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1. Resumo 
 

O trabalho em saúde foi se adaptando ao modo de produção capitalista ao longo dos séculos, sendo 
permeado por diversas características desse modelo, como a coletivização do processo produtivo; 
progressiva fragmentação na forma de divisão técnica do trabalho; especialização progressiva dos 
trabalhadores em campos específicos de conhecimentos e práticas; desenvolvimento tecnológico 
substancializad-o em equipamentos, em saberes e técnicas. A produção em saúde também sofreu 
transformações que levaram a mudanças na maneira como o trabalho médico e o sistema de saúde se 
organizava em nossa sociedade. Surgem, a partir dessas mudanças, diversas iniciativas que visam a uma 
“Humanização da Prática Médica”, com a justificativa de que elas poderiam corrigir os problemas do sistema 
de saúde. O objetivo dessa pesquisa foi analisar esses projetos de “humanização” propostos à prática médica, 
como o programa do governo federal “HumanizaSUS”, entendendo a maneira como se relacionam com as 
mudanças ocorridas no trabalho em saúde no último século. Para tal, fizemos uma revisão bibliográfica em 
livros, teses e artigos havendo compilação e síntese de dados para se chegar às conclusões. Os resultados que 
alcançamos nos permitiu concluir que tais projetos se embasam em uma teoria social que reconhece as 
diferenças existentes entre as classes sociais, mas não fornece elementos objetivos para superar essas 
diferenças ou essa sociedade, almejando a democratização institucional com mais poder para pacientes e 
trabalhadores. Embasados nessa teoria, esses projetos não cumprem com o papel de transformar as condições 
do sistema de saúde e, algumas vezes, funcionam como mecanismo de naturalização das relações de 
exploração em nossa sociedade. Em certos momentos, tais projetos pregam uma visão ingênua, quando 
afirmam que a solidariedade entre os profissionais de saúde e a população é pilar fundamental para a 
mudança no processo saúde-doença. Consideramos que a solidariedade é importante nesse processo, mas não 
é componente fundamental de atuação. Nesse sentido, concluímos que para o avanço na proposta de 
“humanização” na saúde é necessário um entendimento amplo sobre o funcionamento da sociedade e sobre a 
superação das atuais relações de exploração. A “humanização” seria, portanto, a possibilidade de o ser 
humano se apropriar de tudo aquilo que já foi produzido materialmente, estabelecendo relações 
verdadeiramente solidárias entre si, objetivos que tais projetos não se propõem a cumprir. 
 
 

Palavras-Chave: trabalho em saúde, modo de produção, conceito de saúde, humanização 
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2. Identificação 
 
O projeto intitulado “A Organização do Trabalho em saúde: Humanização em Saúde e a Prática 

Médica” foi desenvolvido pelo estudante Marcelo Gustavo Lopes, RA 083839 em conjunto com as 
orientações do Professor Doutor Gastão Wagner de Sousa Campos, da Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp, do Departamento de Medicina Preventiva e Social. Desenvolvido durante o período de 
01/agosto/2011 a 31/julho/2012. 

 
3. Introdução 

 
A maior parte das publicações que pretendem estudar o trabalho em saúde tende a realizar uma 

análise focal da formação técnica ou de algum aspecto específico do conteúdo ou metodologia do trabalho. 
Não será esse o foco da análise desse projeto, pois consideramos essa análise focal limitada, já que não 
abrange a totalidade do processo histórico inerente ao trabalho social na saúde. 

Para superarmos essa limitação da análise convencional, buscamos compreender que a organização 
do trabalho na saúde é produto de um processo histórico bastante complexo e multideterminado. Dessa 
maneira, consideramos que as transformações dos conceitos de saúde resultaram da adaptação do arcabouço 
superestrutural (idéias, teorias) às necessidades impostas pelas novas formas de organização do trabalho. 
(GOMES, 2006) 

A reorganização da prática médica, por conseguinte, proporcionou uma busca constante de 
subsídios que pudessem orientar novas formas de aprender o sofrimento, expressos tanto em elaborações 
teóricas quanto em experiências práticas. Isso acontece porque se entendem necessárias novas abordagens na 
tentativa de correção dos problemas de nosso sistema de saúde. Essas formas referem-se a proposições e 
diretrizes consubstanciadas como o acolhimento, o cuidado e a humanização. (GOMES, 2006)  

Em documentos que se relacionam à prática médica e ao sistema de saúde, o tema da humanização 
aparece frequentemente, permeado por análises teóricas distintas, que influenciam na organização prática 
desse tema. Essa pesquisa buscou o entendimento sobre o conceito de humanização na prática médica e 
como esse conceito se relaciona com as mudanças sofridas no mundo do trabalho em saúde. A partir dessa 
análise teórica, sentimo-nos confiantes para fazermos uma reflexão crítica sobre como alguns projetos de 
“Humanização” surgidos nos últimos anos se relacionam e influenciam com a prática médica e nossa 
sociedade. 
 

4. Métodos Utilizados 
 

O presente estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica, a partir de livros, teses e artigos de 
autores que estudaram as mudanças na organização do trabalho na sociedade capitalista e como isso se 
refletiu na produção de saúde e na organização do trabalho médico, focando naquelas análises que 
objetivavam a compreensão do tema da Humanização na Saúde, havendo compilação de dados e síntese dos 
mesmos para se chegar a conclusões concretas. 

Iniciamos a revisão bibliográfica estudando os conceitos de humanização que encontramos em nossa 
literatura e suas diversas vertentes filosófico-políticas: materialista-histórica, positivista, pós-moderna. Após 
revisão bibliográfica no campo da filosofia sobre a concepção de “humanismo” e “humanização”, a qual nos 
baseamos, principalmente, nos escritos do pensador marxista Louis Althusser, sentimos necessidade de 
pesquisar como os teóricos pensavam esse conceito relacionado à área da saúde. 

Essa empreitada nos proporcionou o contato com alguns materiais bastante importantes sobre o 
tema, entre eles teses de mestrado e artigos científicos que estudaram a questão da humanização na saúde: os 
escritos de Rogério Miranda, Guilherme de Albuquerque, Rosana Onocko Campos e Gastão Wagner de 
Sousa Campos nos foram essenciais para a compreensão sobre o processo e a conceituação do termo 
“humanização” na área da saúde.  

Finalizado o estudo da conceituação do termo “humanização” nos escritos sobre o tema, nos 
empenhamos em estudar as cartilhas lançadas pelo Ministério da Saúde sobre a “Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde – HumanizaSUS”. e os autores nos quais essa 
política baseia-se. 

A leitura dessas cartilhas ampliou nossa perspectiva de análise do tema, já que sua principal 
referência teórica é o filósofo francês Michel Foucault e sua teoria sobre o as relações de poder. Sentimos a 
necessidade de estudar sobre esse tema, para uma compreensão acerca dos objetivos da política proposta. 
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Isso nos levou a estudar os próprios escritos de Foucault, a partir de seus livros e artigos e, também, à 
contraposição feita a esses escritos do teórico Armando Boito Junior, estudioso e crítico dessa teoria. 

Os escritos e apontamentos dados por Michel Foucault em alguns de seus livros utilizados, por outro 
lado, nos levaram à necessidade de aprofundar o estudo sobre o papel que o Estado exerce em nossa 
sociedade, leitura essencial para uma compreensão maior acerca das influencias que a teoria de Foucault 
exerce na construção da política de “humanização” na saúde. Para o entendimento do papel exercido pelo 
Estado, buscamos os teóricos materialistas, como Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lenin, por 
entender que seus escritos são bastante precisos sobre o assunto.  

Finalizando a revisão bibliográfica, decidimos nos aprofundar sobre o estudo das cartilhas para 
chegar às nossas conclusões sobre o tema proposto. 

Por nos depararmos com um tema bastante grande e complexo ao longo de nossa pesquisa, optamos 
por não focalizarmos nosso estudo nas políticas não-governamentais de promoção da “humanização” em 
saúde, como os “Doutores da Alegria”. Entendemos que nossa análise sobre a conceituação de humanização 
nos fornece subsídios para analisarmos essas outras propostas, mas pela limitação da pesquisa, decidimos 
não desenvolver essa proposta. 
 

5. Resultados 
 

O propósito desse trabalho é analisar o movimento de humanização da prática médica e seu 
principal produto institucional: a “Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único 
de Saúde – HumanizaSUS”. Essa análise precisa conter, necessariamente, o porquê o conceito de 
“humanização na saúde” tem ganhado destaque nas discussões sobre a reestruturação do trabalho em saúde, 
partindo do entendimento sobre a representação desse conceito em nossa sociedade e do entendimento das 
bases teóricas na qual se sustenta.  

Duas análises teóricas, distintas e complementares, devem ser realizadas nesse percurso para que se 
consiga compreender a sustentação político-filosófica hegemônica que sustenta esse movimento. Uma diz 
respeito à questão filosófica Humanista, que embasa a discussão sobre o processo de “humanização” das 
práticas em saúde; outra diz respeito às relações de poder construídas em nossa sociedade, discussão central 
na política do HumanizaSUS, que se baseia na produção teórica do filósofo francês Michel Foucault. 

Ademais, é necessário que se fixem alguns conceitos para a compreensão do tema, que se mostra 
complexo e bastante rico para o debate. 
 

I) A Humanização da Prática Médica 
 

O movimento de “humanização” da prática médica que se vive há alguns anos tem ganhado 
destaque nacionalmente através de políticas e programas que orientam uma reformulação da prática em 
saúde objetivando uma adequação à “humanização” do serviço. Esse tema não é algo novo e original, como 
se pode parecer.  

A questão do humanismo e da “humanização” permeia a discussão de diversos filósofos e teóricos 
que refletiram sobre a sociedade e tornam-se motivo de debate nacionalmente a partir das transformações 
ocorridas no trabalho em saúde no último século. 

 
I.a) As Transformações no Trabalho em Saúde 
 

O trabalho médico nas sociedades pré-capitalistas era caracterizado por um trabalho realizado por 
um profissional liberal. Dotado de seus instrumentos de trabalho (o estetoscópio e sua maleta com outros 
instrumentos arcaicos) e de sua própria força de trabalho, o médico cumpria com sua profissão 
independentemente, não necessitando vendê-la a um proprietário dos meios de produção.  

Naquele momento histórico, já existia uma divisão rudimentar do trabalho médico: por um lado, 
existiam os “físicos”, médicos clínicos formados nas universidades de medicina, responsáveis pela 
abordagem de pessoas da classe dominante (clero e nobreza). Os responsáveis pela terapêutica dos plebeus e 
servos eram os “cirurgiões”, médicos práticos que se formavam junto a um mestre (um cirurgião mais 
experiente), que realizava pequenos procedimentos cirúrgicos (como a sangria, por exemplo). (SCLIAR, 
2002) 

A passagem para o modo de produção capitalista trouxe diversas transformações no mundo do 
trabalho e do trabalho em saúde. As práticas em saúde passaram a sofrer alterações significativas para 
responder às necessidades postas pela consolidação das novas relações sociais em nascimento. Para a 
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nascente sociedade alicerçada sobre a forma mercadoria, há uma mercadoria de extrema importância, a única 
cujo valor de uso se caracteriza por ser a capacidade de gerar mais valor. É a exploração dessa mercadoria, a 
força de trabalho, sob a forma especificamente capitalista, que se sustenta sobre toda a sociedade nascente.  

Nessa sociedade, a manutenção e recuperação do corpo tornam-se práticas fundamentais para a 
existência de toda a estrutura social. Assim, o processo de trabalho assistencial em saúde passará por uma 
reorganização de modo a poder assumir essa função. Essa tarefa não caberá somente ao plano infra estrutural 
– da reprodução da força de trabalho – mas também na superestrutura político ideológica, como instrumento 
legitimador da ordem social e de convencimento sobre essa mesma ordem.  

“Entender o processo de reprodução da força de trabalho como um processo que extrapola a 
manutenção material/orgânica do corpo é fundamental para se apreender o papel que caberá, na nova 
ordem, ao trabalho em saúde.” (GOMES, 2006) 

A partir do momento em que o objeto das práticas em saúde passa a se restringir à manutenção do 
corpo orgânico, o processo de trabalho também precisa mudar. Sendo assim, para um objeto restrito ao corpo 
orgânico é necessário um método capaz de apreender o objeto nessa dimensão restrita, configurando-se a 
anátomo-fisiologia. Esse método ou “modelo tecnológico” de operar o trabalho em saúde nada mais é do que 
a moderna clínica.  

Os dois principais agentes da Idade Média – o físico e o cirurgião – darão espaço a um novo agente: 
o médico, que passará a centralizar as práticas em saúde, agora sob a tutela do Estado, legitimado pelo 
caráter de cientificidade e (falsa) neutralidade que estas práticas passarão a adquirir sob o método 
científico/positivista da clínica. 

Como consequência dessa nova dimensão que adquire o objeto do trabalho em saúde (o corpo 
humano), passa a haver uma redefinição de seu processo interno de trabalho assistencial. Uma dessas 
redefinições diz respeito à unificação dos saberes e práticas, outrora separados, em um campo delimitado e 
estruturado do conhecimento – a clínica – sob comando da medicina moderna. Esta já nasce demandada 
pelas novas relações sociais como elemento de grande importância para garantir a (re)produção da força de 
trabalho também no plano superestrutural, qual seja, o da normalização social. 

Outros aspectos consideráveis sobre as transformações no trabalho médico são algumas 
particularidades deste com relação às mudanças ocorridas no mundo do trabalho ao longo do 
desenvolvimento do capitalismo.   

Enquanto o processo de produção fabril inicia-se no século XVII/XVIII, a produção da saúde só irá 
se ajustar a esse modelo e centrar a prática no espaço do hospital muito depois, por volta do final do século 
XIX, consolidando-se no século XX. 

Desde a evolução da medicina baseada em superstições e religião do feudalismo para o profissional 
médico liberal do modelo capitalista, foi produzido muito conhecimento científico acerca da saúde. As 
técnicas e os instrumentos utilizados se aprimoraram, o conhecimento acerca da anatomia do corpo e de 
algumas de suas patologias evoluiu consideravelmente; iniciou-se uma sistematização de fármacos 
(elaborados pelos chamados boticários) que podiam ser utilizados na cura de patologias; as forças produtivas, 
explicitadas anteriormente, evoluíram substancialmente. Com isso, o modelo de profissional liberal estava 
gerando o germe de sua superação por um novo modelo.  

Esses profissionais liberais (médicos-artesãos), até então, eram detentores de todo o instrumental e 
conhecimento produzido até sua época acerca da saúde e, assim, conseguiam realizar seu trabalho de maneira 
relativamente independente, mas a evolução que eles próprios empreenderam na produção de saúde, tornaria 
inviável que isso continuasse a acontecer. Os conhecimentos produzidos foram tantos que seria impossível a 
um só profissional deter o controle de tudo que já havia sido descoberto.  

Tornar-se-ia impossível também que os médicos permanecessem detentores de todo o instrumental 
necessário, já que a evolução tecnológica encarecia bastante os instrumentos de trabalho utilizados pelo 
médico; assim, nem todos os profissionais tinham condições de detê-los; essa mesma tendência já havia 
ocorrido em vários outros ramos da produção desde o século XVIII com a superação dos artesãos e 
corporações de ofício pelo modo de produção fabril. 

Na saúde, os profissionais liberais também perderam a propriedade dos meios de produção e 
abandonaram sua condição de profissional liberal para a de vendedor de força de trabalho, ou seja, tornaram-
se assalariados. Esse não foi um processo instantâneo, pois até hoje ainda podemos encontrar esses 
profissionais liberais, porém é nítido no último século o processo de proletarização do médico, que para 
realizar seu trabalho, necessita vender sua força de trabalho para quem detém os meios de produção 
necessários para a realização desse trabalho. (GOMES, 2010) 

Essas transformações, por consequência, trarão mudanças na maneira como se organiza a produção 
em saúde e o trabalho médico, processo semelhante ao que ocorreu com os demais setores produtivos: 
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substituição do modelo artesanal pelo fabril (hospitalar), que tem como consequências a transformação do 
artesão (médico liberal) em operário (trabalhador assalariado); perda da propriedade dos meios de produção 
para a classe dominante (burguesia); a parcelarização da produção, em que cada trabalhador exerce uma 
função específica e a especialização dos trabalhadores em etapas da produção, sem que eles tivessem 
consciência e controle do processo completo. 

Os médicos passam a não mais ter condições de possuir a propriedade dos aparelhos diagnósticos e 
passam a atuar vendendo sua força de trabalho, tornando-se assalariados; os hospitais passam a ser o local da 
produção da saúde e os médicos passam a se especializar em diferentes “etapas” da produção de saúde, 
surgindo outros profissionais que atuam nesse setor. O traalhador em saúde, por fim, passa a não ter mais o 
controle de todas as etapas da produção, pois não há como, sozinho, ter todo o conhecimento produzido pela 
área médica. (SCHRAIBER, 1989). 

No final do século XX, especificamente a partir da década de 1990, um novo panorama surge na 
estruturação do sistema de saúde no Brasil. A criação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
permite o surgimento de novos campos de atuação dos profissionais de saúde através do fortalecimento da 
rede de atenção básica no país. 

Podemos afirmar que, apesar do surgimento do SUS, a organização do trabalho médico no Brasil 
segue as principais transformações já descritas acima e que resumimos aqui: coletivização do processo 
produtivo; progressiva fragmentação na forma de divisão técnica do trabalho; especialização progressiva dos 
trabalhadores em campos específicos de conhecimentos e práticas; desenvolvimento tecnológico 
materializado em equipamentos, em saberes e técnicas; perda do controle do processo de produção, 
desapropriando o trabalhador de seu próprio trabalho. 

Essas mudanças, acompanhadas pela prática predominantemente baseada em um modelo científico 
biomédico, promoveram transformações na maneira como o profissional lida com seu trabalho (incluindo 
seus instrumentos de trabalho e seu objeto de trabalho – o corpo humano). (GOMES, 2010). Tiveram 
impacto importante na maneira como o trabalhador em saúde relaciona-se com o usuário do sistema e 
também com outros trabalhadores da área.  

É a partir dessa conjuntura de transformação do trabalho em saúde, para atender às demandas da 
sociedade capitalista, que surge a problemática da “humanização” da saúde. Alicerçados no discurso que a 
“humanização” objetivaria uma forma de assistência que valorizasse a qualidade do cuidado em saúde, 
associada à construção de autonomia dos sujeitos e à valorização dos profissionais de saúde, procuram 
refletir apontamentos para certos problemas já conhecidos, como a “democratização das relações que 
envolvem o atendimento; maior diálogo e melhoria da comunicação entre profissional de saúde e paciente; 
reconhecimento das expectativas dos próprios profissionais e as dos pacientes, como sujeitos do processo 
terapêutico”. (DESLANDES, 2004). 

Cabe-nos analisar nesse momento as bases teóricas desse conceito para, depois, avaliarmos as 
proposições que esse movimento tem para a organização do sistema de saúde. 
 

I.b) O Humanismo Teórico 
 

A principal referência teórica na discussão sobre a “humanização” da prática médica é a discussão 
do Humanismo.  

O Humanismo é a doutrina filosófica que coloca o desenvolvimento do homem como fim maior da 
vida em sociedade. Esta doutrina apresenta diversas correntes filosóficas (secular, religiosa, renascentista, 
marxista, entre outras) que se diferenciam dependendo do aspecto que enfatizam na busca do 
desenvolvimento humano. 

A maioria dessas correntes analisa que a função do humanismo seria de contribuir para o 
desenvolvimento humano no sentido de aproximar a humanidade de sua “essência”, seu “ser interior”, 
fazendo com que o homem se aproxime cada vez mais de si. (PULEDDA, 1996)  

Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que o homem já teria uma essência constituída ao 
nascer e a humanização constituiria a (re)aproximação do homem à sua essência idealizada, ou seja, 
constituiria na redução ou eliminação da diferença entre os indivíduos e o “gênero humano”, permitindo 
realizar o que ainda não foi realizado dos atributos da essência humana. (ALTHUSSER, 2002) 

Essa perspectiva de análise ficou conhecida, historicamente, como “Humanismo Teórico”, nome 
dado por aqueles que fazem uma reflexão crítica sobre esse conceito apresentado. O principal teórico que faz 
essa crítica é Louis Althusser, marxista francês que escreveu seus principais trabalhos na década de 
1960/1970.  
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Esse autor, a partir de seus estudos sobre a obra de Karl Marx, considera que o homem se humaniza 
à medida que modifica a natureza, criando os meios de sobrevivência, adaptando-a a seus desígnios.  

Assim, se formos considerar especificamente o trabalho em saúde, uma prática médica humanista 
deveria estar a serviço da apropriação do objeto da produção do gênero humano pela totalidade dos 
indivíduos. Por isso, o Humanismo Teórico é considerado um sério entrave para essa humanização, já que 
ele é marcado pela necessidade de que o homem se adapte à realidade, ou às “necessidades atuais da 
sociedade” buscando sua “essência”. (ALTHUSSER, 1999) 

Para os autores que seguem o mesmo pensamento de Althusser, o Humanismo Teórico desempenha 
papel ideológico fundamental na legitimação e manutenção da ordem burguesa, buscando refrear os 
movimentos da classe trabalhadora, isso porque substitui a ideia da mudança radical da sociedade pela 
reforma da consciência. Essa teoria defende que é a consciência humana, a religiosidade, a ética, o amor que 
devem ser buscados e desenvolvidos no interior de cada um, não a mudança social. (ALTHUSSER, 1999, 
p.8-51) 

No campo de estudo das políticas de saúde, especialmente no Brasil, temos alguns autores que se 
destacam na discussão da humanização, reconhecendo, em algumas análises, as deficiências do Humanismo 
Teórico e avançando suas observações sobre esse tema bastante controverso. Dentre eles podemos destacar 
Guilherme de Albuquerque, Gastão Wagner de Sousa Campos e Rosana Onocko Campos. 

Essa autora, partindo do pressuposto de que a injustiça, a exploração, o mal e a perversidade não 
são atributos desumanos e muito menos naturais ao homem, mas sim um produto humano decorrente de 
problemas estruturais, observa que a dita “desumanização” existente nos serviços de saúde é um produto 
nada mais que humano. (ONOCKO CAMPOS, 2004) 

A autora defende sua conceituação a partir da descaracterização da definição tradicional para a 
palavra “humano” que encontramos em qualquer dicionário que diz “1. Tornar humano; dar condição 
humana a; humanar. 2. Tornar benévolo, afável, tratável; humanar. 3. Fazer adquirir hábitos sociais 
polidos; civilizar.” (FERREIRA, 1999)  

Definições que carregam em si a teoria do humanismo teórico, partindo de um pressuposto que 
existiria uma essência a ser almejada e desconsiderando que o homem se constrói em sociedade. A autora 
reflete, também, que faz parte do humano na sociedade de classes a exploração do outro, a alienação, a 
agressão, o equívoco e a culpa. Defende que “humano quer dizer ‘humano’, ou seja, biológico, subjetivo e 
social.” (ONOCKO CAMPOS, 2003) 

Seguindo o mesmo raciocínio, Campos organiza sua análise a partir de duas questões principais: “a 
moda da Humanização seria apenas um movimento demagógico tendente a simplificar conflitos e problemas 
estruturais do SUS? Ou refletiria uma tendência real do sistema de saúde para desvalorizar o ser humano.” 
(CAMPOS, 2005)  

O autor segue sua análise com respostas afirmativas para as duas questões, refletindo que, para 
ocorrer uma transformação social, deve ocorrer uma mudança tanto estrutural quanto na consciência das 
pessoas e a “humanização” na saúde seria contemplada com essas duas mudanças. Para o autor, predominam 
nas análises atuais sobre o tema explicações simplistas que afirmam que a receita para a “humanização” seria 
a catequese ou a sensibilização dos trabalhadores de saúde para que adotem posturas e comportamentos 
“cuidadores”, o que considera “mais um neologismo inventado como saída mágica para um contexto 
complexo.” (CAMPOS, 2005) 

Guilherme de Albuquerque, por outro lado, faz uma reflexão sobre o conceito de humanização de 
maneira ampla, analisando alguns projetos governamentais de humanização da prática médica existente no 
Brasil.  

Considera que tais projetos “reconhecem os avanços alcançados na construção do SUS e analisa 
seus diversos problemas, ligados às profundas desigualdades socioeconômicas, às dificuldades de acesso 
aos serviços e aos bens de saúde, à desvalorização dos trabalhadores de saúde, à expressiva precarização 
das relações de trabalho, ao baixo investimento na formação.”, mas, observa uma conotação do 
“Humanismo Teórico” nos mesmos, já que como proposta resolutiva, eles apontam para a “humanização” da 
prática médica, ligada ao respeito ao indivíduo, ou a busca da fraternidade, da bondade inerente à “essência 
humana”. (ALBUQUERQUE, 2009) 

Partilhamos da análise desses autores brasileiros sobre o tema, avaliando que o conceito de 
humanização hegemônico nessa discussão nas últimas décadas é equivocado de certa maneira, pois prega 
uma postura humanitária e ética, deixando intocadas as questões centrais que regem a sociedade capitalista: a 
subordinação do ser humano à necessidade do lucro.  
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A análise minuciosa do discurso hegemônico sobre a importância da humanização na saúde revela 
que os apontamentos dados funcionam como afirma Campos como um movimento que tende a simplificar 
problemas estruturais do sistema de saúde. 

A reflexão sobre as transformações que o trabalho em saúde sofreu durante o desenvolvimento do 
capitalismo e como essas mudanças estavam atreladas, em maior ou menor grau, às mudanças do mundo do 
trabalho é descartada nessa perspectiva hegemônica, priorizando-se análises que consideram 
predominantemente os aspectos subjetivos do trabalho em saúde. Esse deslize compromete a compreensão 
da totalidade desse processo, já que como vimos, as transformações no mundo do trabalho determinam, em 
ultima instancia, a maneira como os trabalhadores se relacionam entre si e com seu objeto de trabalho. 

Não negamos que o aspecto subjetivo tem importância no desenvolvimento das relações de 
trabalho e nas relações interindividuais construídas nesse processo, mas, ao se evitar o reconhecimento das 
mudanças econômicas e suas influências nesse processo, é como se afirmassem que “Não é sobre as 
barricadas que se decide o destino da humanidade, nem com mais razão ainda, o destino da classe operária, 
mas na reforma da consciência...” (ALTHUSSER, 1999). 

A complexidade do tema exigiria estudos muito mais profundos sobre esse debate teórico-
filosófico, que pela limitação dessa pesquisa, infelizmente não nos permite continuar. A análise feita já nos 
instrumentaliza para um melhor entendimento sobre o HumanizaSUS. 

Finalizada essa análise breve, mas abrangente sobre a polêmica da humanização, cabe-nos estudar 
sua principal consequência originada na área da saúde pública no Brasil: a “Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde – HumanizaSUS”. 
 

II) Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde – 
HumanizaSUS 
 

A “Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS – HumanizaSUS” é uma 
política implementada no sistema de saúde brasileiro a partir de 2004. Seus primórdios remetem ao governo 
anterior, de Fernando Henrique Cardoso, quando, então, existia enquanto programa do governo federal para 
a promoção da “humanização” em saúde. 

No governo de Lula, o programa torna-se política nacional, objetivando sua implementação em 
todo o território brasileiro, com metas, ações e objetivos mais específicos. Foram organizadas diversas 
cartilhas de promoção da política nacional de humanização e para capacitação dos profissionais de saúde 
sobre o tema. É sobre essas cartilhas que nos orientaremos para analisar tal política. 

Partem de uma análise de que apesar de diversos avanços conseguidos no campo da saúde, a partir 
da implementação e desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, existem variados problemas que precisam 
de resolução para uma melhor assistência.  

Os diagnósticos que são realizados sobre a problemática da organização do sistema de saúde são 
bastante corretos em nossa análise. Partindo de um pressuposto de que a sociedade brasileira se organiza de 
maneira desigual socioeconomicamente, concluem que “o acesso aos serviços e aos bens de saúde com 
consequente responsabilização de acompanhamento das necessidades de cada usuário permanecem com 
graves lacunas.” (BRASIL, 2004) 

Os apontamentos dados para a resolução desses problemas, entretanto, não são compatíveis com 
transformação social a que se pretendem, sempre revestidos de uma suposta neutralidade. 
 Antes de analisarmos esses apontamentos e suas implicações para as políticas de saúde, cabe-nos 
entender quais as orientações teóricas seguidas por essa política de humanização, enquanto politica nacional 
de governo.  

Compreendemos que nenhum projeto, programa ou política são neutros em suas formulações ou 
teorias. Para entendermos o processo que estamos analisando, precisamos sair da aparência dos objetos e 
adentrar a sua essência, ou seja, analisarmos minuciosamente as relações que esses objetos estabelecem entre 
si e com outros objetos a sua volta. (LÖWY, 1994)  

Partindo da esfera da aparência, onde as informações aparecem como um todo caótico, devemos 
seguir por um estudo ontológico, em que nossa análise adentra o ser, revelando sua verdadeira face. Com 
isso fica visível que aquilo que salta aos olhos, ou seja, o que está na aparência é explicado por questões 
muito mais abrangentes e profundas. (MARX, 2007) 
 O HumanizaSUS tem uma orientação teórico-filosófica baseada nos escritos de um pensador francês 
chamado Michel Foucault; especificamente, sua teoria da genealogia do poder embasa a política de 
humanização do governo.  
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Pensamos ser necessário adentrarmos esse campo do conhecimento para sair da aparência que a 
leitura desses programas nos proporciona em um primeiro momento, e compreendermos a totalidade do 
assunto, objetivando uma análise mais proveitosa e arguida de cientificidade. 
   

II.a) Michel Foucault e o Poder 
 
Michel Foucault foi um filósofo francês e professor da cátedra de história no Collège de France entre 

1970 e 1984. Todo o seu trabalho foi desenvolvido em uma arqueologia do saber filosófico, da experiência 
literária e da análise do discurso concentrando-se sobre a relação entre poder e governamentalidade, e as 
práticas de subjetivação. (MACHADO, 1982) 

O entendimento sobre sua teoria do poder nos importa pelas influências que têm sobre a formulação 
da política de “humanização” na saúde. Na verdade, Foucault nega ter desenvolvido uma teoria do poder ao 
longo de toda sua obra, afirmando ter traçado excertos sobre esse tema. É um crítico ferrenho daquilo que 
denomia “conceito tradicional” de poder. 

Reprova o fato de que este conceito, segundo o autor, fornece uma importância indevida que se 
concederia à ação repressiva; Foucault repele o fato que o poder seria concebido como algo centralizado 
institucionalmente no Estado e exercido por uma parcela da sociedade sobre a outra. 

Em seus escritos, diferencia a conceituação que denomina “tradicional” de poder da conceituação 
que os filósofos marxistas atribuem a essa palavra, apesar de considerá-las semelhantes. Suas análises, a 
partir dessa diferenciação, centrar-se-ão, principalmente, sobre as divergências nesse tema com relação aos 
teóricos marxistas. 

Ao analisar a teoria jurídica clássica, afirma que, esta, entende o conceito de poder enquanto direito, 
enquanto um bem que se poderia se transferir ou alienar por um ato jurídico. 

“O poder é o poder concreto que cada indivíduo detém e que cederia, total ou parcialmente, para 
constituir um poder político, uma soberania política” (FOUCAULT, 1979, p174) 

A análise marxista, segundo o autor, trata da funcionalidade econômica do poder, ou seja, este teria 
papel essencial de manter as relações de produção e reproduzir a dominação de uma classe que o 
desenvolvimento das forças produtivas tornou possíveis. 

“O poder político teria neste caso encontrado na economia sua razão de ser histórica” 
(FOUCAULT, 1979, p175) 

A crítica de Foucault sobre essas concepções baseia-se no fato, já comentado, da crença que o poder 
não se encontra centrado institucionalmente no Estado e de que partindo dessas análises, o poder estaria 
sempre em posição secundária à economia. O autor não considera o poder como um fenômeno de dominação 
maciço e homogêneo de um indivíduo sobre o outro, de uma classe sobre a outra. (FOUCAULT, 1975) 

Em seu livro Microfísica do Poder, algumas passagens são bastante esclarecedoras quanto a sua 
análise sobre esse tema: 

“... o poder – desde que não considerado de muito longe – não é algo que se possa dividir entre 
aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O 
poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca 
está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado com uma riqueza ou um 
bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão 
sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do 
poder, são sempre centros de transmissão.” (FOUCAULT, 1979, p183) 

Podemos notar que o autor considera que o poder não se aplica aos indivíduos, mas passa por eles; o 
indivíduo se caracteriza como um efeito do poder e também seu centro de transmissão. Dessa maneira, o 
autor descentraliza a institucionalidade do poder, passando-a para a esfera individual. Considera mais 
importante e central o entendimento das relações interpessoais de poder construídas pelos sujeitos entre si. 

Ao longo de sua obra, percebe-se a categorização de três tipos de governo na sua análise sobre o 
poder: “o governo de si (domínio da moral), a arte de governar uma família ou a população (domínio da 
economia), e a ciência de bem governar o Estado (domínio da política)” (BENEVIDES E PASSOS, 2005) 

O entendimento das relações de poder existentes e construídas em nossa sociedade perpassa, 
segundo o autor, pelo entendimento dessas formas de governo e como elas se constituíram ao longo da 
história, desde o absolutismo até o desenvolvimento do capitalismo. 

“A transcendência e a uniformidade do poder político soberano são substituídas, nas artes de 
governar a partir do século 16, pela multiplicidade dos exercícios de poder e pela sua imanência nos 
diferentes objetos ou “coisas” governadas. Eis aí uma nova topologia política, pois entre o foco de 
emanação do poder e seu ponto de incidência não há mais a distância que caracterizava o exercício 
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soberano; (...) Governar a nação, a família e a si mesmo são, doravante, exercícios que se realizam num 
mesmo plano de imanência do poder, de tal maneira que não há mais aquela distância entre quem exerce o 
poder e quem o sofre” (BENEVIDES E PASSOS, 2005) 

O mais importante seria que esse sentido de governar possui uma característica de mão dupla, 
caminhando no sentido ascendente e descendente: o sentido ascendente aponta para o fato de que aquele que 
quer poder governar o Estado deve saber se governar, governar sua família, seus bens. Já o sentido 
descendente indica que “quando o Estado é bem governado, os pais de família sabem como governar suas 
famílias, seus bens, seu patrimônio e por sua vez os indivíduos se comportam como devem” (FOUCAULT, 
1979, p281) 

Além dessa análise centrada nas relações interindividuais, Foucault também analisa as relações 
institucionais do Estado, no sentido de provar sua defesa que esta é secundária na concretização das relações 
de poder. 

Apesar de considerar a dominação de uma classe sobre a outra em nossa sociedade, considera que as 
análises de teóricos marxistas sobre o tema privilegiam o aparelho de Estado como alvos de luta.  

O autor afirma que para poder lutar contra o Estado é preciso um movimento revolucionário que se 
atribua o equivalente de forças político-militares, que se constitua como um partido organizado, que 
inevitavelmente acaba sendo um aparelho do Estado, com os mesmos mecanismos e organizações de poder. 
Considera, como síntese, a luta contra o Estado uma luta reprodutora da organização de poder que o Estado 
se configura atualmente, o que pensa ser um problema sério, que pode levar a consequências graves. 
(FOUCAULT, 1979, p149) 

Defende que a análise sobre a dominação burguesa, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, 
deve ser realizada de maneira inversa àquela feita pelos pensadores marxistas. Examina, historicamente, 
partindo de baixo, como os mecanismos de controle puderam funcionar; quem foram seus agentes (sem 
procura-los na burguesia em geral), analisando a família, a vizinhança, os pais, etc. Objetiva entender como 
os mecanismos de poder em uma conjuntura específica, em dado momento histórico, e por meio de 
determinadas transformações começaram a se tornar economicamente vantajosos e politicamente úteis para a 
burguesia (FOUCAULT, 1976) 

“São os mecanismos de exclusão, os aparelhos de vigilância, a medicalização da sexualidade, da 
loucura, da delinquência, e toda esta micromecânica do poder que representou um interesse para a 
burguesia a partir de determinado momento” (FOUCAULT, 1979, p185) 

Continua sua análise, afirmando que a burguesia se beneficia das relações de poder co-construídas 
entre os sujeitos de acordo com o momento histórico e por determinados motivos que não explicita, 
relevando a segundo plano a determinação, em ultima instancia, das relações de produção sobre a construção 
daquelas relações de poder. 

 (...) na medida em que esta noção de burguesia e de interesse da burguesia não tem aparentemente 
conteúdo real, poderíamos dizer que não foi a burguesia que achou que a loucura devia ser excluída ou a 
sexualidade infantil reprimida. Ocorreu que os mecanismos de exclusão da loucura e de vigilância da 
sexualidade infantil evidenciaram, a partir de determinado momento e por motivos que é preciso estudar, 
um lucro econômico e uma utilidade politica, tornando-se, de repente, naturalmente colonizados e 
sustentados por mecanismos globais do sistema do Estado” (FOUCAULT, 1979, p185) 

 Essa “teoria” do poder (colocamos entre aspas, já que nem o próprio autor considera ter esboçado 
uma teoria acerca do assunto) é contestada por alguns pensadores marxistas que se utilizam do método 
materialista-dialético de análise da realidade. Entre os autores, o mais destacado é Armando Boito Jr, que 
estudou as formulações de Michel Foucault e as contesta, apontando suas críticas ao autor.  

Boito disserta em um capítulo de seu principal livro, Estado, Política e Classes Sociais, sobre as 
teses de Foucault acerca do poder, colocando suas críticas e apontando as contradições no discurso do 
mesmo. Segundo o autor, Foucault enumera 4 teses principais sobre o poder, as quais discorreremos, por 
entender serem cruciais na análise da política de humanização do governo. 

A primeira tese é de que não existe apenas um ou “o” poder, mas, sim, vários poderes. Seria errôneo, 
portanto, falar em poder de uma parcela da sociedade sobre outra, como afirma a teoria marxista sobre as 
classes sociais. 

“A sociedade é um arquipélago de poderes diferentes” (FOUCAULT, 1994) 
A segunda tese afirma que os diversos poderes existentes não devem ser compreendidos como uma 

espécie de derivação de um suposto poder central. Além de serem socialmente difusos – como afirma a 
primeira tese – os poderes seriam institucionalmente dispersos. 

“A unidade estatal, é no fundo, secundária em relação a esses poderes regionais específicos, os 
quais vêm em primeiro lugar.” (FOUCAULT, 2003) 
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Boito discorda dessas afirmações; este postula que o Estado e os centros periféricos de poder (as 
relações interindividuais) são funcionais para a reprodução da sociedade capitalista, para a dominação de 
uma parte da sociedade sobre outra. Para ele, o poder é concentrado institucionalmente e socialmente. 
Exemplifica sua argumentação, rebatendo a análise de Foucault, sobre o funcionamento de uma instituição 
comum em nossa sociedade: uma empresa capitalista. 

 Segundo Foucault, a empresa capitalista seria impermeável à intervenção do “poder jurídico”, sendo 
que as relações de poder construídas nesse local dependeriam das relações estabelecidas entre o patrão e seus 
empregados. Boito discorda, argumentando que ela depende direta e duplamente dos efeitos ideológicos do 
Estado burguês. 

“De um lado, já vimos, quando falamos da repressão, que a lei institui e garante a propriedade 
privada; caso grevistas ocupem uma fábrica ou trabalhadores rurais ocupem uma propriedade agrícola, o 
capitalista pode, através de uma ação jurídica de reintegração de posse, valer-se da força policial pública 
para expulsar os que atentam contra a propriedade. De outro lado, (...), o direito capitalista que, criando a 
igualdade formal, cria, no trabalhador, a ilusão de que a relação de exploração de seu trabalho é uma 
relação contratual entre partes livres e iguais.” (BOITO, 2007) 

A análise sobre essas duas teses segue uma formulação de que mesmo as relações interindividuais 
são construídas a partir do poder institucionalizado no Estado capitalista e socialmente construído. Os 
centros periféricos de poder (como a empresa, a fábrica, a escola, etc) realizam e reproduzem, de maneira 
particular, centros de poder da classe dominante. Essa é a principal diferença entendida por Boito sobre a 
análise de poder que os pensadores marxistas realizam e aquelas formulações produzidas por Foucault e que 
terão consequências teórico-políticas importantes. 

A terceira tese afirma que esses poderes específicos, periféricos, têm por função produzir aptidão, 
eficiência; não tendo, portanto, a função de repressão, de impedimento. Ao analisar a empresa capitalista, 
Boito refuta essa tese, já que entende que o patrão pode e se utiliza dos aparelhos repressores do Estado 
(polícia) quando sente que sua propriedade privada está ameaçada. 

Afirma que Foucault ignora a ameaça de repressão por parte desses centros de poder, dissuadindo as 
ações contrárias à ordem. Como refutação a essa formulação, exemplifica o caso de um “black out” ocorrido 
em Nova Iorque em 1977, quando a população dos bairros populares, conscientes que a falta de energia 
elétrica impediria que a polícia agisse com eficiência, saqueou as lojas de bens duráveis por toda a cidade 
(LEBRUN, 1981). Dessa maneira, afirma a função repressora dos centros de poder, que reprimem uma parte 
da população para a manutenção da ordem colocada. 

A quarta tese afirma que esses mecanismos de poder devem ser considerados como técnicas, ou seja, 
como mecanismos que foram inventados e não cessam de se desenvolver. Isso levaria ao fato de que deveria 
se concentrar em análises do método do poder e não no conteúdo das medidas tomadas. Os meios de 
exercício do poder seriam o elemento mais importante no estudo do poder, o que ignoraria a relação do 
conteúdo dessas medidas com interesses e valores de uma parcela da população, individualizando esse 
exercício de poder. 

Para finalizar essa análise, transcrevemos abaixo uma parte de um texto de Foucault, em que o 
mesmo resume sua concepção de poder. 

“Por poder... eu não entendo um sistema geral de dominação exercido sobre um elemento ou um 
grupo sobre o outro e, cujos efeitos, por sucessivas derivações, atravessam o corpo social sobre um todo. A 
análise, em termos de poder, não deve postular, como pressupostos, a soberania do Estado, a forma da lei 
ou a unidade global de uma dominação; estas são apenas as formas terminais. Por poder, parece-me 
necessário compreender a multiplicidade de relações de força que são imanentes ao domínio em que elas 
são exercidas e, são constitutivas de sua organização. (FOUCAULT, 1976, p121-122) 

Essas teses de Foucault sobre as relações de poder têm implicações diversas para a luta política. 
Assim como Boito, consideramos que o conceito de ação política depende do “conceito” de poder. O que 
queremos dizer com essa afirmação é que a partir do momento em que consideramos a concentração do 
poder no Estado, a luta política também deve ter por objetivo central o poder de Estado. Se considerarmos o 
poder disperso socialmente, a luta seria também dispersa, afinal “tudo seria política”. 

Apesar de considerarmos que as formulações de Foucault trazem uma análise diferenciada e, em 
determinados aspectos, contribuem para o entendimento da construção da relação entre sujeitos em 
determinadas situações (especificamente, em sua análise da sexualidade e da loucura), tendemos a não 
concordar com seus apontamentos de luta política.  

“Propor, como faz Foucault, a dispersão da luta política, indistintamente, por todos os centros reais 
ou supostos de poder, ignorando a centralidade estratégica da conquista do poder de Estado, é desviar as 
classes populares da luta pela transformação da sociedade capitalista” (BOITO, 2007). 
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O que Boito afirma é que a transformação social não advém de pequenas mudanças nas relações 
interindividuais. A transformação depende da organização da classe trabalhadora na luta por outras 
condições de vida. Para entendermos essa afirmação, a qual compartilhamos, precisamos analisar o papel que 
o Estado exerce em nossa sociedade, e, então, conseguirmos analisar a política nacional de humanização na 
saúde. 

 
II.b) O marxismo e o Estado 
 

A concepção de Estado com a qual estamos trabalhando é baseada nos escritos de Karl Marx e de 
seus sucessores, formuladas a partir do pacto de poder, das instituições e organizações. Difere das 
concepções apontadas por Foucault em diversos aspectos, que esperamos elucidar ao longo desse tópico, 
essencial para o seguimento de nosso estudo. 

 Ao longo de toda história da humanidade, o Estado assume-se como representante do poder da 
classe dominante (nobres no feudalismo, senhores no escravismo, burgueses no capitalismo). Sua principal 
finalidade é legitimar e defender os interesses da classe dominante, através da utilização dos aparelhos 
repressivos (tribunais, prisões e exército) e dos aparelhos ideológicos (escola, igreja, família, leis, sindicatos, 
imprensa),  mantendo a ordem instituída.  

Em uma sociedade capitalista, a classe dominante é a burguesia, aquela que controla os meios de 
produção. Nessa formação específica, o Estado também assegura a dominação da classe dominante 
(burguesia) sobre a classe oprimida (classe trabalhadora) para submetê-la ao processo de exploração 
capitalista (extração do mais-valor) (ALTHUSSER, 1985). 

Consideramos que o Estado compreende não somente a burocracia governamental, mas também um 
aparato que compreende a superestrutura jurídico-política e ideológica, representado pelas leis, pelo sistema 
educacional, pela polícia e exército. Dessa forma, os aparatos estatais não se diferenciam em públicos ou 
privados, pois ambos cumprem a função de reprodução da dominação, seja por meio da geração de consenso, 
seja por meio do exercício da coerção – regra geral por meio de ambos.  

Independente da alternância dos representantes no governo, o Estado capitalista se mantém o mesmo. 
Ou seja, apesar de diferenças particulares e de maiores ou menores concessões e de uma forma mais ou 
menos truculenta a depender de seus governantes, o Estado mantém o mesmo papel de manter a hegemonia 
da classe dominante, no caso, a burguesia. (LENIN, 2010)  

 “O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à sociedade. (...) É um produto 
da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou 
numa insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não pode 
desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com interesses econômicos contrários, não se 
entre devorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que 
se colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar o conflito nos limites da "ordem". 
Essa força, que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela e dela se afastando cada vez mais, é o 
Estado”. (ENGELS, 1984)  

Para cumprir seu papel, o Estado Burguês tenta revestir-se de uma aparente neutralidade 
apresentando-se por vezes, até mesmo, como apoiador da classe dominada da sociedade, como seu 
representante, mediante um complexo processo ideológico.  

Durante o período de consolidação do capitalismo, há momentos em sua história que movimentações 
populares conseguem obter algumas concessões do Estado. As possibilidades de conquistas por parte dos 
trabalhadores são conseguidas na medida em que as mesmas não promovam alterações profundas na 
estrutura social vigente, o que não minimiza a importância dessas vitórias e lutas; pelo contrário, mostra que 
a classe trabalhadora também deve ser resistente, lutar contra a retirada de direitos, nunca perdendo o 
horizonte de uma transformação radical (que objetive a raiz das contradições sociais) da sociedade.  

A partir dessa definição sobre o papel que o Estado exerce em nossa sociedade e o entendimento de 
que as relações de poder construídas socialmente são determinadas, em última instância, pelo mesmo, 
notamos que a mudança nas condições de trabalho, nas condições de saúde da população e na organização do 
sistema de saúde, dependem de uma mudança social muito mais profunda do que aquela proposta a partir dos 
apontamentos de Foucault, que prioriza as ações no âmbito individual.  

Como já afirmamos anteriormente, centrar a luta nas relações interindividuais não resolve os 
principais problemas sociais. Com isso não estamos afirmando que algumas medidas não devam ser tomadas 
imediatamente como propostas paliativas. O que afirmamos é que a centralidade da luta pela mudança social 
transcende as relações que os indivíduos constroem uns com os outros. 
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Essa conclusão é o primeiro passo dado para compreendermos o porquê a “Política Nacional de 
Humanização da Gestão e Atenção do Sistema Único de Saúde (HumanizaSUS)” é uma política falha em 
cumprir com seus principais objetivos. Cabem-nos agora exemplificar essa argumentação a partir das 
cartilhas oficiais lançadas pelo Ministério da Saúde na orientação dos profissionais sobre essa política, suas 
metas, seus objetivos e suas ações. 

 
II.c) O HumanizaSUS 
 

As cartilhas lançadas pelo Ministério da Saúde sobre a política oficial de humanização perpassam 
por diversos temas com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde no entendimento da mesma e na 
efetivação dessa política. Ao todo, foram lançadas mais de 10 cartilhas oficiais pelo Ministério desde o ano 
de 2003. Como muitas delas se repetem, sendo apenas atualizações das que foram lançadas em anos 
anteriores, decidimos por compilar as principais informações obtidas das mesmas para uma avaliação sobre 
essa política. 

A justificativa para a existência de uma política como a criada se baseia na análise objetiva da 
realidade brasileira e da organização do sistema de saúde no país. 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado.  
Esta é uma conquista do povo brasileiro. Toda conquista é, entretanto, resultado e início de outro 

processo. Em 1988, votamos a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com ele apontamos para uma 
concepção de saúde que não se reduz à ausência de doença, mas a uma vida com qualidade. Neste percurso 
de 15 anos de SUS, acompanhamos avanços que nos alegram, novas questões que demandam outras 
respostas, mas também problemas que persistem sem solução, impondo a urgência seja de aperfeiçoamento 
do sistema, seja de mudança de rumos” (BRASIL, 2008) . 

 “(...) o acesso aos serviços e aos bens de saúde com consequente responsabilização de 
acompanhamento das necessidades de cada usuário permanece com graves lacunas.  

A esse quadro acrescente-se a desvalorização dos trabalhadores de saúde, expressiva precarização 
das relações de trabalho, baixo investimento num processo de educação permanente desses trabalhadores, 
pouca participação na gestão dos serviços e frágil vínculo com os usuários. Um dos aspectos que mais tem 
chamado atenção quando da avaliação dos serviços é o despreparo dos profissionais para lidar com a 
dimensão subjetiva que toda prática de saúde supõe. 

Ligado a esse aspecto, outro que se destaca é a presença de modelos de gestão centralizados e 
verticais desapropriando o trabalhador de seu próprio processo de trabalho. O cenário indica, então, a 
necessidade de mudanças.  

Mudanças no modelo de atenção que não se farão, a nosso ver, sem mudanças no modelo de 
gestão. Queremos um SUS com essas mudanças. Para isso, estamos construindo uma política que nomeamos 
Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde HumanizaSUS.” 
(BRASIL, janeiro/2004)  

A análise desse longo trecho que sintetiza as principais justificativas para a criação de uma política 
de “humanização” em saúde é importante, já que contém apontamentos que, sutilmente, corroboram o 
conceito de humanização que será apresentado adiante nas cartilhas. 

A criação do Sistema Único de Saúde no país cursou com uma diferente organização do trabalho em 
saúde comparado ao que existia anteriormente. Apesar de promover a universalização do acesso à saúde, esta 
ocorreu de maneira desigual entre as diferentes classes sociais.  

Enquanto alguns que têm condições de pagar pelo serviço privado podem acessar diferentes níveis 
de complexidade e tecnologia na área de saúde em um período de tempo pequeno, à grande maioria da 
população resta o acesso à atenção primária, que tem papel importante no serviço de saúde, mas não oferece 
todo o arsenal disponível quando se pensa na terapêutica para determinadas enfermidades, esperando em 
filas durante anos para conseguir acesso a serviços mais complexos tecnologicamente. 

A esse quadro de universalização desigual, acrescenta-se a problemática da precarização e 
desvalorização do trabalhador em saúde, com consequências sobre o atendimento dos usuários e sobre a 
organização do processo de trabalho.  

As condições de trabalho do profissional, que muitas vezes o obriga a ter mais de um vínculo 
empregatício, a falta de tempo para o desenvolvimento das consultas e procedimentos, a programação de 
metas a serem cumpridas por todos os profissionais, que limita o potencial de trabalho dos mesmos em favor 
de uma “eficiência”, a falta de materiais de trabalho e infraestrutura adequada são limitantes importantes 
para a construção de um vínculo solidário e fraternal com o usuário do sistema de saúde.  
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Afirmar que essa falta de vínculo com os usuários do sistema decorre de um despreparo dos 
profissionais em compreender a subjetividade do indivíduo é desconsiderar a estrutura social em que estamos 
inseridos, as determinações econômicas a que está submetido o sistema de saúde. (GOMES, 2010)  

Além de enxergar na falta da criação de um vínculo solidário um dos pontos mais importantes a se 
modificar no trabalho em saúde, o segundo ponto que essa política pensa ser essencial é a mudança na gestão 
em saúde. 

Afirmar que o trabalhador é desapropriado de seu processo de trabalho por uma gestão centralizada, 
entretanto, é não entender as transformações ocorridas no processo do trabalho em saúde durante o 
capitalismo. 

O desenvolvimento do capitalismo, como discutimos intensamente no primeiro tópico desse 
trabalho, trouxe mudanças importantes em três esferas da produção em saúde: o agente do trabalho, que 
passou a se caracterizar por um trabalhador especializado e parcelarizando o trabalho em saúde, advindo da 
divisão técnica das relações de trabalho; os meios de trabalho, em que o desenvolvimento do aparato técnico-
científico na forma de equipamentos, saberes e técnicas proporcionaram um grau intenso de produtividade e 
intervenção sobre a natureza, impossibilitando que um indivíduo se aproprie de tudo o que vem sendo 
produzido na área; a organização do processo de trabalho, que tem se tornado predominantemente 
socializado e coletivizado. (MENDES GONCALVES, 1979) 

Essas transformações foram fundamentais para a consolidação do assalariamento do trabalhador em 
saúde, tornando-o vendedor da força de trabalho, privando-o de possuir o domínio sobre todo o processo da 
produção em saúde e solidificando a desapropriação do trabalhador do processo de trabalho.  

A gestão do trabalho pode tornar essas relações mais ou menos democráticas dentro do processo de 
trabalho, mas não tem potencialidade de transformar essas mudanças que ocorrem desde o desenvolvimento 
do sistema capitalista de produção mundialmente, há mais de dois séculos. Dessa forma, a centralidade e 
focalidade da luta pelas mudanças na gestão, objetivando a mudança na organização do sistema de saúde é 
um equívoco, já que desconsidera a história da humanidade e do desenvolvimento das relações de trabalho 
no último século. 

Para finalizar a análise desse trecho, é preciso que se compreenda que nossa defesa não é deixar a 
situação da maneira como se encontra, esperando por uma transformação profunda da sociedade. 
Transformar as relações de gestão e a criação de vínculos com os usuários também é importante para 
democratizar as relações construídas socialmente. Considerar, como o faz essa política, que é nessas ações 
que residem a potencialidade da luta política e das transformações sociais é que é equivocado. 

A partir da análise de Foucault sobre as relações de poder e a desconsideração da centralidade do 
poder no Estado, a política de humanização na saúde constrói um imaginário de que a centralidade da 
atuação dos trabalhadores encontra-se na micropolítica, nas relações interindividuais. Nesse ponto 
consideramos um equívoco teórico, político e ideológico dessa proposta do governo federal para a 
organização do sistema de saúde. 

Como já afirmamos anteriormente, esse equívoco teórico não é algo isento de objetividade. O 
conceito de humanização, utilizado pelo Ministério da Saúde, é justamente aquele que tem origem na 
conceituação dos humanistas teóricos. Voltemos às cartilhas para compreender essa afirmação. 

Em uma das últimas cartilhas lançadas pelo Ministério da Saúde, após diversas críticas recebidas por 
alguns teóricos sobre a idealização do conceito de humanização orientado pela mesma, observamos o 
seguinte trecho: 

“A Política Nacional de Humanização (PNH) nega qualquer entendimento do humano como 
“Homem” idealizado, como um modelo de “Homem” a ser perseguido, consequentemente, não entende a 
humanização como uma tentativa de aproximar os diferentes sujeitos desse ideal. A humanização deve se 
dar nas práticas e a partir delas, ou seja, lidando, cotidianamente, com as relações que estabelecemos e os 
seus efeitos em nossa vida cotidiana. A PNH é o coletivo de homens e mulheres comuns que compõem o SUS 
em suas experiências concretas, são os trabalhadores e usuários que habitam o dia a dia dos serviços de 
saúde. Somente no encontro entre estes sujeitos concretos que práticas que chamamos de “humanizadoras” 
podem acontecer.” (BRASIL, 2011, pp5-7) 

Podemos compreender a partir desse trecho, portanto, que afirmam serem neutros politicamente, que 
não se baseiam em uma orientação político-ideológica, mas sim nas práticas construídas cotidianamente. 
Consideramos que toda prática pressupõe uma teoria, e vice-versa, em uma relação dialética intrínseca nesse 
processo, inexistindo uma neutralidade científica ou uma neutralidade de prática. 

Para potencializar nossa argumentação, desviar-nos-emos da aparência e superficialidade desse 
discurso, adentrando a essência do mesmo, a partir de outros trechos sobre essa conceituação encontrados em 
outras cartilhas dessa política. 
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“Devemos tomar cuidado para não banalizar o que a proposição de uma Política de Humanização 
traz ao campo da saúde, já que as iniciativas se apresentam, em geral, de modo vago e associadas a atitudes 
humanitárias, de caráter filantrópico, voluntárias e reveladoras de bondade, um “favor”, portanto, e não 
um direito à saúde.” (BRASIL, 2004) 

 “Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam esta política são a 
autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 
solidários e a participação coletiva no processo de gestão.” (BRASIL, 2006) 

 “A humanização vista não como programa, mas como política pública que atravessa/transversaliza 
as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica em:  

 - Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede 
de saúde; 

- Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador e 
usuário, construindo um sentido positivo de humanização, desidealizando “o Homem”. Pensar o humano no 
plano comum da experiência de um homem qualquer; 

- Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção 
de sujeitos; 

- Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas 
presente; 

- Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores 
da saúde e usuários.” (BRASIL, 2006) 

Trechos de cartilhas diversas, que orientam um mesmo pensamento: a humanização é uma política 
focada nas relações entre os sujeitos e nas transformações dessas relações objetivando a mudança social. 
Idealiza uma situação em que os sujeitos se contagiariam por atitudes “humanizadoras” e transformariam a 
organização do sistema de saúde.  

Focaliza a subjetividade dos indivíduos, desconsiderando as condições objetivas que colocam os 
sujeitos em sua situação concreta. Apontam para uma reforma na consciência dos sujeitos ao invés de uma 
transformação na sociedade.  

Tendem, por fim, a simplificar os conflitos e problemas do sistema de saúde, centrando a luta dos 
trabalhadores e usuários para a construção de relações solidárias entre os indivíduos que participam desse 
processo. 

 Apesar de fazerem um diagnóstico correto e concreto dos problemas que existem na organização de 
nosso sistema de saúde, as propostas oferecidas pela política de humanização centram-se na mudança nas 
relações individuais, na reforma da consciência individual. 

 
III)  Conclusão 

 
A análise de Foucault, como vimos, influenciou muitos pensadores na elaboração de teorias e 

políticas para os problemas sociais existentes. No campo da saúde, no Brasil, teve bastante influência na 
organização do HumanizaSUS.  

A partir da concepção de que as relações de poder se constroem, predominantemente, entre os 
sujeitos, descentraliza-se essa relação da institucionalidade do Estado e muda-se o foco de luta e 
resistência. Nesse sentido, procura mudar a maneira como as pessoas se relacionam no sistema de saúde 
(mudança da gestão do cuidado, mudança na construção de vínculos entre os trabalhadores e os 
usuários), objetivando uma transformação nas condições de trabalho e organização do sistema de saúde. 

Vimos, entretanto, que o Estado em uma sociedade capitalista não é isento de parcialidade; 
muito pelo contrário, está a serviço da classe dominante na manutenção de seus privilégios e condição de 
exploradora. Uma proposta de mudança social, portanto, não pode ficar à margem de considerar o poder 
centralizado no Estado capitalista e nas influências que esse poder tem na construção das relações que os 
indivíduos estabelecem entre si. 

Essa percepção do Estado enquanto mantenedor da ordem estabelecida, centralizador das 
relações de poder e influenciador das relações construídas entre os sujeitos contrapõe-se à visão de 
Foucault e já nos embasa com argumentação para a análise sobre a política de humanização na saúde. 

Ao propor a centralidade da atuação nas mudanças da gestão da atenção em saúde e na 
construção de vínculos solidários entre trabalhadores e usuários do sistema de saúde, afirmando que a 
solidariedade entre os profissionais de saúde e a população é pilar fundamental para a mudança no 
processo saúde-doença, o HumanizaSUS carrega uma visão de certa maneira ingênua, como se uma 
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fraternidade contagiante fosse tomar conta dos sujeitos implicados nesse processo e transformar as 
condições sociais. 

Essa política embasa-se em uma teoria social que reconhece as diferenças existentes entre as 
classes sociais, mas não fornece elementos objetivos para superar essas diferenças ou essa sociedade, 
almejando a democratização institucional com mais poder para pacientes e trabalhadores e propondo a 
reforma da consciência para uma mudança nas relações entre os sujeitos. (BRASIL, 2011) 

Embasados nessa teoria, esses projetos não cumprem com o papel de transformar as condições 
do sistema de saúde e, algumas vezes, funcionam como mecanismo de naturalização das relações de 
exploração em nossa sociedade.  

Nesse sentido, concluímos que para o avanço na proposta de “humanização” na saúde é 
necessário um entendimento amplo sobre o funcionamento da sociedade e sobre a superação das atuais 
relações de exploração e a proposição de lutas que abordem a transformação das relações de poder 
centralizadas institucionalmente. Não há sentido em criar “soluções mágicas”, não concretas, para a 
resolução de um problema complexo. 

Consideramos que a solidariedade é importante nesse processo, mas não é componente 
fundamental de atuação. A reforma da consciência acompanha a transformação da sociedade. É, como 
disse Althusser, sobre as barricadas que o destino da humanidade e as transformações na organização do 
sistema de saúde encontram-se. É na resistência da classe trabalhadora e na sua objetivação por outra 
organização social que se encontra a centralidade da luta. 

A “humanização”, para nós, seria a possibilidade de o ser humano se apropriar de tudo aquilo 
que já foi produzido materialmente, estabelecendo relações verdadeiramente solidárias entre si, objetivos 
que tal política, a partir dessa extensa análise, não se propõe a cumprir. 
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7. Perspectivas de continuidade do projeto 

 
O presente projeto foi concluído no período de um ano. A extensa bibliografia consultada e as 

possibilidades de se realizar outras pesquisas e debates que se relacionavam com o tema da humanização na 
saúde fez com que seguisse por uma linha diferente de pesquisa.  

O movimento de “humanização” da prática médica não teve influências apenas no desenvolvimento 
dessa política nacional – HumanizaSUS -  mas também nos processos de reforma curriculares no currículo 
médico que acontece nas duas últimas décadas nas faculdades de medicina brasileiras. Esses processos de 
reformas curriculares revestem-se de um discurso da necessidade de transformar a educação médica, 
baseando-se em premissas “humanizadas”, objetivando a transformação do processo de trabalho em saúde. 
Interessa-nos desenvolver esses aspectos, a partir dos estudos já realizados sobre esse tema. 

Essa linha de pesquisa foi submetida à aprovação da quota 2011/2012 de bolsas de iniciação 
científica do PIBIC/CNPQ e foi aprovada em primeira chamada. 

 
8. Apoio 

 
A agência financiadora do projeto foi o PIBIC/CNPQ. 
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