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INTRODUÇÃO

Temos como proposta neste texto discorrer acerca de pressupostos metodológicos
alternativo às cânones formas de produção do conhecimento em Psicologia, embora não seja
algo novo, é importante quando desejamos refletir sobre o que estamos produzindo enquanto
ciência. Muito se comenta do potencial transformador que o conhecimento científico possui,
nos cabe começar a perguntar a quem realmente esse está voltado, a quem ele serve. Será que
o conhecimento produzido deve ficar preferivelmente no âmbito da universidade? Como
produzir um conhecimento que não sirva apenas aos próprios acadêmicos, mas possa ser
apropriado principalmente por trabalhadores em seus campos?

OBJETIVO

O intuito deste trabalho é discutir o Dispositivo Intercessor (DI) enquanto uma
possibilidade de produção de conhecimento a partir da práxis e de uma reflexão da mesma no
âmbito da Universidade. O DI é um dispositivo, que, por sua especificidade de ação não
mereceria o nome de método, por não pretender ter este estatuto e por sustentar-se como
avesso às metodologias convencionais no campo de trabalho e Atenção às Políticas Públicas.
Destacamos que o DI encontra-se em construção pelos participantes do Laboratório
Transdisciplinar de Intercessão-Pesquisa em Processos de Subjetivação e Subjetividadessaúde
(LATIPPSS), que é coordenado pelo Professor Livre Docente Abílio da Costa-Rosa da
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Universidade Estadual Paulista (Unesp/Assis), e está inscrito no Grupo de Pesquisa em Saúde
Mental e Coletiva do Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Unesp. Deste modo,
apresentaremos neste simpósio alguns dos trabalhos de intercessão, nos campos da Saúde e da
Assistência Social, dos autores deste texto e também membros do Laboratório. Esses estão
mais bem descritos nos resumos individuais que compõem este trabalho.

METODOLOGIA

São dois os momentos de produção de conhecimento a partir do DI: o DI enquanto
práxis no intercessor encarnado e o Dispositivo Intercessor como meio de produção de
conhecimento (DImpc). O primeiro momento acontece com a entrada do intercessor no
campo de intercessão, atuando em conjunto com os demais trabalhadores deste campo. Ao se
posicionar na práxis cotidiana, o trabalhador-intercessor poderá operar algumas ações que
possuem efeitos de intercessão (constatados apenas a posteriori). A produção de saber se dá
na própria práxis, sendo apropriada pelos atores envolvidos (trabalhadores e sujeitos do
tratamento) neste processo. O DImpc, ocorre quando o intercessor se desloca da posição de
trabalhador para a posição de intercessor-pesquisador. Ele irá realizar uma reflexão de cunho
epistemológico sobre sua práxis na instituição, baseada nos referenciais teóricos que
sustentaram seu trabalho na mesma. O conhecimento produzido neste segundo tempo tem
vistas de não ser apenas um texto acadêmico, mas principalmente instrumentalizar outros
trabalhadores que desejarem sustentar o lugar de intercessores nos mais variados campos.
Nossa aposta, orientados pelos referenciais da psicanálise de Freud e Lacan e do Materialismo
Histórico, Análise Institucional e Filosofia da Diferença (Lacan, 1997; Lacan, 2008; Marx,
2010; Lourau, 1975; Lourau, 2004; Lapassade, 1983; Deleuze, 1992), é de que é possível
primeiro transformar (certamente produzindo conhecimento para as exigências imediatas da
práxis), para produzir o conhecimento sobre os processos de produção desse saber na práxis;
este, por sua vez, poderá ser utilizado depois para a formação de outros trabalhadores (Périco,
2014; Pereira, 2011).
Quanto à intercessão na práxis da universidade, acreditamos ser possível produzir
outros trabalhadores intelectuais, outras formas de escrita, outras formas de produção. Na
universidade o que tem operado é o “Discurso da Universidade” (Lacan, 1992), negando um
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saber que está em movimento: um saber que pretende tomar o outro como objeto. O saber só
pode se saber na medida em que o trabalhador-intercessor o vai produzindo. O intercessor na
universidade faz com que a posição dilacerada assuma uma posição de agente, um sujeito
questionador. A pretensão é a introdução num lugar questionador que se dirija a um saber que
está em movimento, mas obscurecido por um saber estagnado. O DImpc é efeito de uma
posição questionadora, produtiva.

DISCUSSÃO

Chamamos atenção para a forma complexa de abordagem à ciência, agenciada pelo
DI. Seus referenciais teórico-técnicos se compõem dando contornos a um Meio de Produção
alternativo àqueles subjugadores (cânones) das Ciências Naturais, tomando o outro como
objeto de suas intenções científicas. A psicanálise do campo de Freud e Lacan, o
Materialismo Histórico em Marx (2010), a Análise Institucional na linha de Lourau e
Lapassade e a Filosofia da Diferença, sobretudo com Deleuze e o conceito de “Intercessores”,
alinhavam-se oferecendo para o trabalhador-intercessor um conjunto (múltiplo) de
possibilidades de ação na práxis (Andrade, 2013; Galiego, 2013; Garcia, 2013; Martini, 2010;
Miranda, 2011; Pereira, 2011; Stringueta & Costa-Rosa, 2007; Costa-Rosa, 2008; CostaRosa, 2015; Stringheta, 2007).
Por que a Atenção definida fora do princípio sujeito-objeto e a formação na práxis,
fora do saber universitário (Discurso da Universidade tal como definido por Jacques Lacan
(Lacan, 1992) só podem constituir uma intercessão? Essa questão só ganha sua necessária
ressonância se compreendermos que se trata dos processos de produção pelos sujeitos do
sofrimento, ou seja, em sua “existência-sofrimento” na relação com a sociedade; e dos
processos de produção da formação tal como conceituada pelas metodologias ativas. Nos dois
casos estamos pautados na diretriz de Sousa Santos para quem todo o conhecimento é antes
de tudo autoconhecimento (Santos, 2000).
Vejamos antes do vértice da formação: da produção de formação vale a pena destacar
a sua relação direta com a lógica e a ética do intercessor, por sua vez, tributário direto da
dialética do Materialismo Histórico de Marx, da psicanálise de Freud e Lacan, dos métodos de
planejamento participativo, e das “metodologias” ativas de formação. Também é importante
assinalar que essa formação se dá em dois planos absolutamente relacionados, porém com
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especificidades próprias: produzir saber na ação para a ação – trata-se de formar para a práxis,
aprendendo com e para as exigências dela (interferindo na superação da primeira forma da
divisão técnica, parcelada, do trabalho: fazer versus pensar/saber); e produzir saber sobre o
processo de produção desse saber na ação/para a ação, fazer-saber (segunda forma de
interferir na superação da divisão técnica do trabalho): o saber como tarefa exclusiva do
intelectual profissional versus o saber como guia para a práxis, ou seja, o saber sobre como
(ajudar a) saber fazer. O intercessor não é um intelectual profissional, mesmo considerando
que este tenha atenuado sua figura, assumindo as vestes do “intelectual orgânico” (Gramsci,
1976) ou do ator da “pesquisação” muito em voga a partir da década de 1980, ou mais
recentemente do interventor-pesquisador da Hermenêutica Dialética (Minayo, 2000; Aguiar &
Rocha, 2007). Neste ponto, os conceitos de “saber em intensão” – na práxis; e “saber em
extensão” – sobre a práxis (Julien, 2002) nos serão de grande valia para designar e deslindar
esses dois modos de saber.

Fazer-saber

Porque o saber nos modos de produção de conhecimento tradicionais está separado do
fazer? Porque que o pensar não deve pertencer a quem trabalha no chão da fábrica? A
abordagem dessa realidade, na nossa hipótese, diz respeito às formações sociais-subjetivas.
Uma coisa é fazer a aplicação de um referencial, a outra coisa é dizer o que você fez.
Para o DI não é tomar uma posição, mas ocupar posições em deslocamento. Enquanto se
desloca se apropria de novos espaços. Nessa medida não se diz: “sou intercessor”, mas, fui
capaz de ocupar uma posição intercessora no conjunto dos acontecimentos daquele campo de
intercessão. É preciso que eu crie uma situação, onde haja um campo transferencial, para o
que aconteça neste campo, desta situação criada, seja numa realidade aqui-agora. Antes do
intercessor encarnado [trabalhador-intercessor] já estão os intercessores agindo pelo próprio
campo (Costa-Rosa, 2015).
O DI está sempre em processo, num primeiro momento há a intercessão na práxis em
geral (propriamente dita e em ato), ou numa formação subjetiva, numa problemática de uma
determinada população. Há um saber que só pode ser produzido pelo trabalhador-intercessor e
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só pode ser produzido no ato da produção, e este é o saber inconsciente. Toda práxis tem um
saber que é inerente a esta práxis.
Não é o caso do saber no discurso corrente das pesquisas. O saber que os
pesquisadores estão procurando só pode estar na práxis onde estão pesquisando e não na
Universidade, se entendemos que o verdadeiro saber emerge de uma prática onde não
tomamos o outro como dados. A produção de técnicos para o fazer e a produção de
pensadores é o objetivo da universidade. O pensamento que é produzido na universidade cria
especialistas em pensar. Este tipo de formação não é diferente de outras nas formações sociais
em geral, mas difere por ocupar uma posição específica.
O trabalhador-intercessor é um trabalhador que supõe uma crítica à divisão social do
trabalho, não separando o trabalho do conhecimento, é alguém que opera na práxis a partir do
conhecimento que a práxis pode produzir. Falamos em intercessor [trabalhador] quando uma
posição assumida cria a abertura para a irrupção de sentidos em enxame. Assim, a ética do DI
supõe uma transformação da ciência, para que a ciência seja uma ciência Outra, uma
passagem do tu deves ao agiste conforme o desejo que te habitas (Lacan, 1997).
O um-a-mais é o trabalhador na práxis. E, somente o saber da práxis na práxis não se
daria como um saber colonizador. O mais-um é quando num ato ou numa questão
fundamental colocada ao campo de intercessão uma transformação acontece. A reflexão
acerca do saber da práxis, faz parte do 2º momento.
No segundo momento do DI, o DImpc, temos um modo de operar a reflexão após o
término da práxis propriamente dita, e isso não quer dizer que durante o desenrolar desta
aquele que encarna a posição de intercessor não esteja refletindo sobre suas ações. A escrita
será para melhor processar o saber produzido na práxis. O que é isso de produzir saber pelo
outro? O que significa produzir conhecimento sobre os outros? Tomamos o contexto que
estamos por formações sociais e formações subjetivas. É importante sublinhar isso, o
intercessor não é um universal na produção do saber e do conhecimento, ele é
contextualizado. Todo conhecimento está no particular. O que distingue o trabalhadorintercessor dos demais é que ele pretende interferir no acontecimento [e no conhecimento]. É
poder apreender minimamente o acontecimento. Como é que o não-fazer opera mais que o
fazer? Produzir um saber que não fosse conhecimento, um saber que não está no livro,
serviria para a instrumentalização de alguém num lugar de forma postiça (Deleuze e Guattari,
1995).
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Destarte, o irredutível da experiência é supor que uma realidade sempre poderá nos dar
um saber que ainda não foi sabido neste sabido, um devir. O devir, que não é um devir alegre,
vão, em puro devir, mas tem uma certa irredutibilidade. Quando procuro querer um devir, não
é sem consequências. Retornando à posição intercessora diríamos que chegando a isso
deveríamos avançar. O trabalhador-intercessor se desloca porque deveria ocupar, criar, onde
não ainda foi ocupado, criado. O mais fundamental é aquilo que pulsa, eis, então, o irredutível
implicando-nos a uma resposta. Não queremos somente desvendar o saber produzido na
realidade, mas transformar a realidade. Desta forma, o intercessor não vai saber sobre,
instrumenta-se para ocupar os campos, um conhecimento que estará sempre avançando no
irredutível daquela própria práxis (Costa-Rosa, 2008; Costa-Rosa, 2015; Garcia, 2013; Mao
Tsé-Tung, 1979).
A realidade está sempre em movimento e o conhecedor também. Há sempre algo a
mais que não mapeamos. O intercessor pode ser algo parecido como um cartógrafo, contudo,
tenhamos em vista que a cartografia vai cartografar, da universidade, como um pesquisador
(Passos; Kastrup; Escóssia, 2009). Quando um saber universitário pretende produzir um saber
da práxis é o saber colonizador, que não serviria senão somente para a própria universidade. O
intercessor encarnado, por sua vez, não vai “até lá”, ele é um trabalhador, já é um cartógrafo,
mas não sabia. Sabemos que só se pode cartografar da posição que compreende um saber que
já “está lá”. Estaríamos propondo aqui outro entendimento da cartografia, em relação ao que
muito se tem visto por aí a respeito? O DI coloca a questão, será mesmo necessário produzir o
conhecimento sobre a práxis?
Nunca há pesquisa sem intercessão. A intercessão é logicamente anterior e por isso
entendemos a realidade em movimento, a realidade está produzindo o conhecimento, por isso
intercessão-pesquisa e não pesquisa-intercessão. O DImpc é um conhecimento segundo,
porque é um conhecimento sobre o processo de conhecimento na práxis. A universidade
merece uma intercessão como qualquer outra práxis, interceder na divisão social do trabalho,
um conhecimento que contempla as interrogações do próprio trabalhador-intercessor. Nesta
perspectiva o saber segundo não é da mesma textura do saber primeiro (Garcia, 2013; Pereira,
2011).
Reiteramos que o trabalhador-intercessor vem do campo. Dentre e no “entre” os
trabalhadores. Somente o trabalhador pode produzir o conhecimento sobre aquela práxis, no
processo de produção sobre o saber daquela práxis. O campo é sempre um campo de

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
intercessão e a produção poderá ser não mais do que uma repetição do mesmo para a
instituição, ou poderá ser uma produção para o instituinte, a criação, o novo (Baremblitt,
1994; Costa-Rosa, 2008; Costa-Rosa, 2013).
Como se pode interceder na práxis, e, no outro contexto, na práxis da universidade?
Como produzir um trabalhador intelectual de um outro tipo? Como se pode fazer intercessão
na universidade mostrando outro tipo de saber que pode ser produzido que não os que em
geral já são feitos? Nem mesmo um positivista convicto afirmaria que um método é uma coisa
que adequa o pensar à realidade. A reflexão começa depois? Não, a reflexão já está operando
no momento das intercessões. No entanto, a reflexão propriamente dita no segundo momento,
está no plano epistemológico.
Quando colocamos o saber segundo no lugar do saber primeiro na práxis, o saber da
universidade, falamos do saber usurpador. A universidade é práxis de trabalhadores de outro
plano da práxis e o trabalhador-intercessor um infiltrado, produzindo uma lógica. É um estar
dentro e estar fora. Qualquer trabalhador pode encarnar uma posição intercessora, mesmo que
inadvertida, não-reconhecida. A diferença do trabalhador-intercessor é que ele pretende
instrumentar isso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O DI enquanto meio de produção de conhecimento traz como proposta intrínseca não
ser propriamente uma metodologia, mas uma possibilidade de se posicionar diante da
realidade que é sempre muito complexa e encontra-se em constante devir. A criação de
brechas, melhor, o aproveitamento das brechas existentes no campo fazem parte da sua
operacionalização, na intenção de se criar algo de “novo” a partir do mesmo. Destacamos o
DI como uma prática outra de se fazer pesquisa na Universidade, derivada fundamentalmente
de uma práxis. Seus desdobramentos [efeitos] podem demarcar a produção de subjetividades
singularizadas (e não repetitivas) aliadas à instrumentalização de posições intercessoras, ou
seja, outros trabalhadores do campo também poderem ocupar uma função de trabalhadorintercessor.
Essa abordagem de ação complexa pretende em seu lócus a junção da produção de
subjetividade na trilha da singularização, almejando romper com as cisões: sujeito/indivíduo;
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intelectual/trabalhador; sujeito/objeto (Costa-Rosa, 2008; Costa-Rosa, 2015). Definimos então
o DI como uma perspectiva “metodológica” teórico-técnica e ético-política, de produção, de
ações e saberes.
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INTRODUÇÃO
A proposta de discussão deste trabalho é extraída de um projeto de mestrado, cuja
questão fundamental, a partir de uma práxis na instituição hospitalar, será refletir sobre a
viabilidade de uma escuta ao sujeito do sofrimento. A peculiaridade na empreitada da referida
intenção se dá por um fator legal, de especificidade de Atenção ao sofrimento, e arquitetônico,
pois, como sabemos, numa unidade hospitalar a preocupação central é com o corpo em sua
dimensão orgânica, biológica (Brasil, 2006). Devemos lembrar que no seio das ciências
médicas a Clínica da Urgência tem a incumbência de se atentar às precipitações dos sujeitos,
levados à instituição de Saúde Hospitalar por ocorrência de um acidente. Esses acidentes
decorrem de intervenções abruptas na funcionalidade habitual do organismo, oferecendo um
risco à vida, para tanto, uma resposta rápida de tratamento é exigida aos trabalhadores
responsáveis pelos atendimentos.
Entendemos a gravidade e seriedade dos acontecimentos neste contexto, mas, nossa
hipótese, inclusive já confirmada noutras experiências, é que nessa pressa podemos esquecer
ou deixar de lado algo muito precioso para uma compreensão complexa nos direcionamentos
dos casos para a Rede de Atenção à Saúde: a subjetividade. Nosso plano de ação visa
reconhecer nas demandas dos sujeitos do sofrimento um dizer para além da queixa imediata,
desta forma consideramos todo sofrimento como sofrimento psíquico (Costa-Rosa, 2013). O
psicólogo trabalhador-intercessor, um dos modos de operar com o Dispositivo Intercessor
(DI), precisa estar avisado destas nuances.

OBJETIVO
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Operacionalizar, analisando as possibilidades de inserção do psicólogo trabalhadorintercessor na Clínica da Urgência de uma unidade hospitalar. Em continuidade dos
pressupostos da ética na psicanálise, a fala no dizer dos sujeitos hospitalizados, contemplando
também seus acompanhantes, é o dispositivo num equacionamento possível da angústia, do
encontro com o que é tido por irrepresentável na falta de um sentido de apoio ao trauma.

MÉTODO
O DI é o arcabouço teórico-técnico e ético-político utilizado por nós no momento da
práxis; uma abordagem complexa, composta por quatro ferramentas teóricas: a psicanálise do
campo de Freud e Lacan, o Materialismo Histórico em Marx, a Análise Institucional de
Lourau e Lapassade, e, a Filosofia da Diferença, sobretudo no conceito “Intercessores” de
Deleuze. Cada um desses referenciais tem sua função nos modos de agenciamento do
trabalhador-intercessor em ato, na escuta dos sujeitos do sofrimento. Por uma questão de
exposição e explicitação conceitual ao leitor, definiremos o DI em dois momentos: na práxis
propriamente dita e o DI como Modo de Produção do Conhecimento (DImpc) (Costa-Rosa,
2008).
Na práxis, junção do saber com a prática, um saber produzido na e pela experiência,
falamos do trabalhador-intercessor. A psicanálise é o operador manuseado para o
posicionamento de uma escuta, nesta particularidade do trabalho falaremos de uma ampliação
das possibilidades de intensão, ou seja, o conjunto arquitetônico e as configurações de espaço
do Dispositivo Analítico são transformados para o sustento de uma Ética no bem-dizer fora
dos moldes tradicionais no consultório. Levando em conta que “a arte de escutar equivale
quase à de bem dizer” (Lacan, 2008, p. 123), na Clínica da Urgência estaremos atentos para
onde houver uma demanda de tratamento, privilegiando o sujeito na sua enunciação, isso
também implica ofertarmos uma escuta na aposta de que o sujeito no enunciado de seus ditos
poderá se abrir para uma questão interrogadora à sua condição inadvertida de ser objeto da
“doença”. Além disso, nesta etapa o trabalhador-intercessor poderá instrumentar posições
intercessoras junto aos trabalhadores, formulando problemas que os demais ainda não
formularam ou não puderam materializar em forma de pergunta (Costa-Rosa, 2015). O
Materialismo Histórico, nesse ínterim, será fortuito na reflexão de processos de trabalho não

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
cooptados pela divisão fundamental, entre os que pensam e os que fazem. A análise das
formações sociais não é descartada, ao contrário, serve de guia para uma ação não alheia aos
movimentos da demanda social e da instituição. O trabalho criativo, a construção de grupos e
coletivos de trabalho, são proposições caríssimas à função do trabalhador-intercessor.
Passamos para a intercessão-pesquisa, agora temos a figura de um trabalhador
refletindo sobre seu lugar na prática, construindo as teorizações dos alcances de seu
posicionamento. O DImpc, assim, tem início ao fim da práxis, quando o material produzido
pelo intercessor-pesquisador pode servir para outros trabalhadores do campo que se
interessem. As inquietações do intercessor-pesquisador poderão ser encontradas no Diário de
Campo de Intercessão, usado no cotidiano da instituição. No diário de campo estão as
impressões, a implicação do trabalhador quanto aos seus limites e impossíveis, em nenhum
momento são colocadas em juízo de valor as atitudes e manifestações dos sujeitos nos
acontecimentos, os mesmos não são tomados como dados de pesquisa. Destacamos que o
Diário de Campo de Intercessão tem seu manuseio mesmo nos instantes da práxis, como meio
do intercessor encarnado (outro nome dado ao trabalhador-intercessor) repensar sua posição
de agente em campo. A principal diferença do DI dos outros métodos convencionais de se
pesquisar está na tentativa de se vivenciar uma ação prática e reflexiva em ato, privilegiando
um profissional em constante formação, tanto subjetiva quanto tecnicamente falando. Não
cairia mal um trabalhador-intercessor que pudesse se escutar para escutar os sujeitos da
demanda (Costa-Rosa, 2008; Costa-Rosa, 2015).

DISCUSSÕES
A outra conceituação dada à Clínica da Urgência preconiza pelos procedimentos
técnicos de atendimento às pessoas em situação de risco de morte, situações provocadas por
acidentes incididos no corpo. Teremos referenciais que nomearão isso como um estado de
urgência generalizada (Calazans e Marçal, 2011), quando o sujeito não sabe muito bem
definir o que lhe aconteceu. Eles falam do medo da morte, do que estará por vir, do medo do
desamparo. Lacan (2005) dirá que a angústia não é sem objeto, está anterior ao desejo, é a
presença de um acontecimento exigindo do sujeito reportar a um significante (ponto-de-
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estofo) que o permita simbolizar a perda. E não podemos falar em perda para um sujeito
aturdido pelo sofrimento de um acidente que o abalou, tanto física quanto psiquicamente?
A oportunidade de fala para os que estão mergulhados na angústia em seus leitos
torna-se necessária para a produção de sentidos outros, na medida em que falar de suas
histórias – reconstruindo-as - é cifragem de gozo angustioso. É um (re)colocar-se novamente
como ator de sua própria vida. Portanto, trataremos este tempo de compreender no encontro
com o Real (impossível de se inscrever), como a passagem da urgência generalizada para a
urgência subjetiva enquanto emergência de sujeito. A escuta do trabalhador-intercessor é a
principal via para a elaboração dos impasses vivenciados pelos sujeitos na Clínica da
Urgência de uma unidade hospitalar, bem como as construções dos casos junto ao coletivo de
trabalhadores. Superar a alienação na fragmentação do trabalho é um horizonte para o DI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o texto não enfocamos a funcionalidade das Redes, na Atenção à Saúde, pelo
trabalhador-intercessor, mais isso não quer dizer que as desprezemos. Os direcionamentos dos
sujeitos para continuidade de seu tratamento noutros dispositivos de Saúde no território
devem ser feitos. Contudo, essa estratégia de Atenção necessariamente precisa ser construída
pela equipe. Não acreditamos na efetividade dos encaminhamentos de maneira simplesmente
burocratizada, sem qualquer análise que seja da situação do sujeito, no tocante à transferência,
implicação subjetiva e hipótese diagnóstica. Os encaminhamentos partindo do horizonte ético
proposto são realizados sob trabalho de transferência, ou seja, os sujeitos chegarão à recepção
de outro estabelecimento de Saúde interrogando seu sintoma.
A ética do trabalhador-intercessor na Clínica da Urgência tem muito a lhe exigir,
deverá suportar as diversas demandas: as suas, da população, da instituição e da equipe. Estar
inocente aos conflitos existentes, os interesses, entre as formas e modelos de produção de
saúde, presentes nas práticas da instituição, não é bom negócio. Uma função intercessora por
parte do trabalhador supõe cautela, paciência e manejo das situações, para não incorrer em
desvios como subestimar o saber que a práxis e os seus atores já o possui, seu lugar não deve
ser mais do que co-adjuvante nos processos de trabalho da equipe e de subjetivação do
sofrimento pelos sujeitos.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho pretende-se discutir alguns fundamentos para a práxis dos trabalhadores
nas instituições a partir do que chamamos de Dispositivo Intercessor. Propomos o conceito de
trabalhador-intercessor para nomear trabalhadores que são precavidos pela psicanálise do
campo de Freud e Lacan, pela Análise Institucional, por elementos do Materialismo Histórico
e elementos da Filosofia da Diferença (campos transdisciplinares e, por hipótese, correlatos,
em alguma medida). Veremos que a esse trabalhador é necessário também um certo
atravessamento pelos efeitos da própria análise.
Esse trabalhador-intercessor está posicionado em sua ação e sua reflexão sobre ela
para trabalhar na construção de um trabalho transdisciplinar, de um conhecimento
transdisciplinar e de um saber singular que a psicanálise especifica - saber ajudar a saber –
saber que Freud identificou e Lacan especificou quanto às características e quanto aos modos
de operar para a sua produção.
A inclusão da ética como essencial à práxis do trabalhador-intercessor é
consequência das hipóteses que fundamentam sua ação, tanto no âmbito da instituição como
dispositivo social de produção, quanto no trabalho específico junto aos sujeitos dos impasses
[psíquicos] que recorrem às instituições. Por um lado, a inclusão do trabalhador em quaisquer
práxis de produção social torna irrecusável a consideração da dimensão política, uma vez que
mesmo a pretensão de neutralidade política não escapa aos contornos de uma posição política
bem caracterizada. Por outro lado, a concepção do referente de ação como uma realidade
psíquica encarnada num ente social, cultural, político e desejante constitui argumento
suficiente para fundar a inclusão da ética como política nos efeitos dos tratamentos psíquicos.
Como recusar o estatuto político a uma realidade que inclui o sujeito, constituído
pelo indivíduo mais o inconsciente e, dimensão homóloga, o sujeito como aquilo (dimensão
pulsional) que aparece como um significante no campo simbólico? Em outros termos, um
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sujeito cujo movimento desejante é práxis criativa tanto no seu reposicionamento subjetivo na
sintomática cotidiana ou nos momentos de impasse, quanto no trabalho de seu
reposicionamento frente à alienação ao desejo do Outro e, sobretudo, no trabalho de
alargamento de suas possibilidades criativas frente ao desejo, ao que chamamos de dimensão
política do desejo (Lacan, 1988).
Como subversão dos eixos eu-realidade e carência-suprimento, os trabalhadoresintercessores referenciam-se nos eixos sujeito-desejo e carecimento-Ideais, fundamentos da
definição do sujeito como entre sentidos e pulsão (realidade psíquica) e como entre
semelhantes (realidade social). Esse sujeito que aparece como subversão do eu constitui um
ente para o qual a adaptação, o conformismo e a estase subjetiva jamais são condições
toleráveis sem gravíssimas consequências no plano da sua existência cotidiana.

DISCUSSÃO

O que é um trabalhador-intercessor?
De imediato ele precisa se posicionar para poder driblar a confusão letal induzida pelo
“olhar” construído pelos especialismos disciplinares, nos quais foi originalmente formado e
instruído: psiquiatria, psicologia, serviço social, pedagogia, etc.
Esse trabalhador disciplinar que temos atualmente, trabalhando na suposição de que
ele será capaz de se organizar na forma do coletivo de trabalho interdisciplinar, é o avesso do
trabalhador-intercessor (Lacan, 1992). Portanto, para a constituição desse trabalhador será
necessário construir a difícil passagem que vai do trabalhador disciplinar que temos, ele
próprio ainda mal constituído, até o trabalhador transdisciplinar que é exigido pela ética que
orienta a clínica e as demais ações no campo da Saúde Coletiva.
Podemos dizer que o trabalhador-intercessor é um trabalhador precavido pela
psicanálise do campo Freud-Lacan (teoria, técnica e eticamente). Nessa precaução incluímos,
ainda, a possibilidade dos conhecimentos vindos da Análise Institucional, do Materialismo
Histórico e da Filosofia da Diferença, todos originariamente campos de saber e ação
transdisciplinares (Lourau, 1975; Marx, 1978; Deleuze, 1992). Campos que lhe interessam
diretamente em virtude da constituição transdisciplinar que os constitui e pelo fato de que esse
trabalhador irá operar com Formações Sociais e Formações Subjetivas/Inconscientes, em
associações diversas: de continuidade (moebiana), de contiguidade e de interpenetração.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Nesse sentido, trabalha-se para a subversão dos modos da gestão verticalizada e
heterogerida herdados das instituições organizadas para atender aos fins do Modo Capitalista
de Produção (MCP). O modo mais imediato de se avançar nessa direção consiste na
transformação dessas relações intrainstitucionais típicas do MCP, fundando-se na tese
absolutamente simples de se demonstrar, de que as relações entendidas como fatores e modos
do processo de produção da instituição como dispositivo, fatalmente são transladadas para as
relações específicas da Clínica, isto é, para as relações do trabalhador-intercessor com os
sujeitos do sofrimento. Naturalmente, isso é também um desdobramento do fato de que a
instituição como dispositivo de produção é intermediadora inevitável nas relações dos
trabalhadores entre si e com os sujeitos que recorrem à sua ajuda. Propor uma reorganização
intrainstitucional avessa à das organizações hetorogeridas que são predominantes em nosso
estilo societário não é uma questão que se possa sacar da cartola de uma hora para a outra.
Portanto, é fundamental não perder de vista, quanto a este aspecto, as lutas e os avanços tanto
em termos de análise política das instituições, quanto de suas conquistas efetivas no contorno
mais amplo das lutas pela transformação do campo da Saúde Coletiva.
Um trabalhador-intercessor se constitui também pelo atravessamento dos efeitos
advindos da sua própria (psic)análise. Certamente isso implica em aceitar, portanto, não só
para o outro que se queixa, a condição do inconsciente e da pulsão como constituintes da
realidade psíquica (realittät) e operantes no seu funcionamento. Do mesmo modo esse
atravessamento pelos efeitos da própria análise dá ao trabalhador-intercessor um dos
requisitos necessários para a compreensão e aceitação da presença da “outra cena” e de um
“real irredutível”, também nas Formações Sociais como é o caso das instituições, que
atravessam todas as suas ações; instituições das quais o trabalhador-intercessor é constituinte
privilegiado. Todos esses atravessamentos certamente ajudam a prepará-lo também para se
posicionar diante dos acontecimentos-sujeito, manejáveis necessariamente apenas sob
transferência (Costa-Rosa, 2013).
Acontecimentos-sujeito são figuras visíveis/audíveis que permitem a um trabalhadorintercessor supor processos de subjetivação que o indivíduo que veio se queixar está pondo
em movimento, com maiores ou menores possibilidades e desenvoltura, para dar conta de
desarranjos produzidos na sua realidade psíquica; decorrentes de eventos, injunções, que a
impactaram numa medida e proporção que a obrigaram a rearranjos específicos (Costa-Rosa,
2015).
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Acontecimento-sujeito é um conceito necessário justamente a esse novo lócus da
clínica que parte da psicanálise de Freud e Lacan. Nessas circunstâncias, o sujeito, como
sujeito do inconsciente, costuma aparecer apenas no seu movimento de eclipse; isto é, ele
aparece para sumir imediatamente na adequação ao saber da ciência, das práticas psicológicas
de suprimento, ou mesmo na adequação às práticas das diversas instituições místicoreligiosas.
O trabalhador-intercessor precisa compreender claramente que a modalidade do
sujeito, que pode engajar-se na via do trabalho exigido pela realidade psíquica, é posicionado
no trabalho, como efeito da própria modalidade da oferta transferencial. Modalidade, esta, que
só pode referenciar-se tendo no horizonte o modo de produção da Atenção correspondente ao
Discurso do Analista (Lacan, 1992).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideradas essas definições preliminares, os passos seguintes consistem em
configurar a especificidade técnica e ética das demandas que chegam ao trabalhadorintercessor, configuradas sob o modo dos acontecimentos-sujeito, que emergem tanto no
plano de realidades psíquicas, quanto no plano da realidade da própria instituição como
Formação Social específica. É fundamental não se perder de vista que nesta última situação
são os próprios trabalhadores-intercessores que são atravessados por eventos/injunções que os
tornam analisandos/questionandos das situações produzidas pela instituição como dispositivo
de produção.
Ainda nessa direção da análise, são necessários outros passos teóricos até chegarmos a
configurar com a clareza necessária, para os efeitos-sujeito específicos do âmbito da
instituição, a particularidade própria da cena homóloga à da realidade psíquica; ou seja, são
duas realidades homólogas e absolutamente em continuidade (moebiana), porém de
especificidades particulares quanto ao trabalho que “processam”, e, desse modo, quanto aos
posicionamentos e ações exigidos dos trabalhadores-intercessores nos planos da teoria, das
técnicas e da ética/política.
A fim de marcar o teor essencial das considerações realizadas até o momento neste
texto preliminar, é importante sublinhar que, naquilo que diz respeito à psicanálise, elas
permanecem totalmente dentro do âmbito do que Jacques Lacan define como psicanálise em
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intensão; ainda estamos, portanto, fora da psicanálise em extensão, e pretendemos ficar mais
longe, ainda, da dita psicanálise aplicada.

Referências
Costa-Rosa, A. (2008). Intercessões e análises sobre o processo de produção saúde
adoecimento-atenção no campo psíquico, num território municipal: produção de novas
tecnologias para o implemento da Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde.
UNESP/Assis. Mimeo.

______. (2009). Grupo psicoterapêutico no “discurso do analista”: um novo dispositivo da
clínica na Atenção Psicossocial.Mimeo,

______. (2013). Atenção Psicossocial além da Reforma Psiquiátrica: contribuições a uma
Clínica Crítica dos processos de subjetivação na Saúde Coletiva. São Paulo: Editora Unesp.
______. (2015). Por que a Atenção Psicossocial exige uma clínica fundada na Psicanálise do
Campo Freud-Lacan?UNESP/Assis. Mimeo.
Deleuze, G. (1992). Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34.

Lacan, J. (1992). O seminário 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

______. (1988). O seminário 7: a ética da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Lourau, R. (1975). Análise Institucional. Petrópolis: Vozes Editora.

Marx, K. (1978). Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo:
Abril Cultural.

Quinet. A. (1991). As 4 + 1 condições de análise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PELO AVESSO: O
INTERCESSOR/ANALISTA E A ÉTICA DA PSICANÁLISE
Paula Ione da Costa Quinterno Fiochi*; Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em “Psicologia
e Sociedade” na Unesp/Assis-SP, Brasil;
contato: paulafiochi@yahoo.com.br

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde. Ética. Psicanálise.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta um recorte de nossa tese de doutoramento intitulada “O
psicanalista nos espaços de Educação Permanente em Saúde: propostas para um Outra
formação” no qual abordaremos as possibilidades de intercessão do intercessor/analista junto
aos coletivos de Educação Permanente em Saúde (EPS) a partir da ética do dispositivo
intercessor e do discurso do analista.
Em 2004, o Conselho Nacional de Saúde, aprova a política de “Formação e
Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde”, que se
propôs a articular os campos da Saúde e da Educação, com ênfase no trabalho, ou o que se
chamou de “formação em serviço”. A Educação Permanente em Saúde é uma política pública
ligada ao SUS. Um dos objetivos da criação dessa política e das práticas educativas em saúde
seria segundo Ceccim (2008) não mais a transferência de recursos cognitivos e tecnológicos
aos profissionais, mas sim a formação de um quadro de intelectuais do setor da saúde que
pudessem executar um projeto de sociedade e um projeto tecnoassistencial correspondente a
uma sociedade de cidadãos.
Propõe ainda que um projeto de formação em saúde, que vise a qualidade da atenção e
da gestão, deveria passar pela “revisão dos imaginários biomedicalizadores e pelo
entendimento da cidadania em saúde”, bem como pela “compreensão da integralidade e
humanização da atenção, pelo desenvolvimento de estruturas de pensamento capazes de
gestão participativa e por condições de responsabilidade e habilidade para com a educação
permanente” (Ceccim, 2008, p. 15).
Nesse sentido, a EPS se pauta em algumas metodologias pedagógicas e diretrizes
como norteadoras para todo processo de educação em saúde. Todas as experiências com os
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grupos ou coletivos de profissionais se baseiam nas Rodas, ou o método Paideia, como o
chamou Gastão Campos. Há referências à pedagogia da implicação, da problematização e da
“perguntação”, bem como à aprendizagem significativa, com base nos teóricos Ausubel,
Kastrup e Paulo Freire. O conceito de “quadrilátero da formação” proposto por Ceccim e
Feuerwerker (2004) propõe a formação articulada a 4 pilares centrais: ensino, gestão, atenção
e controle social. No caso dos teóricos brasileiros da EPS os fundamentos de base são autores
como Deleuze, Guattari, Foucault, com destaque aos conceitos de micropolítica,
territorialização, cartografia, articulados a teorias pedagógicas.
A partir de nossa experiência junto aos espaços de EPS, no caso, os Núcleos de
Educação Permanente em Saúde e Humanização (NEPER-H) e o Centro Integrado de
Humanização (CIH), propomos algumas reflexões sobre o discurso oficial da EPS e sobre
nossa intercessão nesses espaços.
A Educação Permanente em Saúde como política e hoje principalmente como proposta
pedagógica comprova o impossível freudiano de educar. Este é nosso ponto de partida, a EPS
fracassa e é desse fracasso que tiramos as questões que nos interessam para propor, não o fim
da Educação e da EPS, mas uma Outra formação, que considere esse fracasso, essa
impossibilidade e o escute a partir da Outra cena.

DISCUSSÃO

Tomar o discurso sobre a EPS na sua perspectiva pedagógica, elucidando seus
dispositivos pedagógicos de operância, para a partir da perspectiva da psicanálise de Freud e
Lacan, tomá-la pelo avesso. “A posição da psicanalise no campo educativo é a de desmontar a
pedagogia enquanto discurso mestre e exclusivo sobre a educação” (Voltolini, 2011, p. 10). O
que não significa ser contra a pedagogia, mas, a partir dela propor outros lugares possíveis de
articulação. Quando a Educação Permanente em Saúde fracassa e sua pedagogia falha, o
sujeito aparece. Assim, propomos tomar a EPS enquanto discurso ideológico e pedagógico
que instaura uma modalidade de laço social que chamaremos com Lacan de Discurso
Universitário e seu avesso, uma outra modalidade de laço, que chamamos de Discurso da
Histérica, onde o sujeito se encontra em lugar de agente do discurso. Posição que ocupamos
também ao propor essa modalidade de análise à questão da EPS.
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Em nossa experiência, essa passagem só foi possível por estarmos localizados, na
medida das contingências, em um outro discurso, o Discurso do Analista, sustentados pela
ética da psicanálise, ainda que não estivéssemos convocados enquanto tal. Assim, o analista
não convocado encontra o intercessor- trabalhador. Um de seus fundamentos é justamente não
ser convocado ou chamado por alguma instituição, coletivo ou grupo. Ele já faz parte desses
espaços, é um trabalhador como os demais, não ocupa posição diferenciada ou nomeada
diferentemente dos outros sujeitos em questão.
Uma formação orientada pela psicanálise implica que o sujeito tenha que colocar algo
de si, isso é um tanto além de apenas fazer sentido, como na aprendizagem significativa.
Freud faz o chamado aos médicos mostrando que há uma parte importante da doença e do
doente que eles excluem, os “problemas mais absorventes da vida humana”. Para colocar algo
de si é preciso se a ver com algo que falta, com algo de um saber, ou melhor de um não-saber.
Esta posição, na maioria dos ensinos, não está dada, o aluno chega para o curso para que
receba o saber do professor. A EPS também propõe que o saber está com o sujeito. A questão
que marcaria uma diferença importante é que não estamos falando do mesmo sujeito e nem do
mesmo saber. A EPS aposta no saber do sujeito e quer que ele continue perguntando,
pensando, buscando cognitivamente a resolução dos seus impasses. Propomos, com a
psicanálise, que daquilo que interessa para o sujeito saber, ele não quer saber, portanto,
teremos que fazê-lo encontrar com um não saber que o permita fazer uma pergunta a partir
desse lugar de ser faltante, onde o desejo de saber aí se faz presente e permite que o sujeito
coloque algo de si.
Orientar nosso trabalho a partir da ética do desejo implica numa posição que escuta o
sujeito a partir do modo como este se manifesta diante das demandas, como está articulado na
cadeia significante, trazendo à tona sua falta-a-ser. (Lacan, 1998). É isso o que toda demanda
evoca para além da necessidade que nela se articula, e é disso que o sujeito fica privado
quanto mais se satisfaz essa necessidade.
O laço social dominante, aquele que se encontra na perspectiva do Discurso
Universitário, incentiva e promove esse apaziguamento que cala a demanda e sutura a falta-aser, preenchendo o vazio necessário à produção de sujeitos que poderia produzir inflexões nos
processos de trabalho dentro das equipes, e nas relações destas com a população que demanda
suas ações. A ética da psicanálise traz ao trabalho com esses coletivos a possibilidade, dadas
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as condições transferenciais possíveis, de colocar em cena o sujeito no sentido em que é
conceituado e opera no campo de Freud e Lacan.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomar a EPS pelo avesso implica, momentos de passagem do Discurso Universitário
para o Discurso da Histérica, por meio do Discurso do Analista. E o Discurso do Mestre? Em
nossa leitura, nesse caso, esse cabe a nós, analistas, sustentarmos que os significantes-mestre
sejam colocados em suspenso, mesmo que atribuídos a nós e aos sujeitos, para que outros
ocupem o lugar de agente dos discursos, na chance de termos os giros necessários às
mudanças e implicações dos sujeitos.
Como nos lembra Alberti (2009) “se existe um discurso dentre os quatro estabelecidos
por Lacan que joga fora o sujeito, esse é o discurso universitário. Conforme seu matema, o
que dele resta, o que é produzido por ele e jogado fora é justamente o sujeito” (p. 121). Além
disso, temos no contexto atual a marca da divisão do trabalho, da separação saber-fazer, da
relação objetivante do Discurso da Ciência, em parceria com o Discurso Universitário que
também oferece sua ajuda na foraclusão do sujeito do desejo.
O analista irá para o lugar de analisante quando estiver nessa posição de transmissão
diante do outro. Na extensão, o analista estará no lugar de agente do Discurso da Histeria, ou
seja, no lugar de $, sujeito dividido, que contesta o saber-todo. O analista vai à posição de
analisando, não na relação com outro analista, mas com o público, para questionar os S1 do
outro. Esta seria nossa posição na relação com a Educação em Saúde, no lugar de $,
questionar os significantes-mestre (S1) dessa práxis.
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A inclusão do psicólogo na equipe mínima de trabalhadores dos estabelecimentos
institucionais da Assistência Social (AS) enquanto política pública vem acontecendo somente
há pouco mais de uma década. Neste campo, embora se considere a dimensão da
subjetividade, o atendimento aos usuários costuma estar centrado no atendimento às
necessidades básicas desse, na oferta de programas e projetos que visam o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, e na capacitação profissional. Temos clareza da
necessidade de se assegurar o acesso aos direitos sociais e demais direitos essenciais às
famílias brasileiras, mas apostamos que para além de questões materiais estas mesmas
pessoas podem também apresentar impasses subjetivos que não são resolvidos com a
obtenção de um benefício social e/ou inserção em uma atividade comunitária. Sendo assim,
visamos vivenciar e refletir acerca do que pode fazer um psicólogo precavido pela psicanálise
de Freud e Lacan neste campo a partir da perspectiva teórico-ético-política do Dispositivo
Intercessor (DI).

Objetivo
Imersa em uma discussão mais ampla sobre o Dispositivo Intercessor, buscamos trazer
um breve recorte acerca da atuação como psicóloga trabalhadora-intercessora em um
estabelecimento institucional da AS enquanto política pública brasileira. A proposta de
discussão parte de um projeto de mestrado em Psicologia o qual procura experimentar e saber
se é pertinente e relevante operar com a dimensão do inconsciente na AS.

Metodologia
Como perspectiva de produção de conhecimento utilizamos o Dispositivo Intercessor
(DI), cuja meta ética é a ação na práxis respeitando os limites freudianos (governar, ensinar,
psicanalisar), a formação em ação e a produção de conhecimento que seja capaz de subverter
a lógica da divisão do trabalho no Modo Capitalista de Produção (Costa-Rosa, 2008) –
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divisão entre quem produz conhecimento e quem executa a ação. Os referenciais teóricos que
fundamentam tal dispositivo são: a Análise Institucional de René Lourau e Georges
Lapassade, o Materialismo Histórico de Marx, a Filosofia da Diferença, o conceito de
intercessores de Deleuze (2008) e a Psicanálise do campo de Freud e Lacan. O DI é composto
por dois momentos ou inscrições: primeiro como práxis de intercessão (DI) do intercessor
encarnado e depois como Meio de produção de conhecimento (DIMPC) enquanto práxis
universitária do intercessor-pesquisador.
No primeiro momento/inscrição, DI como práxis de intercessão, o intercessor
encarnado inserido no campo ocupa a função de um agente que compõe o coletivo. A entrada
no campo de intercessão poderá acontecer de duas formas: por uma oferta de trabalho feita
pelo próprio intercessor ou, preferencialmente, por uma demanda endereçada pelos membros
do coletivo. Nossa intercessão-pesquisa acontece em um estabelecimento institucional da
Assistência Social de um município do interior do estado de São Paulo, sendo que nossa
entrada no campo acontece por uma oferta de trabalho efetuada pelo intercessor – solicitando
a posição de trabalhador em formação em troca do fornecimento de uma contribuição
profissional. Em um primeiro momento da práxis de intercessão o intercessor ocupa a posição
de “um a mais”, isto é, um entre os demais trabalhadores do estabelecimento, sendo este
tempo importante para que possa se estabelecer a transferência (no sentido psicanalítico) a
qual é essencial para a operacionalização de ações intercessoras. Em nossa intercessãopesquisa nos propomos a trabalhar como psicóloga, sendo inicialmente “um a mais” no
conjunto de trabalhadores do estabelecimento assistencial. Em um momento posterior ao
início da práxis de intercessão, com a passagem da posição de “uma a mais” para a de “mais
um” (posição particular de precavido), é que será possível executar algumas ações
intercessoras – que só podem ser constatadas em seus efeitos e a posteriori. A posição
intercessora é evanescente, só pode acontecer quando existe um acontecimento, uma brecha,
tornando possível que o intercessor lance um questionamento, um apontamento, algo que
possa provocar um movimento instituinte. O intercessor propriamente dito consiste no
posicionamento, e numa série de ações específicas decorrentes desse posicionamento,
produzidas por parte do trabalhador assim instrumentado e posicionado junto à práxis
cotidiana na instituição. Durante este tempo do DI enquanto práxis de intercessão faz-se uso
do Diário de Campo de Intercessão. Esse serve de instrumento para concentrar as informações
produzidas no campo de intercessão; contendo anotações sobre acontecimentos e reflexões
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realizadas pela equipe, assim como considerações do próprio intercessor (Garcia, 2013). O
diário é uma construção muito particular do intercessor, funciona como um guia para a ação
no campo de intercessão, uma vez que a partir das reflexões contidas nele é possível se
reposicionar na práxis – sendo exatamente essa sua função nesta modalidade do DI.
O segundo momento, Dispositivo Intercessor como meio de produção de
conhecimento (DIMPC), acontece após o término da práxis de intercessão. O trabalhadorintercessor sai de cena para a entrada do intercessor-pesquisador; ambos são constituídos pelo
mesmo sujeito, só que em duas posições e tempos diferentes. No DIMPC o intercessor produz
conhecimento acerca de sua práxis no estabelecimento institucional e não sobre a práxis dos
outros trabalhadores ou mesmo sobre os “usuários”. Sua práxis de intercessor-pesquisador
acontece quando ele se volta para a tarefa de refletir acerca de sua própria experiência,
analisar o processo tendo como base os referenciais teóricos que subsidiaram sua práxis de
intercessão na primeira modalidade do DI. Salientamos que a reflexão incluirá saber “sobre o
campo da intercessão em sua complexidade, mas indubitavelmente não é um saber que
pretenda usurpar o saber dos sujeitos da práxis cotidiana” (Andrade, 2013, p. 102). O que faz
diferença, neste caso, é a posição ética do intercessor-pesquisador em questionar os saberes
por ele produzidos quando ocupava a posição de trabalhador-intercessor. No DIMPC realizase também uma intercessão, mas desta vez, pretensamente no campo da universidade. O
diário de campo já escrito poderá ser retomado pelo intercessor, que agora ocupa outra
posição, a de pesquisador. O diário servirá de base para a reflexão e ressignificação da práxis
à luz da teoria, assim como para a construção do conhecimento no âmbito epistemológico.
Esta produção de conhecimento é dirigida conjunturalmente à Universidade – no nosso caso
em forma de dissertação -, mas não obrigatoriamente apenas a ela; dirige-se também aos
trabalhadores do campo, mas, na relação com estes, tem vistas apenas a instrumentalizar
outros trabalhadores-intercessores para atuar nos mais variados campos.

Discussão
O “usuário” que se dirige a um estabelecimento institucional da AS não é o sujeito de
direitos, mas está nesta posição. Esse sujeito se dirige aos estabelecimentos da AS com a
hipótese que lá possa ter algo que possa ajudá-lo, ele supõe um saber ou supõe ser um espaço
onde possa acessar algo que sente/acredita lhe faltar. Quando este “usuário” se apresenta em
algum dos espaços e reclama de suas mazelas sociais é bastante comum que os trabalhadores
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se preocupem em ofertar a ele benefícios, serviços e oficinas que acreditam poder contribuir
na melhora da qualidade de vida deste sujeito. Trata-se de um passo importantíssimo,
entretanto, uma inclusão apressada nos programas e projetos, sem conhecer a realidade do
sujeito e sem que ele também demande, pode fazer com que não haja adesão.
Soma-se a esta questão o fato que nem sempre o sujeito se dirige ao estabelecimento
em busca de suporte material, às vezes ele quer alguém com quem tenha transferência e que o
escute, apenas. Neste sentido, Mariano (2011) ressalta a importância de uma escuta que
possibilite ao sujeito uma implicação em sua questão e um reposicionamento subjetivo. Esta
contribuição pode ser dada por um trabalhador-intercessor precavido pela psicanálise de
Freud e Lacan, pois esse tem claro que o sujeito contempla o indivíduo mais o inconsciente,
isto é, não apenas o sujeito de direitos.
Acrescentamos, também, a importância de que os trabalhadores tenham uma
compreensão da realidade social e da instituição a partir de diversos planos de análise a fim de
que possam se posicionar de forma crítica nos diversos acontecimentos cotidianos do serviço.
Destacamos o trabalhador-intercessor como aquele que possui sua práxis ancorada em
referenciais teóricos que lhe permitem alguns planos analíticos, resgatando a dimensão crítica
e política do trabalho no campo das políticas públicas.

Conclusão
O trabalho na política pública de AS é bastante complexo, exigindo do trabalhador não
apenas bastante empenho, mas, sobretudo, um arcabouço teórico que lhe permita analisar e
refletir sobre suas ações e os acontecimentos do campo. Salientamos a contribuição do DI
nesse sentido, uma vez que em seu primeiro momento possibilita ao trabalhador-intercessor
uma prática refletida já que tem como suporte alguns referenciais que fornecem subsídios para
se entender a realidade - que é sempre muito complexa e está em constante movimento - e se
posicionar frente a ela. Fazemos a ressalva de que ocupar uma posição intercessora não o
coloca fora ou acima da equipe, ele continua sendo um dentre os outros trabalhadores, com a
diferença de operar algumas ações intercessoras (Costa-Rosa, 2015).
Sublinhamos ainda outra contribuição do DI, desta vez relativa ao segundo momento:
possibilita uma reflexão teórica acerca da própria práxis do intercessor, sendo assim, o
conhecimento gerado possui relação direta com o que vive os trabalhadores do campo, não
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sendo uma produção de conhecimento que fica descolada da própria ação, podendo então
interessar aos trabalhadores e servir para instrumentá-los em seu fazer.
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