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Entre Tantos: sobre as práticas dos 
agentes comunitários de saúde no en-

frentamento das violências 1

        
Maria Teresa Nobre

Os discursos e as práticas dos agentes sociais, enuncia-
dos e protagonizados em instituições e espaços organizacio-
nais - que se constituem como espaços de sujeição, controle 
e disciplina -, confrontam-se geralmente com duas possibi-
lidades: operando a reprodução automatizada de práticas 
instituídas por meio da falta de criticidade, naturalização de 
modos cristalizados de funcionamento organizacional e pela 
própria condição da sua institucionalização, e também, po-
dendo desencadear a ruptura desses padrões, engendrando 
processos de produção de outros valores, crenças e práticas 
sociais, que se expressam como práticas de resistência. 

Este texto pretende discutir o espaço entre essas polari-
dades: práticas que se encontram entre a dimensão institu-
ída das políticas públicas e a potência instituinte2 de outras 
práticas nesse campo, que se configuram como possibilida-
des de fazer a diferença. Nele, pretendo discutir essas (im)
possibilidades, tendo como foco as práticas dos Agentes 
Comunitários do Programa Saúde da Família, no enfrenta-
mento das violências cotidianas com as quais estes e outros 
profissionais da rede de saúde são confrontados no seu ofício 
diário.
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ENTRE SEGuRANçA E SAúdE púBLICA: pERCuRSOS E pERCALçOS dE 
TRAjETóRIAS dE pESquISA-INTERvENçãO 3 

Durante os anos de trabalho na área da segurança pública 
e, em especial, na Delegacia da Mulher de Aracaju, ouvi lon-
gas narrativas de mulheres e de agentes policiais, nos quais 
imagens de corpos gravemente feridos e profundo sofrimento 
psíquico pautavam os discursos. Embora as políticas de saúde 
não tenham se tornado objeto do meu trabalho, naquele mo-
mento, por muitas vezes o tema atravessou minhas reflexões. 
As mulheres narravam, com frequência que, antes de chegar 
a uma delegacia para registrar queixa policial, haviam expe-
rimentado muitas táticas de enfrentamento, buscando ajuda 
junto a parentes, a amigos, a outras pessoas e instituições, 
sendo os serviços de saúde, em geral, os primeiros órgãos pú-
blicos procurados. 

No campo dos estudos feministas, inúmeras pesquisas têm 
mostrado a relação entre violência e saúde, apontando, de um 
lado, um conjunto de sintomas que revelam adoecimento e, 
de outro, os pontos da rede de saúde pública mais acionados 
pelas mulheres nessas situações: as emergências e urgências, 
os serviços médicos ambulatoriais e os serviços de referên-
cia especializados, sobretudo nos casos de violência sexual. 
Assim, a rota principal das mulheres e, também, de outras 
pessoas que sofrem espancamento, esfaqueamentos, tiros, es-
tupros e lesões físicas e psíquicas é a rede de saúde pública, 
embora, frequentemente, as queixas apareçam sob forma de 
sintomas físicos e psíquicos diversos, não revelados nem iden-
tificados como tal. 

Instigada por essas questões, com as quais me deparava 
constantemente no contato com as histórias de mulheres e 
policiais nas Delegacias da Mulher, comecei, em 2006, a inves-
tigar esse novo campo. A minha intenção inicial era realizar 
um mapeamento do atendimento prestado às mulheres, na 
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rede de saúde pública, que pudesse subsidiar a abertura de 
um campo de Estágio em Psicologia Institucional para alu-
nos do Curso de Psicologia da UFS. O trabalho consistia em 
conhecer Unidades Básicas de Saúde, centros de referências, 
serviços hospitalares e ambulatoriais, problematizando o tipo 
de atendimento realizado, as práticas institucionais e aspec-
tos ligados à formação dos profissionais, na perspectiva de 
construção de um campo de análise que abrisse espaço para a 
produção de um campo de intervenção na área.  

A inserção no trabalho de campo dos seis alunos que se 
interessaram pela proposta foi viabilizada inicialmente por 
uma capacitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, 
determinada pelo Ministério Público, à qual todos os profis-
sionais da rede da atenção básica foram submetidos. Além 
de sensibilizar os profissionais a se implicarem com o proble-
ma, encaminhando ao Conselho Tutelar os casos de crianças 
e adolescentes e realizando um “trabalho de conscientização” 
junto às mulheres para que denunciassem o agressor à polí-
cia, a capacitação tinha dois objetivos técnico-estratégicos: 
orientar os profissionais acerca da notificação compulsória 
dos casos de violência doméstica, que chegassem aos serviços 
de saúde, e capacitar médicos e enfermeiros a identificar si-
nais e sintomas nos casos omitidos pelas vítimas. 

Esse primeiro contato com o campo me deu a impressão de 
que, não obstante às minhas intenções de começar um traba-
lho novo, eu não havia saído do campo da segurança pública. 
Havia uma imposição do Ministério Público, executada com-
pulsoriamente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que 
deveria apresentar resultados da mudança de comportamen-
to do sistema, após algum tempo, embora ainda não houvesse 
quadros capacitados para realizar a tarefa. Num hiato entre 
quem falava e quem ouvia, estavam os profissionais dividi-
dos: havia os que participavam, os que silenciavam e os que 
não concordavam; todos, porém, questionavam “o suporte que 
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a SMS daria a cada um deles, para resolver casos concertos”. Al-
guns temiam a perda de confiança das pessoas que relatavam 
casos, mas não queriam que medidas judiciais fossem adota-
das; todos temiam possíveis retaliações dos agressores e mui-
tos achavam que não lhes competia o envolvimento com essas 
questões, afinal, “as pessoas devem decidir qual rumo desejam 
dar às suas vidas, o que implica a permanência na situação em 
que se encontram, sem nenhuma interferência do poder público”. 

Por outro lado, a demanda dos profissionais era de aprovei-
tar o espaço de discussão que havia sido criado para falar so-
bre a violência institucional da qual se sentiam vítimas, seja 
decorrente das condições de trabalho e da ausência de espaços 
no qual pudessem ser ouvidos, seja em virtude das “inúmeras 
agressões dos usuários contra eles e contra o patrimônio públi-
co”, decorrentes das condições de atendimento recebido. As-
sim, não obstante a urgência da primeira questão – que ali se 
apresentava como prática de resistência dos trabalhadores – a 
segunda produzia uma total inversão de sentido, que trans-
formava os usuários em algozes dos profissionais. 

De qualquer modo, podia-se perceber a fragilidade da 
proposta de uma capacitação de poucos dias, voltada à pro-
dução de modos diferenciados de operar esse tipo de assis-
tência. Essas primeiras impressões foram confirmadas pelas 
visitas que fizemos a algumas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), nas quais estavam lotados profissionais que havíamos 
identificado na capacitação como “mais incomodados com o 
problema”.  Ao final dessa primeira ‘garimpagem’ no cam-
po, constatamos que, excetuando-se um serviço de referência 
para o atendimento às vítimas de violência sexual, nada mais 
havia na rede de saúde pública do município de Aracaju, de 
modo estruturado, nesse campo. Entrando em contato com 
esse centro de referência, realizamos entrevistas com os pro-
fissionais da equipe e observações da rotina organizacional, 
com registro em diário de campo, além da consulta a todos os 
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prontuários médicos das mulheres que haviam sido atendidas 
durante os dois primeiros anos de funcionamento do serviço. 

Esse acervo de dados nos mostrava que havia uma equi-
pe tecnicamente preparada para o atendimento às crianças 
e adolescentes, mas, em relação às mulheres, o trabalho era 
incipiente. O principal motivo era que elas, em geral, com-
pareciam em busca dos procedimentos de urgência, quando 
sofriam estupro, mas nunca retornavam, para consulta mé-
dica ou para acompanhamento psicológico. Quando o estu-
pro havia resultado em gravidez e a mulher havia decidido 
levá-la a termo, às vezes, voltava para o acompanhamento 
pré-natal. A maioria dos casos era encaminhada pela Polícia 
ou pela Justiça, o que revelava uma demanda institucional 
que não tinha necessariamente relação direta com problemas 
de saúde, mas servia de amparo às ações desses órgãos, que 
exigiam laudos médicos e psicológicos como peça dos proces-
sos judiciais. 

Por outro lado, a ausência de encaminhamentos pela pró-
pria rede de saúde revelava um sistema frágil de referência e 
contrarreferência e pouca vinculação do serviço especializado 
com a rede de atenção básica, nas quais as mulheres poderiam 
ser mais bem assistidas, devido aos seus vínculos comunitá-
rios; não havia um trabalho de equipe capaz de promover um 
acolhimento às demandas das mulheres, de modo que a prá-
tica do encaminhamento de um especialista para outro era o 
que caracterizava o fluxo interno do trabalho. Isso se dava 
marcadamente em relação ao psicólogo, colocado no lugar do 
“profissional da escuta”. Entretanto, pelo fato de precisar re-
petir os mesmos relatos, que evocavam dor e faziam reviver 
sofrimentos profundos, pelo desapontamento causado pelo 
encaminhamento de um profissional para outro, quando um 
vínculo anterior já havia sido construído e, sobretudo, por 
não desejarem enunciar mais uma vez, “um sofrimento que 
desejam esquecer”, a maioria das mulheres não recorria ao ser-
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viço de psicologia disponível na rede, ainda que existisse esse 
profissional no mesmo estabelecimento que realizou os proce-
dimentos médicos. 

Enfim, o serviço se caracterizava prioritariamente por um 
modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta, na 
qual a ênfase era dada ao tratamento medicamentoso de sin-
tomas e lesões, à prevenção dos agravos, tais como as doen-
ças sexualmente transmissíveis e à gravidez indesejada. Não 
obstante a importância do atendimento de urgência e da ab-
negação dos profissionais, esse modelo acabava favorecendo 
o exercício de práticas que incidem sobre um corpo passivo 
(o corpo do paciente), vitimizado, a partir de uma concepção 
de assistência que tem como centralidade mais a categoria da 
doença (ou neste caso específico, por se tratar de violências, 
do desvio) do que a produção da saúde. 

No início de 2007, esse serviço de referência sofreu impac-
tos decorrentes da mudança no cenário político-partidário 
no estado de Sergipe que teve, como consequência imediata, 
uma reconfiguração da equipe e do desenho organizacional 
vigente. Essas mudanças, ao menos num primeiro momento, 
agravaram os problemas institucionais, uma vez que provo-
caram uma desarticulação do trabalho, acentuando ainda 
mais a perda de vínculos com as usuárias. Deste modo, na 
nova conjuntura política, tornou-se inviável a abertura de 
um campo de estágio, nesse serviço de saúde.  

Algumas questões, entretanto, permaneciam ressoando: 
em que medida a produção de uma imagem das pessoas como 
“vítimas”, frequentemente enunciada nos discursos dos pro-
fissionais de saúde e evidenciada nas suas práticas, contribui 
para um atendimento assistencialista que, ao invés de for-
talecer as resistências das pessoas, do ponto de vista físico, 
psíquico, social e político, as fragiliza mais ainda? O que há 
por trás de um atendimento tecnicamente satisfatório, em 
termos de reprodução de valores historicamente cristalizados 
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e dos modos de operar a relação poder-saber? De que clínica 
e de que saúde se fala quando se trata de um atendimento de 
“referência”? Qual a noção de público que acompanha uma 
possível articulação entre clínica, saúde, políticas públicas, 
práticas profissionais? Que sentido de social pode sustentar 
uma clínica política das relações institucionais capaz de pen-
sar a violência como problema político, ainda que ela ocorra 
na intimidade das relações afetivas e familiares? 

Diante da pouca visibilidade do problema na rede de aten-
ção básica, e das dificuldades do atendimento às mulheres em 
situação de violência sexual, na rede especializada, eviden-
ciada nas pesquisas realizadas, começamos a pensar no lugar 
do Programa de Saúde da Família (PSF) e nas práticas dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) frente a essa proble-
mática.  

Tendo como campo de ação o trabalho no território, os 
ACS, vinculados às equipes do PSF, são os profissionais da 
rede de saúde pública que constroem vínculos mais perma-
nentes com os usuários, em consequência de contatos mais 
frequentes e de uma relação mais continuada no tempo, favo-
recidos pelo fato de serem, em geral, moradores das comuni-
dades onde trabalham. Além disso, o desenvolvimento de um 
trabalho domiciliar permite o conhecimento, compreensão e 
enfrentamento dos problemas vivenciados pelas famílias e pe-
las pessoas numa comunidade, a partir do estabelecimento de 
laços de confiança entre usuários-profissionais, que deveriam 
favorecer a construção de projetos terapêuticos singulares no 
campo da atenção básica e da saúde mental, sobretudo rela-
cionados a enfermidades que possuem fortes determinantes 
afetivos e socioculturais. 

Com base nessa premissa, a questão de partida, que nor-
teou a nova pesquisa, foi: em que medida programas menos 
verticalizados, com práticas de cuidado centradas no territó-
rio, tais como os desenvolvidos pelas equipes dos PSFs e em 
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especial pelos ACS, podem contribuir para o estabelecimento 
de outras formas de atenção e cuidado no enfrentamento de 
problemas que, mesmo nomeadas epidemiologicamente como 
questão de saúde pública, não são endereçados pelos usuá-
rios aos serviços de saúde, a menos que tragam consequências 
graves ou muito graves do ponto de vista físico ou psíquico? 
Como os ACS, ocupando um lugar híbrido, entre serem mo-
radores da comunidade e funcionários de uma organização 
sanitária transitam nesse espaço de instabilidades e (im)pos-
sibilidades entre uma cultura institucional que norteia suas 
práticas e as culturas locais que compartilham com as comu-
nidades onde vivem? 

ENTRE O púBLICO E O COmuNITÁRIO

 
Espaços públicos não são espaços físicos ou necessaria-

mente institucionalizados, nem estatais, em si mesmos. São 
espaços simbólicos, campos produzidos, locus de confronto e 
embates de interesses que se tematizam em torno de questões 
específicas, apresentadas e discutidas nas suas divergências, e 
nas quais se pode viabilizar tomadas de decisão. É o lugar da 
fala social compartilhada, que se publiciza como problemáti-
ca ético-sociopolítica (HABERMAS, 1997). Trata-se, portan-
to, de uma dimensão construída, que não coincide necessaria-
mente com nenhuma das esferas acima mencionadas (lugares 
físicos, dimensões institucionais ou com o Estado), embora 
possa ser atravessada por elas. Ao mesmo tempo em que pro-
move a interlocução entre Estado e sociedade, a tematização 
de questões, postas por setores da sociedade, por grupos e co-
munidades no espaço público, permite a organização e for-
talecimento de atores da sociedade civil (DAGNINO, 2002), 
pela explicitação de consensos e dissensos. Tal tematização, 
aprofundada no debate público, pode produzir novas ideias 
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e propostas com possibilidades, entre outras, de caminhar no 
sentido de exigir mudanças nas políticas do Estado, em parti-
cular nas políticas públicas.        

Políticas públicas podem ser entendidas como ações de-
senvolvidas pela máquina do Estado (programas, projetos, 
regulamentações, leis e normas, princípios e diretrizes) para 
administrar diferentes interesses sociais. São, portanto, ações 
que se pretendem afirmativas, no sentido de oferecer respos-
tas às necessidades e demandas de alguns setores da socie-
dade, resultado das lutas sociais e que paradoxalmente ga-
rantem a manutenção do próprio capitalismo, sem as quais 
ele implodiria. (FALEIROS, 1982). Implantadas sempre sob 
pressão dos movimentos sociais ou de outros segmentos, a sua 
implementação guarda invariavelmente uma distância entre 
o projeto original e o que é de fato instituído, constituindo-se, 
assim, em um campo de embates, disputas e negociações, no 
qual os chamados grupos vulneráveis, pessoas em situação de 
risco e agentes institucionais – usuários, gestores e trabalha-
dores – comparecem, em posições desiguais, em função dos 
diferentes lugares que ocupam, das suas implicações e interes-
ses e das relações de poder que se produzem no cenário desses 
confrontos.  

A política de saúde pública em atual vigência no Brasil é 
resultado de dois grandes movimentos sociais: o movimento 
sanitário e o movimento da luta antimanicomial. 

O primeiro, em plena ditadura militar, questionava as ações 
governamentais na sua tarefa de garantir o direito à saúde da 
população por meio da medicina sanitária, nos moldes campa-
nhistas, nos quais a presença de um Estado autoritário, inter-
vencionista e higienista era evidente por um lado, e a assistên-
cia restrita à saúde da população vinculada à previdência do 
contribuinte trabalhador, por outro: herança da era Vargas. As 
mudanças e transformações vistas como necessárias pelo Mo-
vimento da Reforma Sanitária, não abarcava apenas o sistema 
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de saúde, mas as condições de vida da população. Entendendo 
a saúde como um conjunto de fatores, nos quais se conjugam 
imagens e práticas corporais, sociais, políticas e comunitárias, 
a constituição do campo da saúde coletiva no Brasil, a par-
tir do ideário dos sanitaristas, se configurou, historicamente, 
como um espaço interdisciplinar de produção de saberes e prá-
ticas, voltados ao cuidado com a vida e a saúde, concepção que 
extrapola a cura de doenças, apontando para a compreensão 
da saúde como possibilidade de inventar novas normas, modos 
de viver e a saúde pública não como política restrita do Minis-
tério da Saúde, mas como uma função permanente do Estado, 
que abarca várias esferas societárias. 

Formado por uma multiplicidade de atores, o movimento sa-
nitário elaborou o desenho de uma política que, posteriormente, 
originou os princípios, as diretrizes e o modelo operacional do 
SUS. Grande parte dos seus ativistas era profissional da área da 
saúde, pesquisadores, docentes ou estudantes, que tiveram um 
papel importante, não somente na elaboração de um projeto po-
lítico do que seria o SUS, como também na articulação de um 
“bloco sanitário” com setores populares, sindicais, associações 
de bairros, comunidades rurais, partidos políticos e com o poder 
executivo. Alguns integrantes, baseados em conceitos de medi-
cina comunitária, educação popular e atenção primária à saúde, 
priorizaram intervenções locais, implantando projetos de parti-
cipação comunitária, que posteriormente gerou a diretriz de ges-
tão participativa com controle social do governo pela sociedade 
civil, prevista no projeto do SUS. (CAMPOS, 2007a). O processo 
culminou na realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
em 1986, marco das conquistas posteriores que desaguaram na 
construção do Sistema Único de Saúde. Reunindo mais de qua-
tro mil pessoas, suas deliberações geraram a primeira emenda 
constitucional nascida do movimento social. 

O segundo movimento social, que constrói esse cenário, co-
meça a se estampar no Brasil no fim da ditadura questionando 
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a própria concepção de doença mental, a reclusão do louco e, 
sobretudo, a relação de poder entre aqueles que detêm o saber e 
os que podem dizer a verdade sobre a loucura e sobre o louco. A 
luta antimanicomial e seus embates com as práticas de uma psi-
quiatria, que mais do que disciplina científica se mostrava como 
campo estratégico de forças do poder/saber médico, questionava 
a infantilização, a dependência do louco e a aliança histórica que 
a loucura estabelece entre a criminalidade, a moral e a periculo-
sidade, expressa em medidas disciplinares, medicalizando, pato-
logizando e normalizando o desvio, a transgressão, a diferença. 
As imensas contradições de um sistema que se pretendia/dizia 
curativo, mas que produzia, pela segregação completa dos in-
ternos e de relações de dominação totalitária, a apatia crônica, 
a morte lenta, o silenciamento da existência e a imobilidade das 
resistências - que só encontravam expressão pela agressão dos 
loucos contra si próprios, contra as outras pessoas e contra o pa-
trimônio material dos asilos -  apontavam o inevitável fim dos 
manicômios e a criação de uma rede de serviços substitutivos em 
espaço aberto. 

O projeto, que também teve vários protagonistas, apresen-
tava pela primeira vez, no Brasil, uma política específica para o 
campo da saúde mental, antes inexistente, salvo algumas ten-
dências e diretrizes, desde o período colonial até fim do século 
XX (BEZERRA JÚNIOR, RESENDE, 1987). Mas, apesar do 
caráter instituinte do movimento, algo de desencanto já se pres-
sentia quanto à sua institucionalização. Entre tantos motivos, 
pela patente contradição desse projeto, que falava enfaticamen-
te na ampliação de recursos humanos e econômicos a serem alo-
cados nos serviços substitutivos, num momento em que a polí-
tica do Estado Neoliberal, em franca ascensão, tendia ao estado 
mínimo, cada vez mais enxuto em relação aos investimentos na 
área social. Um “estado mínimo, desde que com repressão máxi-
ma”, como afirma Kant de Oliveira (2008), acabou produzindo 
uma multiplicidade de manicômios mentais, assim nomeados 
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por Peter Pál Pelbart (1990), como lógicas e práticas de confina-
mento e segregação, que cultivam a infantilização e dependência 
do louco, mesmo em serviços substitutivos ao hospital psiquiá-
trico, que se espalharam Brasil afora. 

O desenho do SUS, que temos hoje, é resultado, portan-
to, desses dois grandes movimentos que, não por acaso, se 
instituíram como reformas: a reforma sanitária e a reforma 
psiquiátrica. Resultado da luta e militância de muitos atores 
sociais, o SUS foi concebido no contexto histórico de demo-
cratização do país, alicerçado em princípios básicos e funda-
mentais, que podem ser resumidos na seguinte afirmação: 

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, ga-
rantida mediante políticas sociais e econômicas que visam 
à redução do risco de doenças e de agravos, e o acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação (BRASIL, 1990). 

A lógica do projeto inicial do SUS está pautada em três pi-
lares: a universalidade, a integralidade e a equidade da aten-
ção à saúde. Isso significa que todos os brasileiros devem ter 
direito (incluindo o amplo acesso) aos cuidados e aos recursos 
destinados pelo Estado à sua saúde, que essa atenção deve ser 
integral a todas as suas necessidades e que deve ser igualitá-
ria, respeitando mapas de risco, agravos, necessidades etc.. 
A lei brasileira 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida 
como a Lei Orgânica da Saúde, expressa a incorporação desse 
discurso, tanto da Constituição de 1988, como da Organiza-
ção Mundial de Saúde de 1990, ao definir como fatores de-
terminantes e condicionantes da saúde: alimentação, mora-
dia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, educação, 
transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais, etc.. 

A implantação do projeto encarava o desafio da construção 
de viabilidade de controle da sociedade sobre o Estado, prota-
gonizado particularmente pelo Movimento da Reforma Sanitá-
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ria. Mas, não obstante o viés fortemente político que originou 
o movimento, o slogan “saúde como dever do estado e direi-
to do cidadão” progressivamente se tornou palavra de ordem 
destituída de sentido, enunciada de modo autômato por gesto-
res, trabalhadores, usuários e políticos em campanha eleitoral, 
que já não questionam o que significam “direitos iguais”: ideia 
naturalizada a partir de uma concepção de homem universal, 
com direitos absolutos e inalienáveis, vistos assim, mesmo em 
um país que não resolveu suas desigualdades básicas. Nem 
tampouco o que quer dizer “dever do Estado”: ideia também 
naturalizada que desconsidera a tradição histórica consolidada 
no Brasil – elitista, assistencialista, privatista e patrimonial – 
que os serviços públicos e, portanto, as políticas públicas, são 
para os pobres, o que transforma, no imaginário social, aquilo 
que seria “dever para com todos” em “favor para os menos fa-
vorecidos” produzindo uma concepção de cidadania – ou uma 
“cidadania simbólica” (NEVES, 2001) –, que se confunde com 
tutela, benefícios e dependência e que, no concreto, destitui as 
pessoas da sua dignidade. 

Apesar dos inegáveis avanços, no que se refere ao modelo 
anterior de saúde pública existente no Brasil, vê-se, nesses 
mais de 20 anos de SUS, que a realidade prática é diversa 
daquilo que propõe a Constituição Brasileira e a legislação 
que regulamenta a implantação dos seus princípios. Mesmo 
os ganhos conquistados produziram, de acordo com Gastão 
Wagner de Souza Campos (2007a, p. 3), uma “síntese sanitá-
ria paradoxal”, na qual resultados positivos e negativos se so-
brepõem. Há uma persistência ou agravamento de problemas 
crônicos, ao lado de uma mudança positiva em importantes 
indicadores do estado de saúde, tais como: a elevação média 
da expectativa de vida ao nascer, queda significativa de mais 
de 60% na mortalidade infantil; diminuição na mortalidade 
por doenças infecciosas, no enfrentamento de epidemias e de 
doenças passíveis de prevenção por meio da cobertura vaci-
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nal; relativo controle da AIDS. Entretanto, há outros índices 
não favoráveis: a persistência de doenças infecto-parasitárias 
e doenças crônico-degenerativas; a elevação de índices de 
mortalidade decorrentes do mau atendimento, de acidentes 
de trabalho, das violências, dos acidentes no trânsito; ende-
mias relacionadas às desigualdades sociais, às disparidades 
regionais, à destruição da natureza e à exploração dos traba-
lhadores (CAMPOS, 2007a;  ROLLO, 2007). E, talvez, o dado 
mais grave e a maior contradição do SUS: 85% dos casos que 
chegam à rede de emergência nos hospitais de porta-aberta 
poderiam ser tratados pela atenção básica, se essa rede fun-
cionasse como planejada. 

Uma análise desse quadro, feita por Campos (2007a, 
2007b) e por outros sanitaristas, é que o SUS é um projeto 
não concluído, uma reforma incompleta que vem ocorrendo 
de maneira heterogênea e desigual, conforme características 
geopolíticas ou geo-culturais de cada região, num contexto 
histórico desfavorável, marcado pela crise global do sistema 
de bem-estar e do socialismo real e pela hegemonia de um 
capitalismo mundializado que, na prática, inviabiliza uma 
reforma de caráter social no País, tal como a idealizada pelo 
Movimento Sanitário. A legislação que aprovou o SUS e o 
próprio texto da Constituição de 1988, diz o autor, foi um 
árdua conquista que se deu num palco de negociações entre 
muitos interesses diversos, públicos e corporativistas. Grupos 
e setores organizados que defendiam interesses privados não 
se curvaram após a aprovação do texto constitucional, mas 
se articularam para apresentar uma resistência à implanta-
ção do SUS, deslocando sua oposição dos princípios e grandes 
diretrizes, para elementos pragmáticos. Essa estratégia lhes 
permitiu a inclusão numa rede “integral” de assistência, que 
garantiu a presença da assistência privada à saúde dentro do 
próprio SUS, na condição de prestação de serviços convenia-
dos, pautados nos valores capitalistas de mercado. 
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As concessões à corporação médica e a outros interesses 
privados de hospitais, clínicas e profissionais semiautônomos, 
produziram uma “combinação entre intervenção do Estado 
e expansão dos negócios para médicos, prestadores privados 
e empresários do ramo saúde” (CAMPOS, 2007a, p. 5), de 
modo que, até hoje, 60% da capacidade hospitalar utilizada 
pelo SUS é de hospitais filantrópicos ou privados. Este acor-
do, evidentemente, contribuiu para a fragmentação do siste-
ma e muitas das suas distorções, inclusive a cisão de lógicas 
de atendimento entre os usuários do SUS e os usuários dos 
planos de saúde, tendo os hospitais públicos conveniados e fi-
lantrópicos, na sua maioria, portas de entrada diferenciadas, 
para as duas clientelas. Assim, o chamado “caos da saúde” ou 
“crise de sustentabilidade e legitimidade do SUS” é resultado 
de um sistema público de saúde burocratizado e verticalizado, 
com fortes determinantes da conjuntura sociopolítica-econô-
mica, de um lado, e por fatores de natureza institucional de 
outro, tais como a falta de recursos ou má aplicação dos re-
cursos públicos.   

Do ponto de vista micropolítico, os trabalhadores da rede 
de saúde executam um trabalho fragmentado, repetitivo e 
sem significação, às vezes, em péssimas condições; têm pou-
co poder de decisão; não dispõem de espaços de troca e re-
flexão coletiva (ROLLO, 2007) fatores, entre tantos outros, 
que têm causado adoecimento e os colocado em situações de 
risco. Há um baixo investimento nos processos de formação 
dos trabalhadores; pouco fomento à cogestão e à valorização 
e inclusão dos gestores, trabalhadores e usuários no processo 
de produção de saúde, que se encontram distantes do debate 
e da formulação da política pública de saúde, mesmo em nível 
local (BRASIL, 2004). Por fim, o almejado controle social da 
população pelos Conselhos Municipais e Estaduais e das Con-
ferências Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde, salvo 
exceções, tornou-se frágil instrumento no acompanhamento 
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dos processos de atenção e gestão do SUS, atrelado muitas 
vezes a interesses político-partidários. Contra a adversidade 
desse quadro, o que pode ser pensado como alternativa?   

Estes sinais de crise, segundo minha modesta opinião e 
meu imenso desejo, não depõem necessariamente contra as 
diretrizes centrais do sistema [...] A recuperação de pres-
tígio para o projeto do SUS – se é que algum dia de fato 
ele o teve – depende de uma tríade complexa: primeiro, de 
criar-se um movimento de peso em defesa de políticas de 
proteção social e distribuição de renda; segundo, de que al-
guém consiga apresentá-lo para a sociedade como uma re-
forma social significativa e que teria grande impacto sobre 
o bem-estar e proteção social, indicando, com objetividade, 
os passos e programas necessários; e terceiro, paradoxal-
mente, sua legitimidade depende muito de seu desempenho 
concreto, de sua efetiva capacidade para melhorar as con-
dições sanitárias e a saúde das pessoas; nesse caso, a baixa 
capacidade de gestão, a politicagem, tudo depõe contra o 
SUS, independente do potencial sanitário contido em suas 
promessas (CAMPOS, 2007b, p. 302)

As dificuldades de implementação do SUS tem suscitado, 
ao longo desses 20 anos, movimentos de resistência ou ações 
em sua defesa, encampados por dentro e por fora da máquina 
estatal, como, por exemplo, desencadeados pelo Movimento 
Popular da Saúde (MOPS) e pela Política Nacional de Huma-
nização do SUS (PNH). 

Com o processo de abertura política, movimentos sociais, 
que já tinham avançado na discussão das questões de saúde, 
passaram a reivindicar serviços públicos locais e a exigir par-
ticipação no controle de serviços já estruturados. O MOPS, 
um dos grandes protagonistas do Movimento da Reforma Sa-
nitária, foi um aglutinador de centenas dessas experiências 
em diversos estados brasileiros, priorizando a assessoria técni-
ca e política às demandas e iniciativas populares no campo da 
saúde. A participação de profissionais de saúde nas experiên-
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cias de Educação Popular, a partir dos anos70, trouxe para o 
setor uma nova possibilidade de relação entre os profissionais 
e as classes populares, o que representou uma ruptura com a 
tradição autoritária e normatizadora do saber centrado no 
modelo da biomedicina, distante e desqualificador dos sabe-
res tradicionais e populares (VASCONCELOS, 2004). 

Atualmente, o MOPS tem se articulado com outros mo-
vimentos sociais no enfrentamento aos problemas da rede de 
saúde pública, buscando a participação popular, almejada 
pelos gestores nos seus discursos, mas, efetivamente, pouco 
valorizada por eles quando precisam “conviver com as surpre-
endentes formas como ela se manifesta fora dos espaços insti-
tucionais formais, os conselhos e as conferências de saúde, no 
embate político”. Nesse processo, criticam a pouca ênfase dos 
gestores e profissionais na discussão e no aperfeiçoamento das 
relações culturais e políticas com os cidadãos e seus movimen-
tos, a formação dos profissionais voltada ao fomento de ações 
educativas normatizadoras, centradas no estimulo a hábitos 
individuais, considerados saudáveis, e a não valorização dos 
atores sociais na construção coletiva de novas soluções sani-
tárias, o que provoca o afastamento das lideranças locais e 
boicota a participação popular, que encontra pouco espaço 
para troca de saberes e reflexão crítica de suas realidades de 
vida e saúde (VASCONCELOS, 2004, p. 76). 

A PNH, por sua vez, é norteada por uma noção de huma-
nização que pretende se contrapor à tendência do sistema de 
saúde de “coisificar” as pessoas, propondo recolocá-las como 
fator decisivo na tomada de decisões, a partir da construção 
de projetos construídos coletivamente que pensem e funcio-
nem com base no desejo, no interesses e nos valores das pesso-
as, na sua rede de relações sociais e comunitárias.  Para tanto, 
propõe, como diretriz de trabalho, identificar os processos 
que produzem a alienação dos trabalhadores e gestores e a 
problematização de analisadores que possam ressignificar as 
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ações, definir metas e estratégias e construir vínculos – com o 
usuário, com os trabalhadores, com a comunidade – visando 
à produção de saúde e ao protagonismo dos atores sociais que 
constituem o SUS, resultado dos processos de reorganização 
da clínica e da gestão participativa, mediante a reconfigura-
ção das relações de poder nos serviços de saúde.  

O que as ações desencadeadas pela PNH evidenciam é que 
seu impacto está menos nos resultados imediatos que produz 
do que no quanto tem potência para produzir desnaturaliza-
ções naquilo que “é assim porque sempre foi e vai continuar 
sendo”, junto aos coletivos com os quais trabalha. O exercí-
cio da desnaturalização ou a possibilidade de “desacostumar-
se com o costume” é engendrado pelo processo de produção 
de novos modos de subjetivação, que passa pela gestação da 
indignação e intolerância, produzida no trabalho insistente 
de fazer com que, como sugere Foucault (2003, p. 347), “se 
escamem algumas evidências, ou lugares-comuns”, por meio 
de modos de fazer e dizer coletivos, que produzam o estra-
nhamento ou a hesitação, em relação às frases que sempre 
foram ditas e a gestos que sempre foram feitos, a medidas que 
sempre foram tomadas, às ordens sempre acatadas, sem ques-
tionamentos. Assim, juntar gestores, trabalhadores, usuários 
e representantes de movimentos sociais em rodas de conversa 
que colocam em análise modos de funcionamento, práticas 
institucionais, valores, insatisfações, conflitos e relações de 
poder-saber, tem produzido o efeito de instaurar outros mo-
dos de fazer, dizer, pensar e sentir, contrapondo-se a modelos 
instituídos que demonstram, cada vez mais, seu esgotamento. 

Entre os vários dispositivos para fomentar mudanças, a 
PNH propõe a construção de uma “Memória do SUS que dá 
certo”, na qual se resgatam experiências exitosas no processo 
de produção de saúde e mudanças nos processos de trabalho, 
movimentos nos quais gestores, trabalhadores e usuários en-
contram alternativas aos desafios impostos à sustentabilida-
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de do SUS e inventam modos diferentes de lidar com a crise 
do sistema público de saúde. Nestas experiências, considera-
se que, algumas vezes, as mudanças não dependem de recur-
sos econômicos ou materiais, mas passam pelo compromisso 
ético-político de gestores e trabalhadores, pela sua implicação 
com o trabalho e pelo seu desejo de operar transformações 
e atualizar o sentido das práticas cotidianas do trabalho em 
saúde. O slogan, entretanto, já foi identificado como despoli-
tizador4, conforme discurso proferido pelo médico sanitarista 
Nelson Rodrigues dos Santos, personagem importante da Re-
forma Sanitária, da construção e defesa do SUS, por ocasião 
das comemorações dos 20 anos do Sistema Único de Saúde. 
Ao fazer uma análise histórica e crítica em um desses eventos, 
ponderou os avanços e desafios que se registraram desde sua 
criação; a necessidade de levar adiante o “mito fundador” do 
SUS mediante sua repolitização, mencionando a Política Na-
cional de Humanização como uma via de possibilidades para 
isso. Entretanto, teceu uma crítica ao mote “O SUS que dá 
certo”. Disse ele: “Onde o SUS não dá certo é porque o SUS 
de fato, o SUS como preconizado pela Reforma Sanitária e 
assegurado pela Constituição Federal, ainda não existe [...] 
Onde dá SUS, dá certo”. (REDEHUMANIZASUS, 2009). 

Com isso, o histórico militante do Movimento Sanitário faz 
pensar que o ideário apaixonado e utópico, que desaguou na 
criação do SUS, se atualiza num SUS que resiste: ações de ato-
res locais capazes de subverter lógicas de funcionamento e prá-
ticas cotidianas, arquitetadas, “maquinadas” ou “comunadas” 
como práticas coletivas que produzem movimento e subvertem 
lógicas instituídas, inventando novos modos de cuidado, novas 
relações entre as pessoas, novos arranjos de gestão.  

Um dos programas que conseguiu produzir essa resistên-
cia, em alguns lugares no Brasil, foi a Estratégia de Saúde da 
Família idealizada como ações de amplo alcance junto à po-
pulação, através do estabelecimento de vínculos com os usuá-
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rios e suas famílias, e de ações no território, levando em conta 
a cultura local, os saberes comunitários e as redes sociais in-
formais do lugar. Nessa perspectiva, o território não repre-
senta apenas os limites geográficos formados pelos sistemas 
naturais, mas também e, sobretudo, os acréscimos que os ho-
mens superimpuseram a esses sistemas, como propõe Milton 
Santos (2002): o território reúne a materialidade do espaço e 
a vida que o anima. Num sentido mais amplo, se buscaria não 
só a cura e/ou prevenção de doenças, mas a ressignificação de 
modos de existência produtores de saúde na “vida ordinária”, 
nos quais as pessoas constroem seus valores, suas crenças, sua 
cultura, suas astúcias e artimanhas de sobrevivência, como 
táticas de resistência (DE CERTEAU, 1999). 

Para além das estatísticas oficiais que ressaltam ganhos no 
campo da epidemiologia, mas não revelam o sentido das práti-
cas, a potência do PSF e em particular da ação bem-sucedida 
dos agentes comunitários de saúde, quando ocorre, não está li-
nearmente atrelada a um modelo programático de intervenção 
sanitária – vacinação, controle dos casos de hipertensão e dia-
betes, acompanhamento de gestantes e nutrizes, assistência à 
saúde da criança etc. – mas vinculada às práticas de cuidado no 
território, nas quais os ACS fortalecem vínculos já existentes 
com os moradores das comunidades onde vivem e trabalham 
ou tecem novas redes de sociabilidades. Cuidar das pessoas se-
riamente, prestar atenção nas suas necessidades e demandas, 
ouvir, implicar-se com suas histórias, comprometer-se politica-
mente com suas vidas, partilhar alegrias, buscar soluções cole-
tivas aos inúmeros desafios com os quais se deparam, incluindo 
o desemprego, as agressões e violências, as precárias condições 
de moradia, a falta de perspectivas dos jovens, entre tantos ou-
tros, mobiliza os ACS e as equipes das UBS para dentro e para 
fora do campo da saúde, abrindo perspectivas de soluções que, 
muitas vezes, passam ao largo do Estado e encontram abrigo 
nas relações comunitárias.   
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Mas, afinal, o que define uma prática como comunitária? 
Um lugar se torna uma comunidade, diz Bauman (2003) 
quando as pessoas usam o pronome nós, o que exige uma li-
gação particular entre elas capaz de traduzir crenças e va-
lores partilhados em práticas diárias concretas; quando elas 
se vinculam de maneira organizada, e por vontade própria, 
em torno da posse e do gozo de bens comuns, materiais ou 
simbólicos, em contraposição às formas mecânicas pautadas 
em dimensões transitórias e aparentes, divididas em torno de 
interesses ditados pelo mercado, pelo dinheiro e pela troca. 
(TÖNNIES apud HORKHEIMER e ADORNO, 1978). Essa 
vinculação, entretanto, está longe da ideia de unidade, tota-
lidade, identidade, fusão ou homogeneidade. Ao contrário, a 
comunidade tem por condição a heterogeneidade, a pluralida-
de, o encontro com a singularidade, a produção de um comum 
(Pelbart, 2002), na qual, o gosto em poder ser diferente e, por 
causa disso, aceito e respeitado, é condição indispensável. 

Atores ou protagonista desse cenário, em que medida os 
ACS trabalham “na comunidade” ou, melhor dizendo, com 
a comunidade? Qual o sentido de comum ou de comunitá-
rio que norteia suas práticas e como isso se mostra, aparece, 
produz sentido, adquire visibilidade e o reconhecimento das 
pessoas, considerando-as particularmente no enfrentamento 
das relações violentas ou agressivas? 

ENTRE A CASA E A RuA

Em Clínica Peripatética, Antonio Lancetti (2008) narra inú-
meras histórias de ACS em torno de práticas que podem ser 
identificadas como “produtoras de saúde”. Muitas delas dizem 
respeito à inserção dos usuários no mercado de trabalho, for-
mal ou informal; programas de geração de renda; recuperação 
de moradias danificadas e insalubres pelos próprios moradores 
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em mutirão; criação de redes de ajuda mútua entre parentes e 
vizinhos; acompanhamento de usuários em atividades de lazer 
ou esportivas; outras atividades que promovem a aceitação e 
convivência de portadores de transtornos mentais ou de do-
enças fortemente estigmatizadas, como AIDS e hanseníase; 
continência a usuários em crise de agitação psicomotora; for-
talecimentos de laços de compromisso entre as pessoas etc.. A 
principal clientela da saúde mental, atendida pelo PSF e par-
ticularmente pelos ACS, são as pessoas e famílias em maior ris-
co: suicidas em potencial, agressores e agredidos, drogados, os 
que não vão às consultas, os que não solicitam ajuda. Lancetti 
também narra vários casos nos quais os ACS interferiram ati-
vamente em situações de violências, tais como: desmonte de 
sequestro, suspensão de ordem de fuzilamento por traficantes 
contra pessoas que têm dívidas de drogas. Nesses casos, sempre 
ressalta: “sem denúncia” ou “ninguém denunciou”.

O primeiro contato que tivemos com uma equipe do PSF 
em Aracaju, num bairro periférico e noticiado pela mídia como 
“muito violento”, para discutir a pesquisa com os profissionais 
da UBS e propor aos ACS um acompanhamento do seu traba-
lho em visitas domiciliares, foi marcado por uma forte ressalva. 
Embora os gestores da unidade de saúde e muitos profissionais 
das equipes do PSF acenassem a relevância do tema e falassem 
do desafio cotidiano que o contato com inúmeras situações de 
violências e agressões trazia ao seu trabalho, os ACS pondera-
vam uma questão: queriam saber se nós pretendíamos conhe-
cer histórias, identificando pessoas e lugares onde essas práticas 
aconteciam. Pois, mesmo dispostos a conversar, dar entrevistas 
e serem acompanhados nas visitas domiciliares, não queriam 
revelar dados que pudessem comprometer seu trabalho, afinal, 
diziam, “temos a confiança da comunidade”. 

Surpreendidos pelo inesperado, identificamos o discurso 
dos agentes comunitários como um analisador importante, 
pois enunciava modos de ver, sentir, dizer e fazer que iam de 
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encontro à encomenda dos gestores da rede de saúde: notificar 
os casos e incentivar a denúncia, estimulando uma ação em 
rede, que abrange a saúde, a segurança, a Justiça, a Polícia 
e a comunidade, como forma de combate à criminalidade. Os 
ACS, entretanto, recusavam esse lugar. Além disso, durante 
as entrevistas com esses profissionais e com outros técnicos 
da unidade, muitas vezes aparecia o questionamento sobre 
a identificação do bairro como violento. Pontuavam que ín-
dices de criminalidade eram altos em outros lugares da cida-
de, inclusive nas áreas nobres, e que essa fama estava ligada 
à história da comunidade, que se formou inicialmente como 
área de invasão. À medida, porém, que as pessoas foram cons-
truindo vínculos e estabelecendo relações de pertencimento 
naquele espaço, pela moradia, trabalho, lazer e amizades, “as 
coisas foram mudando, mas o estigma permaneceu”. 

Numa outra UBS do centro da cidade, área com carac-
terísticas muito diferentes da anteriormente visitada, surge 
novamente o tema da denúncia. Numa primeira reunião de 
apresentação e discussão da pesquisa, os agentes comunitá-
rios contaram experiências de procurar Conselhos Tutelares 
ou o Ministério Público para intervir em situações familia-
res nas quais haviam identificado maus-tratos, abandono e 
negligências de crianças e idosos. A iniciativa, porém, não 
havia sido bem-sucedida: uma ACS passou a ser ameaçada 
pela família denunciada, de modo que seu trabalho tornou-
se bastante difícil na região que visitava, passando ela a ser 
identificada pelos moradores como “dedo-duro”. Em outros 
casos, contaram que a situação havia mudado, porque as pes-
soas foram recolhidas a abrigos, ou saíram do bairro para ca-
sas de parentes, em outros lugares. Muitos perdiam, com isso, 
um pouso certo, “ficavam embolando, na casa de um e de outro, 
coisa triste pra um idoso”. Enfim, a estratégia da notificação e 
denúncia mostrava muitos limites e fragilizava a ação desses 
trabalhadores que perdiam os vínculos com os usuários e suas 
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famílias e, portanto, o sentido do seu trabalho, além de não 
terem apoio institucional nem da comunidade, para enfren-
tar as consequências desse ato. Parecia ser consenso entre eles 
que a melhor solução era procurar ajudar as pessoas no conta-
to diário, sem se arriscar a assumir o papel que o Estado lhes 
atribui – um papel próximo ao de informantes ou “olheiros”, 
como é frequente nos Conselhos Locais de Segurança Pública 
nas cidades onde foram implantados – e que remete, indubi-
tavelmente, à função repressora da polícia médica, do início 
do século passado. 

Numa terceira área, também na periferia da cidade, ou-
vimos muitas narrativas tanto de profissionais das UBS do 
bairro como também de usuários. Como isso aconteceu por 
ocasião da campanha dos “16 dias de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher”, evento promovido pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres do Governo do Estado, a mulher 
apareceu como foco do debate, no qual, mais uma vez, se res-
saltava a importância da denúncia e o combate à impunida-
de, agora viabilizada pelo recrudescimento da punição, prin-
cipal argumento da Lei Maria da Penha. O relato de histórias, 
no qual o longo silêncio das vítimas era sempre enfocado, 
rompido por situações de denúncia “mal-sucedidas” frente à 
impunidade dos agressores, vinha sempre acompanhado, de 
um lado, pelo descrédito nas instituições públicas e, de outro, 
pelo desencanto com as possibilidades de mudança da situ-
ação, que incluía as diferenças nos processos de educação e 
socialização dos gêneros, a discriminação contra a mulher e, 
também, o seu lugar no ciclo de reprodução da violência do-
méstica contra crianças, no qual aparecia como agressora. Os 
discursos enunciavam traços de uma cultura que jamais será 
mudada por força da legislação ou da repressão, embora a al-
ternativa da punição fosse apontada como a mais eficaz, seja 
pelos operadores das políticas públicas, seja por pessoas da 
comunidade, que creditavam à Polícia e à Justiça o papel de 
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coibir firmemente a criminalidade, ainda que, contraditoria-
mente, se sentissem vítimas dessas instituições. 

Os três cenários parecem evidenciar, assim, um quadro de 
descompassos de discursos e práticas entre diferentes agen-
tes sociais. Os gestores das políticas públicas de saúde, assis-
tência e segurança anunciam a importância da notificação 
compulsória dos casos de agressões e da denúncia aos órgãos 
competentes, enquanto os profissionais de saúde das equipes 
das UBS e, em especial, os ACS, enunciam o descrédito nessas 
práticas e, sobretudo, demandas diferenciadas da população 
assistida, que quer modificar essas situações, mas não quer 
criminalizar os agressores quando esses são pessoas com as 
quais mantém vínculos, sejam afetivos (parentes) ou territo-
riais (vizinhos). O quadro me remeteu imediatamente ao tra-
balho junto às Delegacias da Mulher, anos atrás: as pessoas 
esperam proteção do Estado por meio de medidas que possam 
reduzir ou conter relações violentas ou agressões, mas rejei-
tam sua intervenção punitiva pela criminalização dos agres-
sores, cujo resultado mais imediato é a segregação e estigma-
tização, não só dos deles mas também das suas famílias. 

Após dois anos de contato com o campo e conhecendo me-
lhor o trabalho dos agentes comunitários, suas inquietações, 
suas implicações e modos de circulação nas áreas onde moram 
e trabalham, parece evidente que seus valores, crenças e prá-
ticas – seja porque vivem nessas comunidades, seja pela espe-
cificidade  dos seus fazeres –, são produzidos por um código de 
significações que os aproxima dos códigos das pessoas a quem 
assistem e os distanciam do código da produção de resultados 
mensuráveis, sobre o qual se pautam os formuladores das po-
líticas de combate à criminalidade. Cabe indagar, portanto: a 
que e a quem serve esse tipo de denúncia? Que outras medi-
das, fora da lógica da repressão, estão sendo ou poderiam ser 
adotadas? O que pode escapar às práticas polarizadas que o 
campo da pesquisa evidenciou: ou se denuncia ou se encami-
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nha as pessoas para outros serviços, dentro ou fora da rede de 
saúde pública? 

As poucas ações diferenciadas, que encontramos nesses 
territórios, apontam a presença de uma escuta qualificada, de 
um acolhimento do sofrimento e a potência das histórias con-
tadas e compartilhadas, dentro das UBS ou nas visitas domi-
ciliares. Assim, por exemplo, as consultas médicas e da enfer-
magem e os grupos de gestantes e idosos têm aparecido como 
lugares da produção de uma narrativa compartilhada sobre 
histórias de agressões cotidianas. Essas rodas de conversação 
surgem como embrião de dispositivo socioterapêutico-insti-
tucional em torno da possibilidade de trocar experiências que 
permitem às pessoas atualizar o sentido para seus fazeres e di-
zeres que, postos em análise, surgem como condição para seu 
enfrentamento. Eles podem fortalecer as táticas cotidianas de 
resistência, escapando tanto da lógica da denúncia quanto da 
lógica dos encaminhamentos intra ou interredes. 

Fora das UBS, as ações de cuidado dos ACS e dos assistentes 
sociais se deparam com discursos e práticas de pertencimento das 
pessoas em lugares estigmatizados como violentos, evidenciando 
uma resistência às imagens divulgadas pela mídia, que produ-
zem a criminalização da pobreza. Em alguns lugares, nos quais 
há bocas de fumo ou outras modalidades de tráfico de drogas, 
alvos frequentes da repressão policial, são os moradores quem 
adotam medidas de proteção dos profissionais, avisando quando 
é um dia perigoso para visita domiciliar porque “há traficantes ou 
polícia rondando”. É essa cumplicidade com os moradores que os 
ACS temem perder quando adotam a estratégia da denúncia e 
que, de fato, é fundamental como garantia de proteção, conside-
rando a extrema precariedade das suas condições de trabalho em 
áreas de risco, nas quais a presença da polícia é mais ameaça do 
que segurança. “Eles chegam batendo, não interessa saber se a gen-
te tá ali trabalhando. Pra polícia, tá na rua naquela hora, naquele 
lugar, é bandido: ou é traficante ou é usuário”. 
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Enfim, se há uma possibilidade diferenciada de lidar com 
esse quadro, escapando à lógica da punição, isso passa neces-
sariamente pela escuta e pelo acolhimento das pessoas que 
narram suas histórias e que nos fazem pensar que há algo 
mais a cuidar do que das individualidades: circunstâncias e 
modos de existência, relações entre saúde, adoecimentos, 
afetos e políticas. Ouvir ou (a) colher essas narrativas leva 
a um afastamento da denúncia, pelo menos como prática 
corriqueira e normatizada como compulsória, o que acaba 
transformando os profissionais da saúde em “informantes”. 
A narração resgata e reconstrói o passado e assim, abre um 
novo horizonte sobre o presente e o futuro (Benjamin, 1980). 
Essa dimensão, de lembrar, narrar e re-significar, está mui-
to distanciada da prática de “fornecer informações”, base da 
denúncia. A informação, diz Benjamin, coloca a exigência da 
verificabilidade. Num relato informativo todos os fatos são 
impregnados de explicações, ao contrário da narrativa, que 
para acontecer deve fluir liberada das justificativas, à medi-
da que uma história é contada, como quem faz um trabalho 
artesanal, de muitas costuras e tessituras, arremates, idas e 
vindas, entre o lembrado e o esquecido. É por isso que nar-
rar, diz ele, significa “trocar experiências”, arte esquecida nos 
dias de hoje, mas tão presente nos contadores de “causos”, 
nas histórias simples sobre e dos antepassados, e ainda, nas 
lembranças do presente, alegres ou tristes, nos eventos felizes 
que falam da alegria de viver ou nas histórias de dor e mor-
te. Narrar significa re-pensar, refletir sobre o que se fala, re-
elaborar, re-ver, re-construir, re-inventar. Por isso, narrar não 
é apenas um ato da fala, mas uma linguagem do corpo, dos 
gestos, do olhar, das emoções, das paixões. 

Pensando sobre isso, no campo das práticas de saúde, saber 
ouvir, poder pensar junto, buscar soluções, encontrar saídas e, 
sobretudo, buscar a construção de projetos terapêuticos singu-
lares, que escapem ao tratamento do desvio, à normalização 
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das condutas e à cura das doenças, significa produzir saúde, 
corresponsabilização e outras formas diferenciadas de fazer clí-
nica, não para os outros, mas com eles. Uma clínica ampliada, 
ou uma clínica-política, na qual se desfoca o lugar de saber-
poder do especialista, como aquele que detém a verdade sobre 
a vida e o corpo do outro e, por isso, pode docilizá-lo, seja pela 
medicalização, do tratamento especializado ou do seu esqua-
drinhamento moral e enquadramento penal. 

ENTREmEIOS, pARA CONCLuIR...

O modelo de atenção básica adotado pela rede munici-
pal de saúde, em Aracaju, inclui equipes de referência inte-
gradas pelo PSF, de natureza multiprofissional, que atuam 
numa perspectiva interdisciplinar, no espaço das UBS e na 
comunidade a ela adstrita. Os profissionais integrantes dessas 
equipes devem realizar as tarefas de acolhimento aos usuá-
rios, atendimento com base na concepção de uma clínica am-
pliada, incluindo a atenção domiciliar, produzindo correspon-
sabilização, protagonismo dos sujeitos, com controle social. 
Esse arranjo organizacional pretende garantir o acesso e a in-
tegralização dos procedimentos de cuidado aos usuários, evi-
tando a prática dos encaminhamentos para outros serviços de 
saúde, nos quais, geralmente, se fragmenta o atendimento e 
se perde o vínculo profissional-usuário. 

Entretanto, o contato com o cotidiano dos serviços de saú-
de, com os quais temos trabalhado, evidencia muitos pontos 
de estrangulamento que impedem ou dificultam sobremanei-
ra a realização desse projeto. Apesar da importância do PSF, 
em especial do trabalho dos ACS para a construção de uma 
nova linha de cuidado, que supere o modelo médico-centrado, 
secularmente consolidado no Brasil, e dos avanços já conquis-
tados nesse sentido, as nossas andanças e conversas com os 
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profissionais, que trabalham na ponta, e mesmo com os ges-
tores dos serviços, têm feito emergir temáticas mais amplas, 
ligadas a aspectos macrossociais que atravessam a rede de 
atenção básica. Entre esses, destacam-se as múltiplas deman-
das da população endereçadas às UBS relacionadas a proble-
mas como saneamento básico, desemprego, moradia etc., que 
extrapolam o campo da saúde e as possibilidades de ação dos 
seus profissionais. 

Assim, as reflexões que temos feito caminham no sentido 
de pensar que a produção de saúde almejada, como resultado 
da efetivação dos princípios do SUS, pautados na universali-
dade, equidade e integralidade, é uma aspiração ainda mui-
to distante de ser construída. Para, de fato, produzir saúde, 
faz-se necessário considerar as dimensões sociais, históricas, 
culturais e afetivas da vida das pessoas e das comunidades 
onde elas vivem e buscar superar as condições de desigual-
dade social, injustiça e violação de direitos como fatores que 
produzem adoecimento, sofrimento, infelicidade e cidadania 
limitada. Pois, como já previa o Movimento Sanitário, os 
princípios básicos que levaram à criação do SUS não se re-
sumem à sua institucionalização, mas apontam para amplas 
transformações sociais que, hoje, diríamos, são incompatíveis 
com o modelo de Estado neoliberal e com uma economia ca-
pitalista globalizada, nos moldes do capitalismo financeiro. 

As análises que estamos produzindo, apontam a necessi-
dade de considerar as políticas de saúde como parte das polí-
ticas públicas que, muitas vezes, nada têm de público, mas se 
vinculam a interesses corporativistas, partidários e de grupos 
que detém maior acesso aos dispositivos de exercício de poder. 
Por dentro da máquina do Estado, as políticas públicas, mes-
mo se implantadas como resultado de pressões da sociedade 
civil acabam se implementando como políticas de governo e 
sua execução se dá num campo de embates entre os interes-
ses das pessoas e os dos Estado, por meio do funcionamento 
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das suas instituições. Enfim, até que se alterem as bases, que 
geram as profundas desigualdades - a concentração de terra e 
de renda -, o Estado brasileiro sempre desenvolverá políticas 
públicas compensatórias, seja no campo da assistência, seja 
em outras áreas, inclusive na saúde. Pensar em alterar essas 
bases, porém, significa pensar na própria função do Estado 
no estágio atual do capitalismo.  

Segundo Castoriadis (2004), a ideologia capitalista preten-
de, em seus momentos mais filantrópicos, afirmar que a sua 
“racionalidade” tem como um dos seus objetivos o bem-estar 
da sociedade. Todos os seus produtos são caracterizados e va-
lorizados pela sua dimensão econômica, que hoje se dá uni-
camente em termos monetários; tal bem- estar só pode estar 
identificado com uma maximização dos lucros e uma minimi-
zação dos custos, que visam à totalidade da sociedade, não só 
a esfera econômica. 

No capitalismo dos nossos dias, a globalização efetiva da 
produção se tornou possível graças aos novos desenvolvimen-
tos tecnológicos e políticos, colocando à disposição do capital 
mundial, milhares de mortos de fome por todo o mundo, fator 
que permite a liberação total dos fluxos internacionais de capi-
tal e o estabelecimento de um mercado verdadeiramente mun-
dial. A relação de forças daí advinda permitiu o retorno a um 
liberalismo brutal e cego que, na sua roupagem neoliberal, cor-
responde “ao triunfo não atenuado do imaginário capitalista 
em suas formas mais grosseiras”, materializando-se essencial-
mente no desmantelamento do papel do Estado no domínio da 
economia. Assim, diz ele, as democracias hoje são verdadeiros 
“regimes de oligarquias liberais” (CASTORIADIS, 1991)

Se o Estado se torna marionete no plano da economia, 
o que lhe resta na administração da vida social? Cabe-lhe a 
implantação de políticas sociais, entre as quais estão as polí-
ticas públicas, responsáveis, ao mesmo tempo pela garantia 
de alguns direitos sociais e pela sobrevivência das suas insti-
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tuições sociais e políticas que, afinal, asseguram a existência, 
sobrevivência e reprodução do próprio capitalismo nas suas 
vertentes econômica (o capitalismo financeiro) e política (o 
neoliberalismo). Pessimista quanto à função do Estado, Cas-
toriadis (2004, p. 153-154) afirma:   

Quanto à questão das relações da democracia e do estado, 
é preciso antes sublinhar que existe uma confusão, cons-
cienciosamente alimentada, entre Estado e poder. Não 
pode haver sociedade sem poder: haverá sempre necessida-
de de resolver os litígios, ou de decidir que há no tal caso 
uma transgressão à lei social, assim como haverá sempre 
necessidade de tomar decisões que afetam a totalidade dos 
membros da sociedade quanto ao que se deve ou não fazer, 
isto é, de estabelecer leis e de governar.  [...] Mas poder não 
quer dizer Estado. O estado é uma instância de poder se-
parado da sociedade constituído pelo aparelho hierárquico 
e burocrático, que faz face à sociedade e a domina (embora 
não possa permanecer impermeável à sua influência). Tal 
estado é incompatível com uma sociedade democrática. As 
poucas funções que o Estado atual cumpre, podem e devem 
ser restituídas à comunidade política.

Otimista, portanto, quando à Política, entendida por ele 
como a atividade que se interroga sobre as instituições e, a de-
pender do caso, as transforma por meio da produção de novas 
significações imaginárias, Castoriadis (2004, p. 148) afirma 
que é preciso abrir outros caminhos, que devem ser inventa-
dos por um despertar social e político, da imaginação e do 
imaginário criador. Essa potência criadora vai de encontro ao 
“caminho da perda de sentido, da repetição de formas vazias, 
do conformismo, da apatia, da irresponsabilidade e do cinis-
mo”, que é, ao mesmo tempo, aquele do domínio crescente do 
imaginário capitalista em expansão, diz ele. Um novo cami-
nho que, sendo imprevisível, deve ser preparado, “conforme 
pudermos, ali onde nos encontramos”. 
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Fazer o que podemos, onde nos encontramos, teimosa-
mente, às vezes, abrindo brechas; outras, arrombando ou fe-
chando portas, significa produzir cotidianamente, táticas de 
resistência. As resistências são imanentes às relações de poder 
e não o seu reverso passivo. Deste modo, poder e resistência 
não podem existir fora de um campo estratégico que passa 
pelo controle amplo do Estado, mas, simultaneamente, pelo 
exercício de micropoderes. É sobre essa base de desigualda-
des e desequilíbrios, entre as correlações de força que percor-
rem o tecido social, que as relações de poder se mantêm ou se 
fragilizam. Sendo constitutiva das correlações de força que 
produzem o poder, as resistências são, assim como ele, mó-
veis, transitórias, instáveis, permeadas e produtoras de assi-
metrias, tensões, conflitos (FOUCAULT, 2003). Apropriar-se 
das fragilidades do poder, produzir instabilidades, desconti-
nuidades e ruídos frente às formas cristalizadas do instituí-
do, produzindo redes de antidisciplina como política do agir 
cotidiano (DE CERTEAU, 1999) parecem ser as possibilida-
des que os trabalhadores da rede saúde e outros funcionários 
públicos têm, tanto na assistência quanto na gestão, no dia-
a-dia dos serviços ou nas ações estratégicas de, por dentro da 
máquina do Estado e, às vezes, contra ela, produzir novas 
práticas, novos modos de re-existência, de ver, sentir, dizer, 
pensar e querer. 

 
“Sendo a vez, sendo a hora , entende, atende, toma tento, 
avança, peleja e faz”

Guimarães Rosa

NOTAS
1A pesquisa que norteia as discussões deste texto, “Violência e saúde: prá-
ticas de atendimento a pessoas em situação de violência na rede de atenção 
básica do município de Aracaju” (julho de 2007 a junho de 2009), contou 
com bolsas do PIBIC/CNPq e com financiamentos da FAPITEC (Funda-
ção de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe) e 
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do PAIRD (Programa de Apoio Institucional a Recém-Doutores da UFS). 
Participaram do trabalho de campo os alunos do Curso de Psicologia: Elis-
leide Santos Rocha, Fernanda Mayra de Oliveira, Deise Fernanda Peixoto, 
Catarina Costa Barros e Waldez da Silva Santos. A pesquisa teve a co-orien-
tação do Prof. Marcelo de Almeida Ferreri, a quem agradeço imensamente 
pelo companheirismo nos percursos, às vezes, sinuosos, que traçamos, pelas 
reflexões, sempre provocativas, que me instigou a fazer e pelos comentários 
a este texto. Agradeço também ao Prof. Manoel Mendonça Filho pela leitu-
ra cuidadosa da primeira versão deste texto e pelas suas críticas e sugestões, 
como sempre, tão devastadoras quanto generosas.
2 Para Castoriadis (2004) todas as instituições são portadoras de significa-
ções ou animadas por elas, que por não serem da ordem da realidade ou da 
lógica, são nomeadas de significações imaginárias. Uma vez criadas, tanto 
as instituições, quanto as significações, se cristalizam ou se solidificam, as-
segurando a reprodução, a continuidade e a permanência das formas que 
regulam a vida humana, produzindo o imaginário social instituído. Há, po-
rém, ao mesmo tempo, nas coletividades humanas, o imaginário social ins-
tituinte, uma potência de criação, novas formas de ser e viver, novas criações 
imaginárias, que produzem a mudança.    
3 Numa perspectiva institucionalista, a pesquisa tem sempre um caráter de 
intervenção (ou, numa expressão mais recente, de interferência), uma vez 
que o pesquisador, ao se inserir em um campo, abandona as pretensões à 
neutralidade e distanciamento do objeto, considerando, ao contrário, que 
a sua própria implicação deve ser posta em análise. Assim, são produzidos 
campos de análise e campos de intervenção, que desconstroem, inclusive, o 
lugar de especialista do pesquisador. As análises são sempre feitas em situ-
ação e invariavelmente, ao final, há uma restituição ao grupo trabalhado. 
4 Ressalte-se que o próprio termo humanização é despolitizador, permitin-
do usos e abusos na sua aplicação indiscriminada que vai desde a come-
moração de datas festivas nos serviços de saúde, confraternizações, ações 
assistencialistas, até manuais de boa educação e dicas de autoajuda, sem 
que nada se mude em termos de processos de trabalho, modos de gestão, e, 
principalmente, respeito aos usuários, que continuam padecendo e mesmo 
morrendo nas filas de atendimento e nos corredores dos hospitais. Para um 
entendimento diferenciado da noção de humanização adotada pela PNH, 
ver Barros e Passos (2005) e para uma discussão das noções de humano e 
hominização, apartadas das ideias de essência ou substância ver Arendt 
(1993) e Castoriadis (2004), respectivamente. 
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