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RESUMO 

Esta pesquisa parte da minha vivência como gestor local de uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) e das inquietações produzidas ao buscar mudanças de processos de 

trabalho a partir de espaços coletivos com os profissionais nos moldes da Educação 

Permanente, e me deparar com silêncios e resistências às propostas de mudanças 

para ampliar o acesso e qualificar o cuidado. O trabalho em saúde não é passível de 

ser totalmente normatizado e controlado, uma vez que é realizado em ato, no 

momento do encontro com o usuário, e as mudanças só podem ocorrer com o 

envolvimento dos trabalhadores. Nesse período no município ocorriam investimentos 

significativos para qualificar a rede de atenção à saúde, com apostas importantes em 

espaços de Educação Permanente com os trabalhadores, que se somavam aos da 

unidade, mas que não pareciam produzir os efeitos esperados. Desse modo, o 

objetivo deste estudo foi investigar com gestores de unidades básicas a utilização da 

Educação Permanente para promover mudanças nas práticas de saúde e explorar as 

questões envolvidas nesses processos. Para tal, foi utilizada uma metodologia 

qualitativa, de inspiração cartográfica. Foram realizadas rodas de conversa com 

gestores de diferentes unidades básicas do município e solicitadas narrativas sobre 

situações marcantes que vivenciaram, relacionadas ao tema da investigação. Ao final 

de cada roda era produzido pelo pesquisador um registro, com os principais pontos 

de discussão, com suas impressões e novas questões que emergiam e que serviam 

de disparador para a roda seguinte. As memórias e registros do pesquisador sobre 

suas vivências com EP também foram consideradas para produção de dados. As 

análises ocorreram ao longo de toda a investigação, à medida que aconteciam as 

rodas de conversas, os registros de pesquisa, os encontros de orientação e 

produziram interferências nos envolvidos. Depois de finalizadas as rodas de conversa, 

foi realizada uma nova leitura de todas as transcrições, bem como dos demais 

registros de pesquisa e das narrativas dos participantes, surgindo alguns pontos que 

conversavam entre si, permitindo agrupar as falas dos coordenadores, trechos de 

cenas e das narrativas em grupos de sentido: as experiências de mudanças nos 

processos de trabalho, a questão do silêncio, quem precisa mudar é o outro, diferentes 

concepções e práticas de Educação Permanente e a EP como dispositivo de gestão. 

Durante a investigação ocorreu uma mudança na gestão do município, que exigiu 
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alterações no percurso da pesquisa, mas ao mesmo tempo, permitiu perceber a 

importância dos Espaços de Educação Permanente como dispositivos de gestão. 

Palavra Chaves: Educação Continuada, Gestão em Saúde, Educação Profissional em Saúde, 

Estratégia Saúde da Família, Administração de Serviços de Saúde. 

  



ix 

 

ABSTRACT 

This research is part of my experience as a local manager of a Basic Health Unit (UBS) 

and of the anxieties produced when seeking changes in work processes from collective 

spaces with professionals in the mold of Permanent Education, and to encounter 

silences and resistances to change proposals to broaden access and qualify care. 

Health work can not be totally normalized and controlled, since it is carried out in the 

act of meeting with the user, and changes can only occur with the involvement of the 

workers. In this period in the municipality there were significant investments to qualify 

the health care network, with important bets in spaces of Permanent Education with 

the workers, that were added to the unit, but did not seem to produce the expected 

effects. Thus, the objective of this study was to investigate with managers of basic units 

the use of Permanent Education to promote changes in health practices and to explore 

the issues involved in these processes. For this, a qualitative, cartographic-inspired 

methodology was used. Debate circles were conducted with managers from different 

basic units of the municipality and requested narratives about important situations that 

they experienced related to the subject of the investigation. For this, a qualitative, 

cartographic-inspired methodology was used. Debate circles were conducted with 

managers from different basic units of the municipality and requested narratives about 

important situations that they experienced related to the subject of the investigation. At 

the end of each debate, a record with the main points of the discussion was produced 

by the researcher, with their impressions and new questions that emerged and served 

as a trigger for the next wheel. The researcher's memories and records about his 

experiences with EP were also considered for data production. Analyzes took place 

throughout the investigation as the debate circles, the research records, the orientation 

meetings, and interfered with those involved. After the debate circles ended, a new 

reading of all the transcripts as well as the other research records and the narratives 

of the participants were made, with some points that talked to each other, allowing to 

group the coordinators' speeches, excerpts of scenes and narratives in groups of 

meaning: the experiences of changes in work processes, the question of silence, who 

needs to change is the other, different conceptions and practices of Permanent 

Education and the EP as a management device. During the investigation there was a 

change in the management of the municipality, which required changes in the course 
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of the research, but at the same time, made it possible to perceive the importance of 

the Permanent Education Spaces as a management device. 

Key Words: Education Continuing, Health Management, Education Public Health Professional, 

Family Health Satrategy, Health Service Administration  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Para iniciar esta dissertação apresento, a partir de minha trajetória 

profissional e pessoal, como foram se constituindo as questões que deram 

origem a esta investigação.  

Meu primeiro contato com a atenção básica foi ainda durante a graduação 

de Fisioterapia, como parte do estágio supervisionado da disciplina Fisioterapia 

Preventiva. Nossa atividade nesse estágio resumia-se a ações específicas do 

núcleo da Fisioterapia, como por exemplo, visitas e atendimentos aos acamados. 

Apesar de ser apenas de algumas semanas e possibilitar pouca interação com 

outros integrantes da equipe de saúde da família e com a rotina do serviço, essa 

experiência me chamou bastante atenção como possibilidade de atuação 

profissional.  

Meu curso de graduação se diferenciava um pouco de outros por oferecer 

algumas disciplinas de Ciências Sociais e alguma vivência na atenção básica, 

porém as atividades de ensino eram centradas no saber biomédico e 

especializado e ocorriam fundamentalmente na rede de atenção secundária e 

terciária, da mesma maneira como historicamente tem sido a formação 

predominante nos cursos de Fisioterapia1.   

E por isso, é difícil ter certeza do que teria feito me interessar pela Atenção 

Básica a partir de um estágio que mantinha, de alguma forma, as características 

da atuação tradicional da Fisioterapia: atendimento às pessoas circunscrito a 

                                                           
1  A fisioterapia, tem sua constituição relacionada à reabilitação física de sobreviventes das grandes 
guerras mundiais e das epidemias de poliomielite, surgindo como uma especialidade médica (RODRIGUES, 
2014).  Historicamente a formação desses profissionais tem sido orientada pelo saber biomédico e pela 
fragmentação do conhecimento e das práticas com uma inserção predominante em serviços hospitalares 
e especializados. Segundo Bispo Junior (2009, p. 661) também contribuem para essa situação “a própria 
opção da fisioterapia em constituir-se como profissão liberal, direcionada para o atendimento à classe 
média e aos estratos de maior poder econômico. Durante muitos anos, o fisioterapeuta atuou como 
profissional autônomo, com atividade desenvolvida quase sempre em clínicas privadas, centros de 
reabilitação ou hospitais e voltada para a reabilitação de disfunções do sistema musculoesquelético. 
Parece ter ocorrido certa letargia, por parte desses profissionais, em discutir e apresentar proposições 
sobre as contribuições da fisioterapia para promoção da saúde e prevenção de doenças e sobre 
intervenção em âmbito coletivo”. 
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intervir em alguma “sequela física”. Penso, no entanto, ter sido um dos poucos 

espaços na formação que permitiu me aproximar da realidade de vida dos 

pacientes e ainda ter alguma possibilidade de criação, já que nosso trabalho no 

domicílio não conseguia ser totalmente pautado pelos protocolos como nos 

ambientes hospitalares e ambulatoriais. Tínhamos em mãos apenas um 

estetoscópio, um esfigmomanômetro e no máximo algumas faixas elásticas; o 

resto era fruto de nossa criatividade.   

Formado, fui atuar na área onde a Fisioterapia está bastante enraizada: a 

Ortopedia. No início dos anos 2000 a atenção básica era um campo com poucas 

oportunidades para os fisioterapeutas, uma vez que a Política Nacional de 

Atenção Básica2 da época preconizava uma equipe mínima nas unidades de 

Saúde da Família, formada por médico generalista, enfermeiro, auxiliares e 

técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. E, apesar de 

poderem ser incorporados profissionais de outras áreas da saúde nessa equipe 

mínima, isso não ocorria na grande maioria dos municípios.  

No final de 2002, resolvi participar de um processo seletivo para a 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF), no município de São 

Paulo. Nesse momento estavam sendo implementados os primeiros programas 

de RMSF, como parte de um movimento mais institucionalizado do Ministério da 

Saúde (MS) e do Ministério da Educação (MEC), de reorientação dos modelos 

formativos dos profissionais da saúde para responder melhor às necessidades 

de saúde da população3.  

                                                           
2 No documento do Ministério da Saúde de 2000 constava que outros profissionais de saúde, poderiam 
ser incorporados a esta equipe básica, de acordo com as demandas e características da organização dos 
serviços de saúde locais (BRASIL, 2000). Nessa época, porém, apenas alguns poucos municípios incluíam 
outros profissionais nas ESF, sendo que somente em 2008, são criados e implantados os Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2008). 
3 Os movimentos de constituição da Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) ganham relevância com 
a criação no Ministério da Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) em 
2003. Em 2004, a RMS alcança o status de ação preconizada por uma política de Estado, sendo 
regulamentada em 2005 através da Lei 11.129/ 2005 (BRASIL, 2005). A RMS é caracterizada como 
modalidade de pós-graduação lato sensu, de dedicação exclusiva, “destinada às categorias profissionais 
que integram a área da saúde, excetuada a médica, sendo composta pelas treze categorias profissionais 
que, por meio da Resolução nº287/98, possuem assento no Conselho Nacional de Saúde (CNS), acrescida 
dos profissionais graduados em Saúde Coletiva e Física Médica. A RMS integra instituições de ensino e de 
serviços de saúde e se insere no escopo de propostas que tem como perspectiva contribuir para mudanças 
nas práticas de formação, de atenção e para a construção do conhecimento a partir das necessidades da 
população (BRASIL, 2014). 
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No período entre 2003 a 2005 atuei como residente de uma equipe 

composta por enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo e cirurgião dentista, 

vinculada a uma equipe de Saúde da Família (eSF) de uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) localizada na Zona Leste da cidade de São Paulo.  A minha 

trajetória na residência, talvez seja um bom exemplo da importância dessas 

estratégias para a formação e transformação da prática dos profissionais 

inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Inicio minha jornada na residência tendo como objeto de trabalho a 

doença e suas sequelas, com limitações significativas para atuar em equipe e no 

campo da prevenção e promoção da saúde4. Porém, ao longo do processo vou 

transformando meu olhar e minha prática à medida que experimento outras 

possibilidades de cuidado e de atuação, a partir do dia-a-dia no serviço.  

Muitas situações me angustiavam por não me sentir preparado para lidar 

com elas, dentre as quais destaco uma que vivenciei num grupo que eu 

conduzia, formado por pessoas com sequelas neurológicas, em sua maioria 

decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral.  

Numa ocasião, durante as atividades do grupo, uma paciente começa a 

chorar. Eu, sem saber o que fazer, ainda muito orientado por uma visão 

disciplinar e fragmentada, resolvo deixar o grupo para ir procurar o profissional 

da psicologia e solicitar que atendesse aquela mulher.  Ao encontrá-lo, apresento 

a situação e me surpreendo com a resposta: “O grupo não é seu? Ouça o que 

ela tem a dizer e depois conversamos! ”  

Contrariado, volto ainda sem muito saber o que fazer e me coloco à 

disposição para ouvi-la.  Não me lembro bem quais foram suas palavras, mas o 

que ela trazia era um sofrimento devido à perda de sua autonomia em 

                                                           
 
4 A formação na graduação dos profissionais da saúde tem um impacto importante nas práticas 
desenvolvidas nos serviços. Vale destacar que assim como na Fisioterapia, grande parte das graduações 
da saúde ainda não estão afinadas com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS),  ocorrendo uma predominância das atividades de ensino em serviços especializados e hospitalares, 
uma formação descontextualizada das políticas de saúde, da organização da rede de serviços e dos 
principais problemas da população, o que resulta em profissionais com poucos recursos para lidar com as 
complexas demandas de saúde e para ofertar um cuidado mais integral (CAPRA, 2011; FARAH, 2003; 
FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 2013). 
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decorrência do Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que fazia com que se 

sentisse um estorvo para sua família. Apesar de inseguro, não precisei fazer 

qualquer intervenção para além da escuta. Ainda assim, levei o caso para 

discussão com a equipe, porque acreditava que era preciso uma intervenção do 

psicólogo.  

Entre uma conversa e outra, além de ficar mais claro para mim que o 

sofrimento fazia parte da vida das pessoas e que para lidar com ele não era 

necessário ser um profissional do núcleo da Saúde Mental, fomos pensando em 

outras estratégias para aquele grupo. A partir de então, o grupo deixou de ser 

exclusivo de reabilitação física e do fisioterapeuta, e passou a ser de todos da 

equipe, inclusive dos usuários que começaram a pautar assuntos de seu 

interesse e a até a propor outros exercícios e atividades.  

Apesar do programa da residência ter um enfoque na assistência e não 

trabalhar com importantes conceitos e dispositivos que já se discutiam à época, 

como o apoio matricial e a clínica ampliada5, as minhas experimentações durante 

a RMSF modificaram meu olhar e minha caixa de ferramentas6 de trabalho, para 

além do núcleo de saber técnico da Fisioterapia, contribuindo para ampliar o 

escopo de minhas ações ao abrir outros campos7 como possibilidade de 

intervenção.  

Ao terminar a Residência, fui trabalhar numa equipe de reabilitação que 

dava apoio às UBS da Zona Leste de São Paulo, até que em 2008 ingressei nas 

recém-criadas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), na 

mesma região. Essa equipe NASF apoiava três unidades básicas de saúde e era 

composta por Fisioterapeuta, Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Assistente Social e Fonoaudiólogo.  

                                                           
5 Para mais detalhes sobre esses conceitos ver: CAMPOS, G. W. S.  Equipes de referência e apoio 
especializado matricial: um ensaio sobre a reorganização do trabalho em saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 
v. 4, n.2, p. 393-403, 1999.   
6 Merhy (2000, p. 109) ao discutir os tipos de tecnologia que um profissional da saúde pode lançar mão 
no ato de cuidar, faz uma analogia com uma caixa de ferramentas, as definindo como “saberes e seus 
desdobramentos materiais e não-materiais, que fazem sentido de acordo com os lugares que ocupam 
naquele encontro e conforme as finalidades que o mesmo almeja”. 
7 Segundo Campo (2000), o “campo de competência” seria o espaço com possibilidade de intervenção de 
inúmeras profissões/especialidades, enquanto que no “núcleo de competência” seria o momento de 
atuação exclusiva de determinada profissão/especialidade. 
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 Agora com a bagagem e as ferramentas adquiridas durante os anos de 

Residência me aproximo de conceitos de apoio matricial, clínica ampliada e 

Projetos terapêuticos. Vale destacar que tais conceitos não me foram 

apresentados em nenhum espaço formal de formação, nem para os demais 

integrantes da minha equipe. Quando fomos contratados, apenas nos foi 

indicada a leitura das cartilhas do Ministério da Saúde e nos orientaram para 

tentarmos atuar o mais próximo possível do que era proposto nessas cartilhas8. 

Diante disso, fomos nos organizando para entender tudo aquilo e de alguma 

forma colocar em prática nas nossas ações junto às equipes. A partir dos casos 

e das demandas que eram trazidas nas reuniões com as equipes de saúde da 

família íamos experimentando construir estratégias de cuidado.  

Foi um momento de muitas disputas por nossas agendas, já que havia um 

desejo dos gerentes das Unidades em controlá-las, determinando nosso número 

de atendimentos, bem como dos demais trabalhadores que viam nos 

profissionais do NASF9 a possibilidade de resolução dos casos; porém a 

proposta de trabalho do NASF vai muito além da resolutividade dos mesmos. 

Aos poucos e com muita conversa fomos vencendo esses desejos de 

manutenção de uma lógica de trabalho baseado nos procedimentos e nos 

saberes estritos de cada núcleo profissional.  

Já em 2010, fui convidado a fazer parte da equipe de Apoiadores em 

Saúde do Município de São Bernardo do Campo10. Neste período, o Município 

passava por uma intensa reformulação de sua rede de saúde, que ia além da 

qualificação dos espaços físicos de seus serviços de saúde. Concomitante à 

reforma e construção de novos prédios, havia uma série de movimentos para 

qualificar o cuidado e a gestão (MARQUES et al., 2016). 

                                                           
8 Para mais detalhes ver “Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 60 p.  (Série B. Textos Básicos de Saúde) ”. 
9 Acerca das equipes dos Núcleo de Apoio a Saúde da Família, ver Portaria 154, de 24 de janeiro de 2008, 
que cria os Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF. 
10 São Bernardo do Campo, com população estimada em torno de 830 mil habitantes, está situado na 
região metropolitana de São Paulo, local também conhecido como Grande ABC, região de grande 
concentração industrial, com destaque para a indústria automotiva. 
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A rede de serviços de saúde do município passou a ser organizada em 

nove territórios, cada um composto por três a quatro Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Esses territórios contavam 

com o apoio de uma rede de serviços especializados (saúde mental, 

especialidades médicas, reabilitação) e um complexo hospitalar de retaguarda. 

Para cada um desses territórios foi contratada uma equipe de Apoiadores 

em Saúde, que era composta por quatro ou cinco profissionais de diferentes 

áreas de formação. A atuação desses apoiadores foi sendo construída no dia-a-

dia, conforme as necessidades das equipes desses territórios. Cada equipe de 

apoiadores tinha como referência dois profissionais que eram vinculados a 

diferentes departamentos da Secretaria de Saúde (atenção básica, 

especializada, hospitalar, vigilância entre outros) para auxiliar na construção do 

apoio e na interlocução com outros pontos da rede.   

Apesar de inspiradas nas atribuições dos NASF, o papel do Apoio em 

Saúde não estava totalmente definido, tanto que havia certa confusão para os 

trabalhadores da rede, incluindo os próprios apoiadores, do lugar ocupado por 

tais profissionais. Éramos gestão? Éramos da Assistência? Esse “não lugar”, 

como muitas vezes era colocado, nos permitia circular por ambos e conforme a 

demanda, estar mais próximos de um ou de outro.  

Havia no Município uma aposta em construir uma “rede a quente”, onde 

os serviços de saúde deveriam tomar “a vida dos usuários como referência 

fundamental para o cuidado de modo que as equipes de vários pontos da rede 

se conectassem, apoiassem e produzissem projetos terapêuticos 

compartilhados” (BERTUSSI; FEUERWERKER; LOUVISON, 2016, p. 358). O 

Apoiador seria, portanto, o agenciador desse processo, aproximando os pontos 

da rede: um apoiador de rede. 

Nossa entrada nos serviços, que inicialmente ocorreu junto às unidades 

de atenção básica, se dava a partir de demandas da gestão central e/ou 

identificadas junto às equipes dos serviços. Essa entrada não era semelhante 

em todas as unidades, variava bastante conforme o perfil do gestor local e o das 

equipes das unidades. Em algumas, o trabalho do apoio fluía muito bem, em 
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outras, nem tanto, encontrando resistências de várias ordens, desde as 

decorrentes do fato de nos verem como “olheiros” da Gestão Central até aquelas 

de não corresponder à expectativa de oferecer assistência nas nossas áreas 

profissionais específicas.  

Eram nove equipes de apoiadores trabalhando totalmente diferente11.  E 

era rico que fosse diferente. Havia as que faziam grupos e visitas domiciliares 

com os profissionais da unidade; as que apoiavam mais os gerentes e aquelas 

que conseguiam transitar pela rede de serviços do município. Toda essa 

multiplicidade de jeitos de se produzir o trabalho dos Apoiadores em Saúde era 

importante, já que em cada território havia demandas diferentes.  

A multiplicidade tinha relação com a característica de cada território, mas 

também com a composição das equipes de apoio e das referências. Muitos 

apoiadores vinham de outras experiências de NASF e também entre os 

profissionais e gestores haviam diferentes concepções sobre o que seria a 

função apoio. Como aborda (BADUY; SANCHES; FERNANDES, 2016, p. 131) 

o trabalho do apoiador dependia “de quem, quando e como se faz”. 

Foi um período de intensas mudanças no processo de trabalho das 

equipes de saúde do município, em especial da Atenção Básica, com ampliação 

da cobertura das equipes de Saúde da Família e mudança da lógica de se fazer 

o cuidado. Havia uma aposta na construção coletiva e multiprofissional de 

projetos terapêuticos e na formação em serviço dos profissionais de saúde.  

Aliás, no município ocorria um intenso investimento em formação.  Assim 

que os apoiadores foram contratados, por exemplo, foram inseridos num Curso 

de Especialização em Gestão que estava sendo oferecido pela Secretaria de 

Saúde em parceria com uma Universidade Pública de São Paulo.  Esse curso, 

na modalidade de educação permanente, era organizado em turmas que 

mesclavam gestores e/ou trabalhadores de diferentes serviços de um 

determinado território do município (atenção básica, saúde mental, reabilitação, 

                                                           
11 Mais detalhes sobre a experiência do apoio em SBC podem ser encontrados na investigação realizada 
por Ana Cristina Sundfeld (2016) em sua tese de doutorado intitulada:  “Apoio como dispositivo: 
conexões, invenções e provocações à produção coletiva do cuidado e da gestão no município de São 
Bernardo do Campo. 
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ambulatório de especialidades, urgência e emergência, hospitais, vigilância 

entre outros).   

Essa foi minha primeira experiência com uma formação nos moldes da 

Educação Permanente. A proposta pedagógica do curso partia de situações de 

trabalho vivenciadas pelos especializados para discutir questões teóricas e 

conceituais. As aulas incluíam discussões em subgrupos, leituras de textos, 

oficinas, visitas, debates, dramatizações, entre outras. Para além da formação, 

o curso me propiciou conhecer serviços e profissionais de toda a rede.  

 Além desse curso, havia também um espaço de educação permanente 

denominado a EP do Apoio, que acontecia mensalmente e reunia todos os 50 

apoiadores em saúde do município. Era um espaço, que incluía também as 

referências dos apoiadores de cada território e alguns gestores do nível central, 

para discutir o nosso processo de trabalho e dali tirar algumas ações.  

Enfim, na Secretaria de Saúde de SBC, naquele momento, existia uma 

aposta importante na educação permanente, considerada fundamental para a 

transformação das práticas de saúde, um eixo norteador para qualificar as 

atividades dos profissionais e gestores da rede de serviços de saúde. Assim, a 

gestão propiciava diversos espaços de encontro entre os profissionais de 

diferentes pontos da rede, apoiadores e gestores para discutir os processos de 

trabalho e projetos de cuidados, na lógica da Educação Permanente12. A rede 

de saúde era considerada um campo de ensino-aprendizagem para seus 

trabalhadores, gestores e alunos de diversos cursos da saúde (graduação, 

estágio e residência) (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2009, 2013). 

 Logo após a finalização do curso de especialização, passamos a 

participar de um espaço denominado de EP de território que reunia além dos 

apoiadores, gestores dos serviços de saúde do território (UBS e UPA), 

representantes de outros serviços (CAPS, Policlínica, Complexo Hospitalar, 

                                                           
12 A EP era considerada um potente dispositivo de gestão para transformação das práticas em saúde. Ao 
romper com o modelo educativo tradicional, a EP colocava o trabalhador em um lugar central e 
aproxima   os processos de aprendizagem às situações do cotidiano do trabalho. Ao propiciar momentos 
de encontro das equipes de saúde para avaliação e reflexão sobre sua própria prática também propicia a 
articulação de saberes (CECCIM, 2005; CORIOLANO et al., 2012; MERHY, 2005). 
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Vigilâncias) e outras referências desses territórios13.  Nesse espaço, facilitado 

por alguém de fora do município (orientador de EP), discutíamos um pouco de 

tudo, desde a construção compartilhada de projetos de cuidado na rede até 

processos formativos dos trabalhadores das unidades.  

A EP era considerada também como uma estratégia importante de gestão 

de Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma vez que, a partir de espaços 

coletivos e de discussão das dificuldades e necessidades locais, poderia se 

induzir que os trabalhadores “se disponham a explorar novos saberes, 

ferramentas e estratégias”(CHIORO DOS REIS; BERTUSSI; FUENTES, 2014). 

Consequentemente, a EP era uma das minhas ferramentas de trabalho, 

que utilizava no apoio para os gestores e equipes das unidades, conforme 

aprendia e a vivenciava em outros espaços. Espaços esses que serviam para 

conversar, falar das dificuldades, contar o que se fazia, trocar experiências.  

Em síntese, o período que atuei como apoiador em saúde foi bastante rico 

para me aproximar ainda mais da EP. É preciso ressaltar, que apesar de ser um 

dispositivo que era aposta da Gestão da SMS, havia inúmeros jeitos de fazê-la. 

No que diz respeito aos gestores locais havia os que valorizavam a EP e outros 

nem tanto, e consequentemente nossa entrada e atuação nestes serviços 

dependia da importância dada para esse dispositivo de qualificação das práticas. 

O mesmo ocorria com os gestores do nível central: era perceptível que tinham 

formas de condução diferenciadas e, portanto, abertura maior ou menor para os 

participantes se posicionarem nos espaços de EP. 

 Nesse cenário de inúmeras transformações e experimentações, abre-se 

um processo seletivo para Coordenador Técnico de Unidade de Saúde (nome 

dado ao cargo de Gestor Local) no mesmo município. Essa possibilidade de 

transitar pela rede e a maior proximidade com processos de gestão e da 

educação permanente, na minha avaliação, me davam ferramentas para me 

                                                           
13 Os locais de trabalho e o território onde esses trabalhadores atuavam eram considerados como espaços 
potentes para promover ações de EP visando a definição de prioridades para repactuação dos processos 
de trabalho na perspectiva de qualificar a gestão do cuidado.  Também em documentos da SMS se 
explicitava uma ênfase na construção de uma gestão participativa e inclusiva, na qual o usuário e o 
trabalhador eram considerados os principais agentes da transformação da rede de saúde do município 
(CHIORO DOS REIS; BERTUSSI; FUENTES, 2014). 
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candidatar a vaga. Talvez pelo perfil dos gestores locais que eu vinha apoiando, 

a impressão que tinha era que a diferença entre o apoiador em saúde e o gerente 

era a responsabilidade pelo RH. Ledo engano! 

Aprovado, em janeiro de 2015 assumo a coordenação de uma UBS. E, 

em pouco tempo, já começo a me deparar com os desafios da gestão de um 

serviço, o que no meu caso em particular era agravado pelo fato de substituir um 

coordenador que era muito querido por todos na unidade. 

Percebo então várias questões no cotidiano desse serviço, na 

organização do trabalho que eu não considerava adequadas e que também não 

seguiam as Diretrizes da Política Municipal de Saúde, tais como: imposição de 

horários e regras para o atendimento à demanda espontânea, datas para 

agendamento de consultas muito distantes; pouca valorização de alguns 

profissionais, como os agentes comunitários de saúde.  

O acesso era uma questão também, já que os agendamentos eram feitos 

sem qualquer critério ou avaliação, sendo oferecido o primeiro horário livre ao 

usuário, independentemente se o tempo entre o agendamento e a consulta seria 

oportuno para a demanda do mesmo. Para a demanda espontânea também se 

impunham várias condições para o atendimento que acabavam por dificultar o 

acesso.   

 Com este diagnóstico, me proponho a discutir possibilidades de mudança 

nos processos de trabalho da unidade, mas para tanto, queria que tais processos 

fossem uma construção coletiva, democrática, com abertura para fala de todos. 

Influenciado por todos os processos de formação e dos espaços coletivos de 

tomada de decisão que estavam acontecendo na rede, pensei em fazer algo 

semelhante localmente. 

Talvez não estivesse tão claro para mim naquele momento que o exercício 

do trabalho na saúde sofre diversos atravessamentos (saberes, práticas, desejos 

e necessidades) cujo produto final é incerto e pouco controlável, sendo na 

relação/encontro profissional-usuário que esse trabalho se produz, ou seja, o 

trabalho em saúde é um trabalho vivo em ato (CECILIO, 2009; FEUERWERKER, 

2005; FORTUNA et al., 2002; FRANCO, 2013a; MERHY, 2013a). 
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Faltava compreender que o trabalhador não é uma “página em branco” 

onde o gestor coloca ali todo seu projeto, sendo acatado sem questionar, e sim 

que este profissional é munido de ideias, valores e concepções, que também são 

colocadas em disputas (CECILIO, 2007; FEUERWERKER, 2014). Além disso, 

cabe lembrar que nesse espaço relacional profissional-usuário é onde o 

trabalhador lança mão de diversas tecnologias, que vão dos equipamentos 

(tecnologias duras) às disciplinas (tecnologias leve-duras), mas é através das 

tecnologias leves (escuta, vínculo), ou seja, na singularidade de cada encontro 

que esse processo de cuidado se concretiza (MERHY, 2000). 

Seria então no espaço relacional que  o profissional teria um grau de 

protagonismo, autonomia e criatividade em suas práticas, podendo direcionar 

suas ações para aquilo que possa lhe parecer mais adequado e ou conveniente 

(FEUERWERKER, 2005; FORTUNA et al., 2002; FRANCO, 2013a; MERHY, 

2013a). Nessa perspectiva, Feuerwerker (2014), apresenta alguns elementos 

que nos ajudam a compreender  a especificidade do trabalho em saúde:  

é um processo de produção que opera com altos graus de incerteza 

porque apesar de haver regularidades na produção social e biológica 

dos adoecimentos, agravos e desconfortos, existe também uma 

importante singularidade (que é também biológica, social, cultural) do 

usuário (os diagnósticos em saúde são aproximações, quase nenhum 

caso “é de livro”; as reações dos corpos às intervenções terapêuticas 

também são extremamente variadas, inclusive farmacologicamente 

falando). Além disso, esse encontro é marcado pela ação territorial dos 

atores em cena, já que o usuário afeta o trabalhador e também é afetado 

por este. Existem mil variáveis que interferem na disponibilidade, 

atenção, consideração de um para o outro - reciprocamente - no ato 

intercessor do agir em saúde.  

 Assim, é possível perceber a insuficiência de estratégias gerenciais que 

visem controlar o trabalho em saúde por normas e protocolos previamente 

estabelecidos. Diversos autores vêm discutindo outras formas de se fazer gestão 

no setor saúde que  têm em comum a necessidade de criar espaços de gestão 

compartilhados com os trabalhadores (CAMPOS, 2010; CAPOZZOLO; 

CAMPOS, 2007; CECILIO, 2007; FEUERWERKER, 2005; FRANCO, 2013b; 

MERHY, 2013a). Como  refere Feuerwerker (2014), o processo governar não é 
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exclusivo dos gestores, mas os trabalhadores também governam,  daí a 

importância de  arranjos e dispositivos de gestão que considerem a micropolítica 

nos serviços de saúde.    

Até então sem toda a clareza sobre a especificidade do trabalho em saúde 

e suas implicações para a gestão, conforme discutido acima, mas considerando 

que a EP era um dispositivo importante para envolver os trabalhadores locais 

nas mudanças dos processos de trabalho, inicio minha gestão na unidade 

apostando na construção de espaços coletivos de participação, análise do 

trabalho e pactuação das mudanças, no modelo da EP. 

No entanto, nos momentos coletivos em que eu levantava alguma 

discussão sobre os processos de trabalho ocorriam silêncios que para mim eram 

extremamente incômodos. Eu que acreditava estar sendo democrático e 

acessível, parecia não poder contar com a contrapartida dos trabalhadores. Os 

profissionais que falavam eram sempre os mesmos e os que se calavam nas 

reuniões, frequentemente se colocavam em outros espaços e muitas vezes 

contrariavam as decisões tomadas no coletivo.  

As experiências na coordenação de uma unidade foram me provocando 

diversas inquietações. Pressionado por demandas de diversas ordens da gestão 

central, dos trabalhadores e dos usuários, muitas vezes me sentia só, em 

especial nos momentos de tomada de decisão. Porém, quando eu procurava 

diminuir esse isolamento e chamar os trabalhadores para a tomada da decisão 

esses pouco se posicionavam.  

O que explicaria este silêncio? Por que os trabalhadores não se 

posicionavam nos espaços coletivos? Por que não se envolviam mesmo quando, 

na minha percepção eram dadas as oportunidades de serem   protagonistas do 

seu trabalho, quando eu oferecia maior autonomia para as equipes?  Essas eram 

questões que me intrigaram...  

Diante de tais desconfortos e questionamentos ganha força a ideia de 

realizar uma pesquisa no intuito de conhecer se outros gestores de unidades 

básicas de SBC utilizavam a EP como dispositivo de mudanças das práticas e 

quais os desafios por eles enfrentados.  
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

a. Primeiros Passos 

Minha jornada no Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde 

começa ainda em 2015, quando ao assumir a gestão local de uma UBS enfrento 

desafios para promover mudanças nas práticas daquele serviço. Baseado em 

tudo que estava acontecendo no município de São Bernardo do Campo e na 

minha primeira experiência como gestor, faço o esboço de um projeto de 

pesquisa para apresentar ao processo seletivo do Mestrado que abriria no final 

daquele ano, sendo aprovado. 

Assim, no ano seguinte dou início a mais uma etapa formativa da minha 

carreira. Era 2016, ano de grande movimentação política pelo afastamento da 

Presidente do país e ano de eleição municipal, que culminou com a troca da 

Gestão do município de São Bernardo do Campo. Essa transição de Governo 

acarretou diversas mudanças na Secretaria de Saúde com consequente impacto 

na política municipal de saúde e no desenho inicial desta pesquisa. 

Os diversos espaços de encontros que tínhamos na Gestão anterior foram 

ganhando outros formatos ou deixando de acontecer. Ocorreu uma intensa 

troca/substituição de Coordenadores dos Serviços que também repercutiu na 

pesquisa. Todos os que participaram da investigação (inclusive eu) no final da 

pesquisa já haviam mudado de unidade ou deixado de trabalhar no município, 

seja por que procuraram novas oportunidades ou porque haviam sido 

desligados. Diante do novo contexto, o percurso metodológico sofreu um 

realinhamento e algumas propostas iniciais não puderam ser contempladas.  

Além desse impacto da macropolítica, que vai dando novos rumos às 

práticas formativas e de saúde do município, outro aspecto importante a ser 

destacado diz respeito ao meu processo de implicação com o objeto de estudo. 

A princípio, apesar da Educação Permanente constar como objeto da pesquisa, 

eu estava muito mobilizado pelas dificuldades da gestão local para compreender 

os silenciamentos e resistências dos trabalhadores ao tentar propor estratégias, 
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que eu considerava mais democráticas, com objetivo de provocar mudanças nos 

processos de trabalho.  

Porém, ao cursar as disciplinas, fazer leituras, iniciar a análise dos 

materiais da pesquisa e fazer reflexões sobre minhas vivências, percepções e 

experiências, vou delineando e dando novos contornos ao objeto inicial do meu 

estudo. Conforme vou avançando na pesquisa, o meu objeto vai sendo 

reformulado e se deslocando mais para as questões da EP como um dispositivo 

de gestão para promover mudanças nas práticas de saúde.  

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa passou a ser analisar a utilização 

da Educação Permanente por gestores de unidades básicas de saúde como 

dispositivo para promover mudanças nas práticas de saúde das equipes. 

Essa pesquisa teve como objetivos específicos: compreender de que 

maneira a EP estava sendo utilizada pelos gestores locais; analisar a percepção 

dos gestores quanto ao impacto da EP no cotidiano das equipes; identificar 

dificuldades e potencialidades da utilização da EP para produzir mudanças nos 

processos de trabalho. 

b. Referenciais Metodológicos 

As questões que esta pesquisa se propôs a analisar envolvem diferentes 

concepções, desejos, projetos de saúde, de política e de sociedade. Por este 

motivo foi escolhida uma abordagem qualitativa, que permite aprofundar a 

compreensão sobre o objeto de estudo, se aproximando das questões referentes 

aos significados das ações e das relações humanas (ROMAGNOLI, 2009). 

Segundo Minayo (2010), a pesquisa qualitativa é uma abordagem que: 

se aplica ao estudo da história, das relações, das representações das 

crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. (MINAYO, 2010, p. 57) 

Dado o contexto no qual fui construindo o caminhar desta investigação, 

talvez não houvesse outra estratégia de pesquisa melhor para me inspirar do 
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que a Cartografia, já que a partir das minhas experimentações e vivências fui 

reconstruindo meu objeto de estudo, minhas hipóteses e meus 

objetivos.  Diferentemente de outras estratégias, a Cartografia valoriza a 

experiência, possibilitando que o pesquisador coloque em análise não só o 

objeto da pesquisa mas também a si mesmo (FERNANDES, 2017). 

A Cartografia como estratégia metodológica de pesquisa qualitativa é 

relativamente recente no Brasil (FERIGATO; CARVALHO, 2011; MARTINES; 

MACHADO; COLVERO, 2013), sendo considerada como uma inovação para a 

produção de conhecimento (MARTINES; MACHADO; COLVERO, 2013). Tal 

estratégia de pesquisa pressupõe que todos “produzem teoria sobre seus 

cotidianos ( ...), não sendo objetos passivos diante dos pesquisadores que 

seriam os portadores de uma teoria sobre a realidade social.” (BRAGAGNOLO, 

2017, p. 15). 

Em suma, a Cartografia permite acompanhar e descrever processos e 

pesquisar a experiência, valorizando a subjetividade, captando a dinâmica, os 

acontecimentos e os movimentos do objeto estudado (FERIGATO; CARVALHO, 

2011; MARTINES; MACHADO; COLVERO, 2013; TEDESCO; SADE; CALIMAN, 

2016).  

Os procedimentos técnicos da pesquisa cartográfica dão maior 

flexibilidade ao pesquisador para agregar novas questões relevantes que 

possam surgir no processo ou até mesmo aprofundar determinada discussão, já 

que propõem uma reversão metodológica ao acompanhar os processos sem um 

caminho pré-determinado (BARROS; BARROS, 2013; FERIGATO; CARVALHO, 

2011; MARTINES; MACHADO; COLVERO, 2013), podendo assim dar maior 

visibilidade e dizibilidade ao que se passa no processo observado (FERIGATO; 

CARVALHO, 2011). 

Para Souza e Francisco (2016) 

a pesquisa qualitativa de inspiração cartográfica deverá tomar como 

desafio fundamental o exercício de manter o pensamento aberto, em 

um esforço permanente de deixar‐se guiar pelos acontecimentos e 

pelos processos que eles desencadeiam e revelam sem, contudo, 

perder de vista o foco e os objetivos. Neste referencial metodológico, 
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as metas e os objetivos a serem alcançados são móveis e flexíveis 

porque é a experiência do caminhar da pesquisa que tem a primazia  

(SOUZA; FRANCISCO, 2016, p. 813). 

O processo da pesquisa cartográfica prevê que as etapas de produção, 

análise e discussão de dados aconteçam ao mesmo tempo (BARROS; 

BARROS, 2013; MARTINES; MACHADO; COLVERO, 2013). E por considerar 

que não há uma dicotomia entre sujeito e objeto, e consequentemente não 

haveria uma neutralidade no processo de pesquisar, toda análise na cartografia 

é uma análise de implicação, partindo essa sempre de uma problematização 

(BARROS; BARROS, 2013). 

O pesquisador na Cartografia tem um papel central já que é a partir de 

suas experiências (percepções, sensações e afetos) no campo, que ocorre o 

processo de produção de conhecimento (ROMAGNOLI, 2009), sendo a 

implicação campo importante de discussão e assim a subjetividade do 

pesquisador passa a ser objeto de análise na pesquisa (NASCIMENTO; 

TEDESCO, 2013; ROMAGNOLI, 2009; TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2016). 

c. Produção de dados   

Um primeiro movimento da pesquisa foi considerar para a produção dos 

dados as minhas experiências na gestão local e nos espaços de Educação 

Permanente que eu tinha participado ao longo da minha trajetória em São 

Bernardo do Campo. Essas experiências foram registradas em forma de cenas 

e memórias e trazidas para serem discutidas e analisadas nos encontros de 

orientação.  

Na medida em que essas experiências eram colocadas em análise, 

concomitantemente ocorria um movimento de reflexão da minha própria prática 

e das minhas implicações.  E, ao me colocar em análise, novas questões se 

abriam e íamos pensando em experimentar fazer algo diferente nos espaços que 

eu conduzia. Dessa maneira, o meu processo de trabalho e o que eu fui 

vivenciando e experenciando ao longo da investigação, foram considerados 

como materiais desta pesquisa. 
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Também para produção de dados foram realizadas rodas de conversas 

com coordenadores de outras unidades do município de SBC. A metodologia de 

Rodas de Conversa segundo Sampaio et al (2014) possibilita 

encontros dialógicos, criando possibilidades de produção e 

ressignificação de sentido – saberes – sobre as experiências dos 

partícipes. Sua escolha se baseia na horizontalização das relações de 

poder. Os sujeitos que as compõem se implicam, dialeticamente, como 

atores históricos e sociais críticos e reflexivos diante da realidade. 

Dissolve-se a figura do mestre, como centro do processo, e emerge a 

fala como signo de valores, normas, cultura, práticas e discurso 

(SAMPAIO et al., 2014, p. 1301). 

Assim, a partir de uma temática proposta, a roda de conversa permite a 

troca de informações, problematizações e reflexões acerca do assunto em pauta, 

fazendo com que o posicionamento de um participante provoque a fala do outro 

membro do grupo (MELLO et al., 2007). 

Neste estudo a roda de conversa foi entendida como um espaço de 

diálogo e interação entre os participantes e o pesquisador. Ou seja, não se 

tratava de um momento meramente de perguntas e respostas, mas sim de uma 

estratégia que permitiu refletir sobre o objeto da pesquisa, agregando diferentes 

opiniões e experiências sobre o tema.  

Outra fonte de dados utilizada foram as narrativas solicitadas para os 

participantes das rodas de conversa ao final de cada encontro. A proposta era 

que registrassem como havia sido participar do encontro, relatando quais 

questões faziam mais sentido na sua prática, se algo não havia sido dito por não 

estarem à vontade ou por não ter tido espaço na roda, algum incômodo, entre 

outros. 

O desenho inicial da pesquisa, a partir das rodas de conversa, seria 

selecionar algumas atividades de EP que eram realizadas pelo coordenador para 

serem acompanhadas, porém, devido às mudanças que aconteceram, isso não 

foi possível.  

d. Procedimentos da pesquisa 
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Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP com o número 0164/2017, tendo sido aprovado com o número de 

parecer 1.978.629 em 23/03/2017. Também foi submetida à apreciação da 

Divisão de Educação Permanente em Saúde e Gestão Participativa do 

Departamento de Apoio a Gestão SUS da Secretaria de Saúde do Município de 

São Bernardo do Campo, sendo autorizada a sua realização através do Ofício 

SS.S – SBC/SS número 60/2016 em 31/10/2016.    

Depois de aprovada nessas instâncias, demos início à seleção dos 

participantes da pesquisa. A princípio foram selecionados 12 Coordenadores 

Técnicos (como são chamados os Gestores Locais no Município) para uma roda 

de conversa. Esses profissionais eram de territórios diferentes, possuíam 

formação e tempo de atuação como gestor local distintos, sendo critério de 

inclusão na pesquisa realizar atividades de Educação Permanente na unidade 

na perspectiva de produzir mudanças. 

Contudo, no primeiro encontro, daqueles convidados, talvez já 

influenciados pelas mudanças que ocorriam na Secretaria, compareceram 

apenas cinco coordenadores, todos estes com estreita relação com o 

pesquisador (Quadro 1). Isto se por um lado poderia ser considerado um limite, 

por outro, os laços de confiança entre os participantes contribuíram para 

discussões mais abertas, permitindo aprofundar as questões relacionadas ao 

tema justamente pelos laços de confiança que existiam entre os participantes. 

Quadro 1: Caracterização dos coordenadores que participaram da pesquisa 

Coordenador Formação 
Tempo como 

Coordenador 
Pós-graduação 

C1 Educação Física 2 anos Gestão 

C2 Psicologia 3 anos Saúde Mental 

C3 Terapia 

Ocupacional 

3 anos Saúde Pública / Saúde 

Coletiva / Saúde da Família 

C4 Fisioterapia 3 anos Gestão 

C5 Enfermagem 3 anos Saúde Pública / Saúde 

Coletiva / Saúde da Família 



31 

 

C6 Fisioterapia 1 ano Saúde Pública / Saúde 

Coletiva / Saúde da Família 

 

Inicialmente não foi estabelecido um número prévio de encontros, os 

mesmos foram acontecendo conforme as avaliações e análises dos registros das 

rodas de conversa iam suscitando novas questões e, diante disso, a necessidade 

de novas discussões com os participantes do grupo. 

Assim, foram realizadas três rodas de conversa entre abril de 2017 e 

setembro de 2017. Os encontros tiveram cerca de 1 hora e meia de duração em 

média, sendo todos eles gravados com posterior transcrição dos diálogos para 

análise; por isso um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

utilizado.  

Iniciamos a primeira roda de conversa pela apresentação do projeto, da 

pesquisa, do motivo deles terem sido convidados e das questões éticas 

envolvidas (gravação, sigilo e etc). Para disparar a conversa, contei como surgiu 

o meu interesse pelo objeto de estudo da pesquisa. Ou seja, por que era tão 

difícil promover mudanças nos processos de trabalho das equipes mesmo 

utilizando-se de ferramentas que permitiam maior diálogo e problematização 

desses processos. Em seguida, perguntei se esta também se caracterizava 

como uma questão-problema em suas práticas cotidianas de gestor, se era 

também uma questão para eles. 

Assim, nessa primeira roda fomos conversando sobre as impressões e 

percepções deles a respeito dos processos de mudança, das dificuldades em 

promovê-las, dos silêncios, das resistências e da EP enquanto dispositivo para 

promover transformação das práticas em saúde.  

Ao final dessa roda de conversa (assim como nas demais) foi produzido 

por mim um relato com minhas impressões e principais pontos da discussão que 

foi apresentado como texto disparador das conversas da roda seguinte.  

No segundo encontro, juntou-se ao grupo mais um coordenador que 

acabara de assumir uma nova UBS. Ao mesmo tempo que ganhamos mais um 
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integrante, um dos participantes não compareceu devido à incompatibilidade das 

agendas.  

Esse encontro foi fortemente pautado pelo contexto político que vivíamos 

com o novo governo. Naquele momento se iniciava uma grande mudança de 

cargos e funções dentro da Secretaria de Saúde, com saídas e demissões de 

vários colegas de trabalho. 

A conversa começou antes mesmo de todos estarem presentes, mais 

precisamente no cafezinho ocorreu pré-roda, sem o gravador ligado. A conversa 

girou em torno das primeiras demissões que aconteceram dias antes do nosso 

encontro e comparações entre a gestão atual e a anterior foram surgindo. As 

incertezas, a falta de diretrizes, de orientações, o distanciamento, as dificuldades 

com o Departamento de Atenção Básica foram trazidas, assim como problemas 

para conduzir o trabalho na unidade. 

Já com o gravador ligado, o relato que produzi do encontro anterior foi lido 

e foram debatidas nossas percepções sobre os diferentes arranjos de EP no 

município, sobre as diversas experiências dos participantes de espaços 

formativos dentro de seus serviços, do perfil que era esperado para os 

profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e por fim 

também foi discutido o processo de trabalho vivenciado pelo gestor local. 

A terceira roda teve a presença de quatro gestores locais; um dos que 

vinham participando dos encontros não integrou esta roda, pois recentemente 

havia saído do Município. Como nas rodas que ocorreram anteriormente, 

iniciamos com a leitura do relato do segundo encontro, resgatando o que havia 

sido discutido.  

Neste encontro, trouxe também minhas reflexões a respeito de alguns 

temas discutidos pelo grupo. Embora, a princípio, eu tivesse percepções 

semelhantes aos demais coordenadores sobre os trabalhadores, ao fazer as 

transcrições dos encontros algumas delas começaram a me incomodar e resolvi 

apresentá-las para o grupo. A discussão que se seguiu foi bastante interessante.  
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Estava previsto que durante as rodas de conversas fôssemos mapeando 

as experiências de EP que estavam sendo desenvolvidas pelos coordenadores 

participantes para que eu pudesse observar e acompanhar o processo de 

trabalho desses gestores locais e dessas experiências. Porém, como dissemos 

anteriormente, as mudanças que aconteceram após a transição de Governo 

repercutiram diretamente no processo de trabalho dos participantes, 

inviabilizando essa ideia. Ao final da pesquisa, já nenhum de nós estava na 

mesma unidade.  

No momento da última roda, já três integrantes dessa pesquisa não mais 

trabalhavam em SBC, sendo que um havia sido demitido e outros dois haviam 

pedido para sair. Eu, juntamente com mais um integrante desta pesquisa já havia 

sido transferido para uma nova unidade.  

e. Processo de análise  

A análise dos materiais ocorreu ao longo de todo o processo de 

pesquisa.  As gravações foram transcritas ao término de cada roda. As 

transcrições e os registros que eu realizava dos encontros eram lidos e uma 

primeira análise subsidiava a elaboração do relato que seria lido na roda 

seguinte.  Também como dissemos anteriormente, os registros das minhas 

memórias foram sendo analisadas ao longo dos encontros de orientação.  E, ao 

mesmo tempo que se colocava em análise o meu processo de trabalho, 

pensávamos em novas estratégias, que em seguida eu procurava colocar em 

ação e que acabava por produzir novos dados e novas análises.  

Também depois de finalizadas todas as rodas de conversa, e munido do 

rico material produzido ao longo da pesquisa, realizei uma nova leitura de todas 

as transcrições bem como dos demais registros de pesquisa e das narrativas 

dos participantes. Leitura após leitura, foram surgindo alguns pontos que 

conversavam entre si, permitindo agrupar as falas dos coordenadores, trechos 

de cenas e das narrativas em grupos de sentido e que serão apresentados a 

seguir.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

a. “Eu acredito que é um disparador de mudanças…”:    

experiências de mudanças nos processos de 

trabalho  

Como já dito anteriormente, assumi a coordenação de uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) em janeiro de 2015 com o desejo de utilizar “toda minha 

bagagem” para experimentar jeitos de construir coletivamente o trabalho nessa 

unidade. Esse serviço, composto por 3 equipes de Saúde da Família, se 

localizava numa região de classe média com uma significativa cobertura de 

saúde suplementar e com apenas dois bolsões de maior vulnerabilidade social. 

Vindo de um território com grande dependência do SUS, gerenciar aquela 

unidade me parecia relativamente tranquilo. Porém, me deparo com um conjunto 

de problemas: 

A primeira coisa que me chamou atenção foram as regras. E muitas 

delas eram contrárias às orientações da Secretaria de Saúde. Caso um 

usuário necessitasse de atendimento e não tivesse uma consulta 

agendada, precisava chegar até um determinado horário e, se dessa 

sorte de um paciente faltar, seu atendimento seria realizado. Caso 

contrário, deveria retornar no dia seguinte, independentemente de sua 

demanda. 

A recepção também logo entrou no meu radar. Era um lugar 

sobrecarregado, com pouca escuta por parte daqueles que ali 

trabalhavam (...). Era nesse espaço que, na maioria das vezes, eram 

barrados os usuários (...).  Com senha, o usuário seria atendido, sem 

ela não adiantava pedir informação, pois a orientação era clara “pegue 

a senha que logo te atendo”. O agendamento era feito sem qualquer 

escuta: abria-se o sistema e o primeiro horário que aparecesse na tela 

era marcado. Havia ali uma relação bastante tensa com os usuários, 

com diversas reclamações. 

E o mais interessante, é que não só os pacientes, mas também outros 

trabalhadores tinham dificuldades de acessar a recepção. Havia uma 

portinha na recepção e apenas um grupo seleto - recepcionistas, 
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enfermeiros e um ou outro médico - tinham passagem livre; os demais 

aguardavam do outro lado da portinha. Os ACS eram os que mais 

tinham dificuldade para entrar e, justamente eles que precisavam mais 

ter acesso à recepção (...) E aquela portinha no meio.... Isso 

demonstrava um pouco como a unidade estava organizada. Um 

serviço super hierarquizado e também bastante médico-centrado 

(Registro de pesquisa – Cena 1). 

Logo de início ficou claro que havia dificuldade de acolher a demanda 

espontânea:   

O acolhimento era bastante precário. Não sei se aquilo que a equipe 

dizia ser o acolhimento poderíamos considerar como tal. Não havia um 

espaço de escuta protegido, em muitos momentos o paciente era 

ouvido no corredor (...). Todos pacientes eram orientados a procurar a 

UBS logo no primeiro horário para aguardar uma falta daqueles que 

estavam agendados para serem atendidos. Nenhum critério clínico era 

utilizado para direcionamento ou não para uma avaliação médica. O 

absenteísmo era o único critério. E ainda, muitos pacientes eram 

encaminhados para UPA sem qualquer avaliação (Registro de 

pesquisa – Cena 1). 

Na medida que me aproximava do cotidiano do serviço ficava cada vez 

mais claro, ao menos para mim, a necessidade de mudanças do processo de 

trabalho daquela unidade para se aproximar da política municipal de saúde 

vigente naquele momento e qualificar o cuidado ao usuário.   

Diante disso, proponho organizar uma reunião geral com o auxílio da 

equipe de apoiadores para discutir os fluxos estabelecidos na unidade. A ideia 

era debater, com a participação do conjunto dos profissionais o caminhar do 

usuário no serviço. A partir da construção coletiva de um fluxograma analisador, 

apontar nós críticos e identificar intervenções possíveis:  

Dividimos a equipe em três grupos menores, eu fiquei em um grupo e 

as apoiadoras se dividiram para ficar nos outros dois grupos. Tínhamos 

a tarefa de construir com a equipe um fluxograma analisador, propondo 

ações para os nós críticos identificados. 

Do meu grupo lembro que ficarmos por um bom tempo discutindo a 

necessidade de algum profissional fazer o primeiro acolhimento ao 
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usuário, encaminhando-o para o setor correto conforme sua demanda, 

sem a necessidade de aguardar a orientação da recepção (...) 

Quando voltamos ao grande grupo, cada um apresentou o fluxo 

construído e as propostas. Os fluxos ficaram muitos parecidos, se não 

me falha a memória, o acolhimento, a sobrecarga da recepção e a 

agenda, foram assuntos quase que unânimes nos três grupos. Por 

consenso, os encaminhamentos foram a viabilizar um espaço físico 

para o acolhimento e estabelecer critérios para o atendimento da 

demanda espontânea; criar o orientador de fluxo, sendo o ACS o 

responsável por essa tarefa e por fim pensar como garantir ao menos 

a equidade em nosso agendamento, porém este ponto não 

conseguimos avançar (Registro de pesquisa – Cena 2). 

 Apesar de todo o esforço, nesse momento, pouco conseguimos avançar 

nas propostas de mudanças e a “(...) agenda era pauta praticamente em todas 

as reuniões, mas sem avançar muito (...;)”. Realizei outros movimentos: 

(....) resolvi marcar reunião apenas com médicos e enfermeiros. 

Apresentei para eles como as agendas estavam organizadas, com 

porcentagem de faltas e também algumas saídas que outros serviços 

no município estavam utilizando. As equipes viam de maneira 

diferentes esse cenário: Uma não identificava aquela situação como 

preocupante (...); outra reconhecia o problema, mas considerava ser 

devido à carga horária reduzida do médico. E uma terceira, reconhecia 

o problema e apontava várias questões que poderiam contribuir para 

isso. ”  (Registro de pesquisa – Cena 2) 

 Saímos desse encontro com a proposta de visitar os serviços que 

estavam testando diferentes modelos de agendamento: 

Fizemos duas visitas a serviços diferentes (...) e pedi para que 

pensassem como poderíamos adaptar para a realidade do nosso 

serviço. Já estávamos em outubro e eu não podia mais esperar a 

decisão das equipes: a pressão por agendamento crescia como 

também a demanda espontânea já que muitas famílias, estavam 

perdendo os convênios.  Mas quando iria cobrar uma resposta, uma 

equipe me procurou dizendo que iria começar o acolhimento para 

agendamento assistido. As outras foram mais no embalo dessa 

primeira equipe.   (Registro de pesquisa – Cena 2) 
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 Todo esse processo demorou alguns meses. Havia uma aposta minha 

em envolver os trabalhadores com as mudanças utilizando a lógica da EP e 

lançando mão de diversas estratégias para explicitar o modo de funcionar da 

unidade, para identificar problemas no cuidado aos usuários e reorganizar os 

processos de trabalho coletivamente. Os movimentos realizados junto aos 

trabalhadores eram construídos a partir daquilo que eu experimentava e 

aprendia nos diferentes espaços EP que eu participava e que ia compondo a 

minha caixa de ferramentas. 

Aparentemente, a partir da decisão das equipes de começar um 

“agendamento assistido” havíamos chegado a um consenso e estávamos a 

caminho de melhorar o acesso naquela unidade. Finalmente a mudança parecia 

estar resolvida. Porém, não foi isso que aconteceu. Ao longo do processo, em 

especial após a implantação das primeiras mudanças começaram a ocorrer, nos 

espaços coletivos onde o posicionamento de cada um era esperado, muitos 

silêncios. Em contrapartida, nos consultórios e em outros espaços de cuidado a 

responsabilidade pelas mudanças era apresentada como sendo exclusivamente 

minha: "(...) mais de uma vez que dentro do consultório orientaram o usuário a 

me procurar pois o gerente era que havia inventado toda aquela história"  

(Registro de pesquisa - Cena 2). 

Da mesma forma, os gerentes que participaram da pesquisa também 

relataram experiências de dificuldades para envolver os trabalhadores, a partir 

do que consideravam que deveria ser modificado no processo de trabalho das 

unidades.  O elevado absenteísmo nas consultas de enfermagem e a 

centralidade do modelo médico, por exemplo, foram os pontos de partida deste 

coordenador para as conversas com os trabalhadores.  

vai completar 3 anos que estou à frente da unidade e eu cheguei com 

várias coisas na cabeça várias ideias até porque eu estava vindo de 

um território complicado, bastante vulnerável e com uma demanda 

enorme, quadro de pessoal restrito (...) então pensei que era possível 

fazer muitas coisas quando você tem mais RH (...) quando cheguei o 

absenteísmo nas consultas de enfermagem chegava a mais de 60% 

(...) e o modelo era muito médico centrado (...) Era difícil trabalhar com 

outros profissionais. (...) Comecei a trabalhar fazendo conversas por 



38 

 

ilhas, por categorias, primeiro chamei os enfermeiros e comecei a 

conversar sobre algumas mudanças que naquele momento seria 

interessante (...).  Algumas coisas mudaram como o absenteísmo que 

caiu absurdamente hoje eu digo que está em torno de 20 a 25 % (...) 

(C5). 

Inicialmente esse coordenador faz reuniões por categoria profissional, 

para em seguida, investir em reuniões técnicas, no matriciamento, nas trocas de 

saberes entre os profissionais das equipes, espaços esses que considerava de 

EP: 

Também o famoso combinado nas reuniões técnicas a gente sempre 

fazia, (...) com o objetivo de fortalecer as relações, falar a mesma 

língua tentar que todos conhecessem o paciente. (....) o arranjo 

matricial acontece dentro do coletivo; a gente está na mesma equipe, 

sendo possível a troca de saberes e essa era a mensagem que eu 

queria passar.(...) talvez pode ser o começo, mas eu acredito que é um 

disparador de mudanças muito forte ” (C5). 

 Este outro coordenador, mobilizado pela observação que os profissionais 

pareciam estar judiados devido à maneira que estavam trabalhando, faz um 

convite para todos pensarem nas mudanças necessárias para construir uma 

unidade que gostariam de trabalhar:    

Existia uma necessidade de mudança e num primeiro momento me 

pareceu que não ocorriam devido a estar tudo muito centralizado na 

figura do gestor anterior. Parecia ser ele que demandava e dizia para 

onde que iam e as coisas. Assim não funcionava, porque ele podia 

mandar, mas quem fazia eram os outros.  A minha primeira tentativa 

foi chamar as pessoas para construir a unidade que gostariam de 

trabalhar, (...) o que eles queriam mudar.  Esse foi o tema de muitas 

reuniões na unidade (C2) 

A grande quantidade de queixas na ouvidoria devido à demora para 

atendimento em serviços especializados foi o ponto de partida para este outro 

coordenador iniciar um processo de discussão com as equipes:  

“(...) pedi para que qualificassem as guias:  peguem essas guias que 

não tem uma boa classificação, não tem um bom detalhamento e 

conversem na equipe para ver se chamam a pessoa de novo, para 
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reavaliar e tal, né! Esse foi um processo que apontou fragilidades (...). 

(C1) 

Qualificar os encaminhamentos implicava identificar fragilidades no 

diagnóstico dos profissionais, na escuta do usuário, no preenchimento das guias, 

entre outras questões, o que abria para outras possibilidades de conversas com 

os médicos, para acionar matriciamentos de especialistas e de outros 

profissionais da equipe.  

O coordenador abaixo destacou as discussões sobre os princípios do 

SUS, em especial o acesso e a equidade para reorganizar o trabalho e a 

importância de ampliar os espaços de diálogo com os trabalhadores: 

Fazendo uma retrospectiva (...) é colocar os dispositivos, dispositivos 

não, mas os princípios do SUS em discussão. A questão do acesso 

trouxe bastante a discussão do acolhimento, é (...), da equidade. A 

partir desses princípios a gente foi estruturando e reorganizando o 

processo de trabalho e foi fundamental ter espaço de diálogo na 

unidade (...) de uma coisa que eu avaliava que não funcionava como 

precisava funcionar. Foi fundamental ter espaço de diálogo.  (C4) 

Lembrou ainda que os problemas a serem enfrentados e as mudanças 

nos processos de trabalho estavam pautados também pela gestão 

central da secretaria municipal: “essa visão não era só minha, mas do 

departamento. Também de alguma forma os funcionários tinham a 

expectativa de algumas mudanças...” (C4) 

A presença de residentes também foi lembrada como potente para 

promover mudanças nos processos de trabalho, já que os profissionais vão 

sendo “contaminados” pelas ações que eles realizam nos serviços: 

Lá na unidade fomos contemplados com três residentes e deu para 

fazer algumas coisas bem interessantes. Uma delas foi a implantação 

do acesso avançado, foi uma coisa que foi contaminando, uma equipe 

fez e deu certo, outra equipe topou agora todas fazem essa forma de 

acesso dessa forma de acesso direto, né? Os preceptores que vieram 

com a tecnologia e disseram: “oh a gente vai fazer isso nesta equipe! 

Começou por uma equipe que a enfermeira também bancava e as 

agentes comunitárias mais antigas, essas são as agentes que mais 

dão resposta, então começou nessa equipe...” (C1) 
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Esse ano recebi a residência multiprofissional lá, foi uma experiência 

muito interessante porque fazia com que as equipes se desdobrassem 

e avançassem em algumas questões. (...) E eu acho que nesse ponto 

a residência na unidade pode ser disparadora de mudanças, ao 

contaminar as equipes de uma certa forma. (C5) 

A formação em serviço não fazia diferença apenas para os residentes, 

mas também para as equipes. Podemos dizer que era uma formação que ocorre 

em dois sentidos. Residentes ou estudantes de graduação em formação nos 

serviços têm potencialidade para interrogar aquilo que já está naturalizado, que 

já está instituído e podem produzir deslocamentos na equipe. Voltaremos a isto 

adiante. 

Neste momento queremos destacar que os gerentes, a partir do que 

identificavam que deveria ser modificado, utilizavam diferentes estratégias para 

envolver os trabalhadores:  análise de informações e dados de atendimento, 

fluxograma analisador, conhecer outros serviços, compartilhar experiências, 

discutir as diretrizes da política municipal, debater determinados temas, analisar 

os encaminhamentos, entre outros. Os espaços de reuniões - com o conjunto 

dos trabalhadores, por equipes e por categorias profissionais - foram 

considerados espaços de educação permanente: “a partir do momento que você 

está se propondo a uma discussão com a equipe isso é uma educação 

permanente. ” (C3)    

Os gerentes também em suas falas explicitam, que apesar de não serem 

espaços fáceis, os espaços de discussão coletiva para organização e pactuação 

de alguns processos são importantes:   

(...) são espaços difíceis nem todo mundo gosta de se colocar, nem 

todo mundo gosta de falar de problemas.  Difícil colocar em análise e 

falar dos próprios furos ninguém quer deixar brechas no trabalho, 

mostrar o que não está certo, que não está legal, mas é eu acho que o 

principal que a gente conseguiu foi (...) na organização de alguns 

processos” (C4) 

 

b. “Nada a declarar”:  o silêncio em questão 
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Durante os encontros, os coordenadores também foram apresentando 

experiências semelhantes à minha no que diz respeito às dificuldades em 

promover mudanças no processo de trabalho das equipes. Eles também 

relataram silenciamentos nos espaços de discussão.  

(...) quando convidados a pensar nesse processo de mudança as 

pessoas se calam, ainda é muito difícil de ter essa parceria dos 

trabalhadores para fazer um processo de construção, de mudanças do 

processo de trabalho. (C3) 

Compartilhavam que apesar de uma avaliação dos trabalhadores de que 

havia necessidade de mudanças, quando eram convidados a contribuírem 

estavam “poucos dispostos” (C2), sendo difícil tê-los como “parceiros” (C3) na 

construção dessas mudanças, talvez pela “dificuldade de se colocar em análise 

e falar de problemas” (C4) ou por não desejar “sair da sua zona de conforto” 

(C5). 

Consideravam que o silêncio era decorrente de resistência dos 

trabalhadores às mudanças. E que mesmo em situações onde a avaliação da 

necessidade de mudar era do trabalhador e não apenas do gestor, não era 

simples pactuar e sustentar as mudanças.  

Cecílio (1999, p. 317), ao estudar a autonomia e o controle nas 

organizações de saúde, aponta que a não adesão às propostas de mudanças 

nem sempre vem “na forma de confronto, mas de um silencioso boicote”, que 

para o autor seria uma estratégia eficaz de resistência e aconteceria mesmo em 

modelos de gestão mais democráticos. Ele nos chama atenção para o fato que 

as relações de poder deveriam ser pauta de gestões com modelos mais 

participativos, já que dentro de uma organização existem uma infinidade de 

relações de poder, arranjos e interesses e, os processos de mudança seria visto 

como uma ameaça. 

SILVA; SÁ e MIRANDA (2015) apontam que mesmo os modelos de 

gestão democráticos encontram processos de resistência; isso se daria porque 

nem sempre os espaços coletivos são reconhecidos como efetivos para os 

trabalhadores.  



42 

 

Nesse sentido, seria importante pensar no que os silêncios poderiam 

expressar. Em uma experiência minha pude perceber as questões apontadas 

por esses autores. A partir de uma demanda dos ACS para serem ouvidos, 

resolvi implantar um espaço de reunião sistemática com eles. Nessas reuniões, 

no entanto, apenas em alguns poucos momentos os agentes se colocavam. Isso 

me incomodava, pois afinal eles tinham solicitado o espaço, mas pouco 

falavam.  Quando trouxe este e outros espaços conduzidos por mim para os 

encontros de orientação, fui provocado a pensar se realmente nessas reuniões 

eu estava abrindo espaço para eles falarem. Percebo que nas reuniões eu 

ocupava grande parte do tempo apresentando informes e delegando tarefas.  

Assim, com a suspeita que nem todos conseguiam falar em espaços mais 

amplos, decido abrir uma conversa na reunião com os (ACS), sobre o motivo do 

silêncio em espaços coletivos:  

Então, retornei para o serviço com o objetivo de resgatar a proposta 

inicial desse espaço. Tentei retomar questionando que outros espaços 

tínhamos para conversar. Um ACS foi enfático: “A reunião geral”. Já 

outra de imediato respondeu “nem todos estão prontos para ouvir”. 

Questionei o por que apesar deles reconhecerem que temos espaços 

de conversas eles eram uns dos que se calavam, inclusive na reunião 

que eles reivindicaram (Registro de pesquisa - Cena 3) 

Contextualizei com os ACS que aquele encontro só existia por solicitação 

deles mesmos, mas que há algum tempo esse espaço parecia ter perdido o 

sentido, já que identificava que vinha servindo como um espaço para eu delegar 

tarefas e passar informes. Apontei que mesmo com essa mudança de rumo 

ninguém nunca havia questionado ou reclamado da reunião. Continuei dizendo 

que queria fazer uma avaliação daquele espaço e queria ouvi-los. 

Com esta questão vários se posicionaram dizendo que achavam que 

tinham pouco peso nas decisões, e por isso não se posicionavam em 

reuniões, achavam que nunca teriam razão ou estariam certos. 

Consideravam que falar não mudaria nada. Sentiam que não tinham 

voz (...) (Registro de pesquisa - Cena 3) 
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Assim, a partir do meu convite, os ACS foram fazendo uma avaliação do 

processo de trabalho da unidade e do quanto algumas questões, como a 

comunicação, impactavam no seu trabalho. Explicitaram dificuldades para serem 

ouvidos e aproveitaram para me cobrar uma postura diferente, por considerar 

que em muitos momentos eu os desautorizava:  

(...) houve quem dissesse que eu os desautorizo. Quase que 

automático respondi: “Eu faço isso? ” E, em coro eles responderam que 

sim. Pedi um exemplo. Citaram que algumas vezes os usuários as 

procuravam solicitando algo, como por exemplo, a troca de receita, 

elas orientam de uma forma. Em seguida, esse usuário me procurava 

e eu resolvia de outra forma. Havia uma fala entre os usuários de que 

se me procurassem teriam sua demanda resolvida. Fiquei calado. Não 

tentei me justificar. 

Logo após conversarmos sobre isso, entramos em outros assuntos 

sem grande importância. Até que uma ACS começou a falar que nosso 

conselheiro gestor estava pensando em fazer uma reunião na sua 

micro área, mas que ela não concordava, pois já temos a reunião do 

conselho e que em toda visita faz o convite e ninguém aparece. Fazer 

uma reunião exclusiva os deixariam mal-acostumados, segunda ela. 

Sugeri então fazermos a reunião do conselho gestor lá no próximo 

mês. Nem terminei direito a falar e a ACS que estava ao meu lado falou: 

“Está vendo Tiago, acabamos de falar que você faz ao contrário do que 

falamos”. (Registro de pesquisa – Cena 3).  

Nessa reunião pude perceber que construir espaços com possibilidades 

de falas e de expressão de diferentes concepções não era fácil. As relações de 

poder atravessam esses espaços. A fala do coordenador abaixo, que precisou 

intermediar o diálogo entre o médico e o restante da equipe, também explicita 

isso: 

E a hora que eu sentei com essa equipe que foi a primeira que não 

queria mais continuar o acolhimento, (...) pude conversar um pouco e 

falaram: “acho que não está dando certo porque o médico é porta 

aberta, né (...) a gente faz todo um trabalho de construção de fluxo, 

com acolhimento geral, (...) o pessoal já sabe e nem passa mais na 

recepção vai já ia direto no consultório dele“ (...) aí pedi para a equipe 

falar com ele, o quanto ele estava atrapalhando (...), mas eles não 

conseguiam. Eu tive que intermediar. (C5) 



44 

 

De qualquer maneira, espaços coletivos são apostas de construção de 

relações mais horizontais, onde os desejos e interesses dos trabalhadores e a 

política de saúde da organização (gestão) deveriam ser colocados em 

permanente negociação (CECÍLIO, 1999; SILVA; SÁ; MIRANDA, 2015).  

Aqui vale retomar a especificidade do trabalho em saúde, já que este se 

realiza no encontro entre usuário e trabalhador, de ser um trabalho vivo em ato 

(MERHY, 2013a). De acordo com Abrahão (2013, p. 317), nesse trabalho pode-

se reconhecer “ações originadas das várias e distintas instituições presentes nos 

regimes de verdades que se expressa em cada fato, situação, decisão que 

circula a gestão e a assistência.” 

Instituição aqui entendida como um conceito descritivo para análises 

coletivas, que não se apresenta como algo concreto ou de fácil observação, 

estando em constante transformação e onde disputas acontecem a partir de 

diferentes interesses e desejos (LOURAU, 1996 citado por ABRAHÃO 2013). 

Segundo Baremblitt (2002) as instituições seriam uma forma de caracterizar, 

regulamentar e de dar valor às atividades humanas, podendo ser leis, normas e 

até mesmo hábitos ou algo que regule comportamentos. Assim, o processo de 

trabalho em saúde ocorre sobre as influências de diferentes instituições, sejam 

elas das diferentes profissões ou mesmo da gestão local e/ou central, estando 

sempre o instituído e o instituinte agindo sobre esta (ABRAHÃO, 2013). 

O instituído seria algo posto, que já estaria pronto, resultado de um 

trabalho anterior, e serviria para regular as atividades sociais, como por exemplo 

no campo da saúde, a política de saúde, protocolos clínicos, fluxos e etc. Já o 

instituinte seria um processo dinâmico representado pelas atividades criativas 

com capacidade transformadora. E por sofrer ação dessas duas forças, do 

instituído e do instituinte, as instituições estão em constantes transformações 

(BAREMBLITT, 2002). 

Ao longo da minha experiência como gestor convivi com essas forças o 

tempo todo; talvez não estivesse tão claro para mim, mas a pesquisa foi 

possibilitando reflexões a respeito. Não há como negar que eu estava ali imbuído 

de uma concepção de saúde, de um jeito de se pensar o SUS e em defesa de 
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uma política de saúde, portanto, com uma certa implicação, representando 

aquilo que estaria posto, ou seja, o instituído.  

Do outro lado, o trabalhador, com seu jeito de pensar o SUS e pensar seu 

trabalho de forma que lhe pareça mais adequado, a partir de suas concepções 

éticas, políticas e de cuidado. Desta forma, de alguma maneira contrapondo 

aquilo que está posto, o trabalhador vai utilizando-se de sua força às vezes 

instituinte e outras instituída, na tentativa de transformar aquela realidade, num 

sentido daquilo que ele acha mais pertinente. 

É por acontecer no campo relacional, que o trabalho em saúde se 

caracteriza por uma certa liberdade e autonomia, mesmo em modelos que fazem 

a gestão do trabalho a partir da cartilha da administração clássica, pautada pela 

tentativa do controle do trabalho. É na micropolítica que o trabalhador vai definir 

como conduzir seu processo de trabalho, e faz isso “conforme sua 

intencionalidade, sua proposta ética e política para o cuidado em saúde, as 

verdades que ele constituiu para si mesmo” (FRANCO, 2013b). Portanto, o 

trabalho em saúde é considerado uma práxis, já que o trabalhador adapta um 

conhecimento acumulado previamente à singularidade de cada encontro e para 

isso graus de autonomia e responsabilidade seriam importantes (CAMPOS, 

2010). 

Quando um trabalhador silencia, resiste ou boicota, de alguma forma 

estaria colocando em disputa seus projetos, concepções e desejos. Disputa essa 

vivenciada por mim no dia-a-dia como gestor local de um serviço de saúde:  

E a terceira (equipe) e última era a que tinha maior expectativa. É a 

equipe que encontro mais resistência. Nos dias de acolhimento dessa 

equipe é a que encontramos maiores dificuldades e confusão. São 

profissionais que ainda não compreendem esse dispositivo e 

entendem aquilo como “invenção do gerente”, mas que reproduzem o 

que os outros fazem sem muito questionar (ao menos nos espaços 

abertos para isso). 

 - “Agora é a vez da equipe A.!” – disse eu – “Quem foi escolhido para 

ser o porta voz?” 
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Silêncio. Procurava os membros da equipe com o olhar. Nada. Até que 

chamei a enfermeira pelo nome e de resposta o que obtive foi: “Nada 

a declarar”. Tentei de novo e novamente o nada a declarar veio como 

resposta. A princípio não tive muita reação. Apenas disse “que pena”. 

E outro enfermeiro retomou alguma questão que ele havia apontado 

anteriormente. (Registro de pesquisa - Cena 5) 

Assim como na cena acima, me deparava constantemente com o silêncio 

ou o boicote às ações supostamente construídas pelo consenso da equipe. A 

disputa de projetos, desejos, sentidos também ia ficando clara ao longo da 

pesquisa e das conversas com os coordenadores.  

Me chamou atenção que para os gerentes parecia haver uma avaliação 

simplista dos desafios encontrados, já que a resistência encontrada era posta 

como uma forma do trabalhador não sair de sua zona de conforto ou uma simples 

maneira dele obter algum tipo de benefício. 

(...) você vê que o profissional de saúde ele não quer sair da sua zona 

de conforto ele não quer dar o passo adiante ele não quer algo que 

inove porque ele não pensa nos outros ele não pensa no coletivo ele 

acha que é uma atribuição a mais que você vai está dando...” (C5) 

Mudança por conveniência (C2) 

Ainda que, ao início da pesquisa, eu tivesse as mesmas sensações e 

impressões de meus colegas, ao fazer a transcrição das rodas de conversa, as 

falas que descreviam as dificuldades por eles encontradas e apontavam o 

trabalhador como resistente e pouco aberto a novidades, me incomodou. 

 

c. “Quem precisa mudar é o outro” 

A princípio me pareceu não estarmos aberto às necessidades do 

trabalhador, que estas não eram consideradas e/ou valorizadas, uma vez que 

apontaram em suas falas que os trabalhadores não discutiam mudanças no 

cuidado e “sim maneiras de tornar seu trabalho mais tranquilo” (C3) e que 

geralmente “quem precisa mudar é o outro” (C2). 
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 Mas afinal que mudança é essa? Onde queremos chegar? O que 

buscamos com essas mudanças? Essas perguntas chegaram a ser feitas para 

o grupo por um dos participantes, mas acabou passando despercebida: 

eu fico pensando assim isso no dia a dia do trabalho... qual a nossa 

expectativa, também, o que é o serviço vingar porque se a gente passa 

na unidade as pessoas estão lá, estão sendo atendidas, os 

profissionais estão atendendo, a agenda está cheia, então eu fico 

muitas vezes pensando isso também, o que a gente quer naquele 

serviço (...), mas o que a gente está esperando do serviço e dos 

profissionais(...).”(C3) 

Ao longo das rodas fomos conversando sobre o que nos guiava, e talvez 

aqui, ainda sem perceber nossa tamanha implicação, fomos apontando questões 

amplas e bastante genéricas: 

“Nós aqui temos em comum, semelhante, é a defesa do SUS. E acho 

que a gente se norteia muito pelos princípios e diretrizes é nesse 

sentido quando a gente fala “não está do jeito que eu quero.” (C4) 

“...como coordenador a gente é zelador dos princípios do SUS, e acho 

que eles que tem que nortear a nossa função...” (C2) 

Nesse sentido, parece haver uma aposta numa mudança a partir de uma 

formulação ou idealização de um serviço baseado em nossas concepções e 

interesses, esperando que o trabalhador apenas abarque essa ideia (AZEVEDO, 

2013; CECILIO, 2007). Nos falta compreender que nossos projetos de mudança 

só terão sucesso quando estes também forem do trabalhador (FRANCO, 2013b). 

Mesmo que haja uma proposta e desejo de fazer uso de métodos de 

gestão mais democráticos, só isso não será o “suficiente para erradicar os 

desejos de dominar, controlar (...)” (ROMAGNOLI et al., 2009, p. 201) o 

trabalhador em saúde, desejos estes, aliás com bastante influência da 

racionalidade gerencial hegemônica (CAMPOS, 2010). 

Talvez estivéssemos cometendo o erro de não considerar a dimensão 

subjetiva do trabalho em saúde, e assim esperar que o trabalhador identificasse 

os mesmos pontos necessários de mudança e as mesmas saídas vistas por nós 

gestores. Decerto estaríamos aguardando adesão incondicional ao nosso 
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projeto, como se estivéssemos a frente do que Cecílio (2007) denominou de um 

trabalhador moral. 

Segundo o autor, esse trabalhador seria um profissional comprometido 

com projetos formulados por terceiros, com adesão automática e irrestrita e que 

ainda direcionaria seu processo de trabalho conforme as diretrizes definidas pela 

gestão. Assim, esse profissional seria “um ator que pensa, formula e joga nos 

espaços que os dirigentes definem, sempre dentro de uma moldura definida 

pelos objetivos organizacionais” (CECILIO, 2007, p. 247). 

Claro que isso seria difícil de acontecer já que os trabalhadores não são 

sujeitos em branco, mas sim sujeitos que colocam em disputa seus sentidos, 

desejos e projetos. Além disso, há sempre algo que escapa aos arranjos 

institucionais, que acontece na micropolítica (CECILIO, 2007). 

Cecílio (2009) define a micropolítica nas organizações de saúde como: 

o conjunto de relações que estabelecem entre si os vários atores 

organizacionais, formando uma rede complexa, móvel, mutante, mas 

com estabilidade suficiente para constituir uma determinada “realidade 

organizacional” – dessa forma, relativamente estável no tempo, 

podendo, assim, ser objeto de estudo e intervenção. Os atores são 

portadores de valores, de projetos, de interesses e disputam sentidos 

para o trabalho em saúde. É um campo, portanto, desde sempre, 

marcado por disputas, acordos e composições, coalizões, afetos 

(CECILIO, 2009, p. 547). 

Essa intencionalidade de ter o trabalhador comprometido com um jeito de 

se fazer foi ficando evidente ao longo das rodas de conversa. Os coordenadores 

aos poucos iam apontando que, de alguma maneira, mesmo em espaços 

supostamente democráticos, criados para dialogar com a equipe, havia um 

produto pré-determinado e desejado: 

A gente faz a mesma coisa que a gestão faz (...) faz educação 

permanente (...) olha só aqui, é participativo e democrático (...), mas aí 

assim eu quero acolhimento por equipe, entendeu! (C4) 

Mas eu quero desse jeito! (C3) 
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(...)sempre considerei os espaços de EP era espaço um pouco vazio 

porque eram coisas ditadas assim, vem pronta façam (C5) 

Sem dúvida, uma gestão comprometida com certo modo de pensar e fazer 

o SUS e suas ações de saúde e cuidado, vai acionar seus recursos para que 

trabalhadores também sejam comprometidos com essas perspectivas; mas é 

diferente de considerar que exista apenas um jeito de fazer. Realmente existe 

uma intencionalidade quando falamos de espaços de EP na gestão, mas esses 

espaços podem ter maior ou menor abertura para o diálogo. Vamos detalhar isto 

mais adiante.  

Outra questão apresentada pelos participantes como um entrave para 

alavancar processos de mudanças nas práticas de saúde realizadas nos 

serviços foi a formação para atuar na Atenção Básica (AB). As discussões 

salientaram que os profissionais não chegavam aos serviços preparados para 

enfrentar a complexidade da AB. 

(...) começou errado, falo para a equipe simplesmente começou errado, 

você foi jogado aqui para fazer e cumprir tal missão e que você não 

sabe exatamente o quê (...) e até hoje não necessariamente sabe (…). 

(C5) 

(...) o que chega para a gente chega muito verde chega ruim, pronto 

de fato não chega, porque não tem como chegar pronto trabalhar na 

atenção básica, não dá chegar pronto nunca (...). (C5) 

 Apesar do SUS representar um avanço como política pública de saúde, 

a formação da força de trabalho para o sistema de saúde brasileiro não 

acompanhou esse avanço. Vários autores enfatizam que no cotidiano dos 

serviços de saúde temos dificuldades em operar mudanças das práticas e dos 

modelos de atenção em decorrência da inadequada formação dos profissionais 

e da educação em serviço ainda muito focada no modelo biomédico (CAPRA, 

2011). 

A mudança de rumo da política de saúde com a criação do SUS trouxe 

consigo, não só novos princípios e diretrizes, mas um novo conceito de saúde, 

que implica em “novas dinâmicas de atuação nas unidades de saúde, como 

redefinição de responsabilidades entre serviços/gestores, os trabalhadores e a 
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população”, estando a formação ainda distante de ter impacto significativo sobre 

as práticas em saúde (BATISTA; GONÇALVES, 2011, p. 886). 

Essa defasagem formativa repercute diretamente nas ações 

desenvolvidas nos serviços de saúde, em especial na Atenção Básica, que exige 

uma caixa de ferramentas (MERHY, 2000) que não seja composta apenas pelo 

conhecimento científico e tecnológico das disciplinas e equipamentos, mas que 

também o profissional inserido neste nível de atenção consiga utilizar-se do 

vínculo e da relação construída com o usuário como ferramenta potente de 

cuidado. 

Retomamos aqui que os gerentes apontaram as residências como 

dispositivos potentes de formação de profissionais para o SUS.  Contudo, parece 

haver uma certa idealização de que seria formado um profissional, com os 

conhecimentos necessários para o enfrentamento de toda a complexidade da 

atenção básica. 

(...) eu tenho uma residente (...) eu tenho certeza que quando ela entrar 

de fato como médica de família a visão dela vai ser totalmente diferente 

daquela que foi jogada no sistema ou qualquer outro colega que foi 

adaptado a essa função, isso é processual, vejo isso nos residentes. ” 

(C1) 

Tive a oportunidade de gerenciar uma unidade que recebia residentes da 

Medicina de Família e Comunidade (RMFC) e da Multiprofissional em Saúde da 

Família (RMSF). Como já referido antes, é notório o impacto da residência nos 

processos de trabalho do serviço e como determinadas ações iniciadas pelos 

residentes e seus preceptores tinham potencialidade para contaminar os demais 

profissionais das equipes.  

A mudança para essa unidade (unidade escola) ocorreu durante a 

pesquisa. Pude constatar que os dois serviços tinham perfis de profissionais 

bastante diferente e possibilidades de mudanças também distintos. A primeira 

unidade mesclava profissionais de formação mais tradicional e com longo tempo 

de trabalho na mesma unidade com outros recém-formados e com pouca 

experiência em serviço; desse modo, experimentar outros jeitos de produzir 

cuidado era mais difícil. Em compensação, na segunda unidade o perfil era 
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bastante diferenciado, havendo profissionais com pouco tempo de formação e, 

na sua maioria, com residência ou especialização em saúde da família. Nessa 

havia a abertura para o novo e era mais tranquila a conversa quando havia a 

necessidade de discutir mudanças ou implantar novos arranjos.   

Não há como negar que um profissional com formação para atuar na 

Atenção Básica é imprescindível, porém, parece ser uma utopia que em algum 

momento teremos equipes compostas por profissionais totalmente qualificados 

e engajados com os princípios e diretrizes do SUS. É importante ressaltar que 

para a consolidação do SUS é de extrema importância e de caráter estratégico 

a discussão da formação e educação em serviço de seus trabalhadores 

(BATISTA; GONÇALVES, 2011), mas isso pensado isoladamente e sem a 

devida crítica talvez não atinja seus objetivos. 

Podemos dizer que uma equipe que não coloque sua prática em análise 

ou que as disputas de projetos inerentes do campo da saúde não sejam 

enfrentadas, provavelmente poderá reproduzir uma lógica de cuidado baseada 

em procedimentos, centrada no trabalho médico e na fragmentação do cuidado. 

Para Capra (CAPRA, 2011) não existiria uma 

pedagogia mágica que venha a construir uma transdisciplinaridade 

viva, pois haverá sempre a exigência de iniciativas, da exposição aos 

riscos, da fuga dos esquemas preestabelecidos e de criações 

estéticas. Somente pela provocação, pelo questionamento das 

estruturas tradicionais e pelo abandono do conhecido, mantendo-se 

desperto ao novo, ao ensinar-aprender permanente e inquieto, será 

possível superar as formas modeladas que temos herdado 

historicamente, bem como os modos padronizados, planificados e 

burocratizados que tanto reinam nos órgãos de ensino e nas 

instituições de trabalho (CAPRA, 2011, p. 38). 

 

d. É uma aulinha, né?”: diferentes concepções e 

práticas de EP 
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Seguimos conversando sobre os espaços de Educação Permanente nos 

quais éramos participantes. Como dito anteriormente, o município de São 

Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016, implementou vários espaços 

de Educação Permanente em sua rede, assim como vários colegiados de 

gestão. De uma forma geral, o grupo de gerentes avaliava que muitos desses 

espaços não eram tão democráticos e nem tão abertos para a contribuição dos 

presentes, sendo frequente já haver uma encomenda. 

O interessante é que essa crítica à gestão central nos levou a uma certa 

autorreflexão. Reconhecemos que, muitas vezes, acabávamos reproduzindo 

essa maneira de conduzir os espaços de conversas com as equipes nos serviços 

por nós coordenados. Conforme fomos conversando sobre os espaços que 

éramos participantes, vamos fazendo um giro para nos colocarmos no lugar do 

trabalhador.  

Discutiu-se a Educação Permanente (EP) como ferramenta para 

promover mudanças. Um dos participantes trouxe para a discussão de 

que apesar de falarmos da EP como ferramenta de mudança, a 

utilizamos como ferramenta de gestão. Descreve a EP assim, pois 

acredita que a Gestão (seja a central ou local) mesmo que promovendo 

espaços coletivos, fazendo um convite ao trabalhador para contribuir, 

há sempre uma encomenda, um produto final desejado, com pautas 

prontas, o que foi chamado de espaço “pseudodemocrático”. 

Questionei se nos espaços que temos de EP ou se nos espaços que 

eles tocam é possível falar tudo. A resposta foi não. (Relato da 1ª roda 

de conversa) 

Vamos problematizando, inclusive, com qual conceito de EP se operava 

nesses espaços e percebendo que alguns desses espaços eram utilizados para 

transmitir informações, para dar aula: 

(...) identifica as dificuldades apontadas anteriormente e retoma a 

questão do conceito de EP. Chega a questionar se alguns espaços 

oferecidos pela gestão podem ser considerados como espaços de EP: 

“É uma aulinha, né? ” (C6). (Relato da 2ª roda de conversa) 

“(...) considero que inúmeros desses espaços não eram bem EP, mas 

sim um espaço de transmissão de informações que, por diversas 

vezes, nem possibilidade de expressar minha opinião eu sentia que 
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havia. Talvez até por medo da ideia não ser bem aceita” (Narrativa de 

C3). 

Mesmo SBC sendo um município onde a EP era considerada como um 

dispositivo de gestão, havia vários jeitos de se produzir esses espaços. Alguns 

espaços eram mais abertos a falas, outros menos.  Alguns apesar de serem 

nomeados como educação permanente eram na verdade espaços de educação 

continuada. Enfim, havia uma infinidade de modos de se fazer e pensar como 

deveriam ser os espaços formativos e de gestão no município. 

 Os coordenadores de unidade de saúde participavam da EP do território, 

que reunia todos os coordenadores da rede básica daquele território, além dos 

apoiadores, do gestor da unidade de Pronto Atendimento, dos representantes de 

outros serviços (CAPS, Policlínica, Complexo Hospitalar, Vigilâncias) e outras 

referências desses territórios.  Essa EP ocorria mensalmente (8hs) e contava 

com um orientador externo à rede, em geral um professor de uma universidade 

pública. Nesse espaço, eram discutidos desde de projetos de cuidado na rede 

até processos formativos dos trabalhadores das unidades. 

Também havia a Educação Permanente dos Coordenadores de unidades 

básicas. Esse era um espaço exclusivo da atenção básica que reunia todos os 

coordenadores do município e a equipe do Departamento de Atenção Básica;   

contava também com um facilitador externo, que na época era uma importante 

referência no campo da saúde coletiva. Esse era um espaço para debatermos o 

nosso processo de trabalho, apresentar nossas dificuldades, angústias na 

gestão e também nossas experiências exitosas. De cada encontro, saíamos com 

algum tipo tarefa, que poderia refletir sobre determinado assunto, sobre o nosso 

processo de trabalho ou até mesmo experimentar alguma ação no nosso serviço, 

trazendo sempre um retorno para o encontro seguinte. 

Já o Colegiado de Gestão era nosso encontro com a gestão central da 

Secretaria de Saúde. Participavam todos aqueles que de alguma maneira 

estavam envolvidos com a gestão da rede de atenção à saúde do município. 

Estavam ali os gestores de todos os serviços, os profissionais dos 

departamentos e o núcleo duro da Secretaria. Esse era um espaço mais pautado 

pela própria secretaria com temas considerados mais relevantes ou questões 
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epidemiológicas que exigiam maior atenção de todos. Também era um espaço 

para que alguns serviços trouxessem experiências exitosas. 

Até pela configuração de cada um desses espaços havia maior ou menor 

abertura para participação. A EP de território na minha opinião era o espaço com 

maior abertura de participação, seja no momento de elencar as pautas e até no 

momento dos debates. E talvez aquele com menor participação fosse o 

Colegiado. Acredito que a presença do secretário (a) por si só já inibia a 

participação; além disso havia um número grande de pessoas, todas sentadas 

num auditório, sendo necessário ir até o microfone para falar. Tudo isso 

contribuía para de alguma maneira limitar a participação daqueles que faziam 

parte desse espaço, além das pautas previamente prontas e com tempo curto 

para o debate.  

 A EP dos coordenadores, assim como a EP dos apoiadores (que alguns 

de nós havia participado), foram considerados encontros com abertura bastante 

significativa, mas ao mesmo tempo, nesses espaços não se podia falar tudo. 

Havia o receio de como algo pontuado poderia ser interpretado ou recebido pelo 

grupo, em especial pela gestão. Na EP dos apoiadores, por exemplo, era claro 

que havia disputa pela “agenda” dos apoiadores entre os diferentes 

departamentos e frequentemente havia embates, sendo os participantes 

instigados a se posicionar. Porém, a maioria de nós silenciava e conversava 

sobre o que não pôde ser dito fora desse espaço. Assim, como provavelmente 

acontecia com os demais trabalhadores.  

Na EP dos coordenadores tínhamos bastante espaço para trazer nossas 

questões, mesmo que não tivéssemos respostas, ao menos éramos ouvidos. De 

qualquer maneira, se posicionar nesse espaço também não era tão tranquilo 

assim, porque dependendo do que era dito, também sempre tinha alguém para 

defender o departamento ou dizer que a situação apontada “não era bem assim”. 

Em alguns momentos os integrantes do departamento pareciam não valorizar ou 

não reconhecer nosso trabalho nas unidades.  

Teve uma vez que eu falei para fulano eu acho que vocês não 

reconhecem nosso trabalho (...) foi na vez que eles queriam que 
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fossemos conhecer o trabalho do fulano (...) a não né? Não fui (...)” 

(C1) 

Lembramos desse encontro em que um coordenador do município foi 

denominado um “gerente profissional”, um modelo a ser seguido, já que teria se 

utilizado de ferramentas e dispositivos mais estruturados para organizar o 

processo de trabalho da unidade, e, inclusive houve quem propusesse uma 

excursão para visitar o serviço e aprender com esse coordenador. Essa fala 

gerou bastante desconforto no grupo de coordenadores, em especial naqueles 

que conheciam o trabalho do profissional citado.  O desconforto foi tão grande 

que o facilitador desse espaço precisou escrever uma carta para justificar o uso 

do termo “gerente profissional”. Apesar do incômodo, poucos coordenadores 

conseguiram esboçar alguma reação, e falar do seu descontentamento, e que 

consideravam que seu trabalho não estava sendo reconhecido. Aliás, nesse 

espaço quando algo era problematizado, frequentemente alguém do 

departamento interrompia com um discurso defensivo. 

Enfim, poder retomar o que vivenciávamos nos espaços de EP que 

éramos participantes foi importante para repensar os espaços que eram 

conduzidos por nós, em nossos serviços. Podemos dizer que, de certa forma, as 

nossas rodas de conversa funcionaram como um espaço de EP para nós.  

Embora a Educação Permanente, desde 2004, seja uma política que 

aposta na reorientação dos processos formativos em serviço, isso não significa 

que ela está plenamente consolidada simplesmente porque há um decreto 

institucionalizando sua prática (MERHY; FEUERWERKER, 2009).  

Quando o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Educação 

Permanente, entre seus vários objetivos, propunha “articular e estimular a 

transformação das práticas de saúde e de educação na saúde no conjunto dos 

SUS e das instituições de ensino...” (BRASIL, 2004, p. 2). 

Essa política foi formulada, a princípio, baseada no conceito de 

quadrilátero da formação, que traz a necessidade de incluir na discussão da 

formação em saúde, as instituições de ensino, os gestores, os profissionais, bem 

como o controle social (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Ao fazer uma crítica 
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aos modelos de formação vigentes até então, a noção do quadrilátero aponta a 

necessidade de o Estado assumir a regulação da formação dos trabalhadores e 

que seria dever das instituições formadoras preparar de forma adequada os 

profissionais com o objetivo de desenvolver e qualificar o SUS (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004). 

A ideia da EP como processo educativo/formativo propõe colocar o 

cotidiano do trabalho em saúde em análise, pressupõe a construção de 

consensos a partir da reflexão e avaliação do processo de trabalho 

coletivamente, buscando sempre a implicação de todos os atores envolvidos 

(CECCIM, 2005). 

As diferentes experiências em EP no território nacional, no entanto, têm 

demonstrado diferentes concepções, arranjos e conceitos envolvidos com esse 

dispositivo. Merhy e Feuerwerker (2009), citando um relatório de pesquisa 

produzido por Feuerwerker, Capozzolo e Mishima (2009), relatam que há uma 

variedade de formulações para EP no SUS: a EP como dispositivo de 

implementação ações de forma participativa e coletiva a partir da realidade dos 

trabalhadores; a EP como processo formativo a partir das experiências 

acumuladas; e a EP como estratégia de gestão que coloca em disputa diferentes 

projetos. 

Em uma análise da literatura sobre Educação Permanente, (CAMPOS; 

DE SENA; SILVA, 2017, p. 3), se depararam com publicações retratando a EP 

de diferentes maneiras. Desde exemplos que este dispositivo é utilizado de 

forma a problematizar a realidade do trabalho até relatos de experiências de 

“educação permanente vinculada a momentos assistemáticos, não contínuos e 

de base tecnicista, desarticulado do processo de trabalho”.  Apresentam que o 

conceito de educação permanente e de educação continuada, muitas vezes se 

confundem, inclusive apontam que alguns espaços apesar de denominados 

como EP, se configuram na verdade como educação continuada (CAMPOS; DE 

SENA; SILVA, 2017). 

De forma similar, Da Silva et al (2011) ao estudarem as concepções 

envolvidas nas propostas de EP no estado do Rio Grande do Sul destacaram 
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que poderiam ser divididas em duas: uma que denominaram de “Concepções 

educativas comprometidas com a inovação e a transformação”, e outra que 

denominaram “Concepções educativas de estilo reiterativas e tecnicistas” (DA 

SILVA et al., 2011, p. 342). A primeira concepção segue a lógica da participação 

ativa dos trabalhadores onde o poder é compartilhado, criando-se um sentimento 

de pertencimento. A transformação do processo de trabalho baseia-se na 

construção coletiva e na reflexão como mecanismo de mudança. Já a segunda 

concepção, busca o aperfeiçoamento técnico baseado em formações 

previamente formuladas, concentradas em treinamentos ou cursos com o 

objetivo resolver questões específicas (DA SILVA et al., 2011).  

Segundo esses autores os treinamentos são importantes no campo da 

saúde, porém não devem vir isolados e sim fazer parte de propostas educativas, 

que contemplem os conhecimentos do contexto social, político, e econômico, 

que possam promover a participação e a autonomia. Além disso, que tenha 

conexão com o meio cultural, as crenças, valores, sentimentos e atitudes dos 

sujeitos envolvidos no processo, sejam esses sujeitos-trabalhadores e/ou 

sujeitos-usuários. 

Ao longo das minhas vivências como participante ou facilitador de 

processos de Educação Permanente e também durante a pesquisa, tenho 

percebido o que os autores acima apresentam em seus artigos. Há uma 

miscelânea de arranjos, concepções, formulações e conceitos quando se refere 

a EP. Parece haver um uso indiscriminado do termo, que muitas vezes foge até 

mesmo do que está posto na Política Nacional, chamando-se tudo de EP, 

mesmo quando o espaço se configura em uma outra concepção de formação. 

Talvez aqui caiba a discussão feita por Merhy (2013b) sobre o sentido que 

damos às palavras. No caso, esse autor discutia a questão do uso do termo 

Integralidade. Segundo ele, não basta adotar ou falar sobre determinada palavra, 

como se isso fosse o suficiente já que o termo traria consigo seu sentido e 

significado. Para ele, isso não bastaria, seria necessário dar sentido ao termo, o 

que ele chamou de “engravidando as palavras”. Tomo a liberdade para trazer 

essa discussão para o termo Educação Permanente, talvez até para outros 

termos comumente utilizado no campo da saúde como o apoio matricial. 
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Como o autor coloca, não podemos correr o risco de “fetichizar” as 

palavras, como se o uso dela fosse suficiente para colocar em prática aquilo que 

outrora tentou-se definir com o termo. Da mesma maneira que o autor propõe a 

necessidade de engravidar a palavra integralidade, é necessário “engravidar” o 

termo Educação Permanente, para que esta não seja “capturada por modelos 

de praticar a produção do cuidado em saúde bastante tradicionais (...)” (MERHY, 

2013b, p. 253), também podemos dizer das práticas de formação. 

 

e. Educação Permanente como dispositivo de Gestão  

Apesar das avaliações e críticas aos espaços de EP feitas pelos 

coordenadores que participaram das rodas, há uma aposta na potencialidade 

desses espaços, e o reconhecimento da necessidade de investir em dispositivos 

de gestão que consigam dialogar com os trabalhadores. 

Na minha experiência a discussão explícita sobre a 

corresponsabilização e autonomia auxiliou em construção de laços e 

confiança, avançando na possibilidade de melhorar a comunicação e a 

construção de novas práticas de cuidado (C3). 

(...) uma Educação Permanente pode agradar gregos e troianos no 

sentido de gerar uma tranquilidade maior para as pessoas trabalharem, 

trazer mais resultados ou gerar mais significado naquilo que as 

pessoas fazem né ou simplesmente facilitar a vida do trabalhador (...). 

(C1) 

(...) a ideia da educação permanente eu entendo que é a discussão e 

o diálogo a respeito do processo de trabalho a forma que as equipes 

se organizam então quando a gente abre, dispara espaços de diálogo 

de reflexão sobre o processo de trabalho necessariamente vão sair 

algumas mudanças, vão sair pactuações (...).  (C4)  

Como dito anteriormente, o trabalho em saúde é um trabalho vivo em ato, 

havendo assim inúmeras disputas no modo de cuidar, portanto é um campo que 

abre possibilidades de uso de dispositivos de gestão que considere o cotidiano 
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do trabalho como local potente de aprendizagem para o trabalhador a partir da 

análise da sua própria prática, como é o caso da EP (FEUERWERKER, 2014). 

Historicamente os processos formativos em saúde têm se pautado pela 

lógica da transmissão de um determinado conhecimento ou técnica, com o 

objetivo de capacitar e/ou treinar os trabalhadores, com pouca relação com o 

cotidiano desses profissionais e pouco impacto nas práticas dos serviços de 

saúde (ABRAHÃO; MERHY, 2014; CAPRA, 2011; DA SILVA et al., 2011; 

FARAH, 2003; PEDUZZI et al., 2009).   

Para garantir a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS e melhorar a 

qualidade da atenção ofertada ao usuário torna-se necessário rever esses 

processos formativos com a implementação de novas práticas pedagógicas que 

valorizem o conhecimento produzido ao longo das atividades de trabalho e 

contribuam para formar profissionais com capacidade de interrogar as práticas 

de atenção e provocar mudanças nos serviços de saúde na perspectiva de 

ofertar um cuidado de qualidade aos usuários. (ABRAHÃO; MERHY, 2014; 

CAPRA, 2011; CECCIM; FEUERWERKER, 2004; FRANCO, 2013b; MOTTA; 

BUSS; NUNES, 2001).  

O conceito de educação permanente e suas diferentes correntes surgem 

durante a década de 60 do século XX e tem como principais responsáveis por 

sua divulgação órgãos internacionais ligados à ONU, em especial, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO).  

A UNESCO difunde esse conceito como uma política de formação para 

adultos para o enfrentamento dos problemas de mão de obra especializada, 

apresentando-o para os países sul-americanos como uma ferramenta para suprir 

a suposta incapacidade de dar respostas às necessidades de formação das 

políticas educacionais desses países (AROUCA, 1996).  

No campo da saúde a EP ganha força a partir da década de 80 com o 

movimento realizado pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) para 

reorientar o modelo formativo dos trabalhadores de saúde. Esse movimento 

reconhecia o trabalho como fundamental para aprendizagem e que sua 
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formação deveria ser um processo permanente, coletivo e multidisciplinar de 

troca de saberes e experiências (PEDUZZI et al., 2009; ROSCHKE; DAVINI; 

HADDAD, 1993).  

Uma portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº 198/2004, de 13 de 

fevereiro de 2004, institui a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (EP) com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do SUS. Com essa 

portaria o Ministério da Saúde reconhece a necessidade de uma política nacional 

para reorientar o modelo de formação dos trabalhadores desse setor, bem como 

a importância da integração do ensino e a prática cotidiana nos serviços de 

saúde (BRASIL et al., 2004). 

A EP é também uma importante ferramenta para aqueles que apostam na 

micropolítica como espaço potente de construção de novas práticas, a partir do 

reconhecimento de que nesse território estão as forças instituintes, permitindo 

interrogar os diferentes modos de se pensar o cuidado (CECCIM; MERHY, 

2009), 2009). 

  Todavia, é nesse espaço que há um enorme esforço de se intervir e de 

alguma maneira normatizar e controlar o encontro profissional-usuário.  

Segundo Cecílio (2009), a gestão do cuidado teria três dimensões e cada 

uma demanda uma atuação gerencial diferente. A “Dimensão Sistêmica” seria a 

parte mais macro de todo o processo do cuidado, nela estaria a rede de atenção 

e as políticas públicas; a segunda dimensão seria a “Organizacional”, 

relacionada à divisão técnica e social do trabalho e campo de grandes tensões 

já que nela está a divisão social do trabalho com seus diferentes graus de 

autonomia e poder. Já a terceira seria a “Dimensão Profissional”, o espaço da 

produção do cuidado em si, espaço privado do profissional, onde ele coloca seu 

conhecimento técnico-científico em prática e também as relações de vínculo são 

construídas com o usuário. 

Destaca que o cuidado é construído sob o olhar de diferentes atores, que 

conduzem sua prática baseados no lugar que ocupam, em seus interesses, 

desejos, crenças, concepções, e, muitas vezes o cuidado praticado não está 

alinhado ao que é proposto nas políticas de saúde vigentes. Segundo Cecílio 
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(2009) a “Dimensão Profissional” seria espaço importante de intervenções 

gerenciais. 

Não é de se estranhar que as racionalidades gerenciais hegemônicas 

busquem dispositivos com o intuito de intervir nessa dimensão, impedindo ou 

controlando a autonomia do profissional, de maneira que o trabalho em saúde 

possa se tornar o mais previsível possível.  Essas práticas tentam reduzir os 

espaços de reflexão e decisão do trabalhador a partir da padronização prévia 

dos modos de operar o trabalho, ou seja, quem planeja não é quem executa, 

havendo um esforço de tirar da equipe a responsabilidade da tomada de decisão, 

passando essa responsabilidade para um protocolo ou para um gestor ou 

profissional que está distante da assistência (CAMPOS, 2010). 

Para Campos (2010), seria necessário ter modelos de gestão nos quais a 

autonomia dos profissionais fosse valorizada e incentivada, mas que houvesse 

em alguma medida certo controle sobre o trabalho. Esse controle seria orientado 

pelas necessidades de saúde dos usuários e no saber estruturado sobre saúde. 

Para isso seria importante formas compartilhadas de poder entre todos os 

atores envolvidos com o cuidado (gestor/profissional/usuário), ampliando assim 

a capacidade de intervenção das equipes, a partir da construção dialogada de 

projetos terapêuticos e da reflexão sobre as dificuldades encontradas que “tende 

a produzir uma abertura da resistência dos sujeitos e a busca de outras 

disciplinas, valores e possibilidades subjetivas” (CAMPOS, 2010, p. 2343). 

 Nesse sentido, vários autores vêm se posicionando que é necessário 

reconhecer que a saúde se produz em ato, que é um campo de intensa tensão 

e disputa de diferentes olhares e projetos, e que, portanto, as ações gerenciais 

deveriam investir e apostar nesses espaços de cuidado, bem como colocá-los 

em análise em espaços coletivos com vistas a produzir transformação da prática 

(CECCIM; MERHY, 2009; CECÍLIO, 2009; FEUERWERKER, 2014). 

Vale também destacar que nesse processo é importante o gestor 

suspender algumas certezas e tentar dar espaço para que “outros jeitos de 

fazer”, dos profissionais, das equipes possam ser experimentados, e 
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consequentemente possam ampliar o seu envolvimento no trabalho, como 

explicita o coordenador abaixo:  

(...) Acho que um ponto bacana que aconteceu lá na unidade foi que 

de fevereiro até novembro tentamos fazer o acolhimento por equipe. Aí 

em novembro uma equipe, e falou assim: “   a gente não quer mais, 

não dá mais, as pessoas estão chegando aqui de madrugada, para 

passar no acolhimento, está gerando um tumulto, nãnãnã...”. É lógico 

que a minha primeira vontade de responder era: “vocês estão loucos? 

Vocês vão continuar sim (...) não, não fiz esse movimento. Então 

esperei e perguntei (…) - o que vocês acham que não está dando 

certo? Concordo com vocês, de que o acolhimento por equipe não está 

conseguindo rolar de um jeito bacana. Vocês acham que nós só 

utilizando os agendamentos individuais, vamos conseguir dar conta do 

cuidado dessa população?” E a equipe toda falou: “não, não vamos!” 

E  “então o que a gente vai fazer?” Hoje eu saio de lá muito tranquila 

(naquele momento estava sendo transferida de unidade), porque a 

equipe conseguiu se organizar, para fazer todos os grupos possíveis e 

imagináveis, muito diferente de antes que para eu conseguir que eles 

fizessem um grupo era suado (...) Eles conseguiram organizar os 

grupos de linhas de cuidado, grupos bons de todas as linhas de 

cuidado.  (...) e então, eu achei que foi um espaço super importante 

para eles (...) também trazerem algumas propostas de cuidado dessa 

população, e eu fiquei muito aliviada assim, como uma equipe foi 

contaminando as outras. (C3). 

O coordenador acima foi transferido da unidade que estava pela nova 

gestão que assumiu o município, e claro, essa mudança foi pauta nas nossas 

rodas de conversa. Havia certo desconforto entre os participantes, com 

comparações com a gestão anterior:  

Nessa gestão não temos a oportunidade de criar (C6) 

A abertura para diálogo na última reunião foi nenhuma. (C5) 

Como não nos escutam, parece não haver resistência (às mudanças). 

(C2) 

Os coordenadores explicitaram que estava em curso um movimento para 

padronizar o trabalho das unidades como se todas fossem iguais. Se na gestão 
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anterior éramos convidados a “sair da caixinha”, na atual gestão tentavam nos 

colocar de volta para nossa “caixinha”. 

Na outra gestão davam as diretrizes e a gente ia construindo dentro de 

nossos limites e potencialidades. Umas das grandes coisas que mudou 

foi isso. Agora você já tem o caminho e o resultado esperado, 

independente dos valores que você tem. (C2) 

 Esse movimento inclusive vinha acontecendo para dentro das unidades. 

O gerente abaixo relata que em sua unidade havia uma ação (com grupo) com 

pessoas com dores crônicas acontecendo há algum tempo, porém, a pedido da 

nova gestão, essa ação teve que se enquadrar naquelas previstas pelo atual 

departamento de Atenção Básica. 

As unidades são diferentes, mas não é considerado isso, são 

consideradas todas como iguais (...) tenta-se padronizar a mesma 

ferramenta para todas unidades (...) a gestão coloca algumas coisas 

para fazer sem possibilidade de discussão. E isso está gerando 

problema. Vou dar o exemplo do grupo de dor: um belo dia chega o 

Apoiador e diz assim: “a equipe não vai mais fazer assim, tem que fazer 

assado”. Já estava rolando, a equipe e aí chega e pronto. A equipe 

toda ficou revoltada (...). (C6) 

Outra grande diferença entre as gestões era em relação ao modelo 

técnico-assistencial. Enquanto a anterior apostava no trabalho interdisciplinar, a 

atual voltava a valorizar o modelo centrado no trabalho médico: 

Até pelas pessoas que assumiram a coordenação do departamento, a 

maioria é médico (...) centrado no médico (...) todos os projetos que 

estão sendo criados (...) tem um grupo discutindo a questão da 

nutrição. Tem um monte de médico e 1 enfermeiro. Acho que isso tem 

muito a ver (C6). 

Em determinado momento da nossa conversa, avaliou-se que a diretoria 

do departamento estaria mal assessorada. No momento dessa fala, uma 

coordenadora, que já havia deixado o município, faz uma intervenção gritando: 

“Mas fulano também era!” Aproveitei nesse momento, para reforçar que alguns 

problemas eram semelhantes, mas havia diferenças importantes. Começamos 

então a apontar alguns motivos do nosso incômodo com a atual gestão: 
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identificação com a política de saúde anterior, simpatia com a gestão anterior 

pela possibilidade de falar (mesmo que não fosse resolvido, ou que não 

conseguíssemos falar tudo nos espaços coletivos) entre outros. 

Na outra gestão éramos acolhidos. Poderia não ser resolvido, mas 

éramos ouvidos. Eles estavam mais próximos. Nessa aqui a gente não 

consegue falar. Só somos demandados (C2) 

Falta uma ponte entre nós e a gestão (C5) 

A gente se sente o tempo todo ameaçado... Dá para chegar no 

departamento e falar preciso de ajuda? Não. Outra reunião que tive saí 

e pensei: vou assinar minha carta de demissão. Porque cheguei lá e 

falei: não consigo isso, minha equipe não sei o que...  Amanhã chego 

na unidade junto com o motoboy com minha demissão (...) (C3) 

Chegamos a questionar inclusive se não romantizamos um pouco a outra 

gestão (“viúvos de São Bernardo”?), alguns respondem que poderia ser sim, mas 

que acreditávamos nela. Nesse momento, um coordenador recita este trecho da 

música de Cazuza: 

 “Meus heróis morreram de overdose 

   Meus inimigos estão no poder” 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na ocasião desta pesquisa, passávamos por num momento bastante 

conturbado politicamente. No nível federal enfrentávamos impedimento de uma 

Presidente, que entre acertos e erros, apresentava uma agenda mais favorável 

às políticas públicas e, portanto, para o SUS. Assumindo em seu lugar o vice-

presidente, que traz consigo propostas bastantes impopulares e entre outras 

medidas, aprova o congelamento do orçamento da saúde por 20 anos. Já os 

municípios passavam por eleições para escolha de Prefeito, o que levou à 

mudança de gestão de São Bernardo do Campo, com consequente mudança de 

rumo de sua Política Municipal de Saúde.    

São Bernardo passou os últimos 8 anos por um grande investimento na 

Saúde, para além das reformas e construções dos serviços de saúde e buscava 

mudanças dos processos e práticas dessas unidades, apostando na Educação 

Permanente como dispositivo de gestão e em iniciativas de democratizar a 

gestão a partir de colegiados. 

Nesta conjuntura, transcorreu essa pesquisa, a partir da problematização 

do uso da EP como dispositivo de gestão. Reunidos, gerentes de UBS (como 

eu) iam trazendo suas experiências e vivências com estratégias formativas e 

coletivas, tanto como facilitadores, mas também como participantes desses 

espaços. Além disso, não tinha como fugir das discussões a respeito das 

mudanças com a chegada da nova gestão. 

Mudanças essas que tiveram impacto direto no desenho desta pesquisa. 

Havia o desejo de que durante as rodas de conversa fôssemos mapeando 

espaços de EP para em seguida, em campo, observar esses espaços e o 

processo de trabalho dos gerentes que participaram da pesquisa. Acontece que 

parte do público alvo deste estudo foi desligado ou transferido de unidade, o que 

inviabilizou o exercício de acompanhar tais processos.  

Este estudo traz exemplos de que existem várias concepções e arranjos 

no modo de se produzir esses espaços. Encontros por categorias, reuniões 
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técnicas, reuniões de matriciamento, reuniões gerais, entre outros, foram 

apontadas como estratégias potentes para promover espaços com vistas a 

mudanças no processo de trabalho.  

As falas vão explicitando também diferentes motivos que os mobilizavam 

a propor conversas com os trabalhadores: absenteísmo elevado, o grande 

número de demandas da ouvidoria, qualificação dos encaminhamentos, acesso 

e etc.; contudo, apesar de reconhecerem a importância do protagonismo dos 

trabalhadores, quando os trabalhadores traziam suas demandas ou questões, 

eram pouco consideradas ou vistas como uma estratégia de resistência a 

mudanças. 

Outros exemplos que os gerentes vão apontando são referentes às 

dificuldades que estes vão encontrando ao tentar utilizar a EP. De forma 

simplista, nesta questão o trabalhador foi apontado como aquele que silencia, 

boicota e resiste por ter dificuldade de sair da sua zona de conforto ou só se 

propõe em mudar quando lhe interessa. 

Há que se considerar que a EP tem a micropolítica como objeto de 

intervenção e, portanto, está sujeita a disputas de várias ordens. Ali estão em 

jogo projetos, interesses e valores, mesmo que não de forma explícita. Parece 

conveniente dizer que é neste ponto que está o grande desafio da EP, que é 

lidar com todas essas questões, permitindo assim afirmar que todas essas 

variáveis devem ser objeto de análise e intervenção do gerente que deseja 

promover mudanças com a participação ativa dos trabalhadores. 

Como dito anteriormente ao longo deste texto, talvez para mim, a 

princípio, não estivessem tão claras todas essas variáveis que estão em disputa 

no processo de trabalho em saúde. Quando utilizava os dispositivos de gestão 

que eu considerava mais democráticos, como a EP, e os pactos feitos nesses 

espaços não andavam como planejado, aquilo me incomodava. Por que estava 

dando errado?   

A pesquisa me permitiu espaços de reflexão: as rodas de conversas com 

meus colegas de trabalho e os encontros de orientação, que para além das 
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discussões dos processos de pesquisa, serviram como um momento de 

discussão e análise sobre meu processo de trabalho.   

Assim, toda aquela dificuldade de se promover mudanças, os 

silenciamentos e as resistências, que a princípio parecia ser algo que era culpa 

dos trabalhadores, o trabalho vai demonstrando que tinha um conjunto de 

questões que estavam envolvidas, inclusive colocando em análise as 

possibilidades de falas. Será que os trabalhadores conseguiam/podiam falar 

tudo?  

A esse respeito há questionamento dos gerentes que participaram da 

pesquisa se todos os espaços de EP são tão democráticos como às vezes fazem 

a entender que são. Mesmo no período que se investiu em São Bernardo do 

Campo neste dispositivo, por funcionar de diferentes maneiras, a depender de 

quem e quando era conduzido, não se colocavam em análise outras coisas que 

não fossem pautas da gestão central. Havia sempre uma tensão entre o tempo 

que se tinha para realizar determinada ação, as relações de poder e as questões 

que os demais envolvidos poderiam trazer.  

E se por um lado a mudança da gestão foi difícil, por outro foi possível 

perceber o quanto era rica a experiência da gestão anterior e os múltiplos 

espaços de conversas e trocas, onde ao menos podíamos levar algumas 

questões. Nesta mudança também foi possível perceber que o silêncio ou a 

resistência nem sempre são negativos - se por um lado havia silenciamentos dos 

que também discordavam da proposta da gestão anterior e que eram projetos 

de SUS que estavam tentando implantar, agora esse silenciamento poderia 

significar resistir ao desmonte.  

A pesquisa de certa maneira serviu também como uma possibilidade de 

EP e de apoio entre os que participaram da pesquisa neste momento de 

desmonte. Nas rodas de conversa fomos apontando nossos incômodos, 

angústias e incertezas. Discutíamos sobre nosso processo de trabalho, 

experiências e vivências. Apesar das críticas, sabemos que o que foi vivenciado 

neste município até 2016 foi muito rico e deve continuar produzindo efeitos nos 

trabalhadores que continuam na rede de serviços de saúde do município e que 
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trabalharam durante esse período no município, mas o desmonte das várias 

estratégias construídas naquela época foi rápido e grande. Resta saber: caso 

fôssemos concursados teríamos mais força de sustentação desta experiência? 

Diante dessas considerações, cabe frisar que apesar de não ser a saída 

para todos os problemas, apostar em dispositivos que valorizem a micropolítica, 

como é o caso da Educação Permanente, com o objetivo de promover mudanças 

nas práticas em saúde pode ser bastante potente. Para tanto, devem ser objeto 

de exame e de intervenção do gerente todas as variáveis que estão envolvidas, 

sendo necessário também espaços para que estes coloquem em análise seu 

processo de trabalho. 

  



69 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

ABRAHÃO, A. L. Arranjos conceituais para a gestão em saúde a partir da 

Análise Institucional: relação entre gestão e subjetividade nas equipes da 

saúde. In: L’ABBATE, SOLANGE; MOURÃO, LUCIA CARDOSO, PEZZATO, L. 

M. (Ed.). . Análise Institucional & Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec 

Editora, 2013. p. 636.  

ABRAHÃO, A. L.; MERHY, E. E. Formação em saúde e micropolítica: sobre 

conceitos-ferramentas na prática de ensinar. Interface - Comunicação, 

Saúde, Educação, v. 18, n. 49, p. 313–324, jun. 2014.  

AROUCA, L. S. O discurso sobre a Educação Permanente (1960 - 1983). Pro-

Posições, v. 7, n. 2, p. 65–78, 1996.  

AZEVEDO, C. DA S. A Sociedade Contemporânea e as Possibilidades de 

Construção de Projetos Coletivos e de Produção do Cuidado nos Serviços de 

Saúde. In: SÁ, M. DE C. C. DA S. A. (Ed.). . Subjetividade, Gestão e Cuidado 

em Saúde. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013. p. 423.  

BADUY, R. S.; SANCHES, V. S.; FERNANDES, J. M. Entranças: entre o corpo 

apoiador e o corpo pesquisador. In: MERHY, E. E. et al. (Eds.). . Avaliação 

compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas 

redes. Rio de Janeiro: Hexis, 2016. p. 448.  

BAREMBLITT, G. F. Sociedade e Instituições. In: Compêndio de análise 

institucional e outras correntes: teoria e prática. 5a ed. Belo Horizonte: 

Editora Record, 2002. p. 213.  

BARROS, L. M. R. DE; BARROS, M. E. B. DE. O problema da análise em 

pesquisa cartográfica. Fractal : Revista de Psicologia, v. 25, n. 2, p. 373–390, 

ago. 2013.  

BATISTA, K. B. C.; GONÇALVES, O. S. J. Formação dos profissionais de 

saúde para o SUS: significado e cuidado. Saúde e Sociedade, v. 20, n. 4, p. 

884–899, dez. 2011.  



70 

 

BERTUSSI, D. C.; FEUERWERKER, L. C. M.; LOUVISON, M. C. P. A 

“regulação a quente” e a "atenção especialidade viva como dispositivos de 

compartilhamento do cuidado em saúde. In: MERHY, E. E. et al. (Eds.). . 

Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o 

instituído nas redes. Rio de Janeiro: Hexis, 2016. p. 357–360.  

BISPO JÚNIOR, J. P. Formação em fisioterapia no Brasil: reflexões sobre a 

expansão do ensino e os modelos de formação. História, Ciências, Saúde-

Manguinhos, v. 16, n. 3, p. 655–668, set. 2009.  

BRAGAGNOLO, L. M. Gestão da Atenção Básica por Organizações Sociais 

de Saúde no município de São Paulo: uma análise micropolítica. [s.l: s.n.]. 

BRASIL. Programa Saúde da Família. Revista de Saúde Pública, v. 34, n. 3, 

p. 316–319, jun. 2000.  

BRASIL et al. Política de Educação e desenvolvimento do SUS: caminhos 

para a Educação Permanente em saúde: pólos de educação permanente 

em saúde. Brasilia: Ministério da Saúde, 2004.  

BRASIL. Lei no 11.129, de 30 de Junho 2005. . 2005.  

BRASIL. Portaria No 154. . 2008.  

BRASIL. Resolução CNRMS No 5, De 7 de Novembro de 2014. . 2014.  

CAMPOS, G. W. DE S. Saúde pública e saúde coletiva: campo e núcleo de 

saberes e práticas. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 2, p. 219–230, 2000.  

CAMPOS, G. W. DE S. Cogestão e neoartesanato: elementos conceituais para 

repensar o trabalho em saúde combinando responsabilidade e autonomia. 

Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 5, p. 2337–2344, ago. 2010.  

CAMPOS, K. F.; DE SENA, R. R.; SILVA, K. L. S. Educação permanente nos 

serviços de saúde. Es Anna Nery, v. 21, n. 4, p. 1–10, 2017.  

CAPOZZOLO, A. A.; CAMPOS, G. W. DE S. No olho do furacão. Trabalho 

Médico e o Programa Saúde da Família. Revista Brasileira de Medicina de 



71 

 

Família e Comunidade, v. 3, n. 9, p. 62, 17 nov. 2007.  

CAPRA, M. L. P. A Educação Permanente em Saúde como dispositivo de 

gestão setorial e produção de trabalho vivo em saúde. [s.l.] Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2011. 

CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 

necessário. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 9, n. 16, p. 161–

168, fev. 2005.  

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a 

área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis: Revista de 

Saúde Coletiva, v. 14, n. 1, p. 41–65, jun. 2004.  

CECCIM, R. B.; MERHY, E. E. Um agir micropolítico e pedagógico intenso: a 

humanização entre laços e perspectivas. Interface - Comunicação Saúde 

Educação, v. 13, n. Supl. I, p. 531–542, 2009.  

CECILIO, L. C. DE O. O “trabalhador moral” na saúde: reflexões sobre um 

conceito. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 11, n. 22, p. 345–

351, ago. 2007.  

CECILIO, L. C. DE O. A morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói: elementos para 

se pensar as múltiplas dimensões da gestão do cuidado. Interface - 

Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, n. suppl 1, p. 545–555, 2009.  

CECÍLIO, L. C. DE O. Autonomia versus controle dos trabalhadores: a gestão 

do poder no hospital. Ciência & Saúde Coletiva, v. 4, n. 2, p. 315–329, 1999.  

CHIORO DOS REIS, A.; BERTUSSI, D. C.; FUENTES, I. C. P. A Gestão do 

Cuidado na Rede de Saúde em São Bernardo do Campo: enfrentando desafios 

e tecendo novos arranjos. In: SOUSA, M.; FRANCO, M.; MENDONÇA, A. 

(Eds.). . Saúde da Família nos municípios brasileiros: os reflexos dos 20 

anos no espelho do futuro. Campinas: Saberes Editora, 2014.  

CORIOLANO, M. W. DE L. et al. Educação permanente com agentes 

comunitários de saúde: uma proposta de cuidado com crianças asmáticas. 



72 

 

Trabalho, Educação e Saúde, v. 10, n. 1, p. 37–59, jun. 2012.  

DA SILVA, L. A. A. et al. CONCEPÇÕES EDUCATIVAS QUE PERMEIAM OS 

PLANOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. Texto 

Contexto Enferm, v. 20, n. 2, p. 340–348, 2011.  

FARAH, B. F. Educação em Serviço, Educação Continuada, Educação 

Permanente: sinônomos ou diferentes concepções? Revista APS, v. 6, n. 2, p. 

123–125, 2003.  

FERIGATO, S. H.; CARVALHO, S. R. Pesquisa qualitativa, cartografia e saúde: 

conexões. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 15, n. 38, p. 663–

676, set. 2011.  

FERNANDES, J. M. Meu Corpo, Meu Endereço e Meu Movimento: O lugar 

do cuidado ao usuário em restrição domiciliar no trabalho da Atenção 

Básica em Saúde. [s.l.] Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017. 

FEUERWERKER, L. Modelos tecnoassistenciais, gestão e organização do 

trabalho em saúde: nada é indiferente no processo de luta para a consolidação 

do SUS. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 9, n. 18, p. 489–506, 

dez. 2005.  

FEUERWERKER, L. C. M. Micropolítica e saúde: produção do cuidado, 

gestão e formação. 1a Edição ed. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2014.  

FEUERWERKER, L. C. M.; CAPOZZOLO, A. A. Mudanças na formação dos 

profissionais de saúde: alguns referenciais de partida do eixo TS. In: 

CAPOZZOLO, A. A.; CASETTO, S. J.; ALEXANDRE DE OLIVEIRA HENZ 

(Eds.). . Clínica Comum: itinerário de uma formação em saúde. Santos: 

Hucitec Editora, 2013. p. 35–58.  

FORTUNA, C. M. et al. Alguns aspectos do trabalho em saúde: os 

trabalhadores e os processo de gestão. Saúde em Debate, v. 26, n. 62, p. 

272–281, 2002.  

FRANCO, T. B. As Redes na Micropolítica do Processo de Trabalho em Saúde. 



73 

 

In: FRANCO, T. B.; MERHY, E. E. (Eds.). . Trabalho, produção do cuidado e 

subjetividade em saúde - Textos reunidos. 1.ed. ed. São Paulo: Hucitec, 

2013a. p. 226–42.  

FRANCO, T. B. O Trabalhador de Saúde como potência: ensaio sobre a gestão 

do trabalho. In: FRANCO, TÚLIO BATISTA; MERHY, E. E. (Ed.). . Trabalho, 

produção do cuidado e subjetividade em saúde. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 

2013b. p. 361.  

MARQUES, M. DOS S. et al. A construção singular do apoio em um território 

do município de São Bernardo do Campo. In: MERHY, E. E. et al. (Eds.). . 

Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o 

instituído nas redes. Rio de Janeiro: Hexis, 2016. p. 246–251.  

MARTINES, W. R. V; MACHADO, A. L.; COLVERO, L. A. A cartografia como 

inovação metodológica na pesquisa em saúde. Rev. Tempus – Actas de 

Saúde Coletiva, v. 7, n. 2, p. 203–211, 2013.  

MELLO, R. P. et al. Construcionismo, práticas discursivas e possibilidades de 

pesquisa em Psicologia Social. Psicologia e Sociedade, v. 19, n. 3, p. 26–32, 

2007.  

MERHY, E. E. Um ensaio sobre o médico e suas valises tecnológicas: 

contribuições para compreender as reestruturações produtivas do setor saúde. 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 4, n. 6, p. 109–116, fev. 2000.  

MERHY, E. E. O desafio que a edução permanente tem em si: a pedagogia da 

implição. Interface - Comunição, Saúde, Educação, v. 9, n. 16, p. 172–174, 

fev. 2005.  

MERHY, E. E. Em Busca do Tempo Perdido: a micropolítica do travalho vivo 

em ato na saúde. In: FRANCO, T. B.; MERHY, E. E. (Eds.). . Trabalho, 

produção do cuidado e subjetividade em saúde - Textos reunidos. 1.ed. 

ed. São Paulo: Hucitec, 2013a. p. 19–67.  

MERHY, E. E. Engravidando Palavras: o caso da Integralidade. In: FRANCO, 

T. B.; MERHY, E. E. (Eds.). . Trabalho, produção do cuidado e 



74 

 

subjetividade em saúde: textos reunidos. São Paulo: Hucitec, 2013b. p. 361.  

MERHY, E. E.; FEUERWERKER, L. C. M. Educação Permanente em Saúde: 

educação, saúde, gestão e produção do cuidado. Disponível em: 

<http://eps.otics.org/material/entrada-outras-ofertas/artigos>.  

MINAYO, M. Contradições e consensos na combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos. In: MINAYO, M. (Ed.). . O Desafio do 

Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec Editora, 

2010. p. 54–80.  

MOTTA, J. I. J.; BUSS, P.; NUNES, T. C. M. Novos desafios educacionais para 

a formação de recursos humanos em saúde. Olho Mágico, v. 8, n. 3, 2001.  

NASCIMENTO, M. L.; TEDESCO, S. Análise Institucional e Cartografia: Efeitos 

de Contágio. In: L’ABBATE, S.; MOURÃO, L. C.; PEZZATO, L. M. (Eds.). . 

Análise Institucional & Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 2013. p. 636.  

PEDUZZI, M. et al. Atividade Educativas de Trabalhadores na Atenção 

Primária: concepções de educação permanente e de educação continuada em 

saúde presentes no cotidiano de Unidades Básicas de Saúde em São Paulo. 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, p. 121–134, 2009.  

RODRIGUES, R. A fisioterapia no contexto da política de saúde no Brasil: 

aproximações e desafios. PerspectivasOnLine 2007-2010, v. 2, n. 8, p. 104–

109, 2014.  

ROMAGNOLI, R. C. A CARTOGRAFIA E A RELAÇÃO PESQUISA E VIDA. 

Psicologia & Sociedade, v. 21, n. 2, p. 166–173, 2009.  

ROMAGNOLI, R. C. et al. Por uma clínica da resistência: experimentações 

desinstitucionalizantes em tempos de biopolítica Tempos de biopolítica. v. 

1330, p. 199–207, 2009.  

ROSCHKE, M. A. C.; DAVINI, M. C.; HADDAD, J. Educacion Permanente y 

trabajo em salud: un processi en construccion. Educaión Médica y Salud, v. 

27, n. 466–489, 1993.  



75 

 

SAMPAIO, J. et al. Limites e potencialidades das rodas de conversa no cuidado 

em saúde: uma experiência com jovens no sertão pernambucano. INTERFACE 

- COMUNICAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO, v. 18, n. 2, p. 1299–1312, 2014.  

SÃO BERNARDO DO CAMPO. Plano Municipal de Saúde de São Bernardo 

do Campo: 2010-2013. São Bernardo do Campo: [s.n.].  

SÃO BERNARDO DO CAMPO. Plano Municipal de Saúde de São Bernardo 

do Campo: 2014-2017. São Bernardo do Campo: [s.n.].  

SILVA, A. M. DA; SÁ, M. DE C.; MIRANDA, L. Entre &quot;feudos&quot; e 

cogestão: paradoxos da autonomia em uma experiência de democratização da 

gestão no âmbito hospitalar. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 10, p. 3063–

3072, out. 2015.  

SOUZA, S. R. L. DE; FRANCISCO, A. L. O Método da Cartografia em Pesquisa 

Qualitativa: Estabelecendo. Atas CIAIQ , v. 2, 2016.  

TEDESCO, S. H.; SADE, C.; CALIMAN, L. V. A Entrevista na Pesquisa 

Cartográfica: a experiência do dizer. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; 

TEDESCO, S. H. (Eds.). . Pistas do Método da Cartografia: a experiência da 

pesquisa e o plano comun - volume 2. Porto Alegre: Editora Sulina, 2016. p. 

310.  

 

  



76 

 

6. ANEXOS 
a. Anexo 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa "A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO 

DISPOSITIVO DE GESTÃO” sob a responsabilidade do mestrando em Ensino em Ciências da Saúde da 

Unifesp campus Baixada Santista Tiago Henrique Pezzo como informante-chave.  

O objetivo deste estudo é analisar o processo de trabalho do gestor local de Unidade Básica de 

Saúde (UBS) no que tange às ações de Educação Permanente. 

Você está sendo convidado para participar de encontros utilizando a técnica de Grupo Focal com 

outros gestores de UBS do município de São Bernardo do Campo para discutir a temática da Educação 

Permanente. A partir desses encontros serão identificadas unidades para observação participante com o 

consentimento do gestor local. Conversas com trabalhadores e registros existentes de avaliações com os 

mesmos sobre os processos de EP também serão analisados. Os resultados serão apresentados ao final para 

os participantes para serem validados.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa não está previsto dano associado à sua saúde. Os áudios 

dos grupos serão gravados, mas saliento que Sr. (a) não será identificado e firmo o compromisso de sigilo 

relacionado às informações coletadas, garantindo sua privacidade. Além disso, você tem a liberdade de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas através do e-mail do 

pesquisador responsável: tiagopezzo@gmail.com ou tel. (11) 993065153. Se permanecer alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UNIFESP – Rua Botucatu, 572 – 1º andar, cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 - E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. Além da Divisão de Educação Permanente da SMS – SBC, para dúvidas e 

denúncias relacionadas à ética em pesquisa: Tel.: 4126-4316 – E-mail: 

educacao.permanente@saobernardo.sp.gov.br. Endereço: Rua continental, 542 – Parque São Diogo – São 

Bernardo do Campo. 

Conforme a Resolução CNS n° 466 de 2012 define no item IV.5.d, este termo está sendo 

disponibilizado em 2 vias originais, sendo que uma ficará com o participante e a outra com o pesquisador. 

Local: _____________________________________________________   Data         /       / 

Nome: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante. 

Local: ________________________________________________        Data         /       /        

 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
mailto:educacao.permanente@saobernardo.sp.gov.br
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b. Anexo 2 - Relato da 1ª Roda de Conversa 

A roda de conversa estava prevista para acontecer com 12 coordenadores 

de Unidades Básicas de Saúde; desses convidados 5 compareceram no dia 

combinado. São gerentes de unidades com diferentes realidades e com tempo 

de atuação distintos (de meses a três anos à frente do serviço). 

Como se conheciam não tivemos um momento de apresentação, 

passando para a apresentação do projeto, da linha de pesquisa, a orientadora, 

o motivo deles terem sido convidados e das questões burocráticas de uma 

pesquisa (gravação, sigilo e etc). 

Em seguida, contei um pouco de como surgiu o meu interesse no objeto 

de estudo dessa pesquisa, ou seja, por que é tão difícil promover mudanças nos 

processos de trabalho das equipes mesmo utilizando de ferramentas que 

permitem maior diálogo e problematização desses processos, questionando, 

para começar a conversa, se essa também era uma questão para eles. 

Assim, fomos conversando por quase 1 hora e meia sobre as impressões 

e percepções desses gerentes a respeito dos processos de mudança. Por uma 

certa insegurança e inexperiência em conduzir uma roda de conversa para coleta 

de dados para uma pesquisa, preparei um roteiro com diversas questões que 

foram surgindo ao longo dos encontros de orientação para ser utilizado caso as 

conversas não rendessem. Felizmente, não foram necessárias, já que a 

conversa fluiu bem, talvez pudesse ter feito algumas interferências para 

aprofundar alguns assuntos, mas por receio de “quebrar” a conversa deixei 

seguir, fazendo alguns comentários e perguntas quase no final. 

Ao longo da roda todos foram apresentando experiências semelhantes no 

que diz respeito às dificuldades em promover mudanças no processo de trabalho 

das equipes que coordenam. Todos foram apresentando exemplos de 

resistências que encontram e do silêncio nos espaços de discussão. 

Parece haver uma avaliação dos trabalhadores de que há necessidade de 

mudança, mas que quando há o convite para eles contribuírem estão “poucos 

dispostos” (C2), sendo difícil tê-los como “parceiros” (C3) na construção dessas 
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mudanças, talvez pela ”dificuldade de se colocar em análise e falar de 

problemas” (G4) ou por não desejar “sair da sua zona de conforto” (G5). 

Houve quem apontasse que os trabalhadores preferem que as mudanças 

venham de cima para baixo, apesar de acreditar que assim não funcione, pois 

quem executa, não é a pessoa que pensou (C2). Outro aponta que sua equipe 

está “atônita”, “não tendo vontade de discutir questões de trabalho” e, quando se 

propõe, não discute mudanças no cuidado e sim maneiras de tornar seu trabalho 

mais tranquilo (C3) e que geralmente quem precisa mudar é o outro (C2). A falta 

de protagonismo nos processos de mudanças do trabalhador foi também 

apontada como uma questão (C2). Acredita-se que o processo de mudança seja 

uma construção coletiva, mas que só acontece se tiver pessoas dispostas. 

Discutiu-se a Educação Permanente (EP) como ferramenta para 

promover mudanças. Um dos participantes trouxe para a discussão que, apesar 

de falarmos da EP como ferramenta de mudança, a utilizamos como ferramenta 

de gestão (C4). Descreve a EP assim, pois acredita que a Gestão (seja a central 

ou local) mesmo que promovendo espaços coletivos, fazendo um convite ao 

trabalhador para contribuir, há sempre uma encomenda, um produto final 

desejado, com pautas prontas, o que foi chamado de espaço 

“pseudodemocrático”. Questionei se nos espaços que temos de EP e se nos 

espaços que eles tocam podemos falar tudo. A resposta foi não.  

Outros foram de encontro com esse apontamento, tendo inclusive aqueles 

que avaliassem alguns espaços como sem sentido, “esvaziados”, justamente por 

esse motivo, não conseguindo contaminar todos os trabalhadores (C5).  

Há a avaliação de que muitas questões poderiam surgir de “dentro dos 

serviços para fora” (C2), mas isso não aconteceria pois “não há tempo de ouvir 

as necessidades reais” (C3) - “A EP começa quando termina a reunião” (C2); 

referindo-se as conversas informais após o término dos espaços supostamente 

organizados para tal fim. 

Apesar de reconhecerem como uma limitação da EP, quando esta é 

utilizada de antemão para atingir um objetivo pré-estabelecido, apontam que os 

princípios e diretrizes do SUS são os norteadores dos processos de mudanças 
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e consequentemente do trabalho do coordenador (C2, C3 e C4), e por esse 

motivo em alguns momentos precisamos ser mais diretivos, podendo-se discutir 

o “como fazer”, mas não “o que fazer” – “...posso discutir como fazer, talvez o 

que fazer não dá para abrir mão, preciso ser mais diretivo” (C2). 

Teve um participante que não reconheceu que produz espaços de EP em 

seu serviço. Ao ser questionado que estratégia este utiliza, referiu usar grupos 

de trabalho (C2), já que entende que qualquer processo de mudança disparado, 

por menor que seja, acaba interferindo no trabalho de toda a UBS e por esse 

motivo esse processo precisa ser coletivo e multiprofissional.  

Outros dispositivos foram apontados como ferramentas para promover 

mudanças. O PMAQ foi um deles, já que permite falar sobre o processo de 

trabalho (C1). A residência médica e multiprofissional também foi apontada como 

promotora de mudanças (C1 e C5). Esses coordenadores acreditam que os 

residentes podem contaminar os demais trabalhadores a partir de ações 

disparadas por eles. Além disso, acreditam que esse profissional, quando estiver 

na rede depois de formado, estará mais preparado para enfrentar os desafios da 

Atenção Básica (AB), já que a questão da formação para atuar na AB foi 

colocada como entrave para promover mudanças (C5). Segundo um dos 

participantes, o profissional não chega preparado para enfrentar a complexidade 

da AB e por isso acredita que alguns processos não vingam (C5).  

Foi discutido também sobre a sobrecarga de processos disparados e 

direcionados para a AB. Hoje as equipes se deparam com diversas demandas 

como por exemplo administrativas (lançamento de produção, registro de 

atendimentos, qualidade dos encaminhamentos) e do cuidado em si, e espera-

se que a AB dê conta de tudo isso. Na avaliação dos participantes precisa-se 

rever o que realmente a atenção básica dá conta realmente de atender e cuidar. 

“É utopia que AB vai cuidar de tudo” (C4). 

Até por conta dessa grande demanda da AB o gerente se vê numa 

posição não de gestor (aquele que avalia os processos, indicadores), mas sim 

como “sindico, zelador, governador” do serviço (C1), tendo que tomar decisões 

no meio de demandas do DAB e das equipes: “Ficamos no meio: entre 



80 

 

demandas do departamento e aquilo que é problema para a equipe” (C2). 

Reconhecendo que os tempos para lidar com as situações são diferentes, já que 

o tempo de amadurecimento da equipe é diferente do tempo político (C4). 

Apesar do peso maior dado às dificuldades ao longo dessa roda, os 

participantes reconhecem o investimento em dispositivos de gestão que 

conseguem dialogar com os trabalhadores, mas que ainda precisam avançar. 

Apontam ainda como fundamental, espaços de diálogo com os trabalhadores 

(C4), que possa dar maior tranquilidade aos trabalhadores, fazendo sentido para 

eles e consequentemente maior resultado (C1) e que ainda precisamos pensar 

o que esperamos das equipes, que expectativas temos com essas mudanças, já 

que de alguma maneira os serviços já estão andando e ofertando cuidado aos 

usuários (C3). 

Por fim, combinamos que precisamos conversar mais sobre os pontos 

positivos, aquilo que deu certo, e ainda discutir o papel do gerente nesse 

processo todo.  
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c. Anexo 3 - Relato da 2ª Roda de conversa 

Essa roda de conversa começou ainda antes de todos estarem presentes. 

Cada um que chegava, entre um café e outro, íamos conversando sobre o 

momento atual. Cada um foi colocando suas preocupações com as primeiras 

demissões que haviam acontecido naquela semana e na semana anterior. As 

incertezas, a falta de diretrizes, de orientações, o distanciamento e a dificuldade 

de conversa com o Departamento eram colocados como dificuldade para 

conduzir o trabalho. 

Infelizmente não tenho registro dessa parte da conversa pois iniciou-se 

com conversas informais enquanto esperávamos os demais coordenadores. Não 

há como negar a influência do momento político em nossa conversa já com o 

gravador ligado e tentando retomar as discussões do último encontro. Por pelo 

menos duas vezes precisei relembrar das questões éticas e que aquele espaço 

era um espaço protegido e sigiloso (“Posso falar” – C6). 

Todos estavam aparentando cansados e preocupados. Com pouca 

retaguarda do departamento, os dois primeiros meses do ano estava exigindo 

muito dos coordenadores, eram demandas “políticas” que antes não chegavam 

a nós e agora a todo momento tínhamos que responder; sistema novo, aumento 

da demanda das UBS, enfim muita coisa acontecendo. 

E neste contexto iniciamos nossa roda. Mantivemos a presença de 5 

coordenadores, porém com ausência de um do primeiro encontro e com a 

chegada de uma nova coordenadora, que havia assumido a gestão de uma UBS 

no início do ano. 

Iniciei contextualizando aquele espaço, qual era o objetivo e questões 

éticas da pesquisa. Fiz a leitura do relato do último encontro e a partir daqui 

fomos retomando algumas questões e conversando sobre outras. 

Após a leitura questionei para o coordenador que não estava no primeiro 

encontro se aquilo que havíamos discutido fazia sentido. Na opinião de G6, que 

muito daquilo exposto no último encontro fazia sentido, porém ainda precisa 

perceber tudo aquilo com o outro olhar, olhar de coordenador, já que apesar de 
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ter familiaridade com a unidade que havia assumido a gestão, anteriormente o 

olhar era da função que tinha. Apesar disso, identifica as dificuldades apontadas 

anteriormente e retoma a questão do conceito de EP. Chega a questionar se 

alguns espaços oferecidos pela gestão podem ser considerados como espaços 

de EP (“É uma aulinha, né?” – C6). Coloca que a disponibilidade do profissional 

em participar desses espaços ainda é uma questão. Cita exemplo de espaço de 

EP que conduzia ainda na outra função, que manteve, já que havia muitas 

reclamações referentes às equipes de enfermagem e recepção. Questionada por 

outro membro do grupo a respeito de haver percebido diferença agora, já que 

ela era coordenadora, apontou que ainda não, talvez por ainda não a 

enxergarem como tal (Até então não havia sido oficializada no cargo). 

Parece que o último encontro fez com que um coordenador refletisse 

sobre sua prática e sobre os espaços de EP. Relata sobre suas experiências 

anteriores de EP e que não tinha muita crítica a respeito do conceito, o que era 

apresentado como espaços de EP, assim era considerado como tal (C2). A partir 

da discussão de que normalmente já chegamos com um produto a ser 

alcançado, e pensando na realidade de sua unidade (haveria um “desequilíbrio 

de forças, que estavam pendendo apenas para alguns” – C2) bolou uma 

estratégia onde todos teriam espaço para falar.  

Assim, reuniu sua equipe técnica e questionou “como estão as coisas?”, 

dando oportunidade para que cada um falasse. Avalia que estar numa posição 

de facilitador ajuda a chegar num produto. Produto este construído por todos e 

sem estar planejado anteriormente. Cita que diferentemente de outros 

momentos de reunião com sua equipe (“geralmente as reuniões que faço lá são 

muito desgastantes... um jogo de convencimento...”), dessa vez saiu aliviado. 

Pôde notar que dessa vez não houve mais o não dito e que as pessoas teriam 

“que lidar com o que ouviu” (C2). Refere que a pessoa mais resistente até então, 

em determinado momento questionou o que eles poderiam fazer. 

Outras experiências de momentos de conversa foram surgindo, não 

necessariamente reconhecidos ou nomeados como espaços de educação 

permanentes. 
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Uma delas foi um movimento de conversa para dentro da equipe a partir 

de problemas enfrentados em seu acolhimento (C3). Cita que há mais ou menos 

um ano iniciaram o processo de agendamento assistido a partir do acolhimento 

de equipe, mas estavam encontrando várias dificuldades (usuários que 

“madrugavam” ou iam direto para a porta do médico), mas percebeu que essas 

questões não eram colocadas em discussão em especial quando se tratava do 

profissional médico, que por atender todos aqueles que o procuravam acaba 

deslegitimando o trabalho daquele que realizou o acolhimento, que a princípio 

teve uma avaliação de que não havia necessidade de atendimento médico 

naquele momento.  

Apesar da equipe ter decidido interromper o processo de acolhimento por 

equipe e que não percebeu mudança na forma de atuar do médico, avalia que 

aquele momento foi importante para equipe, até para a construção de outras 

estratégias de cuidado, que como gestor estava tentando introduzir no cardápio 

de ofertas há quase um ano, mas que só após esse movimento de conversa, a 

equipe conseguiu se organizar. 

Porém, este mesmo gestor trouxe uma experiência não tão exitosa. 

Relatou que disparou um processo de conversas com a equipe de enfermagem 

para identificar nós críticos e desse espaço sair com propostas para 

enfrentamento dos problemas. As coisas estavam se ajustando até que um dos 

enfermeiros propôs uma reunião entre os enfermeiros e auxiliares/técnicos de 

enfermagem, já que a equipe estava em “pé de guerra”. Planejaram essa reunião 

juntos, mas foram os enfermeiros que tocaram sem a participação do gestor. Ao 

final do encontro um dos enfermeiros procura o coordenador para fazer um breve 

relato e informar que as auxiliares/técnicas iriam também o procurar. Pouco 

tempo depois começam a ir à sala do gestor os auxiliares e técnicos para solicitar 

transferência. Na avaliação desse gestor eles não deram conta de discutir 

problemas. Aponta ainda que esses profissionais, por ter muito tempo de “casa” 

se consideram insubstituíveis e que ao aceitar o pedido, orientando qual o 

procedimento a ser feito, percebeu uma certa frustação. Talvez esperassem que 

o gestor contornasse a situação. 
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Outro espaço foi apontado como positivo. O “Café Pensante” (C5) 

“espécie de matriciamento de saúde mental”. Neste espaço, as equipes da UBS 

e CAPS se reúnem e a partir de questões levantadas pelo grupo, o psiquiatra vai 

discorrendo sobre o assunto. Porém, avalia que ainda é muito médico centrado, 

relatando que no último encontro, ao ser abordado pelo enfermeiro que 

questionou sobre seu papel naquele caso, o psiquiatra não conseguiu responder 

ou contornar a situação.   

A partir desses exemplos discutimos sobre o perfil do profissional para 

atuar na atenção básica, em especial do enfermeiro. O Enfermeiro foi apontado 

como coadjuvante na atenção básica de São Bernardo (C5), parece não saber 

qual seu papel neste nível de atenção, o que segundo esse gestor impacta na 

continuidade de processos. Cita o exemplo dos encontros dos trabalhadores da 

atenção básica (Médicos e enfermeiros), cujo o enfoque é o trabalho médico, 

não se discutindo o contexto do processo, o que deixa o enfermeiro e outros 

membros da equipe excluídos dessa discussão, chegando a ser questionada a 

necessidade da participação desses profissionais.  

O papel dos profissionais não médicos ainda é mal definido, dificultando 

o papel do coordenador para nortear o trabalho desses profissionais. Além disso, 

a formação do profissional é um outro limitante da atuação.  

Outra questão apontada como dificultador do trabalho do coordenador é 

o engessamento do trabalho da atenção básica a partir de protocolos e linhas de 

cuidado que não dão a flexibilidade que a atenção básica exige. Apesar de 

reconhecer o engessamento que protocolos levam ao dia-a-dia das equipes, 

parece haver uma “espera” por normas, protocolos ou diretrizes venham para 

nortear o nosso trabalho e “resolva o problema” (C4), no enfermeiro foi apontado 

como mais força esse interesse pelos protocolos (C2). 

O momento atual de mudança de gestão voltou a pauta quando 

discutimos sobre a atuação do gerente (“infinitas demandas”, “angústia com o 

momento político atual”). A busca insistente pelo coordenador para questão 

administrativas, mas muito por questões clínicas que a equipe poderia resolver. 

Foi quase unanimidade que o nosso trabalho mudou nos últimos meses. Hoje a 
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impressão que temos é de estarmos apagando incêndio o tempo todo, tendo o 

trabalho administrativo consumindo uma boa parte da agenda do coordenador 

(“Chegamos a perguntar o que estamos fazendo ali” – C2). 

A relação de poder em determinado ponto foi colocada como limitador 

para as pessoas se posicionarem. Quando há questões de hierarquia as pessoas 

não falam tudo, em especial quando o uso da EP é feito para se chegar a um 

produto pré-estabelecido. Comparamos essa roda de conversa com outros 

espaços de EP. Aqui falamos abertamente tudo por termos uma relação de 

confiança, ter opinião parecida (“Somos muito parecidos”) e a relação que temos. 

Em outro espaço, com outras pessoas, ou até mesmo essa roda com 

coordenadores diferentes, talvez não nos colocássemos, como estamos 

fazendo. Cheguei a questionar se há uma forma de se fazer EP sem que a 

relação de poder interfira. C6 traz sua experiência: “as pessoas não me veem 

como coordenadora”, mas acha que construir espaços onde o coordenador não 

seja o facilitador, alguém tocar esse processo poderia contribuir. A forma de se 

falar, de se posicionar do coordenador também foi posta como importante e 

facilitador para abrir conversas. 

Para finalizar, fizemos um balanço dessa conversa. Identificamos que 

dessa vez conseguimos falar de pontos positivos. Apontei espaços que foram 

relatados durante o bate-papo que gostaria de conhecer e acompanhar. Porém, 

falei que ainda faltava conversar mais sobre a atuação do coordenador, de 

espaços de EP para os coordenadores. Combinamos de nos encontrarmos mais 

uma vez para retomarmos esse assunto. 

Antes de encerrarmos fui questionado a respeito do uso das palavras 

gerentes e coordenadores. Questionam sobre a diferença de conceitos. Aponto 

que uso como sinônimo, mas solicito que me ajudem a buscar na literatura esses 

conceitos. 
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d. Anexo 4 - Relato da 3ª Roda de Conversa 

A terceira roda teve a presença de 4 gestores locais, um quinto que vinha 

participando dos encontros, neste acabou não fazendo parte da roda por 

recentemente ter saído do município. Como nas demais rodas iniciamos 

resgatando os assuntos discutidos a partir da leitura do relato do segundo 

encontro. 

O primeiro ponto retomado foi referente a uma provocação feita por um 

dos participantes a respeito dos termos coordenador e gerente, e qual usaríamos 

na pesquisa. Coloquei que fui buscar na literatura a diferença dos termos, já que 

até então usava-os como sinônimos e que daí em diante o termo a ser utilizado 

seria gestor local ou coordenador. Um dos participantes coloca que na instituição 

que está fazendo mestrado tem feito essa discussão, apontando que o gerente 

é aquele sujeito demandador, burocrático. Em contrapartida o gestor 

local/coordenador seria alguém que norteia processos, que faz junto. E que 

segundo ele o perfil de quem está à frente do serviço é um retrato do norte que 

a gestão central dá ao serviço. Nesse momento inicia uma frase dizendo: “Nosso 

papel hoje...” e é interrompido por um coro feito pelos demais “Gerente!” 

Após esse momento de certa descontração, procuro resgatar algumas 

questões que a princípio eram tidas como certeza para mim, mas que ao longo 

da pesquisa, fui refletindo sobre o assunto e até passaram a me incomodar. 

Inicio pela questão da mudança de gestão. Relembro que nosso segundo 

encontro foi ainda em fevereiro desse ano, ou seja, um pouco mais de 1 mês de 

nova gestão. Contudo, apesar do pouco tempo, já havia certo desconforto dos 

participantes com a nova gestão. Apesar de naquele momento concordar, trago 

para o grupo que não via tantas mudanças assim e questiono se houve tantas 

mudanças. 

“Nessa gestão não temos a oportunidade de criar” (C6), foi assim que 

começamos esse debate. C5 aponta que as reuniões são espaços apena de 

informes sem espaço para escuta ou fala dos gerentes. Para alguns espaços 

assim geram estranhamento (C2). 
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Coloco alguns exemplos de que muitas coisas que avaliamos como 

dificultadoras de nosso trabalho com a atual gestão não eram novidades, que 

também aconteciam na gestão anterior. A questão do diálogo e proximidade é 

colocado como um ponto distinto entre as duas gestões (“Na outra gestão 

erámos acolhidos” – C2; “falta uma ponte entre nós e a gestão” – C5). 

Percebe-se que há um movimento para padronizar o trabalho das 

unidades como se todas fossem iguais (C6, C4). Numa conversa fora da roda 

um dos participantes me diz que na gestão anterior a todo momento éramos 

convidados a sair da “caixinha”; essa tenta colocar de volta para “caixinha”.  

Esse movimento inclusive tem trazido desconforto para dentro das 

unidades. G6 relata que havia uma ação com pessoas com dores crônicas 

acontecendo na sua unidade já há algum tempo, porém a pedido da gestão essa 

teve-se que enquadrar na ação prevista pelo departamento. 

Outra grande diferença apontada entre as gestões foi a questão a 

diferença de modelo técnico-assistencial. Enquanto uma apostava no trabalho 

interdisciplinar, na atual o modelo é centrado no trabalho médico, em especial 

na configuração da equipe da gestão central. 

Em determinado momento, avaliou-se que a diretoria do departamento 

estaria mal assessorada. No momento dessa fala, a coordenadora que havia 

deixado o município e que por isso não participava do grupo, mas que estava 

numa sala próxima ouvindo nossa conversa, faz uma intervenção: “Mas fulana 

também era!” 

Aproveito, para reforçar que os problemas eram semelhantes (mensagens 

de finais de semana, prazos curtos, etc), mas que tinha a sensação que o 

incomodo era apenas com essa gestão. Começamos então a apontar alguns 

motivos para esse incômodo: identificação com a política de saúde anterior, 

simpatia com a gestão anterior, a possibilidade de falar (mesmo que não fosse 

resolvido) entre outros. Chegamos a questionar se não romantizamos um pouco 

a outra gestão (“Viúvos de São Bernardo”), alguns respondem que sim, mas que 

acreditávamos nela. Nesse momento, C2 recita um trecho da música de Cazuza: 
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“Meus heróis morreram de overdose  

Meus inimigos estão no poder” 

Aproveito para resgatar um episódio em que, num espaço de EP para 

coordenadores, quando um gestor local é apontado como “profissional” e 

determinados coordenadores se colocaram, se sentido desprestigiados e com a 

sensação de não conhecerem o que estes faziam, foram “atropelados” por 

membros da gestão da época. Esse momento para mim é um exemplo de que 

não podíamos falar tudo. Quando ainda era apoiador havia uma brincadeira onde 

mudávamos o tom da voz para dizer “não pode falar”. 

Passamos para uma outra questão que aparece nas demais rodas que 

me deixou incomodado. Há diversas passagens nas conversas anteriores 

apontando que os trabalhadores não estão preparados para atuar na AB, 

chegando a me parecer que estes idealizavam um trabalhador ideal, pronto para 

enfrentar os desafios da AB. 

C5 aponta que ainda não temos uma política de saúde consolidada e que 

essa sofre pressão de forças que conspiram contra (se referindo a questões 

estruturais do sistema como dificultador para manter profissionais). Acredita que 

muitos estão apenas de passagem pela AB. C2 concordando, questiona como 

dar continuidade das ações no serviço com tanta rotatividade. Refere que “o 

momento é pouco propício para criar amor por aqui”, se referindo que hoje o 

município não tem atrativos, ficam por aqui por comodidade. C4 acredita que 

ficamos com os que estão iniciando suas carreiras ou se aposentando. 

Para C6 não tem mais investimento na formação. Discutimos sobre o 

momento de produção intensa pelo qual São Bernardo passou e as pessoas que 

por aqui passaram de grande expressão acadêmica. Porém, pelo menos por 

enquanto, isso acabou. 

Questiono o que podemos fazer no mundinho do SUS que nos cabe. C4 

acredita que devemos ir “fazendo resistência na micropolítica”, conversando com 

as equipes, tentando não deixar desconstruir o que já é feito nas unidades. A 

respeito fico pensando se é na micropolítica que vamos resolver tudo, como se 
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nada que estivesse acontecendo fora do serviço fosse influenciar as equipes, 

como por exemplo a ausência de aumento salário há três anos. 

Ainda sobre esse assunto, discutimos o papel das unidades como campo 

de formação de alunos de graduação. Até aqui percebe-se mudanças. Hoje, 

segundo C2, há um movimento de desconstruir a forma como se pensava a 

entrada dos alunos nas unidades. Até então o aluno era convidado a participar 

do cuidado, porém a unidade “será apenas um observatório, não dará retorno. 

Que legado vai deixar? O que vai agregar para a unidade?” Porém, C6 questiona 

se não teríamos espaços para problematizar com os alunos os espaços de 

aprendizagem dentro dos serviços, apesar de entender que agora será mais 

difícil. 

O último ponto que resgato é a questão da mudança. Em um dos 

encontros um dos participantes fez uma provocação a respeito de que mudanças 

estávamos falando, já que de alguma forma os usuários estavam sendo cuidado. 

A princípio essa fala passou desapercebida, porém ao ouvir aos áudios isso me 

chamou a atenção e resolvi retomar.  

Parece haver uma avaliação de que essas mudanças seriam para 

melhorar a qualidade do cuidado. Pelo menos 2 coordenadores apontam que a 

quantidade de pessoas que procuram a administração da unidade para tentar 

que sua solicitação seja atendida está diretamente relacionada ao cuidado 

ofertado. Trazem exemplos de situações que se esses usuários fossem pelo 

menos ouvidos, não haveria a necessidade que estes procurassem o 

coordenador. Esses exemplos são semelhantes ao que eu encontro na unidade, 

como um caso de uma mãe que vem até a minha sala questionando se BCG 

deixa marca no braço, e eu sem entender porque ela estava perguntando isso, 

questiono se ela tinha uma reclamação a fazer da aplicação da vacina e ela diz 

não, apenas gostaria de orientação se não deveria ter ficado uma marca no 

braço do seu filho. Para meu espanto foi um profissional da unidade que pediu 

que ela me procurasse! Quem sou eu para avaliar ou orientar uma vacina?  

C6 diz que quando ela “diminuir os usuários na porta da administração, 

isso significa que estou conseguindo responsabilizar o outro”. Brinco com ela, 
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dizendo que um novo indicador havia sido criado e que esse deveria ir para o 

PMAQ. 

Acho que a mais sincera foi C4 que disse as mudanças seriam para ter 

uma agenda breve (“a gente não exterioriza isso, mas queremos agenda breve”). 

Uma agenda breve reduziria a angústia em dar resposta ao usuário e daria 

menos trabalho ao gestor local, apesar de entender que cuidado não se faz 

assim (C5).  

Fomos discutimos mais sobre esse assunto, até que em determinado 

momento há uma fala de que “quando bate na porta eu sei quem está no 

acolhimento”, neste momento aproveito a brecha para trazer para a discussão 

outro ponto que eu também acreditava, mas que ao longo das discussões fui 

repensando, que é o papel do trabalhador nesse processo. 

Questiono onde eles embasam as mudanças propostas. Continuo 

dizendo que não levamos em consideração várias questões ao discutir 

mudanças. Não incluímos nas discussões as questões estruturais do sistema, 

as diversas concepções de saúde, partindo do pressuposto de que haveria uma 

única forma de se fazer o SUS e que ainda não ouvimos os trabalhadores, como 

se este estivesse sempre errado. Termino minha fala dizendo que reproduzimos 

aquilo que a gestão faz conosco. 

Neste momento senti um certo desconforto. Um silêncio tomou o grupo. 

Devagar começaram a dizer algumas coisas. Referem que suas referências para 

propor mudanças são as demandas dos usuários, a formação e experiências de 

vida. O incômodo ficou claro quando um participante diz “não sou tão pau 

mandado assim”, se referindo à discussão de que acabaríamos reproduzindo o 

que a gestão faz, pois seria assim que eles querem que façamos. 

Talvez esse relato tivesse saído diferente se fosse escrito no dia seguinte 

ao encontro, pois desde a data dessa roda várias coisas aconteceram, como a 

demissão de um dos integrantes da pesquisa. Possivelmente algumas falas 

passariam despercebidas, mas que agora fazem muito sentido e refletem o 

momento que estamos vivenciando. 
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Em determinado momento da discussão, enquanto ainda falávamos da 

diferença entre as gestões e o quanto os espaços de discussão fazem falta, 

começamos a conversar como seria nossas vidas com todas essas questões, 

chegando a discutir nossa saída (“não sobreviveremos até o final do ano” – C5; 

“se a gente não morrer, eles nos matam” – C2). Apontando nossos incômodos 

(“a gente que quer fazer uma coisa bacana, acaba incomodado” – C4), apesar 

de entender que esse incômodo é muito mais porque não concordamos com a 

condução dos processos do que pelas mudanças efetivas (“não precisa vir o 

secretário ou alguém dizer, para perceber como vai ser essa gestão...” – C6). 

 


