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RESUMO 

No presente projeto de pesquisa, pretendemos responder ao desafio proposto de discutir as razões que levam o 
usuário a tomar certas decisões na organização de suas práticas e cuidados de saúde, partindo do princípio de que, 
primeiramente, é necessário desconstruirmos sua representação funcional, isto é, a compreensão do usuário como 
mera categoria estatística ou de planejamento . Em segundo lugar, é importante desconstruir igualmente a leitura 
individualista do usuário, pela qual este é concebido como o ator social que usufrui unilateralmente do serviço público 
a partir dos cálculos que produz sobre sua condição de saúde pessoal, sem consideração de sua co-dependência com 
relação aos condicionantes comunitários. Deste modo, tanto a visão funcionalista que exalta a organização funcional 
como a leitura individualista que consagra o interesse individual sem consideração do todo são modalidades 
conceituais restritivas. Elas escondem a complexidade intersubjetiva e a dinâmica processual das redes humanas 
subjacentes às intervenções externas (políticas, administrativas e jurídicas) sobre a trama social e que impedem uma 
compreensão mais aprofundada da relação entre usuário cidadão e esfera pública democrática. Apurando nosso olhar 
crítico sobre o tema do usuário do serviço público em saúde a partir do cotidiano, é possível se entender que as 
modalidades de sua presença como co-partícipe dos cuidados são definidas não apenas a partir de normas técnicas 
mas igualmente de seu empoderamento como ator envolvido na trama da esfera pública. No caso da saúde, no Brasil, 
pode-se dizer que a visibilidade cultural e lingüística do usuário do serviço público resulta do confronto de vivências e 
percepções que colocam frente a frente o ator comunitário e o gestor estatal. No Brasil, tal processo é também 
enriquecido pela presença do agente de saúde na medida em que a posição ambivalente deste ator institucional entre 
a comunidade e o serviço público - termina exercendo. 
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