas ofrecidas por diversas 
investigaciones previas en torno a la temática de acceso realizadas 
desde el campo de las Ciencias Sociales (FRENK, 1985; COMES; 
STOLKINER, 2005; ROSSI y otros, 2007; TAL ; ROE ; 
CORRIGAN, 2007; SALDIVIA et al., 2004) marcaron la necesidad 
de ahondar en los aspectos vinculares entre sujetos y servicios, desde 
los inicios de la investigación resultó en consecuencia necesario 
problematizar el concepto. 

Así los aportes de Comes (2003) y Stolkiner y otros (2003) en 
relación con el vínculo entre condiciones y discursos de los servicios, 
y representaciones de los sujetos, nos permitió reubicar el problema 
de acceso en un espacio de interrelación compleja. Este aspecto fue 
fortalecido en la investigación desarrollada por Rossi y otros (2007), 
incorporando la noción de “accesibilidad ampliada” para comprender 
la compleja trama de relación entre la llegada al sistema de salud 
y la permanencia en el mismo, incluyendo en esta perspectiva las 
dimensiones de acceso a la atención y al tratamiento como un proceso 
único; e introduciendo, además como determinante de la accesibilidad, 
el deseo por la atención (ROSSI y otros, 2007).

Estas nociones se complementan con la perspectiva socioantropológica 
(MENÉNDEZ, 1985; GRIMBERG, 2000) que define la accesibilidad 
como un proceso histórico, social, cuya atención fundamental recae 
en el análisis de la relación t̀rabajadores de la salud -́`usuarios de los 
servicioś . Por otro lado, la aproximación al concepto de trayectoria 
como una idea que permite la visualización de los recorridos, de los 

itinerarios (SILVEIRA y otros, 2011), de los caminos en el acceso a los 
dispositivos de salud /salud mental (AMARANTE, 2006), permitió 
descentrarnos de lo coyuntural para observar el entramado práctico 
discursivo que organiza la oferta de dispositivos de salud mental. 

Finalmente, tal problematización puso en evidencia, como desafío 
epistemológico, la necesidad de nuevas conceptualizaciones de demanda 
y oferta, entendidas como partes mutuamente imbricadas en procesos 
de producción y reproducción de saberes y prácticas incluyentes; 
estas últimas no sólo referidas a la asistencia sino también a las 
funciones de promoción, prevención y rehabilitación. A partir de estas 
perspectivas, el equipo elaboró en forma progresiva una noción de 
trayectoria de accesibilidad considerándola como un proceso complejo 
y multideterminado que involucra las necesidades de la población y 
los servicios ofrecidos, adoptando como premisa básica la continuidad 
en el proceso terapéutico asistencial.

Metodología
El estudio, ejecutado durante el año 2011, constituyó una 

investigación de tipo descriptivo-analítico de corte transversal, con 
una muestra no probabilística de carácter intencional (RODRÍGUEZ 
GÓMEZ y otros, 1996). 

Las provincias donde se realizó el estudio fueron Santa Fe 
(ciudades de Rosario y Santa Fe) y Tierra del Fuego (ciudades de 
Ushuaia y Río Grande). La provincia de Santa Fe dispone de dos 
hospitales monovalentes, un hospital general que posee dos salas de 
internación psiquiátrica (mujeres y hombres). Desde el año 2004 
orienta sus políticas hacia la “sustitución de lógicas manicomiales”5, 
dentro del marco de legislación específica en salud mental (Ley 
10.772)6, sancionada en el año 1991 y reglamentada en 2007. La 
provincia de Tierra del Fuego, no dispone de hospital monovalente 
en su territorio geográfico, ni de legislación jurisdiccional específica 

5 Sustitución de lógicas manicomiales es el término nativo que identifica el proceso de des/
institucionalización en salud mental en la provincia de Santa Fe.
6 La ley 10.772 se compone de 29 artículos, en algunos de los cuales se privilegian las 
alternativas de abordaje que restrinjan al mínimo la pérdida de libertad y el alejamiento de 
la familia y la sociedad
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sobre salud mental. En cada provincia y los correspondientes núcleos 
urbanos considerados, se tomó como unidad de análisis: el centro de 
salud en atención primaria.

Se realizaron un total de 21 entrevistas (marzo - agosto de 2011) 
siendo 19 de ellas individuales (10 por Santa Fe y 9 por Tierra 
del Fuego) y dos grupales (una por cada provincia)7. El criterio de 
selección de informantes clave fue la inclusión de trabajadores de la 
salud profesionales o no profesionales que formaran parte (ya sea 
de la coordinación o la ejecución) de los programas y efectores del 
primer nivel de atención8. 

El análisis de la información consistió en el ordenamiento y 
sistematización a los fines de establecer puntos de contraste y semejanza 
en las ideas y argumentos de los actores entrevistados en base a la 
construcción de matrices comparativas de datos.

Trayectorias de accesibilidad en el primer nivel de atención
1. Provincia de Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, las acciones en el primer nivel de atención 

impulsadas por la Dirección Provincial de Salud Mental (Gestión 
2004-2011) se desarrollaron en torno a dos ejes de intervención. Por 
un lado, se encuentran los centros de salud (conviviendo con frecuencia 
centros de jurisdicción municipal y provincial), que despliegan acciones 
encuadradas bajo la estrategia de APS con foco en la promoción, 
prevención y asistencia de la salud. Por otro lado, se encuentra el 
conjunto de acciones desarrolladas por los denominados “dispositivos 
de fortalecimiento de la salud mental”9, concebido para articular una 
red de servicios ambulatorios que propicie la descentralización de la 
asistencia y la mejora de la accesibilidad a los servicios. Estos equipos 

7 Las entrevistas en su totalidad fueron en un marco de confidencialidad y voluntariedad 
y desarrolladas bajo Consentimiento Informado por escrito y firmado.
8 El grupo de informantes clave quedó constituido de la siguiente manera: en relación con 
los trabajadores de salud mental en Santa Fe: 6 trabajadores del primer nivel de atención, 
incluyendo una entrevista grupal en un centro de atención primaria de la salud (con 
participación de 6 trabajadores) y 4 trabajadores de dispositivos alternativos. En Tierra del 
Fuego, 2 trabajadores del primer nivel de atención y 7 de dispositivos alternativos. 
9 Perteneciente al Programa Clínica de la Subjetividad en APS.

abordan problemáticas que exceden tanto los modos tradicionales de 
asistencia (interconsultas o consultorio en la especialidad) como también 
las acciones en APS, implementando una concepción matricial, tal 
como la define G. W. de Souza Campos (2009), mediante el desarrollo 
de estrategias terapéuticas singulares alternativas a la internación o 
reinternación. Los resultados de las acciones de cada uno de los ejes, si 
bien presentan alcances y limitaciones, se complementan recíprocamente 
redundando a favor de una construcción compleja, dinámica y 
multideterminada de las trayectorias de accesibilidad en salud mental 
en el primer nivel de atención.

Desde los centros de salud los trabajadores entrevistados, coinciden 
en afirmar que, las problemáticas actuales en salud mental son de tipo 
psicosocial, viéndose agudizadas en la última década. Alcoholismo 
(en particular en hombres), abuso de drogas en los jóvenes, violencia 
familiar y abuso sexual infantil, son las problemáticas centrales a las 
cuales deben dar respuesta los equipos de salud que desarrollan sus 
actividades en la atención primaria.

El tema es qué se hace con lo que te tiran los pibes [...] hacen 
denuncias que por ahí te resultan inabordables o muy difíciles 
para lo cual debería haber un equipo grande que piense el modo 
de abordar, porque es muy complejo. Y los pibes tienen miedo y el 
equipo también tiene miedo acerca de las consecuencias10. 

Las referencias de los trabajadores de la salud en APS dan cuenta 
de la presencia de déficits de integración y alcance de acuerdos 
operativos de los diversos organismos del estado para coordinar acciones 
intersectoriales que garanticen trayectorias de acceso de manera 
satisfactoria. Se describe un impacto a nivel de los equipos de APS 
expresado en la naturalización, apatía e inmovilización respecto de 
las problemáticas a enfrentar, impacto que tiene un costo en términos 
de los procesos de formación de los equipos. 

No se conmueven [refiere a los trabajadores de los centros de 
salud]. No sé, tiene que haber alguna estrategia para que la gente 
se conmueva y diga, ¡pucha! Yo estoy trabajando en un centro de 

10 Santa Fe: trabajadora de la salud- salud mental, enfermera, Centro de Salud.
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salud y si miro para afuera veo que en la esquina hay cuatro o cinco 
pibes inhalando con una bolsita. Entonces eso me tiene que llamar 
la atención para que yo me acerque y les diga, ¡chicos! A ver… 
qué estamos haciendo, a esta hora tienen que estar en la escuela11. 

Por otro lado, los trabajadores del centro de salud reconocen la 
incapacidad de algunas de las ofertas de salud en APS para atraer 
al sector poblacional de jóvenes como también al correspondiente al 
conjunto de hombres adultos. 

El tema es que en general, la demanda… en todos lados aquí y 
en la China está condicionada por la oferta. Nosotros, la oferta es 
materno - infantil. En atención primaria seguimos con los viejos 
planes del Banco Mundial12.

Desde las acciones impulsadas por el centro de salud se condiciona 
la demanda de servicios desde la oferta por hallarse ésta ligada 
tradicionalmente al cuidado de la salud de materno - infantil, se 
delimita así un perfil de población objeto que tiende a dejar fuera 
de su accionar las necesidades de salud de jóvenes, hombres adultos 
e incluso adultos mayores en general. 

De este modo, la configuración sociocultural de la relación entre 
demanda y oferta de salud en el contexto de los centros de salud 
guarda relación con las dimensiones de género y edad, en tanto, por 
un lado, los hombres resultan menos proclives a consultar en el centro 
de salud en comparación con las mujeres; y, por otro lado, la consulta 
de los niños está limitada por la presencia y mediación de las madres 
con quienes concurren. Se asume en este sentido, que niños, jóvenes 
y hombres adultos, así como también los mujeres y hombres adultos 
mayores no realizan por su cuenta consultas en el centro de salud. 
En consecuencia, las relaciones de género y edad no sólo no resultan 
ajenas a la presentación de la demanda, sino que, por el contrario, la 
conducen y también la sellan en su relación con la oferta. 

11 Santa Fe: trabajadora de la salud- salud mental, administrativa, Centro de Salud. 
12 Santa Fe: trabajadora de la salud- salud mental, enfermera, Centro de Salud.

En la provincia de Santa Fe las experiencias desarrolladas a 
nivel de los equipos de Fortalecimiento en Salud Mental de APS13, 
constituyeron un contexto en el cual se delinearon estrategias que 
tuvieron como destinatarios a conjuntos poblacionales específicos, 
una parte de aquellos que se encontraban fuera del alcance de las 
acciones de APS de los centros de salud. 

Dentro de los equipos de Fortalecimiento sobresale el rol de los 
operadores de salud por ser actores clave en el proceso de ampliación 
de la accesibilidad, la creación de trayectorias para nuevos conjuntos 
sociales y la construcción de una nueva oferta de servicios de 
salud- salud mental. El operador de salud, de todos los actores del 
primer nivel de atención, es el actor más sensible a la detección y 
valoración de las problemáticas de salud en el terreno en tanto es 
quien percibe diferencias en la demanda, reconoce los condicionantes 
sociales que afectan a la población, así como los obstáculos a la 
consulta y oferta de servicios. La importancia particular de su rol 
es descripta por una operadora de salud en referencia a la demanda 
y las problemáticas de su barrio:

Ehh…en mi barrio, yo lo que más veo es la angustia. Ya te digo, 
son todas mujeres grandes, de cincuenta, de sesenta, angustia por la 
falta de amor de sus hijos y lo dicen eh… Necesito amor, necesito 
cariño. Por eso me dicen “quiero que vos vengas porque me tratás 
tan bien”…”14. 

Mediante trabajo en terreno por fuera del centro de salud, los 
operadores efectúan visitas sistemáticas para realizar el seguimiento 
de sus intervenciones, realizar actividades tendientes a la formación 
de redes, la articulación y coordinación con efectores sanitarios del 

13 Los equipos de Fortalecimiento de salud mental en APS están constituidos por equipos 
interdisciplinarios (compuestos por psicólogo, trabajador social, operador de salud, médico) 
abarcando las áreas de cobertura con alcance territorial sobre varios centros de salud. 
Por ejemplo en la ciudad de Rosario, cada uno de los equipos de fortalecimiento cubren 
aproximadamente 5 centros de salud.
14 Santa Fe: trabajadora de salud- salud mental, operadora de salud, Equipo de Fortalecimiento 
de Salud Mental en APS.
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segundo nivel de atención y con sectores por fuera del sistema de 
salud. Sus recursos comunicacionales lo ubican más próximo a las 
necesidades de salud de los conjuntos sociales con los que interactúan 
que de los profesionales que componen los centros de salud. 

Las propuestas construidas partieron de la necesidad de explorar 
creativamente formas de abordaje basadas en el trabajo interdisciplinario 
y colectivo que conformaran alternativas a las modalidades consulta 
convencional. 

Una preocupación central guió la construcción de las propuestas: 
Otra cosa que trabajamos, si bien ahora le dimos otra vuelta, es 
cómo no volver la cosa nueva en algo manicomial, que no sea un 
taller para locos15. 

Desde los equipos de Fortalecimiento se desarrollaron experiencias 
tales como “microartesanías”, el “vivero”, el “toca-discos”, los “centros 
de día”, las “radios comunitarias”, los espacios productivos y los 
“dispositivos de microemprendimiento” y, junto a ellos, los equipos 
interdisciplinarios para niños y adolescentes. 

A modo ilustrativo describimos una de las experiencias desarrolladas: 
la propuesta de “el toca-discos”. La misma consistió en desarrollar 
un espacio donde tomando como disparador la audición de música 
se hacía circular un disco de mano en mano a medida en que se 
daba la palabra en forma secuencial a cada uno de los participantes. 

Lo que ella [la psicóloga que supervisaba al equipo] decía es que 
cuidemos mucho de que la gente no hable largamente de sus vidas 
y nos pareció interesante porque algunas veces ciertos pacientes, 
empezaban a hablar y hablar. Fue ahí cuando implementamos lo 
del disco16. 

La introducción de la nueva propuesta fue realizada en forma 
paralela y articulada con el espacio de consulta que desarrollaba el 
equipo dentro del marco convencional de asistencia en consultorio. 

15 Santa Fe: trabajadora de la salud- salud mental, psicóloga, coordinación de dispositivos 
alternativos dentro del Sector Salud.
16 Santa Fe: trabajador de la salud- salud mental, médico psiquiatra, Equipo de Fortalecimiento 
de Salud Mental en APS.

Constituyó así un espacio diferenciado de la terapia convencional 
individual, con base en la dimensión de lo grupal y supuso la 
indagación y construcción de nuevas estrategias terapéuticas sensibles 
a la incorporación de las necesidades específicas de salud de conjuntos 
sociales singulares, en particular los jóvenes.

Todas estas experiencias, incluida entre ellas la del “toca-discos”, 
constituyeron prácticas “no manicomiales”17 que hicieron posible el 
intercambio fluido de conocimientos así como los aprendizajes y la 
construcción de redes tanto para pacientes como para los propios 
equipos de salud, además de construir nuevas modalidades de 
trayectoria de accesibilidad al sistema para los conjuntos poblacionales 
mencionados no incluidos en la oferta de las acciones de APS 
desarrolladas desde el centro de salud.

La vinculación se da no sólo entre los participantes sino también 
con los equipos de salud. Me parece que las actividades grupales 
son las que más afianzan el lazo con el equipo de salud y de allí, 
se tejen otras redes. Por ejemplo, algunos pacientes empezaron a ir a 
dibujo o a trabajar en un vivero de la zona sur. Se empezó a viajar, 
obviamente a crear lazos, amigos, e inclusive en el mismo taller18. 

2. Provincia de Tierra del Fuego 
Se verifica en la provincia el establecimiento de la estrategia de 

atención primaria de la salud (APS) como organizadora de todo 
el sistema, tal lo explicita el Plan Provincial de Salud (2008). Los 
servicios responden a la demanda espontánea por atención, a la vez 
que -el Plan- subraya la necesidad de ir programando la misma, con 
énfasis en la promoción, la prevención y la continuidad de la atención. 
Se propone una estrategia de trabajo centrada en la conformación de 
equipos interdisciplinarios, con población vulnerable a cargo, utilizando 
como criterio de elaboración de sus cursos de acción “El Enfoque de 
Riesgo y la “Estrategia de Programación Local Participativa” en un 
marco de la Educación Permanente en Servicio. 

17 En esta provincia esto tiene un peso sustantivo ya que aún conserva dos estructuras 
monovalentes importantes.
18 Santa Fe: trabajadora de la salud- salud mental, psicóloga, coordinación de dispositivos 
alternativos dentro del Sector Salud.
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La provincia cuenta con una reciente residencia de Medicina 
Familiar y General. Estos médicos desempeñan importantes funciones 
en los Centros de Atención Primaria de la Salud. La totalidad de los 
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) son provinciales, 
no existen instancias sanitarias dependientes de los municipios. 

En el trabajo de campo -en relación a la atención primaria en 
salud mental- se ha relevado, un dispositivo denominado Unidades de 
Atención en Crisis (UDAC). Por el momento existen dos UDAC en 
Ushuaia19, en los que funcionan equipos interdisciplinarios (psicólogos, 
trabajadores sociales y médicos generalistas) que evalúan de manera 
integral cada situación que involucre problemáticas ligadas a la 
salud mental. Los trabajadores de la salud afirman que la demanda 
prioritaria se ubica en los extremos poblacionales, jóvenes con un 
consumo de alcohol y drogas diversas en edades precoces y de manera 
significativa, y adultos mayores con consumo crónico de alcohol y 
deterioro social y cognitivo notorio. 

Desde la concepción de integralidad en salud (PINHEIRO; 
GUIZARDI, 2008)20 podemos establecer que si bien Tierra del 
Fuego tiene un desarrollo asistencial vinculado fundamentalmente a 
la atención hospitalocéntrica en salud mental (hospital general), las 
institucionalización incipiente de la UDAC puede pensarse como el 
primer intento por revertir ésta situación y constituye, por lo tanto un 
dispositivo fundamental en la conformación de procesos vinculados 
a la facilitación de la accesibilidad y a la detección de problemáticas 
complejas que no se circunscriben a los diagnósticos convencionales 
utilizados en salud mental y conservar una perspectiva comunitaria 
y territorializada. Estas últimas ligadas a situaciones de abuso sexual, 
violencia familiar y desmembramiento de redes familiares, esto último 
por la particularidad poblacional de la provincia.21 

19 En la ciudad de Río Grande no había UDAC al momento del relevamiento.
20 La noción de integralidad entendida como dispositivo político centrado en la crítica de 
saberes y poderes instituidos, compuesto por “prácticas cotidianas que habilitan a los sujetos 
en los espacios públicos a engendrar nuevos órdenes sociales e institucionales en salud” 
(Pinheiro, Guizardi, 2008: 23). 
21 El sector de mayor densidad poblacional está constituido por jóvenes migrantes desde el 
resto del país y de los países vecinos

A pesar de un desarrollo creciente de la APS, vale la pena remarcar 
que si bien dicha estrategia es el eje de la reforma en salud en Tierra 
del Fuego, puesta en ejecución por el actual gobierno fueguino, la 
misma evidencia en algunos planos o actores cierta resistencia: 

Hay un agente sanitario que la campera la tiene colgada adentro del 
centro de salud. No logramos que se la ponga, ni salga, ni nada. 
Pero sí, una de las figuras que nosotros creemos que va a cumplir 
un papel importante en esto es el operador de salud mental. Es 
donde nosotros queremos reconvertir a los que tenemos22

Pensando el acceso en términos de, trayectoria, proceso y de vínculo 
entre efector y usuario, cabe mencionar algunas de las ideas que se 
desprenden del análisis de la interacción entre el segundo nivel y el 
primer nivel de atención. 

Uno de los entrevistados menciona que las mayores barreras 
existentes en términos de acceso son las barreras epistemológicas o de 
conocimiento que oponen los distintos trabajadores del ámbito de la 
salud mental. Dichas barreras se expresan: a) en la persistencia de la 
concepción hospitalocéntrica dado que los trabajadores del hospital de 
día del HR en un principio se resistían a que los pacientes acudieran 
a los CAPS23; b) en la resistencia a trabajar en equipo con otros 
actores o sectores 

Es una paciente tanto del hospital como del Centro de Salud. 
Podríamos aunar criterios y trabajar en conjunto, pero a nosotros 
se nos dificultó y mucho con enfermería, con los agentes sanitarios 
empiezan a surgir “no es mi competencia”, “no es mi incumbencia”, 
“no es lo que yo tengo que hacer”, “no le tengo que dar la 
medicación”, Cuestiones que hay que tener en cuenta con pacientes 
de Salud Mental que no es lo mismo cualquier otro paciente.24

Si bien la política provincial impulsa una modalidad con 
fortalecimiento del primer nivel es posible aún identificar la persistencia 

22 Tierra del Fuego: trabajador de salud- trabajadora social, CAPS
23 El hospital de día funciona en el HRU y desde su aparición han disminuido las 
reinternaciones de pacientes con sufrimiento mental severo, sin embargo cuando el paciente 
está estabilizado prefieren que siga acudiendo al hospital de día y no a los CAPS. 
24 Tierra del Fuego: trabajador en salud-salud mental, trabajadora social, Centro de Salud.

pontuação?
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de estas barreras epistemológicas sobre las que los propios trabajadores 
advierten la necesidad de seguir trabajando. Los entrevistados 
planteaban la necesidad de modificar la capacitación ligada a APS y 
de capacitarse en función de la nueva ley nacional de salud mental.

Otros dispositivos alternativos 
Los equipos llamados “Centro de Encuentro” son una instancia 

intersectorial e interdisciplinaria conformados por profesionales. Se 
trata de equipos que están coordinados por la Dirección de Salud 
Mental de Tierra del Fuego (DSMTdF) y por la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud. En este sentido una entrevistada nos definía 
este dispositivo: 

trabajan fundamentalmente en el entramado social, en el que se van 
viendo cuáles podrían ser áreas de la comunidad más vulnerables, 
entendiendo por vulnerabilidad factores de riesgo y la desconexión 
entre los recursos internos y externos que generan malestar subjetivo. 
Se define en relación a este trabajo intersectorial viendo cuáles son 
aquellos sectores donde inicialmente se va a empezar a trabajar con 
esa área. Desde una iniciativa provincial surge un armado general 
pero en conexión con la municipalidad […] y juntos después en el 
trabajo con la comunidad se van definiendo intervenciones necesarias25 

Los equipos de Casas de Encuentro son un dispositivo que tienen 
una actividad territorial y se evidencian como un claro facilitador de 
la accesibilidad en salud. Su eje de trabajo se centra en el abordaje 
de las problemáticas que surgen en los barrios desde la perspectiva de 
sus propios integrantes. En ellos se articulan también las instancias 
municipales (abocadas a la prevención inespecífica a través de lo 
cultural, lo deportivo o el mejoramiento de los barrios) pero es a 
partir de este “dispositivo o estrategia” que cruzan acciones26. Desde 
la perspectiva de los trabajadores de salud- salud mental, constituye un 
espacio que ubica a la salud mental no sólo por fuera de la instancia 
hospitalocéntrica, sino, y particularmente, en un espacio de promoción 

25 Tierra del Fuego: trabajadora de salud-salud mental, psicóloga, Casas de Encuentro.
26 Hasta el momento de realización del trabajo de campo se habían efectuado tres encuentros 
de las Casas de Encuentro. 

y prevención ausente hasta el momento en la provincia y un espacio 
con participación comunitaria real, en el que tienen voz actores que 
quizás no han encontrado antes expresión. 

Están también los Talleres de Radio y Programa de Radio “Me 
chifla el moño”: son talleres pensados y coordinados tanto por el 
Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones de Ushuaia (CPA) 
como por el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de 
Ushuaia. En ellos participan y lideran los espacios tanto los mismos 
usuarios como los profesionales de la salud. Otros talleres abiertos a 
la Comunidad (entre ellos: Tango) también promovidos por el CPA 
de Ushuaia, para trabajar la temática de la estigmatización del adicto 
en la comunidad.

Un Programa de acompañamiento de pacientes con padecimiento 
mental que funciona con operadores y cuidadores domiciliarios 
supervisados y capacitados por CPA y el Servicio de Salud Mental del 
HRU. Otro programa es el de Medicación Asistida (promovido por 
los CAPS) consistente en que los enfermeros o cuidadores se aseguran 
que la medicación llegue al usuario y se encargan de su seguimiento. 

Reflexiones finales
En ambas provincias conviven en el primer nivel de atención 

tendencias hospitalocéntricas y de sentido opuesto, aquellas que 
promueven el desarrollo de abordajes alternativos y sustitutivos a los 
modelos asilares. El primer nivel supone la presencia de fortalezas y 
debilidades para abarcar en forma exhaustiva las necesidades de los 
conjuntos poblacionales de cada jurisdicción. De manera convergente, 
las respuestas provistas por formas convencionales de abordaje en 
el marco de APS no alcanzan a satisfacer en su especificidad las 
necesidades de jóvenes ni de adultos mayores.

Respecto de estos conjuntos singulares, se ofrecen nuevas formas 
de abordaje en el marco de estrategias terapéuticas alternativas con 
fuerte base territorial y comunitaria, (siendo ejemplos, en la provincia 
de Santa Fe, las acciones del programa de Fortalecimiento de Salud 
Mental en APS, en particular y en Tierra del Fuego, las casas de 
encuentro) que complementan el alcance de las acciones desarrolladas 
desde el marco de APS.

pontuação?
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La importancia de estos recursos (a la vez, humanos y terapéuticos) 
en exploración y desarrollo reside en que tienen impacto a nivel de la 
ampliación de la accesibilidad al prever nuevos caminos o trayectorias 
de accesibilidad de sentido no hospitalocéntrico para conjuntos 
que encontraban dificultades para la misma en el primer nivel de 
atención, en los que especialmente se jerarquiza la participación de 
la comunidad usuaria como una voz privilegiada en la detección de 
problemáticas y en la construcción de respuestas posibles. En ambas 
provincias también se destaca el potencial del papel del operador de 
salud- salud mental.
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A Educação Permanente enquanto
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integralidade em Teresópolis-RJ
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Introdução
Em 2007, o grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisas sobre 

Práticas de Integralidade em Saúde (LAPPIS) desenvolveu o estudo 
Práticas Avaliativas na Atenção Básica na Saúde no Estado do Rio 
de Janeiro: um estudo sobre o sistema de controle e monitoramento 
de ações de saúde, que identificou atributos de uma prática avaliativa 
inovadora e amistosa à integralidade na institucionalização das ações 
de Educação Permanente em Saúde (EPS), nas unidades inseridas na 
Estratégia de Saúde da Família (USF) de Teresópolis, em 2007 e 2008.

Este ensaio visa a apresentar os principais resultados da dissertação 
de mestrado defendida em junho de 20114, a qual teve como objetivo 
estudar a experiência das práticas de Educação Permanente em Saúde 
no município de Teresópolis/RJ, sob a perspectiva dos facilitadores 
de Educação Permanente (YAMAMOTO, 2011). Nosso propósito é 
refletir sobre o papel da EPS como prática avaliativa, enfocando sua 

1 Mestre em Saúde Coletiva, professora substituta do DMIF-UERJ, Pesquisadora do GEGES-
LUPA. Endereço eletrônico: tsyamamoto@gmail.com
2 Doutora em Saúde Pública, professora associada do ISC-UFF, Pesquisadora do GEGES-
LUPA. Endereço eletrônico: monicatcmachado@gmail.com
3 Doutor em Saúde Pública, professor associado do ISC-UFF, Líder do GEGES-LUPA e 
Pesquisador Associado do LAPPIS-IMS-UERJ. Endereço eletrônico: agsilvaj@gmail.com
4 Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense – área 
de concentração em Planejamento, Educação e Avaliação em Saúde.
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porosidade com a discussão da integralidade como eixo estruturador 
de ações e serviços de saúde, utilizando o exemplo de Teresópolis 
para ilustrar e demonstrar, de forma empírica, essa prática.

Notas metodológicas
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, com base 

documental e abordagem qualitativa. Utilizou-se como estratégia o 
estudo de caso (YIN, 2005; MINAYO, 2008) e como modalidade 
de tratamento analítico, a análise de conteúdo (BARDIN, 2010).

A base teórica se compôs de revisão bibliográfica, análise de 
documentos oficiais do município de Teresópolis, das atas das reuniões 
dos facilitadores com a coordenadora do grupo de facilitadores, e das 
atas da Comissão Intergestora Bipartite do Rio de Janeiro (CIB/RJ). 
O campo de observação foi formado por entrevistas semiestruturadas 
com os facilitadores de Educação Permanente (EP).

Como participaram desse grupo apenas mulheres, entre 
coordenadora e facilitadoras, doravante utilizaremos o termo 
facilitadoras, no feminino, para designar essas profissionais.

Contexto do município
O município de Teresópolis se localiza na Região Serrana do estado 

do Rio de Janeiro, a 87 km da capital. A projeção demográfica do 
IBGE para 2007 foi estimada em 152.860 habitantes, distribuídos 
prioritariamente em área urbana (84%).

Uma das particularidades desse município é ter um histórico de 
longa data de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Teresópolis e o Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), 
principalmente a partir de agosto de 2005, quando esse convênio foi 
ampliado, fazendo surgir a Interação Ensino-Trabalho-Comunidade 
(IETC), estrutura responsável pela inserção dos estudantes de 
Medicina, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia e Psicologia, como 
estagiários nas unidades locais de saúde.

A convivência dos alunos no cotidiano das USF pode ter contribuído 
para a decisão da UNIFESO, em parceria com a SMS de Teresópolis, 
de implantar o projeto de Educação Permanente, no âmbito da IETC, 

na medida em que esses alunos passaram a encaminhar questões críticas 
quanto às dificuldades enfrentadas pelas equipes.

Concomitantemente, já aconteciam ações de EPS informais no 
município, por meio da supervisão técnica para especialidades de 
pediatria, de ginecologia e obstetrícia e de clínica geral, a qual procurava 
trabalhar numa lógica de educação permanente com os profissionais, 
tanto das unidades básicas tradicionais, quanto das USF (PINHEIRO; 
SILVA JUNIOR, 2009). No entanto, o conteúdo normatizador da 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) só foi 
oficialmente trabalhado no município após a implantação do Polo de 
Educação Permanente em Saúde na Região Serrana (PEPS-RS), em 
2004, em decorrência da Portaria GM/MS n°198 (ALVES, 2007).

O início das atividades do grupo de EP nas USF de Teresópolis 
se deu em fevereiro de 2007, quando profissionais contratadas pela 
UNIFESO e atuantes na rede de saúde municipal foram divididas 
entre as doze USF, caracterizando o que foi considerada nesta pesquisa 
como atividade formal de EPS no município. 

Contudo, por meio da análise das atas da CIB/RJ e do Relatório 
de Gestão do Município de Teresópolis de 2008, concluiu-se que a 
instituição da prática da EPS em Teresópolis foi parte de uma iniciativa 
da IETC, ou seja, da parceria entre a SMS e a UNIFESO, inspirada 
na PNEPS, mas sem o financiamento do Ministério da Saúde (MS) 
para tanto. Isto, aliado à troca dos gestores de saúde com as eleições 
de 2007, pode ter sido um dos motivos que levou ao encerramento 
do grupo de EP ao final de 2008. 

Caracterização e funcionamento do grupo de facilitadoras
O grupo de EP foi formado por uma coordenadora e quatro 

facilitadoras, cada uma responsável por três USF, cobrindo o total 
das doze unidades inseridas na ESF existentes em Teresópolis, em 
2007 e 2008.

Das prof issionais entrevistadas, duas são médicas, uma é 
enfermeira, e a outra é nutricionista. Todas têm alguma pós-
graduação nas áreas de Saúde da Família, Saúde Coletiva ou 
Educação, seja especialização e/ou mestrado, o que evidencia um 
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perfil mais voltado à reflexão tanto das questões relacionadas à 
formação, quanto ao processo de trabalho em saúde.

Quando foram convidadas a integrar o grupo, essas profissionais 
já estavam inseridas em atividades relacionadas à atenção básica, 
vinculadas seja à SMS, participando da gestão ou integrando as 
equipes de supervisão em especialidades, seja à UNIFESO, enquanto 
professoras e/ou preceptoras dos alunos da graduação nas unidades, 
ou a ambas.

A carga horária acordada com as facilitadoras era de doze horas 
semanais, que deveriam ser distribuídas entre as visitas às USF e a 
reunião semanal com a coordenação, espaço em que eram discutidos 
temas pertinentes ao cotidiano de trabalho nas USF, além de textos 
propostos pela coordenadora, com o propósito de refletir sobre o papel 
das facilitadoras e os fundamentos da EPS, de modo a melhorar o 
impacto de sua atuação junto às equipes.

Nas unidades, as facilitadoras tinham liberdade para definirem 
se esse tempo seria gasto em reuniões apenas com as equipes; com 
estas, os alunos inseridos naquelas unidades e os representantes dos 
usuários; ou na observação participante do processo de trabalho nas 
USF para identificação de entraves e posterior discussão.

Nas unidades em que havia um conselho gestor, este era convidado 
a participar das reuniões de EP com as facilitadoras, junto às equipes e 
aos alunos de graduação da UNIFESO, o que demonstra preocupação 
com a inserção dos usuários na discussão do processo de trabalho 
das USF, aspecto fundamental para a integralidade de uma ação.

Como a proposta das facilitadoras era discutir o processo de 
trabalho nas equipes e buscar meios de oferecer melhor qualidade 
de saúde à população, é natural que os temas das reuniões nas 
unidades incluíssem aspectos não só relativos ao processo de trabalho, 
como o trabalho interdisciplinar e o relacionamento interpessoal 
entre os profissionais, mas também aos princípios doutrinários e os 
organizativos do SUS, às ferramentas de trabalho na ESF, alguns 
aspectos epidemiológicos, além de capacitação técnica sobre temas 
concernentes ao cotidiano das unidades.

Práticas avaliativas amistosas à 
integralidade: contribuições conceituais

De acordo com Silva (2010), a apreensão de questões relativas ao 
SUS, em seus princípios de universalidade de acesso, integralidade na 
atenção à saúde, participação social, preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade física e moral, entre outros, assim 
como em suas políticas e programas, requer abordagens avaliativas 
com diferentes matizes, que extrapolem a hegemonia positivista, 
propondo outros olhares, outros referenciais de análise, outros 
arranjos metodológicos, com a reflexão de noções de participação, 
emancipação e democracia. 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) verificaram que a avaliação 
normativa, que prioriza aspectos tais como produção de serviços e 
indicadores de impacto epidemiológico no Programa Saúde da Família, 
não alcança a captação de aspectos subjetivos inerentes à avaliação, 
como, por exemplo, as relações com os usuários e a integralidade 
em saúde. 

Para Pinheiro e Silva Junior (2008), a avaliação pode ser uma 
ferramenta potente para lograr a participação social na efetivação 
do direito à saúde como um direito humano, uma vez que, pautada 
pelo princípio da integralidade, a rede de conhecimentos produzida 
pelos processos avaliativos pode se voltar para a compreensão das 
necessidades da população expressas em demandas sociais, levando, 
consequentemente, à adequação da oferta de serviços.

Desse modo, ao acrescentar a centralidade do usuário nos desenhos 
avaliativos, os autores definem como práticas avaliativas amistosas à 
integralidade:

os diferentes modos de avaliar que tomam como base as ações 
exercidas cotidianamente nos serviços, na medida em que forjam 
acoplamentos de saberes e práticas dos sujeitos implicados (gestor, 
trabalhador e usuário) na produção do cuidado em saúde, 
subsidiando sua avaliação como intervenção; não se esgotando nas 
ferramentas avaliativas já existentes e podendo se tornar técnicas 
não compartilháveis (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008:28). 
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Essas práticas são portadoras de alguns atributos que as tornam 
mais permeáveis às práticas de integralidade, a saber: 

�� resultam de interações democráticas entre atores em suas práticas 
no cotidiano, na relação entre demanda e oferta de produção 
de cuidado na saúde; 

�� garantem a inclusão dos usuários na definição de suas 
necessidades e na tomada de decisão sobre a oferta de alternativas 
de cuidado; e 

�� possuem elevada potência formativa, capaz de produzir 
conhecimentos que geram novos valores para juízos, os quais 
elaboram respostas qualificadas às necessidades e o modo mais 
adequado de provê-las. 

Esses autores delimitaram, ainda, três dimensões que permitem 
reconhecer os atributos habilitadores de uma prática avaliativa amistosa 
à integralidade: a dimensão da gestão e organização dos serviços, a 
dimensão das práticas dos trabalhadores e a dimensão do direito à 
saúde, que serão discutidos no próximo tópico.

A Educação Permanente em Saúde enquanto prática avaliativa 
amistosa à integralidade

Segundo Pinto et al. (2008), a EPS se apresenta como objeto de 
transformação do processo de trabalho, sendo referida como educação 
no, pelo e para o trabalho nos diversos serviços, cuja finalidade é 
melhorar a saúde da população. 

Ceccim (2005b) destaca que a EPS pode ser definida como a 
ação pedagógica que enfoca o cotidiano do trabalho em saúde e o 
leva à autoanálise e à reflexão de processo. Para o autor, a percepção, 
a vivência e a admissão, pelos sujeitos, dos desconfortos existentes 
relacionados às suas práticas de saúde é que podem, efetivamente, 
promover mudanças no processo de trabalho.

Para Ceccim e Ferla (2008), a EPS não é só um processo didático-
pedagógico: é um processo político-pedagógico. Não se trata de 
conhecer mais e de maneira mais crítica e consciente, e sim de mudar 
o cotidiano do trabalho na saúde e de pôr o cotidiano profissional 
em invenção viva, em equipe e com os usuários.

Assim concebida, a EPS reconhece o caráter educativo do próprio 
trabalho, que passa a ser compreendido não apenas em seu sentido 
instrumental da produção de resultados, da ação dirigida a um dado 
fim já definido a priori, mas também como espaço de problematização, 
reflexão, diálogo e construção de consensos por meio dos quais se 
torna possível promover mudanças e transformações na perspectiva 
da integralidade da saúde (CECCIM, 2005A, 2005B; CECCIM; 
FEUERWERKER, 2004; PEDUZZI et al., 2009).

Desse modo, na dimensão da gestão e reorganização dos serviços de 
saúde, ao afirmarem que os conhecimentos e práticas dos trabalhadores 
constituem uma fonte viva de conhecimento para o desenvolvimento 
de tecnologias de avaliação da atenção básica a serem produzidas 
nos e para os municípios, de modo a serem capazes de fortalecer as 
ações integrais e as práticas avaliativas, Pinheiro e Silva Junior (2008) 
legitimam esse aspecto da Educação Permanente em Saúde como 
atributo de uma prática avaliativa inovadora e amistosa à integralidade. 

Na segunda dimensão, denominada conhecimentos e práticas dos 
trabalhadores, é criticada a matriz hegemônica de organização das 
práticas em saúde, que provoca, no processo de trabalho, uma forma 
de anomia cultural dos trabalhadores implicados na produção do 
cuidado (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). Os autores centram 
o olhar sobre as concepções e práticas dos atores (trabalhadores, 
gestores e usuários) no interior dos sistemas de saúde e seus efeitos 
na atenção básica, recomendando a sua qualificação e educação 
permanente em saúde.

A terceira dimensão das práticas avaliativas amistosas à 
integralidade, denominada direito à saúde, assume caráter fundamental 
como estratégia para aumentar o grau de sua aceitação e, mais que 
isso, de sua utilidade, ao enfatizar a centralidade do usuário no 
processo avaliativo, como portador de experiências com alta potência 
formativa oferecidas ao conjunto dos atores implicados com a produção 
do cuidado, qualificando-os como avaliadores.

Nesse contexto, o caráter formativo da avaliação ganha expressão e 
riqueza, na medida em que a incorporação dos conhecimentos acerca 
das experiências dos usuários pode potencializar a capacidade avaliativa 
no processo de institucionalização, auxiliando nas transformações 
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das práticas dos gestores, trabalhadores e avaliadores (PINHEIRO; 
SILVA JUNIOR, 2008). Com isso, reitera-se a responsabilidade 
no processo de produção do cuidado, nas respostas às demandas e 
necessidades geradas pela procura por cuidado pelo usuário, como 
busca de direitos, aspecto de relevância na PNEPS.

Portanto, em teoria, a Educação Permanente em Saúde reúne os 
atributos necessários para ser considerada uma prática avaliativa 
amistosa à integralidade, capaz de congregar gestão, formação, práticas 
de saúde e controle social na adequação da oferta de serviços, com 
consequente efetivação dos princípios do SUS. Contudo, é preciso 
determinar se, no cotidiano dos serviços de saúde, a prática da 
EPS concretiza esses atributos, questão que esta pesquisa pretendeu 
responder para a realidade do município de Teresópolis.

Contribuições e limitantes às atividades de educação permanente 
no município de Teresópolis

As profissionais selecionadas para atuarem como facilitadoras 
deveriam estar previamente inseridas nas USF, como facilitadoras de 
especialidades ou como parte da equipe. Esse fato foi citado como um 
fator que contribuiu para o desempenho das atividades de EP, uma vez 
que essas mulheres já vivenciavam muitos dos entraves enfrentados no 
cotidiano, conheciam a maioria dos profissionais atuantes, e tinham um 
espaço reconhecido nas equipes. Por outro lado, essa mesma inserção 
pode ter dificultado o desempenho de suas atividades por conta da 
demanda de legitimação do seu papel de facilitadoras, enquanto agentes 
de mudanças. Ainda, as entrevistadas foram unânimes em apontar o 
comprometimento das facilitadoras com a proposta como condição que 
favoreceu o desenvolvimento da EPS nas unidades.

As reuniões semanais do grupo de facilitadoras com a coordenadora 
foram mencionadas como fator contribuinte para o desempenho de 
suas atividades, não só por sua função de capacitação, mas por terem 
se constituído em um locus para a construção de projetos individuais 
e coletivos de enfrentamento dos problemas identificados no dia-a-dia 
das equipes, bem como daqueles inerentes ao exercício de seu papel.

Dentre as limitações, a mais citada pelas entrevistadas foi a 
condução da inserção dos alunos da UNIFESO, tanto por problemas 

na articulação da comunicação entre os trabalhadores, os alunos, e os 
tutores e coordenadores dos cursos inseridos, quanto pela própria estrutura 
física das unidades, insuficiente para absorver a quantidade excessiva 
de alunos presentes a cada turno. Esse fato pode ser corroborado pelas 
atas das reuniões das facilitadoras, em que por diversas vezes aparecem 
reclamações dos trabalhadores quanto à dificuldade em inserir os alunos 
nas atividades da unidade e ainda dar conta da produtividade exigida pela 
SMS, do número de estudantes a cada turno, da postura desinteressada 
e da falta de motivação para a realização de visitas domiciliares.

Outros fatores que dificultaram a prática da EP nas USF foram 
o perfil destoante de alguns profissionais atuantes nas equipes, a 
gestão municipal fragmentada e distante da realidade das unidades, e 
a estrutura física inadequada de algumas unidades. Alguns problemas 
administrativos, relativos a salários inadequados, gratificações desiguais 
e a falta de materiais de consumo e de medicamentos, foram 
apontados como complicadores por serem queixas muito frequentes 
dos trabalhadores nas reuniões de EP, e que não conseguiam ser 
resolvidas pelas facilitadoras por estarem fora de sua governabilidade, 
mas geravam frustração de ambas as partes. 

As facilitadoras ressentiam-se de um suporte adequado dos gestores 
da SMS na resolução dos problemas encaminhados por elas. Por sua 
vez, os trabalhadores viam as reuniões com as facilitadoras como uma 
espécie de ouvidoria estendida da SMS, mas que não resultava em 
soluções para os problemas apresentados.

Então, eu percebia que a maioria das reuniões não se constituía 
de fato num espaço de EP. Eram reuniões de queixas que eram 
trazidas pelos facilitadores e que inspiravam um desdobramento 
que solucionasse as queixas. (Coordenadora)

Finalmente, embora considerados os fatores que contribuíram e 
os que dificultaram o desempenho das atividades das facilitadoras, 
todas as entrevistadas responderam positivamente quanto a terem 
cumprido o seu papel nas USF, ainda que metade tenha ponderado 
que o fizera apenas parcialmente.

Eu acho que eu poderia considerar assim, de 0 a 100, acho que a 
gente teve lá uns 30 ou 40% no máximo. [...] O resto, eu acho que 
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a gente fez um trabalho de supervisão e, mesmo assim, um trabalho 
de supervisão medíocre porque não conseguíamos dar respostas que 
eles achavam que a gente ia dar. (Coordenadora)

Educação permanente enquanto dispositivo de mudança do 
processo de trabalho em Teresópolis

No conjunto das características da ESF, o trabalho em equipe 
é destacado como um dos pressupostos mais importantes para a 
reorganização do processo de trabalho, enquanto possibilidade de 
uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 
No entanto, para produzir mudanças de práticas de gestão e de 
atenção, é fundamental dialogar com as práticas e concepções 
vigentes, problematizá-las, não em abstrato, mas no concreto do 
trabalho de cada equipe, e construir novos pactos de convivência 
e práticas, que aproximem o SUS da atenção integral à saúde 
(CECCIM; FERLA, 2008).

Nesse sentido, todas as entrevistadas apontaram mudanças no 
processo de trabalho das equipes com a instituição da prática de 
EP, sendo a melhora nas relações interpessoais dentro das equipes a 
mudança mais citada.

Eu acho que o que mais me marcou foi a mediação das relações 
interpessoais. [...] Porque, enquanto a gente não conseguiu superar 
isso, a gente não conseguia discutir o processo de trabalho e nem 
intervir no processo de trabalho. (Facilitadora 1)

Outra modificação importante foi o retorno da prática das reuniões 
de equipe para a organização do trabalho, para o compartilhamento de 
informações técnicas e direcionamentos da SMS, para o planejamento e 
para a avaliação regular das atividades das equipes, buscando levantar os 
problemas no dia a dia dos serviços, elaborar propostas de enfrentamento, 
e adequar o serviço prestado pela USF à realidade das comunidades.

Em sua pesquisa, Silva e Trad (2005) perceberam que, mais do 
que um espaço de elaboração coletiva de planejamento e avaliação do 
impacto das ações, a reunião semanal de uma equipe da ESF se restringe 
à socialização do que foi programado individualmente pelos profissionais 

de nível superior, sendo que os demais membros, especialmente os 
agentes comunitários de saúde (ACS), não se sentem à vontade para 
opinar com relação ao que é apresentado na referida reunião.

No entanto, em Teresópolis, ao agregarem a figura da facilitadora 
de EP, as reuniões nas USF contaram com a participação ativa dos 
ACS, com consequentes valorização do seu trabalho, relação de 
pertencimento às equipes, e melhora de sua integração com os alunos 
da UNIFESO. 

A gente conseguiu alcançar pela implementação de mudanças, de 
novas atividades, colocando mais criatividade, responsabilizando 
mais as pessoas, os agentes [ACS] se tornaram mais pró-ativos nesse 
processo. (Facilitadora 1)

Esse fato foi igualmente comprovado pelas atas das reuniões do 
grupo de EP.

Uma ACS fez um depoimento muito interessante, falando do seu 
fortalecimento a partir do trabalho de EP, uma vez que agora 
já consegue se colocar nas reuniões de equipe, o que antes não 
acontecia. (Ata da Reunião do Grupo de EP em IETC – 04/09/08)

Ainda, houve melhora na relação dos alunos com as equipes das 
USF, como um todo, não só porque as reuniões de EP se constituíram 
em um espaço que possibilitou o rearranjo de algumas atividades do 
cotidiano das unidades de modo a abrir espaço para estes alunos, mas 
também porque possibilitou a verbalização das queixas das equipes 
e dos alunos, tornando viável a negociação de espaços. Em algumas 
unidades, houve a formação de “grupos de educação em saúde” – tais 
como grupos de hipertensos e diabéticos, grupos de gestantes, grupos 
de adolescentes –, também considerada uma modificação no processo 
de trabalho, uma vez que introduziu uma nova atividade no cotidiano 
das equipes e permitiu o protagonismo dos profissionais envolvidos.

Em conformidade com a PNEPS, de promover transformações das 
práticas técnicas e sociais, nas reuniões de EP, as facilitadoras ensinaram 
as equipes a trabalhar com os dados de saúde, como o Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB), o Sistema de Acompanhamento 
do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SisPreNatal) 
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e o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos 
e Diabéticos (HIPERDIA), subsidiando a discussão da importância 
do papel de cada profissional no atendimento aos pacientes, e 
instrumentalizando a busca ativa dos casos nas comunidades.

Educação Permanente enquanto prática avaliativa amistosa à 
integralidade no cotidiano das Unidades de Saúde da Família de 
Teresópolis 

Historicamente, predominam no Brasil práticas avaliativas pouco 
sistematizadas e articuladas, instituídas verticalmente, sendo os 
seus resultados muitas vezes utilizados em processos decisórios de 
alocação de recursos ou implementação de programas, sem levar 
em consideração o cotidiano das equipes de saúde responsáveis pela 
execução das ações (PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008; TANAKA, 
2006). Por conseguinte, as equipes de saúde locais têm dificuldades 
de se apropriar dos processos avaliativos, devido ao desconhecimento 
de suas abordagens e à sobrecarga de tarefas exigidas pelos próprios 
programas, principalmente as de coleta de dados.

Assim, embora tenham sido esclarecidas quanto ao objeto da 
pesquisa e ao conceito de prática avaliativa antes da aplicação dos 
questionários, as entrevistadas de um modo geral não identificaram 
as práticas de EP como tal.

Ela não funcionava como uma prática avaliativa, mas ela percebe e 
avalia esses momentos e essas dificuldades. (Facilitadora 2)

Percebeu-se que as entrevistadas não estavam familiarizadas com 
os mecanismos de avaliação que não fossem os formais, estabelecidos 
pelo MS, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) ou pela SMS, nem 
com a ideia de que a avaliação pudesse ser uma prática do cotidiano 
dos serviços, realizada pelos próprios profissionais de saúde (não 
mais implicados apenas na coleta dos dados), com vistas a modificar 
suas atividades através da autoanálise e da autorreflexão sobre o seu 
próprio processo de trabalho.No entanto, ao analisar as respostas 
às demais perguntas, principalmente no tocante às modificações no 
processo de trabalho das equipes desencadeadas pelas reuniões com as 
facilitadoras, foi possível perceber que a prática da EP no município 

de Teresópolis cumpriu os atributos necessários para ser considerada 
uma prática avaliativa amistosa à integralidade. 

Ao congregarem a participação dos trabalhadores e dos usuários, 
além dos alunos de graduação, as reuniões das facilitadoras de EP nas 
USF, e delas com a coordenação, na presença de representantes da 
gestão da SMS de Teresópolis e de coordenadores das graduações da 
UNIFESO, podem ser consideradas como promotoras de interações 
democráticas entre os atores em suas práticas cotidianas, bem insersoras 
dos usuários na adequação entre a demanda e a oferta da produção 
do cuidado nas unidades.

A criação de “grupos de educação em saúde” e a capacitação para 
lidar com os dados de saúde coletados em suas próprias unidades, 
subsidiando a discussão da importância do papel de cada profissional 
no atendimento aos pacientes, e instrumentalizando a busca ativa 
dos casos e as visitas domiciliares nas comunidades, são exemplos da 
garantia da inclusão dos usuários na definição de suas necessidades 
e na tomada de decisão sobre a oferta de alternativas de cuidado.

O retorno à realização das reuniões de equipe semanais, com 
inclusão e valorização dos ACS, gerando melhora nas relações 
interpessoais entre os profissionais, e levando ao compartilhamento 
de informações técnicas e direcionamentos da SMS, ao planejamento 
e à avaliação regular das atividades das equipes, também pode ser 
considerado uma mudança, gerada pela EP, no processo de trabalho 
nas unidades, que reflete uma interação democrática entre os atores 
e possui clara potência formativa. 

Essa potência formativa da prática de EP em Teresópolis pode ser 
igualmente representada pela participação dos alunos de graduação 
nas reuniões com as facilitadoras, capacitando as equipes e os futuros 
profissionais de saúde a produzir conhecimentos advindos e aplicáveis à 
realidade de cada unidade, assim como a elaborar respostas qualificadas 
às necessidades, e o modo mais adequado de provê-las. 

Analogamente, ao retomar as dimensões que permitem reconhecer as 
práticas avaliativas amistosas à integralidade, pode-se afirmar que a prática 
da EP no município de Teresópolis possui os atributos habilitadores tanto 
da dimensão da gestão e organização dos serviços, quanto da dimensão das 
práticas dos trabalhadores e da dimensão do direito à saúde.
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Conclusões e recomendações
O caráter formativo da avaliação nas práticas de EP em Teresópolis 

não ficou evidente para todas as entrevistadas, nem, consequentemente, 
para os trabalhadores das USF. Todavia, são irrefutáveis as provas de que 
sua prática provocou uma aprendizagem a partir da problematização do 
cotidiano das equipes de saúde da família, tanto para os trabalhadores 
quanto para os alunos da graduação inseridos nas unidades. 

Ao integrar os estudantes e os coordenadores da graduação da 
UNIFESO, os gestores da SMS de Teresópolis, os profissionais das 
equipes da ESF e os usuários das USF, as reuniões das facilitadoras 
de EP, tanto nas unidades quanto com a coordenação, promoveram 
mudanças no processo de trabalho das equipes, viabilizaram uma 
formação crítica e reflexiva dos profissionais e futuros profissionais 
de saúde, fortaleceram a participação social e aproximaram a SMS 
das questões locais de saúde, mesmo que de forma incipiente.

Quanto aos aspectos de integralidade observados na prática da 
EP em Teresópolis, foram identificados: o estímulo ao diálogo entre 
gestão, trabalhadores e usuários nas reuniões com a coordenadora e 
nas USF; a avaliação do processo de trabalho das equipes da ESF, 
voltada para a adequação do cuidado à saúde, levando em consideração 
a realidade local; a participação dos usuários nas reuniões com as 
facilitadoras, garantindo sua inclusão na definição de suas necessidades 
e na tomada de decisão sobre a oferta do cuidado.

As limitações enfrentadas pelo grupo de EP no município foram 
principalmente devidas aos entraves de ordem administrativa, e à falta 
de diálogo da gestão da SMS com os trabalhadores. Em contrapartida, 
os fatores contribuintes relacionaram-se intimamente à dedicação e 
ao comprometimento dos atores envolvidos, fortalecendo a concepção 
de que investir nos recursos humanos e na mudança dos processos 
de trabalho, incluindo a participação dos usuários, pode gerar uma 
melhora significativa na prestação dos serviços de saúde.

Apesar de não ser possível generalizar as conclusões de um 
estudo de caso, essa pesquisa permitiu olhar os reflexos da PNEPS 
na Estratégia de Saúde da Família do município de Teresópolis. 
Ou seja, foram identificadas suas possibilidades e seus limites, ao 
mesmo tempo em que se mostrou fundamental a colaboração da 

gestão, dos profissionais de saúde e dos usuários para o alcance de 
resultados. Nesse sentido, cabe ressaltar a existência de um contexto 
político particular do município estudado, representado pela parceria 
de longa data entre a UNIFESO e a SMS. Assim, retomando o 
pressuposto desta pesquisa, a análise dos dados demonstrou que o 
exercício da EPS nas USF do município de Teresópolis fomentou 
o desenvolvimento da atenção integral, avançando em direção à 
integralidade e à humanização nesses serviços.

Espera-se que a disseminação destes resultados possa subsidiar 
outros municípios na implantação da EPS, de modo a contribuir para 
a consolidação do SUS. No entanto, é fundamental não apenas que 
os PEPS estejam em pleno funcionamento, mas que fiquem claras 
as regras para a construção, financiamento e execução dos projetos 
de interesse local e regional relativos à PNEPS. 

Por fim, recomenda-se pensar a EPS para além da atenção básica, 
perpassando todos os níveis de atenção em saúde, em direção não 
só a um serviço, mas a um sistema de saúde humanizado, integral, 
capaz de autoavaliação e autogestão.
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El control médico de los embarazos, Buenos 
Aires, 1930-1960

MaRía Paula lehneR1

Introducción
Desde el enfoque de la integralidad en salud se acuñó el término 

itinerarios terapéuticos para dar cuenta de los procesos que las personas 
despliegan en función de la búsqueda, evaluación y adhesión a un 
tratamiento. Este concepto, definido como “la práctica de emprender 
la búsqueda de cuidado de la salud a partir de una dolencia”, permite 
hacer visible los recorridos que las personas despliegan en esa búsqueda 
y sirve también como instrumento de evaluación del Sistema Único 
de Salud de Brasil (ALMEIDA, 2009).

Ante un padecimiento, los individuos encuentran diferentes 
caminos para resolver sus problemas de salud. Los itinerarios 
terapéuticos son acciones humanas que se despliegan en diferentes 
niveles hacia un objetivo que es el tratamiento de la enfermedad y 
ponen en juego intereses, emociones y actitudes circunstanciales. Son 
entendidos como fenómenos complejos ya que las personas pueden 
recorrer diversos tratamientos según el modo en que comprendan sus 
enfermedades. Este enfoque sostiene que los itinerarios terapéuticos 
se desenvuelven en un campo de posibilidades socioculturales que 
abarcan desde los establecimientos médicos hasta las instituciones 
religiosas (ALMEIDA, 2009).

1 Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad 
de Buenos Aires y Profesora Adjunta de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Correo 
electrónico: mariapaulalehner@gmail.com
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Asimismo, en los itinerarios terapéuticos las redes formales e 
informales cobran relevancia y en especial las familias que en ocasiones 
son definidas por Pinheiro2 como un “gran gestor”. De un modo 
irónico, ella asocia la noción de itinerario a la de “peregrinación”, 
asignándole cierto cariz religioso a esos recorridos. Asimismo, 
el enfoque de la integralidad en salud propone, una perspectiva 
metodológica capaz de dar cuenta de las experiencias de las personas 
a nivel “molecular” en el que cobra relevancia las narrativas de 
los usuarios. Nos ubicaremos bajo este marco para dar cuenta del 
proceso de medicalización de la salud reproductiva y los itinerarios 
que trazaron un grupo de mujeres de sectores medios urbanos entre 
los años 1930 a 1960.

En la Argentina, en las primeras décadas del siglo XX se observó 
un proceso de profesionalización de la atención de la salud reproductiva 
que desplazó la toma de decisiones de los no expertos hacia los expertos 
a través del despliegue de una complejidad de los procedimientos y 
los controles (GONZÁLEZ, 1990). Según esta autora, el manejo de 
elementos técnicos jugó a favor de la autoridad y autonomía de los 
médicos, ya que ello les permitió la evaluación de los problemas y la 
identificación de las posibles soluciones. Además, con el traspaso de 
los partos hacia los centros de salud, el médico asumió la autoridad 
de imponer sus decisiones y al mismo tiempo evitaba las presiones 
y emociones de los familiares. 

Desde la antigüedad los cuidados relacionados con el embarazo y 
el parto estuvieron en manos de mujeres: madres, abuelas, suegras, 
hermanas; comadronas, matronas o parteras empíricas, con quienes 
se compartían experiencias similares. La medicalización de la vida en 
general -y de la salud reproductiva de las mujeres en particular- no fue 
un proceso exclusivamente local, sino que se experimentó en Occidente 
desde fines del siglo XVIII. Según Foucault (1990) se trata de un 
proceso por el cual “la existencia, la conducta, el comportamiento, el 
cuerpo humano, se ven englobados [...] en una red de medicalización 
cada vez más densa y amplia, que cuanto más funciona menos se 
escapa a la medicina”. En un sentido similar Conrad entiende por 

2 Comunicación personal con Roseni Pinheiro.

medicalización “el proceso por el cual problemas no médicos se definen 
y tratan como problemas médicos” (CAMARGO JR, 2010). En relación 
con la salud reproductiva, este proceso permitió el desarrollo de un 
saber científico legitimado que fue conquistando diferentes ámbitos, 
desbancando a comadronas, nodrizas y criadas, que eran quienes se 
ocupaban de las parturientas, del parto y de las enfermedades de las 
mujeres y de los niños (GALEOTTI, 2004; DONZELOT, 2008). 

La atención de la salud reproductiva de las mujeres en la Argentina 
se volvió el centro de las preocupaciones médicas y sociales alrededor 
de 1920, cuando se detectó el freno de la inmigración de ultramar. A 
partir de entonces, el binomio madre-hijo ocupó un lugar privilegiado 
de las agendas de políticos y médicos, con la intención de que las 
mujeres aceptasen el destino biológico de ser madres (NARI, 2004). 
De este modo, la medicina se volcó hacia las nuevas especialidades 
que se ocupan de los cuidados reproductivos y la infancia: la 
ginecología, la obstetricia y la pediatría (NARI, 2004; KNIBIEHLER 
Y FOUQUET, 1983; GALEOTTI, 2004). En términos de Foucault 
(1990) la medicina moderna es una medicina social cuyo fundamento 
es una tecnología del cuerpo social, al tiempo que reconoce un aspecto 
individualista que valoriza la relación médico – paciente.

En la Argentina, la profesionalización de la obstetricia fue paralela a 
su subordinación; las parteras empíricas con conocimientos domésticos 
y prácticos fueron sustituidas por las nuevas tituladas. Dicho proceso 
fue acompañado por una serie de transformaciones relacionadas con 
los adelantos científicos y tecnológicos y la apropiación diferencial 
de esos avances entre médicos y parteras, que dio lugar a una nueva 
división de trabajo al interior del campo obstétrico. Pero además las 
nuevas prácticas mudaron de espacio social, si los partos -como otros 
cuidados médicos- se desarrollaban en el espacio doméstico; los cambios 
mencionados lograron trasladarlos hacia el ámbito institucional. 

A partir de 1946 este movimiento debe interpretarse como parte 
de un proceso de “democratización del bienestar” durante el que 
es posible observar una ampliación del bienestar y de los derechos 
de ciudadanía hacia vastas capas de la sociedad hasta entonces 
marginadas. La vida cotidiana de millones de argentinos se vio 
transformada por la incorporación de nuevos derechos asociados 
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al acceso a la salud pero también a la educación, la vivienda, las 
vacaciones pagas y las jubilaciones (TORRE; PASTORIZA, 2002). 

Existen datos que expresan de manera contundente la 
medicalización de los nacimientos en la ciudad de Buenos Aires. Si 
en 1930 el 30% de los nacimientos de la ciudad tenían lugar en las 
maternidades; en el transcurso de una década esta cifra se duplica, 
de modo que para 1940 seis de cada diez nacimientos se producen 
en esas instituciones de salud (NARI, 2004). Los efectos positivos 
del traspaso de los partos del ámbito doméstico a las instituciones de 
salud son conocidos: se trata del descenso de la mortalidad neonatal 
y materna gracias a los avances de la obstetricia, la ginecología y 
la neonatología. Para Shorter (1984) la migración hacia el hospital 
de las mujeres de clase media es tal vez el hecho más importante 
de los años 1920-1930. Pero el camino que se inicia con estas 
transformaciones llegará también a crear situaciones críticas para las 
mujeres, una vez que los procedimientos de intervención médica se 
vuelven rutinarios y no se respeten las necesidades y los derechos 
de las parturientas (PEKER, 2005; SALEM, 2007). 

Objetivo y metodología 
El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de medicalización 

de la salud reproductiva de las mujeres de sectores medios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, haciendo foco en las adherencias y las 
resistencias de las mujeres a los controles médicos de sus embarazos. 

Para cumplir con el objetivo se abordan las experiencias de mujeres 
de sectores medios urbanos que tuvieron sus hijos entre 1930 y 1960. 
Para ello se analiza un corpus de datos primarios que forman parte 
de una tesis doctoral ya defendida, que abordó aspectos relacionados 
con la nupcialidad y los comportamientos reproductivos de las mujeres 
pertenecientes a los sectores medios del Área Metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires. La aproximación a estos temas se realiza 
desde un enfoque cualitativo basado en testimonios de mujeres 
adultas mayores obtenidos por medio de entrevistas en profundidad, 
herramienta que permite explorar las vivencias de las mujeres en tanto 
protagonistas de la época mencionada. Se utilizó una muestra no 
probabilística e intencional y se contactaron a 35 mujeres que para 

formar parte de la muestra debían residir en el Área Metropolitana 
de la Ciudad de Buenos Aires, haber nacido entre los años 1910 
a 1930 y haber tenido al menos una unión e hijos. Se aplicó una 
guía de entrevista semi-estructurada para conocer las trayectorias 
familiares y reproductivas de las mujeres. Además se entrevistó como 
informante clave a una partera jubilada. El trabajo de campo tuvo 
diferentes momentos que se sucedieron entre septiembre de 2000 
a junio de 2001 y se completó durante 2009. Con el propósito de 
ilustrar las cuestiones históricas abordadas en el presente trabajo se 
recuperan algunos testimonios de las entrevistadas en ocasiones como 
citas textuales y en otras como narración resumida de sus relatos. 

Con el fin de preservar la identidad de las mujeres y para 
cumplir con el compromiso de confidencialidad sus nombres han 
sido cambiados, así como cualquier otra información que facilitara su 
individualización. Los fragmentos que se transcriben se acompañan 
con el nombre de fantasía, el año de nacimiento, el número de hijos 
nacidos vivos y el lugar donde ocurrieron los partos.

La intención de este trabajo es contribuir a la comprensión de 
las experiencias de las mujeres en relación con la reproducción, sin 
la pretensión de hacer generalizaciones para el total de la población 
argentina ya que no sería pertinente dada la índole del estudio y el 
diseño de la muestra. Sin embargo, ante la escasez de trabajos que 
privilegien un enfoque sociohistórico y dada la riqueza del material 
obtenido, su valor reside en explorar e iluminar aspectos poco conocidos 
de las experiencias reproductivas femeninas.

Los embarazos
Como afirma Zárate (2007), el embarazo y el parto son experiencias 

fisiológicas que afectan los cuerpos de las mujeres y las obligan a 
establecer relaciones con quienes las asisten en ese trance. Al respecto, 
la autora agrega que estas experiencias alteran la vida femenina y 
dotan de múltiples significados a la condición de las mujeres. En tal 
sentido es preciso señalar que algunas mujeres entrevistadas vivieron 
los acontecimientos relacionados con la reproducción con cierto grado 
de incertidumbre. La poca información con que contaban hizo que 
sus experiencias reproductivas fueran en ocasiones vividas como una 
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fatalidad, con cierta dosis de recato y muchas veces con temor. Sobre 
estos temas de la vida íntima, las mujeres subrayan la “ ignorancia”; 
ya que eran cuestiones tabú y vergonzantes sobre las que se entendía 
las mujeres no se ocupaban, no hablaban o no debían interesarse 
(LEHNER, 2008). Además, si las mujeres no sabían cómo funcionaba 
el sistema reproductivo, esto debió tener consecuencias sobre los 
embarazos y las posibilidades de evitarlos, ya que como señala Almeida 
(2009) la particular percepción que tienen los individuos de la salud 
determina el modo en que se emprenden los itinerarios terapéuticos.

Ante la pregunta ¿cómo fueron sus embarazos? la mayoría 
respondió que fueron “buenos” o “normales” y el resto se divide 
entre “regulares” y “malos”. En un solo caso, una entrevistada califica 
el tránsito del embarazo como algo “feo”. Es Blanca (1917, 2 hijos, 
partos en hospital)3 quien explica que sufría mucho del hígado y por 
eso “Los nueve meses estuve malísima. [...] ¡Pero los nueve meses! 
Eran terribles. ¡Terribles! [...] Feos, feos, feos, siempre descompuesta, 
siempre descompuesta.” 

Las mujeres que respondieron que sus experiencias fueron malas 
lo adjudican a haber tenido “acidez”, “sufrir del hígado”, estar “muy 
debilitada” o haber tenido que guardar “reposo” durante varios 
meses; mientras que las que dijeron regular admiten que sufrieron 
los trastornos típicos de la gestación: “vómitos y nauseas”, “aumento 
de peso”, “repugnancia a alguna comida”. En menor medida, las 
mujeres manifiestan otros malestares asociados al temor, como refiere 
Elisa, 1913, 2 hijos, partos domiciliarios: “Ah… con un susto bárbaro 
querida, sí... (risas) Yo, me parece que me iba a morir cuando iba a 
tener el hijo porque no estaban preparadas las mujeres como ahora, 
para nada. [...] Sí, estaba contenta, pero tenía un miedo, cuando 
empezaba a crecer la panza tenía más miedo todavía.”

En un plano más simbólico, los relatos evidencian algunos aspectos 
que ayudan a describir y comprender cómo experimentaron los 
embarazos en la vida cotidiana. Son reiterados los casos de mujeres 
que reconocen que era un estado vergonzante y que, en consecuencia, 
debían disimularlo. Al respecto las mujeres mencionan diversas 

3 Se indica año de nacimiento, número de hijos y lugar del parto.

estrategias en la vestimenta para ocultar la panza: vestidos holgados, 
colores discretos. En este mismo sentido opina la informante clave 
partera: “Y el último mes no se salía, el último mes de embarazo, 
era tan riguroso de que no se mostrara la panza del embarazo que 
por lo general no se salía y si no, se salía con una ropa adecuada.” 
Se entiende que el embarazo daba cuenta de un sexualidad activa, 
lo que en cierto modo cuestionaba la identidad de género que la 
sociedad de la época prescribía para las mujeres de sectores medios 
urbanos. “Era vergonzoso el embarazo de una mujer, era vergonzosa 
la pérdida de la virginidad. Había muchos tabú en esa época” (Marta, 
1922, 3 hijos, partos en hospital, maternidad y clínica).

Pero qué pasaba en relación con los controles médicos que las 
mujeres efectuaron a lo largo de la gestación. Las respuestas demuestran 
que la mayor parte de las mujeres los realizaron de forma periódica, 
un número menor sólo una vez antes del parto y hay una mujer que 
nunca hizo controles. Para algunas entrevistadas, acudir al médico 
suponía sentir alguna dolencia física y el embarazo no una entraba en 
la definición de enfermedad. Al respecto responde Dora (1916, 3 hijos, 
preservativo combinado con coitus interruptus) “No, no querida, el 
médico era para cuando tenías fiebre [...] Aparte que yo, felizmente, 
no necesité nunca médicos.” Pero además, se trataba de una práctica 
novedosa, como aseguró Ana (1921, 1 hijo, parto domiciliario) “No 
porque, no, no íbamos al médico, éramos sanos, que sé yo. No, no 
había como ahora [que] una persona tiene el médico de cabecera, es 
amigo, le preguntás cualquier cosa, te orienta… Pero no, porque el 
pibe iba a un pediatra y yo no tenía problemas, era sana.”

A pesar de ello, la mayoría de las entrevistadas visitó periódicamente 
al médico durante los meses de gestación, lo que demuestra que 
la medicalización de la salud reproductiva de las mujeres era un 
proceso que estaba en marcha. La finalidad de esos controles era, sin 
dudas, preservar la salud y la vida de la madre y sus hijos, aunque 
se supone que además intentaban desincentivar el aborto, prevenir 
las enfermedades de transmisión sexual y evitar el abandono de los 
recién nacidos (NARI, 2004). Estas ideas sirven para interpretar 
el testimonio de Elvira (1915, 5 hijos, hospital) quien tras calificar 
sus embarazos de “¡Perfectos!” explica que se debió a que era: “Una 
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mujer sana, no tenía un dolor de cabeza, esos vómitos que se saben 
tener... No. El doctor que me atendía le decía a mi esposo: - ‘Es el 
cuerpo perfecto de una mujer que nació para ser madre.’” 

Los motivos de las mujeres que no se hicieron controles o hicieron 
sólo uno antes del parto radican en causas diversas, como el no 
sentir dolencias, tomarlo con naturalidad o residir en lugares donde 
no había médicos. Como fue el caso de Matilde (83 años, 4 hijos, 
casa de la partera, hospital) que a su manera confiesa “Mirá yo te 
voy a ser sincera, no me hice ver nunca, como hacían todas, ¿viste? 
en aquellos entonces. A lo mejor el médico más cercano lo tenía a 
cinco leguas de mi casa. Así que cuando me fui, cuando... ya al 
poquito tiempo que me faltaba, a hacerme ver... [...] Entonces me 
dijo no, dice ‘Ya ahora ya está próxima a tener familia, véngase a la 
ciudad’. Y me fui para allá.”

Como se observa, residir en zonas rurales es uno de los factores 
que incidieron en los controles; otro es la pertenencia generacional 
de las mujeres, ya que se observa que las más jóvenes los hicieron de 
manera más frecuente que las de más edad, como si se tratara de una 
práctica que se fue instalando con el paso del tiempo. En este sentido 
se expresa Rita (1920, 4 hijos, 2 partos domiciliarios y 2 partos en 
maternidad) “Yo cuando era primeriza, ¿sabe cuándo me hice revisar? 
A los ocho meses. No tenía partera, no tenía nada... [...] Después ya 
con los otros, ya le empezaban a hacer análisis de sangre y orina.” Las 
mujeres son conscientes de los cambios y los avances en la atención 
de la salud en general y de la salud reproductiva en particular. Así 
reflexiona Eva (1918, 2 hijos, maternidad y hospital) cuando relata la 
triste experiencia de la muerte de su hijo recién nacido: “Probablemente 
yo ya sería diabética en esa época. Y dicen que los diabéticos tienen 
chicos grandes. Y nadie me dijo nada, no sabía y los análisis eran no 
tan profundos como ahora y bue… y así pasaban las cosas…” 

La percepción actual de las mujeres sobre los controles 
prenatales también influye en la valoración que hacen acerca de sus 
comportamientos pasados, como queda en evidencia en lo dicho por 
Esther (1924, 2 hijos, partos en maternidad Sardá) “El médico me 
decía: -‘Tenés que venir todos los meses’. Pero como yo me sentía 
bien, ¿viste? Fui cuando… [ya estaba por nacer mi hijo] Mirá que 

ignorancia, ¿no?”. Su testimonio insiste sobre la “ignorancia”, una 
expresión nativa recurrente que abarca casi todos los aspectos de la 
reproducción en este grupo de mujeres (LEHNER, 2008).

La relación médico paciente
Dentro de los cambios que supone el proceso de medicalización, 

nos encontramos ante la consolidación de un tipo de relación social 
inédita, como la que establecen los médicos y las pacientes en edades 
reproductivas. Fueron estas generaciones de mujeres de sectores medios 
urbanos las que consolidaron la práctica de los controles médicos 
periódicos antes, durante y tras el embarazo, aún cuando la tecnología 
disponible era muy elemental comprada con el presente. 

Desde una perspectiva de género, lo novedoso de estas relaciones 
es que los médicos eran mayoritariamente varones, mientras que 
las pacientes eran mujeres acostumbradas a atenderse con parteras. 
Este es un aspecto que, para la subjetividad femenina de la época 
no puede soslayarse, ya que la inhibición, la vergüenza y el pudor 
aparecen como elementos que tiñen las vivencias de los embarazos 
y que se trasladan a las nuevas modalidades de atención de la salud. 
En tal sentido, Nari (2004) señala que: “La resistencia femenina ante 
la consulta médica fue claramente detectada por los profesionales y 
puede comprenderse tanto por la novedad [...] como por la abrumadora 
presencia masculina en temas hasta entonces ‘de mujeres’”. Asimismo, 
otros estudios subrayan que el obstáculo fundamental con que se 
enfrentaban los médicos fue “la simbólica y ancestral confianza 
femenina en las parteras” (ZÁRATE, 2007). Estas mujeres abordan 
por primera vez unas formas inéditas de relación con los médicos, 
sin ningún modelo a seguir, ni tradición a la que apelar. 

Las narrativas de las mujeres en relación a los controles revelan una 
variedad de itinerarios que permiten comprender mejor la situación 
en que se encontraban muchas de ellas: el sentimiento de pudor y 
vergüenza, la novedad de la práctica y la perplejidad ante los avances 
de la medicina a lo largo de los años. Es preciso resaltar el efecto del 
paso del tiempo en el relato de estas experiencias que, vistas desde 
el presente, revelan una serie de sentimientos en las mujeres a la vez 
que constatan los cambios en la relación médico – paciente y los 
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protocolos de atención. Así, por ejemplo a Marina (1916, 5 hijos, 
partos en hospital) reconoce entre risas que le “…daba vergüenza 
ir al médico. Y cuando fui, me dijo el médico: “Esta semana tiene 
familia.” Otra entrevistada comenta: “…el doctor me preguntaba 
cómo estaba, cómo me sentía, me revisaba. Pero siempre como con 
vergüenza. ¡Como una estúpida! Porque estaba mal enseñada. Tanto 
en la casa, en la casa, en la casa. (risas) Ahí nadie te pregunta nada…” 
(Aurora, 1918, 2 hijos, partos en hospital) 

También insistiendo con la sensación de “vergüenza”, Carmen 
(1917, 1 hijo, parto en sanatorio) cuenta: “Yo tenía vergüenza de ir 
al médico partera. [...] Porque nunca me habían revisado un obstetra. 
Mamá me llevó a la fuerza, porque lo perdí [un embarazo] y tenía 
que ir al médico. [...] porque [me daba] mucho pudor, para mí era 
una cosa complicada, pero tenía que ir.” 

El relato de Aurora relaciona esos dos espacios en tensión, el ámbito 
privado de la casa donde “nadie te pregunta nada” y el nuevo espacio 
público donde las mujeres son interpeladas por los médicos y en el que 
deberán aprender a relacionarse, sobreponiéndose a la vergüenza. Las 
mujeres que realizan pocos controles parecen especular con el límite 
de tiempo dado que muchas acuden cuando están a punto de dar a 
luz, como si ya no tuvieran otra alternativa y se vieran obligadas a 
recurrir a un profesional. Por su parte, Carmen describe la presión 
de su madre como parte de una red de mediadores que la lleva a la 
consulta médica tras la pérdida de un embarazo y las dificultades 
para superar su pudor.

Queda en evidencia que los controles médicos de los embarazos no 
eran una práctica tan extendida ni tan sofisticada como la conocemos 
hoy en día. La tecnología aplicada a la obstetricia no estaba tan 
desarrollada: las ecografías, los test genéticos y otras técnicas de 
control y diagnóstico fueron procedimientos que las entrevistadas 
no llegaron a conocer para la atención de sus embarazos y partos. 
Actualmente estas tecnologías permiten un mayor control sobre el 
proceso reproductivo; pero también se crean situaciones que dan pie a 
la denuncia del carácter invasor de estas prácticas. Sin embargo, uno 
de los aspectos que más aprecian las mujeres entrevistadas son estos 
adelantos en las tecnologías de control de los embarazos. Recordemos 

que en los años en que se centra este trabajo, era técnicamente 
imposible conocer el sexo del feto antes del nacimiento. Más aún, 
era complicado determinar con precisión la postura precisa del feto 
o algunas enfermedades congénitas. Muchas veces con un tono de 
resignación reconocen las ventajas que tienen las mujeres de hoy 
en día que deciden transitar la reproducción biológica. Como en el 
caso de Susana (1920, 2 hijos, clínica) que relata: “Si ya teníamos 
un médico [...] que controlaba y hacían después el trabajo de parto. 
[...] No era como ahora que se hacen ecografía, que incluso sabés 
de qué sexo es.” Con el paso tiempo, las mujeres más jóvenes se 
beneficiaron de algunas novedades a medida que fueron apareciendo 
y popularizándose entre los sectores medios urbanos, como comenta 
Sofía (1929, 3 hijos, sanatorio) “Sí la gimnasia pre-parto era lo único 
que existía, pero ecografías y eso no…” Así, los embarazos podían 
transcurrir con los controles médicos protocolares o con pocos 
controles, sobre todo si las mujeres no acusaban ningún malestar; 
en cambio los partos requirieron en todos los casos de la asistencia 
de personas con cierta preparación. 

Comentarios finales
En este trabajo se abordaron las experiencias de las mujeres de 

sectores medios urbanos que formaron sus familias entre los años 1930 
y 1960 con especial énfasis en la percepción de los embarazos y la 
práctica de los controles médicos con el fin de conocer las adherencias 
y las resistencias de las mujeres al proceso de medicalización de la 
salud reproductiva. Los embarazos fueron episodios que las mujeres 
vivieron con poca información y – como era de suponer – menos 
preparadas que en la actualidad. La práctica de los controles no 
estaba tan extendida y otras no los hicieron porque no tenían acceso 
a médicos o porque simplemente se sentían bien. Asimismo, daban a 
luz sin saber, por ejemplo, la posición, ni otros detalles sobre el estado 
del feto y menos aún el sexo que, los controles mediante diagnóstico 
por imágenes, permiten hoy en día. Respecto de estas experiencias 
las mujeres también mencionan la “ ignorancia” casi en tono de 
denuncia. Asimismo, estas experiencias reproductivas se encuadran 
bajo un proceso de medicalización e institucionalización de la salud 



Integralidade sem fronteirasIntegralidade sem fronteiras376 377

María Paula Lehner El control médico de los embarazos, Buenos Aires, 1930-1960

reproductiva que se observa en la extensión de la infraestructura 
médica; pero fundamentalmente tienen que ver con el lugar central 
que la natalidad tuvo como cuestión social prioritaria en aquellos años. 

La percepción del embarazo como algo que se debe ocultar 
dificulta las posibilidades de adhesión a los protocolos de controles 
médicos y en ocasiones la iniciativa queda en manos de la red de 
medidadores. En muchos casos, se observa que es el mismo proceso 
de medicalización que las arrastra para que hagan los controles, en 
paralelo con un hecho fundamental: la mudanza de los partos de 
los hogares a las instituciones de salud. 

Hay que destacar que las mujeres, tienen una percepción positiva de 
la medicalización y tecnologización de la reproducción y se lamentan 
de no haber podido beneficiarse de todos los adelantos de la medicina. 
Y todas reconocen el valor del acceso a la información, tema que 
aparece en los testimonios como una condena a la ignorancia y la 
vergüenza. Finalmente, los resultados obtenidos ponen en evidencia 
que la medicalización de los embarazos se percibe como un proceso 
irreversible, capaz de salvar vidas y valorado positivamente por las 
mujeres entrevistadas. 
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Direito à comunicação e 
à informação na saúde: cidadania na 

construção das políticas públicas

Juliana lofego1

Roseni PinheiRo2

A garantia de direitos de cidadania e as práticas democráticas em 
meio às mudanças tecnológicas da sociedade contemporânea inserem 
a comunicação e a informação como tema de interesse no debate dos 
direitos humanos.

As noções de direito à comunicação e direito à informação muitas 
vezes são consideradas sem a distinção de suas especificidades. Ambas 
têm sido abordadas teórica e juridicamente, com maior ênfase na 
compreensão das liberdades de opinião e expressão ou no direito ao 
acesso à informação. Alguns estudos apontam o direito à comunicação 
como um direito novo, que enfoca a participação da população e a 
democratização dos meios de comunicação. 

Nas Conferências Nacionais de Saúde, o direito à comunicação 
está na base das discussões do eixo temático “Comunicação, 
Informação e Saúde”. As propostas para a construção de políticas 
públicas na área têm sido discutidas e pactuadas de forma mais 
consistente a cada conferência, buscando promover a descentralização 

1 Jornalista; professora assistente na Universidade Federal do Acre; mestre em Ciências da 
Informação e doutoranda no ICICT/Fiocruz; pesquisadora associada do LAPPIS. Endereço 
eletrônico: julofego@gmail.com
2 Pós-Doutorado em Direito pelo Núcleo de Direitos Humanos da PUC-RIO em parceria 
com Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (UNIPMN, Itália). 
Doutora em Saúde Coletiva; professora adjunta no IMS-UERJ; coordenadora do Grupo de 
Pesquisa CNPq Lappis. Endereço eletrônico: rosenisaude@uol.com.br
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das ações e a participação da sociedade em conformidade com as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

No entanto, as propostas de comunicação transversais, 
regionalizadas e participativas contrastam com as práticas hegemônicas 
de comunicação e informação desenvolvidas no campo da saúde no 
Brasil. As ações institucionais ainda não refletem esses avanços, e se 
dão majoritariamente no âmbito do acesso à informação. As estratégias 
oficiais costumam restringir-se a informações normativas, que chegam 
à população pelos meios de comunicação de massa, material impresso 
ou eletrônico, e visam a mudanças nos comportamentos individuais. 
O modelo costuma ser unidirecional, com produção centralizada no 
governo federal. 

Este texto traz algumas reflexões sobre os direitos à comunicação 
e à informação, e tem a intenção de apoiar estudos futuros sobre 
experiências e racionalidades que visam incluir na construção de 
políticas públicas as diferentes vozes do cotidiano dos serviços de saúde. 

Noções de comunicação e informação 
Os direitos à comunicação e à informação ganham maior 

visibilidade e autonomia recentemente, em meio ao desenvolvimento 
acelerado de tecnologias que lidam com novos comportamentos na 
produção, circulação e apropriação de conteúdos. Enquanto isso, a 
sociedade vivencia cada vez mais decisões e conflitos mediados por 
meios de comunicação e tecnologias de informação. Existem marcos 
comuns na construção histórica desses direitos e nas aplicabilidades 
relacionadas, especialmente em tempos de convergência de mídias. 
Mas deve-se ressaltar que as abordagens e concepções de ambos são 
diferenciadas em termos científicos e jurídicos.

A comunicação e a informação representam processos 
complementares e estratégicos não sinônimos, mas que podem ser 
compreendidos de forma interdependente e articulada na interação 
entre os seres humanos. Longe de pretender definir os dois conceitos 
complexos neste texto, é interessante pontuar algumas compreensões 
que produziram essas diferenças.

Ao pensar o direito à comunicação na sociedade da informação, 
Pasquali (2005) propõe uma conceituação com base no modelo 

de relações humanas que a informação e a comunicação tendem a 
apoiar, embora considere impossível encontrar uma relação de pura 
informação ou pura comunicação no mundo histórico. 

Informação é ontologicamente relacionada à causalidade. Ela conota 
a mensagem/causa de um transmissor ativo, que busca gerar no 
receptor passivo um comportamento/efeito imediato ou remoto. 
Comunicação é ontologicamente relacionada à comunidade. Ela 
conota a mensagem/diálogo, que busca produzir respostas não 
programadas, reciprocidade, consenso e decisões compartilhadas. 
(PASQUALI, 2005, p.27)

Discordando do autor quanto ao consenso, que pertence a um 
plano ideal, trazemos a conceituação de comunicação como disputa 
de sentidos sociais.  

Comunicação, assim, longe de poder ser restrita à transmissão 
de informações ‘já dadas’, é vista como permanente e disputado 
processo de produção, circulação e apropriação de sentidos sociais. 
(ARAÚJO; CARDOSO, 2008, p.62-63). 

O ideal de comunicação que traz a noção de troca, compreensão 
e compartilhamento, porém, serve de pano de fundo para o 
desenvolvimento das técnicas e da economia mundial, opondo-se 
ao sentido de transmissão e difusão e coexistindo com ele, segundo 
Wolton (2004). Para dar conta dessa ambiguidade conceitual, é 
interessante considerar o conceito de comunicação para além dos 
meios e suportes físicos, apesar da forte vinculação do objeto de 
investigação da comunicação aos meios de comunicação de massa. 

Inicialmente pensada como previsível e programável, a noção de 
informação estaria mais vinculada aos suportes físicos. Atualmente, 
porém, ela explora novas ênfases e territórios sociais. Frohmann 
(2008) traz o conceito de materialidade como uma ponte que liga a 
informação às práticas, dando atenção para suas características públicas, 
sociais, políticas, econômicas e culturais quando materializada por 
meios tecnológicos e institucionais. 

O uso dos conceitos de acesso e participação em políticas 
e documentos que envolvem a questão dos direitos, ora como 
complementares e recíprocos, ora como negações, pode ser apontado 
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como uma marca das diferenças nas perspectivas dos direitos à 
informação e à comunicação, e como fonte de confusão, segundo 
Pasquali (2005). O autor atenta para o uso frequente do conceito de 
acesso e a exclusão deliberada do conceito de participação.

Onde quer que a cultura e a comunicação estejam envolvidas, nós 
sugerimos o entendimento desses termos da seguinte forma:

•	 Acesso:	 exercício	 da	 capacidade	 de	 receber	 (decodificar,	 vir	 a	
saber, descobrir, investigar, demandar, recuperar, ou colocar no 
domínio público) mensagens de qualquer natureza;

•	 Participação:	 exercício	 da	 capacidade	 de	 produzir	 e	 transmitir	
(gerar, codificar, fornecer um veículo para disseminar, publicar 
ou transmitir) mensagens de qualquer natureza. (PASQUALI, 
2005, p.38)

A visão que o autor apresenta parece bem refletida nos estudos 
sobre o assunto, com o conceito de acesso vinculado ao direito à 
informação e o de participação, ao direito à comunicação. 

Com a finalidade de refletir sobre a contribuição de diferentes 
interlocutores na construção de políticas públicas de saúde como direito 
à comunicação e à informação, cabe uma tentativa de aproximar a noção 
de participação entre os campos da comunicação, informação e saúde. 

Para Pedro Demo (2009), só existe participação em termos de 
conquista, e não dada, como um espaço preexistente. Em um constante 
vir a ser, ela existe como uma conquista processual:

Participação deveria levar ao fenômeno da autopromoção. 
Entendemos por autopromoção a característica de uma política 
social centrada nos próprios interessados, que passam a autogerir ou 
pelo menos a cogerir a satisfação de suas necessidades, com vistas 
a superar a situação assistencialista de ajuda (DEMO, 2009, p.67)

Antecedentes como direito humano
A comunicação e a informação como direitos humanos tem seus 

antecedentes no século XVIII, quando a reflexão sobre as liberdades 
de expressão coletiva são incorporadas aos direitos fundamentais.  
Consideradas por Bobbio (2004) como uma primeira geração de 

direitos, na qual também se incluem os de liberdade e igualdade, 
elas trazem a livre manifestação do pensamento político e religioso.

Um marco histórico foi a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem da Organização das Nações Unidas, em 1948. Proclamada 
pela maior parte dos governos, ela gerou uma demanda política de 
direitos a serem garantidos e aperfeiçoados continuamente. A referência 
à comunicação e à informação está expressa no artigo XIX.

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e 
de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras. (ONU, 1948, Art. XIX)

Outros direitos sociais podem vir a se desenvolver – como o direito 
à participação no poder – tal como aponta Bobbio, em contínuo 
movimento conforme contextos e condições propícias, sendo alguns 
ainda imprevisíveis nas perspectivas atuais.

O desenvolvimento da técnica, as transformações econômicas e 
sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios 
de comunicação poderão produzir tantas mudanças na organização 
da vida humana e das relações sociais, que serão criados novos 
carecimentos, e assim, novas demandas de liberdade e de poderes. 
(BOBBIO, 2004, p. 33-34)

A comunicação como direito
Conceito básico para a civilização, a ideia de liberdade de opinião 

já aparece na Grécia, estimulada pela comunicação interpessoal 
em discussões nas ágoras e foros. Com o surgimento da imprensa, 
que possibilitaria ampliar o alcance das mensagens a uma grande 
quantidade de pessoas, princípios da liberdade de expressão são trazidos 
para tentar impedir a censura por parte de governantes ou religiosos.  

Na primeira metade do século XX, os meios de comunicação 
de massa – cinema, rádio e televisão – se destacaram por seu 
desenvolvimento tecnológico e pelo aumento de sua abrangência e 
influência na sociedade. Os abusos do mercado e as propagandas de 
guerra apontaram para a “necessidade e a possibilidade de um direito 
mais preciso, porém mais extenso, a saber, o de procurar, receber e 
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difundir as informações e ideias sem consideração de fronteiras [...] ou 
por qualquer procedimento” (DARCY apud RAMOS, 2005, p. 248). 

A discussão sobre o direito à comunicação se fortalece a partir 
da década de 60, período em que a evolução tecnológica do rádio 
e TV amplia sua abrangência e acesso à população, e as disputas 
ideológicas da Guerra Fria influenciam movimentos ao redor do 
mundo, como as descolonizações na África e Ásia e os regimes 
ditatoriais na América Latina. 

No início dos anos 1970, a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) apoiou uma 
discussão sobre a comunicação para o fortalecimento da democracia 
chamada Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação 
(NOMIC), formada pelos países não alinhados à Nova Ordem 
Econômica Internacional. A Comissão Internacional para o Estudo 
da Comunicação foi criada em 1977 no âmbito da NOMIC. Seus 
trabalhos geraram o Relatório MacBride, publicado em 1980 com o 
título Um mundo e muitas vozes – comunicação e informação na nossa 
época (UNESCO, 1983). 

Associado à retomada da bandeira do direito à comunicação, e à 
necessidade de implementação de políticas nacionais nesse sentido, 
o Relatório MacBride apresenta a comunicação como um aspecto 
dos direitos humanos. Considera-se comunicação como um processo 
bidirecional entre participantes individuais ou coletivos, que possibilita 
um diálogo democrático e equilibrado. Dessa forma, contraposta às 
ideias de monólogo e do direito de ser informado, está a base do 
reconhecimento do direito de comunicar.

Até hoje, o relatório, cujo nome remete ao presidente da comissão, 
o jornalista irlandês Sean MacBride, é uma referência sobre a 
importância da comunicação na sociedade contemporânea. No 
entanto, a iniciativa desagradou os grandes empresários da mídia e 
criou tensões internacionais. Os Estados Unidos e o Reino Unido 
abandonaram a entidade. Houve cerceamento das ideias e apenas 
uma edição foi lançada (RAMOS, 2005, p. 246).

Entre outras iniciativas que seguiam a linha de crítica ao modelo 
desenvolvimentista de comunicação, pode-se destacar na América 
Latina o Centro Internacional de Estudos Superiores em Periodismo 

para a América Latina (CIESPAL), criado a partir de um convênio 
da UNESCO com o Governo do Equador, em 1950, com o objetivo 
de melhorar a formação docente no ensino de jornalismo. 

Apesar de algumas entidades e organizações manifestarem 
preocupação com os direitos à comunicação, a distribuição desigual 
dos meios de comunicação e a invasão cultural, os movimentos que 
tratavam dos direitos à comunicação e à informação tiveram pouca 
visibilidade e impacto entre os anos 70 e 80. A América Latina vivia 
um período de repressão às liberdades, com os vários governos militares 
ditatoriais pelo continente. No Brasil, “a lógica da implantação de um 
moderno sistema de comunicação obedecia a interesses econômicos, 
políticos, ideológicos e militares” (MOMESSO, 2007, p. 9).

Nos anos 2000, outras iniciativas ganham destaque ao tratarem 
a comunicação como direito humano, como a Campanha Cris – 
Communication Rights in the Information Society, lançada em 2001. 
Além disso, o Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social 
– e o Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações são 
organizações importantes no cenário nacional.

A Campanha Cris constitui-se num movimento liderado por 
organizações não governamentais do campo da comunicação e dos 
direitos humanos, de diversos países, organizada com a finalidade 
de discutir a democratização das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) e promover um fórum mundial alternativo ao 
da Cúpula convocada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
denominada World Summit on the Information Society (WSIS) 
(PERUZZO, 2005, p. 23-24)

A Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, apoiada pela 
ONU, é conduzida pela União Internacional de Telecomunicações, 
sendo atualmente a hegemonia empresarial a orientadora da discussão 
(RAMOS, 2007).

O assunto também vem sendo discutido em diversos encontros do 
Fórum Social Mundial e se transformou na Campanha Continental 
pelo Direito à Comunicação, articulada por redes que buscam 
incorporar o tema nas agendas nacionais. Outros debates, especialmente 
os ligados aos movimentos sociais, trazem novos elementos para 
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conceber a comunicação como o acesso ao poder de comunicar, 
como o movimento de rádios livres e comunitárias.

As vinculações políticas, sociais, econômicas e culturais no processo 
histórico dos meios de comunicação no Brasil e sua participação 
na organização da sociedade possibilitaram redefinições do papel 
da mídia ao longo do tempo, e influenciaram a compreensão dos 
direitos. A discussão do direito à comunicação no Brasil busca pôr 
em pauta – e, quem sabe, solucionar – os problemas que afetam o 
espaço midiático brasileiro, caracterizado pela concentração de meios 
de comunicação por poucos proprietários e pela barganha política na 
emissão e renovação de concessões. 

A compreensão do direito à comunicação como acesso ao poder 
de comunicar renova as concepções teóricas que tradicionalmente 
enfocavam a dimensão do direito ao acesso à informação, segundo 
Peruzzo (2005). O direito à comunicação ganhou destaque na 
discussão dos direitos humanos por tratar de questões que envolvem 
a participação ativa de cidadãos no processo de democratização dos 
meios de comunicação.

As liberdades de informação e de expressão postas em questão 
na atualidade não dizem respeito apenas ao acesso da pessoa à 
informação como receptor, ao acesso à informação de qualidade 
irrefutável, nem apenas no direito de expressar-se por ‘quaisquer 
meios’ – o que soa vago –, mas de assegurar o direito de acesso do 
cidadão e de suas organizações coletivas aos meios de comunicação 
social na condição de emissores – produtores e difusores – de 
conteúdos. Trata-se, pois, de democratizar o poder de comunicar. 
(PERUZZO, 2005, p. 28)

A informação como direito
Três etapas históricas sobre a compreensão de informação são 

apontadas por Camacho Azurduy (2007), baseadas na identificação 
de Desantes (1990). Antes dessas etapas, a informação era controlada 
pelo Estado (ideia de poder). 

1) Etapa empresarialista (ideia de ter) - concebida no liberalismo 
burguês, garantia liberdade a empresas de meios de comunicação 
e empresários que as constituíam.

2) Etapa profissionalista (ideia de ser) – liberdade do jornalista, 
que se coloca a serviço de uma informação, em uma empresa.

3) Etapa universalista (ideia de vir a ser) –  concepção atual, 
de informação pertence ao público, embora nem sempre 
reconhecida assim por setores de poder político e econômico, 
por ferir seus interesses. Ela se origina na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (1948).

A última etapa acrescentou aos direitos históricos dos primeiros 
protagonistas os deveres: “para o Estado, as organizações informativas 
e os jornalistas, a informação — mais que um direito — é um dever: 
o dever oficial ou profissional de informar para satisfazer o direito 
à informação do público”. (SORIA, 1991, p. 28 apud CAMACHO 
AZURDUY, 2007, p. 69).

Entre os marcos históricos do direito à informação, pode-se destacar, 
além da já citada Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 
1948), a contribuição da Igreja Católica ao denominá-lo concretamente.

A diferença e a complementaridade entre o direito à informação 
e o direito de ser informado são apresentadas na encíclica Pacem in 
Terris, de abril de 1963, escrita sob o pontificado de João XXIII. O 
documento estabelece que todo ser humano tem direito à liberdade 
na pesquisa da verdade e também à informação verdadeira sobre os 
acontecimentos públicos (FONSECA, 1999).

O decreto Inter Mirifica, sobre os meios de comunicação social, 
de dezembro de 1963, escrito durante o pontificado de Paulo IV, 
destacava aspectos individuais e sociais desse direito. A Igreja Católica 
considerava a informação necessária para o intercâmbio público de 
noticias e conhecimento amplo aos homens para que pudessem 
contribuir para o bem comum. 

Um posicionamento da UNESCO que também enfoca o direito 
a ser informado é a Declaração sobre os Princípios Fundamentais 
Relativos à Contribuição dos Meios de Comunicação de Massas ao 
Fortalecimento da Paz e a Comprensão Internacional, à Promoção 
dos Direitos Humanos e à Luta Contra o Racismo, o Apartheid e a 
Incitação à Guerra. Proclamada em novembro de 1978, na vigésima 
reunião da Conferência Geral da Unesco, a declaração aponta que, 
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frente às violações dos direitos humanos, com base no respeito e 
no exercício da liberdade de impressão, expressão, informação e 
opinião, “se deve garantir o acesso público à informação mediante a 
diversidade de fontes, meios e enfoques, permitindo que cada pessoa 
verifique a exatidão dos fatos e funde objetivamente sua opinião 
sobre os acontecimentos” (CAMACHO AZURDUY, 2007, p. 74).  
Atualmente, a compreensão do direito à informação como princípio 
da transparência e da publicidade ganha força, relacionando-se 
especialmente às instituições e serviços públicos (FONSECA, 1999).

A criação da Lei do Acesso à Informação no Brasil (Lei 
nº12.527/2011), em vigor desde maio de 2012, cabendo especialmente 
ao âmbito estatal e público, não compromete economias de mercado, 
mas pode interferir em práticas políticas seculares de mau uso de 
dinheiro público e corrupção, por exemplo, o que pode afetar as 
condições de aplicabilidade do direito. A adaptação às exigências da 
lei certamente será gradual, mas, a médio e longo prazo, pretende-se 
criar uma “cultura da transparência”.

O cumprimento de uma normatização estabelecida por lei 
para a disponibilização de informações públicas por instituições 
governamentais e de interesse público também visa garantir espaços 
de maior visibilidade e comunicação para os cidadãos. Mas, se de um 
lado a lei garante ao cidadão a possibilidade de acesso a informações 
de seu interesse e canais de diálogo com as entidades, por outro, não 
necessariamente garante a participação de interlocutores na avaliação 
ou construção de políticas públicas. 

Na saúde, especificamente, destaca-se o direito dos pacientes ao 
acesso à informação. Garantido e regulamentado pelo Ministério da 
Saúde e por códigos de ética profissional, ele pode gerar punição 
caso não haja esclarecimentos sobre a situação de saúde, tratamentos 
sugeridos e oferta de serviços (DYTZ, 2004).

Direito à comunicação e informação na saúde
Um caminho promissor na efetivação dos direitos sociais está no 

“reconhecimento do diálogo como estratégia privilegiada de resolução 
de conflitos e ampliação dos direitos” (ASENSI, 2011, p.83-84). Para 
isso, a criação de espaços públicos de participação nos serviços de 

saúde e instituições jurídicas, nos quais diferentes vozes alcancem um 
consenso pelo diálogo, deve ser estimulada. O processo democrático 
e participativo que busca justiça nas ações cotidianas com base 
no diálogo entre atores sociais é chamado por Asensi (2011) de 
“integralidade em movimento”. 

A noção de integralidade é considerada um elemento constitutivo do 
direito à saúde, e deve ser compreendida, para além de sua definição 
legal como princípio do Sistema Único de Saúde, “como uma ação 
social que resulta da interação democrática entre atores no cotidiano 
de suas práticas na oferta do cuidado de saúde, nos diferentes âmbitos 
de atenção do sistema” (MACHADO, 2011, p. 98).

Entre os vários sentidos de integralidade em saúde, a possibilidade 
de efetivação dos direitos à saúde, comunicação e informação se 
conjuga quando ela é “concebida como concepções renovadoras de 
sentidos, significados e vozes de sujeitos, identidades e lutas numa 
dada sociedade e num determinado momento histórico” (PINHEIRO; 
MARTINS, 2009, p. 23).

[...] a busca pelo direito à saúde não se restringe apenas à garantia 
dos direitos assegurados, mas também, e principalmente, como a 
possibilidade de construção de novos direitos, tendo em vista a 
complexidade e a diversidade das demandas por saúde apresentadas 
por diferentes segmentos da população pelo país. (MACHADO, 
2011. p. 98).

Nas Conferências Nacionais de Saúde
A saúde como um direito e a proposta de construção de um sistema 

de saúde universal surgem nos discursos da histórica 8a Conferência 
Nacional de Saúde (CNS), em 1986. Entre os novos paradigmas 
trazidos pelo movimento político que articulava a participação de 
diferentes segmentos, a comunicação e a informação foram consideradas 
mecanismos para a garantia dos direitos humanos. Dessa forma, 
entende-se que o direito à saúde passa pela comunicação, linguagem, 
compreensão e construção de sentidos para a realidade vivida. 

Na 8a CNS, uma primeira formulação já indicava educação, 
comunicação e informação como pré-requisitos da cidadania e do 
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direito à saúde, abrindo espaços para outras articulações, tanto do 
ponto de vista da necessidade de maior integração entre as políticas 
sociais, como de uma participação mais efetiva dos cidadãos em sua 
formulação e implantação. (CARDOSO, 2000, p. 7)

A comunicação e a informação foram discutidas, durante a 9a 
Conferência Nacional de Saúde (1992), sob a ótica da democratização 
das instituições públicas e da participação popular, no tema do controle 
social. Os conselhos de saúde reivindicavam acesso a informações 
mais abrangentes e aprofundadas sobre as realidades locais, além de 
propor a criação, tanto de informativos sobre seu funcionamento, 
quanto de centrais de atendimento ao usuário.  

Realizada em 1996, a 10a CNS apoia a democratização dos 
meios de comunicação e aponta a necessidade de criação de fóruns 
permanentes e articulações com entidades para defesa da cidadania, 
além da criação de ouvidorias, serviços disque-denúncia e estratégias 
para divulgar ações e direitos constitucionais. (CARDOSO, 2000)

Houve maior destaque do campo nas 11a e 12a conferências, 
bem como melhores articulação e qualidade das propostas, que 
ressaltaram a importância das ações de comunicação e informação 
para ampliar a participação e o controle social. “Comunicação e 
Informação em Saúde” foi um dos eixos temáticos da 12a CNS, 
realizada em 2003, quando a discussão e as proposições incluíram 
as áreas da informação e informática, educação, e educação popular 
em saúde (OLIVEIRA, 2004).

Apesar dessas formulações, existe um paradoxo entre as propostas 
de comunicação dos fóruns democráticos e a comunicação institucional 
no SUS. Enquanto seus princípios apontam a descentralização, boa 
parte do Ministério da Saúde e das secretarias municipais e estaduais 
centraliza decisões e produção comunicacional. 

As ações institucionais são fortemente influenciadas por modelos 
de campanhas produzidas de forma centralizada pelo Ministério da 
Saúde e agências de publicidade contratadas, com materiais distribuídos 
verticalmente para estados/ municípios. As concepções e práticas de 
comunicação no cotidiano são predominantemente transferenciais, 
com o objetivo de disseminar informações à população sobre os 

procedimentos a serem adotados. A ação prioritária é a produção de 
materiais informativos, mas não há uma preocupação evidente com a 
realidade e os contextos de vida da população a que eles se destinam 
(ARAÚJO et al, 2008, p.11 e 12).

A possibilidade de acesso a informações sobre as realidades 
locais existe, seja por sistemas de informação de base nacional ou 
publicações técnicas. Ainda que as organizações públicas de saúde 
atuem com a perspectiva do direito ao acesso à informação, o 
manejo e a compreensão desses dados são bastante complexos para 
a população em geral.

A criação de serviços de atendimento ao cidadão, ouvidoria e 
disque-denúncia, necessários após a promulgação da Lei de Acesso à 
Informação, passam a garantir o funcionamento de instrumentos de 
interlocução com a população, existentes também na comunicação 
via correio eletrônico e redes sociais. Vale ressaltar, no entanto, que 
a criação desses canais pode e deve melhorar o acesso à informação, 
mas não necessariamente garantem para o cidadão o direito ao 
poder de comunicar.

Muito ainda se possa avançar em termos de participação popular 
e controle social visando à democratização das instituições públicas. 
Mesmo assim, as diretrizes do SUS, em contradição com as práticas 
hegemônicas de comunicação e informação, ajudam a promover a 
descentralização das ações e serviços com propostas transversais e 
regionalizadas; a criação de espaços e instâncias que incentivam a 
participação da sociedade (como os conselhos e conferências de saúde 
em nível nacional, estadual, municipal e local); e a formulação de 
discussões e propostas sobre comunicação e informação no âmbito 
do direito à comunicação democrática e participativa. 

Cidadania e democracia 
O sentido da cidadania foi definido como o reconhecimento do 

direito a ter direitos por Theodor H. Marshall, pioneiro a estudar 
o assunto histórica e conceitualmente. Essa noção pressupõe um 
movimento que permite a incorporação de novos direitos e deveres 
conforme possibilidades e constrangimentos de determinados contextos 
sociais (RUBIM, 2003, p. 108).
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A cidadania não é um direito natural, mas um fenômeno histórico 
que varia conforme sociedades e culturas, sendo um constructo moral, 
político e jurídico (MARTINS, 2009). Na esfera moral, ela aponta 
os valores básicos da igualdade e da liberdade e busca privilegiar a 
vontade coletiva. No plano jurídico, o conceito se fortalece quando 
ganha estatuto legal ou constitucional. Em uma concepção igualitária, 
a atuação do Estado garante a vigência dos direitos sociais, mas, 
como consequência, promove a juridicização das relações políticas.

Na esfera política, compreender a ambiguidade na noção de 
cidadania é necessário para superar as tensões que aparecem entre valores 
coletivos e singulares. Há uma permanente tensão entre dimensões que 
coexistem, como polarização entre indivíduo e sociedade, particular e 
universal. Para Martins (2009), esses dilemas podem ser equacionados 
nas esferas públicas que valorizam o “mundo comum”.

Situando a reflexão no campo da saúde e trazendo-a para os 
objetivos deste trabalho, uma questão se coloca: como a participação 
em esferas públicas pode garantir a construção de políticas públicas 
mais representativas dos diferentes interesses e necessidades das pessoas 
que vivenciam essas práticas no cotidiano?

No caso das políticas públicas de saúde, pode-se cogitar “a 
experimentação das estratégias de cogestão pública em um processo 
articulado de democracia representativa e participação direta”, segundo 
Fleury (1997, p. 39), como uma alternativa de participação no poder 
político, na disfuncionalidade do sistema representativo. O poder e 
a extensão da cidadania dependem dos regimes representativos e dos 
mecanismos de participação em uma sociedade, pois vinculam-se à 
dinâmica democrática: “o que está em questão é a democracia que 
almejamos, já que a forma como definimos a cidadania projeta o 
tipo de comunidade política que queremos” (FLEURY, 1997, p. 39)

Refletir sobre os direitos de cidadania a partir da diversidade 
cultural é a proposta de Martins (2009), ao trazer a tese de cidadania 
diferenciada de Kymlika (2002). Como o conceito se constrói 
influenciado pelas condições existentes em diferentes culturas, a adoção 
de uma perspectiva multicultural é pertinente para a construção de 
cidadania em uma região de fronteira.

Considerações finais
Este trabalho propõe a reflexão sobre o direito à comunicação 

e à informação, considerados manifestações do direito à saúde. Na 
perspectiva do sistema de saúde brasileiro e de sua construção histórica, 
baseada nos princípios de universalidade, equidade e integralidade e 
nas diretrizes de participação e descentralização da gestão, a noção 
de direito precisa ser mais ampla do que a garantia de acesso para a 
população, seja aos serviços de saúde ou a informações. 

Na elaboração e na implementação das políticas públicas de saúde, 
deve-se considerar a informação e a comunicação, não só como insumos 
e instrumentos pontuais, mas como processos que podem promover 
a cidadania ao potencializar espaços de diálogo e a participação. 

É interessante pensar os conceitos de acesso e participação na 
perspectiva dos direitos à informação e à comunicação e propor 
metodologias que possibilitem as pessoas serem ouvidas e respeitadas 
em suas diferenças sociais, culturais, regionais, de gênero. Existe 
uma multiplicidade de vozes entre usuários, profissionais de saúde, 
profissionais de comunicação e informação, gestores e população em 
geral, a qual representa interesses e necessidades diferenciadas, e que 
poderia ganhar visibilidade na construção de condutas e estratégias 
de saúde.
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