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PREFÁCIO

Estudos sobre agentes comunitários de saúde representam, hoje,

empreendimento de extrema atualidade no campo da saúde coletiva. Seja

colaborando com a crítica produtiva para subsidiar as políticas do setor, seja

criando modelos de assistência bem fundamentados, as pesquisas que envolvem

esta nova realidade são bem-vindas e necessárias.

No entanto, sendo das questões mais “quentes” do momento, tais estudos

também representam uma ousadia histórica: o agente comunitário é realidade

por demais próxima para que uma reflexão sobre ela corra menos o risco de

transformar-se em debate estritamente ideológico que outras mais distantes.

Nada contra o debate ideológico, pois este de fato move a política, já que faz

confrontar os interesses e opiniões no plano da ação social. Há que se resgatar,

porém, uma outra reflexão, cuja colaboração, se é também de cunho ideológico

e político, não o é em senso estrito, ao aliar-se com a disposição científica de

fazer produzir um certo conhecimento objetivo. Conhecimento de produção

metódica; reflexão 'em suspenso,, subordinada aos passos de metodologias

eleitas. Com isto a reflexão científica traz, do mundo prático, informações

objetivas para discussão, informações que são dados especialmente buscados,

evidências que também confrontam opiniões e argúem interesses, mas que de

outta forma não seriam produzidas ou publicadas.

A opção por fazê-lo é do pesquisador!

Em sua forma de tornar objetivas as explicações-compreensões que tece,

esta reflexão científica é também plena de valores e apostas. De forma alguma

neutra, e', em sua objetividade, exercício do pensamento crítico fornecedor das

renovações da teoria e das inovações da prática: a ciência faz confrontar pontos

de vista; tensiona culturas (científicas) estabelecidas; e, mais além da intervenção

imediata, cria conceitos e noções para que novos estudos sejam possíveis.
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É desta exata perspectiva que o leitor encontrará, no estudo científico
que segue, dois ancoradouros — a escolha do objeto, neste caso o agente
comunitário da experiência Qualis, uma estratégia Saúde da Família no
município de São Paulo, e sua problematização; e o exercício preciso e correto
da metodologia qualitativa de pesquisa — que garantirão, de um lado, a presença
da política e, de outro, a presença do conhecimento científico.

Os agentes comunitários Vêm se constituindo como um segmento efetivo
do trabalho em saúde, representando novos atores nos cenários da assistência.
Segmento efetivo da produção dos serviços, que se apresentam não apenas
como suportes para gerarem determinadas ações em saúde, mas também peças
efetivas, e talvez, personagens-chave, na organização da assistência. Repousa
sobre seus ombros um tarefa gigantesca: se do Programa Saúde da Famúia
(PSF) — em que se inserem tais personagens como assistência em saúde —
espera-se que reoriente o sistema de saúde, do agente comunitário parece
esperar—se o próprio PSF como acontecimento da saúde.

Este livro traz, tanto da perspectiva teórica quanto da perspectiva prática, a
contraface de ambas as apostas, ao singelamente recortar seu objeto de estudo
sob a indagação: ªmas e este agente comunitário, o que espera do PSF e doSUS?

Nada mais ético e político do que esta simples pergunta, na era das
renovações do planejamento em saúde e da política de saúde, convencidos
que estão ambos os campos de saber e prática da significativa valorização dos
sujeitos nas ações e dos indivíduos nas organizações. A escolha da indagação
reverte a posição do agente comunitário de instrumento estratégico de política
ou a posição de recurso de operação de programa, para sujeito do PSF, sujeito
da reorientação da assistência e sujeito da sociedade.

Em termos práticos, esta indagação e o estudo que a ela segue nos
revela motivações, habilidades e competências adquiridas, e por adquirir, deste
novo personagem, o agente comunitário. Humanizando—o, as autoras nos
colocam diante de conflitos de expectativas e evidentes imprecisões da própria
formulação do PSF: se o programa espera atores de competência voltada para
questões da vida cotidiana da comunidade, é evidente que as pessoas que
ingressam no programa imaginam adquirir algo mais — o estatuto profissional
de quadro da saúde, a possibilidade de ingressar em carreira profissionalizante
e aspirações de evolução para auxiliar de enfermagem. Além de tudo isso, é
claro, também pretendem garantir um emprego, em tempos tão difíceis como
os atuais. A cândida polarização, proposta já de saída pelas autoras e
absolutamente divisora de papéis, “agente de comunidade ou agente
institucional”, dá bem conta dos conflitos nesta esfera.

Em termos teóricos, tais conflitos são, com muita propriedade,
trabalhados nas noções de “desempenho do agente” e “perfil ocupacional”.



Indagando acerca de qual perfil a atual política de saúde e o PSF vêm, de

fato, implementando, este estudo trata de diferenciar possíveis re-criações

históricas das inovações singulares e próprias ao PSH em seu momento

histórico particular. Ao se valer do resgate de estratégias comunitárias já

experimentadas pelo Ministério da Saúde, tal qual o Programa de

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), da segunda metade

dos anos 70, ou do Programa Nacional de Agentes Comunitários em Saúde

(Pnacs), do início dos anos 90, o presente texto situa na história das políticas

de saúde brasileiras o “momento PSF”.

Por meio desse recurso metodológico, este estudo identifica raízes do

PSF das quais a ampliação de coberturas com controle de custos, a ampliação

de acesso com acolhimentos das necessidades de saúde e, por fim, a

identificação, captação e resolução destas próprias necessidades mostram-se

como questões desde há muito criadas e re-criadas nos diversos modelos

assistenciais de corte comunitário já alguma vez pensados.

Mas se no PSF encontramos, como nos mostra este estudo, uma dada

releitura do acesso à comunidade e do entrosamento direto desta com os

serviços, dentre as inovações deste programa encontramos a pretensão de

levar a equipe dos serviços para as ações diretas na comunidade e o

progressivo envolvimento dos vários profissionais desta equipe — médicos,

enfermeiros e auxiliares — com o “bom cuidado, aos usuários do programa,

para além do acesso a “tratamentos” nas unidades.

Ao menos é esta a leitura que, do acolhimento e resolução, é feita pelas

autoras para matizarem a noção de assistência (ou produção de serviços).

Estas passagens podem vir a ser movimentos de grande impacto

transformador nos modelos assistenciais. Para que fique bem claro, este potencial

é representado por modificações substantivas naprodução dos serviços, em termos

das ações a serem realizadas e de sua organização na unidade, bem como no

proceder dos profissionais. Modificações essas fundadas em duas reorientações

básicas: cuidar, além de tratar; e prover assistência na vida comunitária além de

se dispor na forma de boas ofertas assistenciais, porém, internas às unidades e

sempre dependentes de uma demanda por parte da população usuária. Tais

pretensões só podem ser realizadas uma vez estabelecido o que seja 'o cuidado”

e o 'bom cuidado”. Estas definições são importantes para que a realocação da

ação de assistência possa representar algo mais que o mero deslocamento de

territórios de tratamentos. Assim, passariam a constituir intervenções assistenciais

cuja técnica não se restringida ao olhar biomédico, mesmo que preventivo, mas

fundar—se-ia em uma integralidade deste olhar com a vida social e psíquica.

Caminho longo a percorrer, pois esta integralidade ainda está por se constituir,

no saber médico ou dos profissionais da saúde em geral.
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Para que essas pretensões sejam comportamentos efetivos dos atores
da saúde e prática assistencial, faz-se necessário, portanto, um conjunto de
definições e delimitações no agir profissional. Daí a relevância da noção
“desempenho,, a qual implica a um só tempo apropriação de técnicas na
produção das ações e posturas interativas, com grande disposição de
compartilhar projetos, dúvidas e soluções no trabalho cotidiano. A categoria
desempenho torna-se argúidora de saberes que devem pautar as ações dos
agentes comunitários e também argúidora de suas possibilidades de
comunicação e interação no interior do projeto PSF.

Será através de um rico material empírico, cuidadosamente coletado e
trabalhado na modalidade pesquisa qualitativa (cuidados que devem inspirar
futuros pesquisadores, em razão da facilidade com que muitos nesta forma de
pesquisa resvalam para apreensões empíricas e interpretações sem o menor
rigor metodológico), que o leitor encontrará explicações abrangentes sobre o
desempenho concretamente realizado pelos agentes comunitários alvo do
estudo, alcançando, através das compilações e sínteses operadas pelas autoras,
o “perfil ocupacional” que vem se delineando.

O leitor poderá partilhar, então, da crítica, bastante positiva, acerca da
delimitação de qual seria o saber específico deste agente, considerado como
instância nuclear instauradora de desempenhos. Identificar e qualificar o saber
que vem efetivamente insh'uindo o saber-fazer do agente é a aproximação
aqui eleita para a compreensão da prática desenvolvida por esse novo ator.

Além disso, as autoras mostram o possível contraste com as expectativas
que, em diversos discursos, delineam o melhor saber que caberia ao agente de
saúde, e que vem sendo considerado, nestes discursos, de forma polar como:
nenhum saber específico, para uns, e saber de síntese entre a saúde e o social,
portanto, extremamente complexo e quase revolucionário, para outros.

Da figura de “mensageiro,, mero canal de comunicação serviço—
comunidade, à figura de “agente reformador”, operando mudanças radicais do
sistema assistencial, o saber que dessas imagens decorre e deveria estar
apropriado pelo agente comunitário, oscila de forma polar. De um lado, teríamos
vivências pessoais que por si bastariam como experiência acumulada para ser
agente de comunidade; de outro, esperam-se domínios técnicos de certos
procedimentos em saúde que seriam compostos com uma sabedoria prática
tecida na e própria à vida comunitária, para ser agente institucional e nuclear
da estratégia de reforma da saúde.

Vale considerar, ainda, que, para os que de forma mais simplista imaginam
encontrar no meio-termo a solução da oposição comunidade versus serviço de
saúde, isto é, um pouco de comunidade, um pouco de instituição, as autoras,
com muita propriedade e bom resgate teórico, coloca—nos diante de outra delicada
questão: o estranhamento do agente por qualquer dos dois grupos a que ele

 



deveria referir—se. Assim, a qualquer pequeno distanciamento de papel presumido

pelo grupo para o agente, este indivíduo poderá ter cessado seu reconhecimento
de pertença ao grupo e ser considerado um outsider, quer pelo seu grupo de
origem, a comunidade, ou pelo novo grupo, a instituição de saúde.

Tal consideração nos mostra que a identidade do agente pode ser argúida
não só pelo indivíduo que se torna agente, mas, igualmente, pelo coleh'vo a que ele

se refere. Não será, pois, por simples adição ou 'desvios' de papéis que este agente

poderá ser reconhecido pelos coletivos que, afinal, deve representar, fazendo-nos
pensar que um desempenho-síntese das polaridades mencionadas, a comunidade e
a instituição, deva ser necessariamente buscada—oque representa o trabalho adicional
de identificar conteúdos e formas de operar tal complexa síntese.

A indefinição de seu papel também torna difícil delimitar seu desempenho
como integrante, na instituição, de ouh'a ”comunidade,: a equipe de saúde. Através
do estudo da situação do agente, a problemática da equipe será questionada,

ainda que de forma indireta. Neste âmbito do trabalho em equipe, a ºmensagen'a'

é importante, mas não será seu único desempenho. A maior agudeza de percepção
sobre as necessidades de saúde da comunidade poderá, sem dúvida, combinar-
se com as formulações de soluções assistenciais, sejam elas de recuperação ou
de promoção da saúde, realizadas em conjunto com o restante dos profissionais
da assistência, sendo esta partilha de projeto assistencial & mais genuína
participação do agente de comunidade no trabalho da instituição.

A proposta PSF ainda não se expressou claramente sobre tais questões,
além da ausência de definição dos processos de organização do trabalho que, na
unidade, ensejariam as interações necessárias para integrar o agente no restante

da equipe, além de integrar todos os participantes em trabalho de equipe. Talvez

por isso, a proposta PSF, ao mesmo tempo que cria as inovações com base no
agente e na equipe, já as dispõe mais como perguntas do que respostas.

O senso de pertinência política e de necessidade prática, para além do
interesse das pesquisadoras no estudo destes temas, fez chegar até nós,
profissionais da saúde, este instigante material. Recomendo ao leitor que o
examine com a mesma abertura teórica e prática que levou as autoras a

enfrentar todos esses desafios, tanto na pesquisa quanto na reflexão de seus
achados. Desafios que, sem dúvida, foram aceitos em razão da vontade de

melhorar a própria proposta PSF, reconhecendo as autoras que toda proposta
requer uma permanente busca de aprimoramentos, ao mesmo tempo que
toda proposta é oportunidade de identificarmos os melhores processos éticos
de desenvolvimento das políticas de saúde.
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