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RESUMO 

 

Inserida no campo das políticas públicas da atenção à saúde, esta pesquisa, de 

natureza qualitativa, na perspectiva da pesquisa-intervenção, teve como objetivo 

discutir as potencialidades que a prática de Educação Permanente em Saúde pode 

produzir, a partir de um processo realizado com os Gerentes de Unidades Básicas 

de Saúde do município de São Bernardo do Campo, São Paulo. Procurou-se 

identificar analisadores do processo de pesquisa que potencializaram a análise da 

experiência dos gerentes, mapear potências que aquele espaço de Educação 

Permanente   produziu na prática dos participantes da pesquisa, como também 

refletir com as experiências dos coordenadores neste processo. Foram utilizados 

encontros grupais com coordenadores de Unidades Básicas de Saúde, como 

dispositivos para criação de espaços de discussão, com intuito de produzir análises 

e reflexões da prática na gestão destas Unidades Básicas de Saúde, a partir das 

Oficinas de Educação Permanente, ocorridas no período de 2014 a 2016, das quais 

participaram. Apoiados no referencial teórico da Análise Institucional, pudemos 

utilizar alguns conceitos para a análise dos dados produzidos. Foi possível verificar 

que o espaço da Educação Permanente em Saúde foi potente e possibilitou para os 

coordenadores oportunidades de reflexão sobre seu modo de fazer gestão; 

conhecimento de outras formas de construção de processos de trabalho; 

aproximação a outros conceitos teóricos e práticos na gestão da Atenção Primária 

em Saúde; conhecimento de novas experiências trazidas pelo moderador e outros 

colegas; construção de ferramentas para a gestão das unidades. Porém, de acordo 

com os coordenadores participantes desta pesquisa, houve pouco espaço de escuta 

das reflexões e análises que surgiam ao longo do processo de Educação 

Permanente. 

 

 

Palavras-chave: Educação Permanente, Atenção Primária à Saúde, Análise 

Institucional, Gestão em Saúde, Saúde Coletiva. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Inserted in the field of public health care policies, this research, of a qualitative 

nature, from the perspective of intervention research, aimed to discuss the potential 

that the practice of Health Permanent Education can produce, based on a process 

conducted with the Managers of Basic Health Units of the municipality of São 

Bernardo do Campo, São Paulo. We sought to identify analyzers of the research 

process that potentiated the analysis of the managers' experience, to map the 

powers that Permanent Education  place produced in the practice of the participants 

of the research, as well as to reflect with the experiences of the coordinators in this 

process. We used group meetings with coordinators of Basic Health Units, as 

devices for creating discussion places, with the purpose of producing analyzes and 

reflections of the practice in the management of these Basic Health Units, from the 

Workshops of Permanent Education, occurred in the period of 2014 to 2016, of which 

they participated. Based on the theoretical framework of Institutional Analysis, we 

were able to use some concepts to analyze the data produced. It was possible to 

verify that the scope of the Health Permanent Education was potent and allowed the 

coordinators opportunities for reflection on their way of doing management; other 

forms of construction work process knowledge; approach to other theoretical and 

practical concepts in the management of primary health care; knowledge of new 

experiences brought by the moderator and other colleagues; construction of tools for 

the management of the units. However, according to the coordinators participating in 

this research, there was little space for listening to the reflections and analyzes that 

emerged throughout the Permanent Education process. 

 

Key-words: Permanent Education, Primary Health Care, Institutional Analysis, 

Health Management, Collective Health 
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APRESENTAÇÃO 

  

 

Em 2009 cheguei em São Bernardo do Campo (SBC), fazendo parte de uma 

equipe convidada pelo então recém nomeado Secretário da Saúde do Município, 

Arthur Chioro. 

Naquele momento eu era graduado em Psicologia e tinha experiência prática 

em administração pública em cinco gestões municipais, sendo quatro como gestor 

(Diretor Administrativo, Assessor de Gabinete) e uma como consultor. Tinha 

acúmulo de 17 anos de experiência em Saúde Pública, tendo percorrido também as 

funções de recepcionista de Pronto Socorro, de Ambulatório de Especialidades, 

Oficial Administrativo, e chefe Administrativo na Atenção Especializada e Atenção 

Primária em Saúde (APS), além de atender em consultório particular, como 

psicólogo, a partir de 2005. Em São Bernardo iniciei como Assistente Técnico do 

Gabinete. 

O diagnóstico da saúde em SBC, realizado pela equipe que então assumia o 

Governo Municipal naquele ano, era de que a Secretaria estava em condição 

precária na assistência e na área de infraestrutura. As edificações das unidades de 

saúde eram inadequadas, construídas nos anos 90 para abrigar apenas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), no entanto dividiam o espaço com prontos socorros e 

ambulatórios de especialidades, tudo junto e misturado! 

A proposta de reorganizar o modelo de cuidado, saindo da UBS tradicional 

para a Estratégia de Saúde da Família (ESF), foi ocorrendo ao mesmo tempo em 

que o projeto de reestruturação física da rede básica era realizado. Foram 28 

reformas e quatro construções de unidades básicas de saúde, totalizando até o final 

de 2016 uma rede composta por 34 UBS com novo padrão estrutural de excelente 

qualidade na condição predial, em equipamentos e também no número e 

qualificação de trabalhadores além de duas novas unidades de Centro de 

Especialidades Odontológicas, que completaram três, com uma que já existia 

anteriormente. 

Após iniciar o trabalho em SBC como assessor na gestão, em meados de 

2010 passei a Assistente de Diretoria do Departamento de Administração da Saúde. 

 Em 2011, uma nova mudança: com o propósito de desenvolver os três 

hospitais do município existentes e o quarto em construção, para um formato de 



 
 

Complexo Hospitalar, fui convidado a sair da administração direta e trabalhar na 

Fundação do ABC, empresa Pública de Direito Privado que mantém contrato de 

gestão com o município de SBC para a administração da Rede de Saúde. Assumi o 

cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, diretoria que posteriormente 

transformamos em Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional. No meio do 

caminho da gestão (2014), o então Secretário torna-se Ministro da Saúde e, após 

um ano, a Secretária empossada me convida a retornar ao Gabinete para exercer a 

função de Chefia de Gabinete. Mas eu desejava uma inserção na rede, tinha estado 

numa função a partir dos hospitais, cujas conexões com a rede de atenção em 

saúde (RAS) haviam me encantado mais ainda. Eu comecei a desejar ir para a rede 

e sair do Gabinete. Em maio de 2014, houve oportunidade de trabalhar no 

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado. Após uma recepção 

calorosa por parte da Diretora da área de Atenção Básica em Saúde (ABS), 

mergulhei com grande entusiasmo e conheci melhor o significado do conceito 

“complexidade do cuidado em saúde”.  

Um dos meus desafios na APS foi participar intensamente dos processos de 

Educação Permanente (EP) e seus espaços de desenvolvimento, em especial na EP 

dos Gerentes. Esse espaço era conduzido por um consultor externo. A intenção era 

discutir a gestão de um modo geral, mas com ênfase na gestão local. Os gerentes 

de UBS estavam em análise constantemente, gerando um turbilhão de discussões e 

emoções. 

O grupo que assumia a gestão da Secretaria de Saúde de SBC encontrou um 

lugar sem política de educação permanente que pudesse ao menos organizar as 

diversas práticas de educação continuada (Chioro; Bertussi; Fuentes, 2014). 

Em SBC, na gestão 2009-2016, após um processo de redivisão das regiões 

(distritos) de saúde, no âmbito da saúde a cidade foi dividida em nove territórios. 

Cada território contava com no mínimo três UBS e no máximo quatro, uma UPA e 

unidades de saúde de forma referenciada, como CAPS, policlínicas de especialidade 

e hospitais (Chioro; Bertussi; Fuentes in: Sousa; Franco; Mendonça, 2014, p.234). 

Para a implantação de um abrangente processo de gestão de EP , cada 

território passou a contar com uma equipe multiprofissional de apoiadores e, além 

disso, uma dupla ou trio de facilitadores de educação permanente, de diferentes 

espaços da gestão nos diversos departamentos da Secretaria de Saúde e os 



 
 

orientadores de educação permanente com o objetivo de fornecer apoio institucional 

aos apoiadores e facilitar os processos de EP nos territórios. 

 

A educação permanente ocorre tanto nos encontros cotidianos das equipes 
de apoiadores com as equipes operadoras do cuidado, bem como em 
espaços territoriais organizados para discussões entre as unidades de 
saúde do território, quinzenalmente, com um encontro de 8 horas e um 
outro de 4 horas com a participação dos gerentes de UBS, UPAS, CAPS, 
referência dos departamentos da secretaria de saúde (atenção básica, 
atenção urgência e emergência, atenção especializada, vigilância e 
proteção à saúde), equipamentos e serviços de abrangência municipal 
como os hospitais, consultório na rua , etc (Chioro; Bertussi; Fuentes, 2014, 
p; 234-235). 

 

Este foi meu primeiro contato direto com esse nível de assistência como 

gestor. Conheci possibilidades de construção de novas práticas, vislumbradas por 

mim nos espaços de reflexões e discussões coletivas. Nessa perspectiva, a 

oportunidade de realizar o Mestrado Profissional (MP) veio ao encontro de poder 

aprofundar conhecimentos para poder colaborar com a gestão. Mas, muito além 

disso e com mais segurança, o sonho de poder participar mais nos processos de 

construção de novos dispositivos e ferramentas, participar com as equipes da 

“ponta” e construir junto com elas, fossem usuários, trabalhadores ou gestores, 

fossem atores técnicos ou políticos, e ainda, poder observar aquilo que se produz 

nos espaços potentes do SUS, me levou com determinação a enfrentar a difícil 

missão de conciliar Trabalho, Mestrado, Família e outros compromissos de vida 

assumidos.  

O que eu não esperava é que, quando fui realizar a pesquisa deste processo 

do MP, eu não estava mais no lugar da gestão em São Bernardo, o que explicarei à 

frente. 

No início do MP ainda trabalhava em SBC e com esperanças de poder 

continuar por um período maior naquele município. Mas o resultado das eleições 

municipais de 2016 determinou a derrota do candidato do governo do qual eu fazia 

parte e precipitou a minha saída em meados de dezembro daquele mesmo ano. 

Após oito anos participando da gestão municipal em SBC, passei por 

diferentes experiências profissionais, da Gerência Hospitalar na Santa Casa de 

Misericórdia de Santos, para  o cargo de Diretor de Atenção Básica e Especialidades 

da Secretaria de Saúde do Guarujá até receber um novo convite, desta vez da 

Secretaria de Saúde de Santos para assumir a Coordenação de Saúde Mental do 



 
 

município, quando inicio este novo trabalho em maio de 2018. Passaram-se dois 

anos em que me vi envolvido com a gestão de diferentes espaços do SUS, cada um 

com enfrentamentos muito singulares. 

Todo este processo de mudanças trouxe consequências fortíssimas para o 

desenrolar da minha pesquisa, o que resultou na prorrogação do prazo de defesa do 

mestrado.  

O objetivo inicial da pesquisa era analisar os efeitos produzidos pelo processo 

de EP por meio de encontros realizados com alguns gerentes de UBS de SBC, 

buscando identificar e descrever conceitos/ferramenta de gestão produzidos, e 

verificar se esses conceitos/ferramentas teriam provocado algum efeito na gestão 

das unidades coordenadas por eles. Além disso, buscávamos discutir a potência que 

aquele espaço produziu na prática deles em suas unidades.  

Porém, com o desenrolar dos encontros, as análises iniciais e o exame de 

qualificação, percebemos que estes objetivos foram se reconfigurando. De acordo 

com nossa escolha metodológica a pesquisa deve estar aberta aos acontecimentos 

“e o pesquisador a disposição para acompanhá-la e surpreender-se com ela” 

(Paulon, 2005, p.21). Não foi somente a minha vida profissional como gestor que 

havia sofrido consequências com a mudança de governo municipal, mas a dos 

gerentes também e de todo o município. 

Os sujeitos da pesquisa haviam sido meus colegas de trabalho e, além disso, 

eu ocupava um lugar de hierarquia perante eles. Fato que não altera o respeito 

profissional e afetivo que havia entre nós, mas que demonstra a forte implicação 

entre mim e os sujeitos da pesquisa. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Um conjunto de direitos sociais foi sendo conquistado como resultado de um 

longo e conflituoso processo de mobilizações sociais e políticas que marcaram os 

anos 1970 e 1980. Em 1984, após o fracasso da emenda “Dante de Oliveira” para 

instauração das eleições diretas, inicia-se movimento para concretização do Colégio 

Eleitoral que elegeria Tancredo Neves que morre antes de tomar posse e José 

Sarney, seu vice na chapa, assume a Presidência da República, em março de 1985. 

Dois anos após, é instituída a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de 

elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, após 21 anos sob o regime da 

ditadura militar.  

Em 1988 a nova Constituição brasileira instituiu o arcabouço jurídico que 

permitiu a consolidação do regime democrático no Brasil. Nessa trajetória, buscou-

se ampliar o envolvimento dos atores sociais nos processos de decisão e 

implementação das políticas sociais, respondendo a demandas em torno da 

descentralização e da democratização do Estado brasileiro. A partir da nova Carta 

Constitucional, os conselhos se institucionalizaram em praticamente todo o conjunto 

de políticas sociais no país, representando uma nova forma de expressão de 

interesses e de representação de demandas e atores junto ao Estado (Silva, et al. 

2005). 

Um dos fatos importantes da época foi a realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde (CNS), realizada no ano de 1986, que contou com a participação 

de técnicos do setor saúde, de gestores e da sociedade organizada, propondo um 

modelo de proteção social com a garantia do direito à saúde integral. Em seu 

relatório final, a saúde passa a ser definida como o resultado não apenas das 

condições de alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer e acesso aos 

serviços de saúde, mas, sobretudo, da forma de organização da produção na 

sociedade e das desigualdades nela existentes (Paim, 2008). 

Com isso, o movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), que mobilizou 

o processo da criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe o avanço do 

atendimento a todos os cidadãos, de forma indiscriminada, independentemente de 

haver ou não contribuição por parte da pessoa que necessitava de atendimento.  

Outros avanços ocorreram na proposta construídas entre os anos 70 e 80: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil_(1964%E2%80%931985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil_(1964%E2%80%931985)
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O art. 194, da Constituição Federal Brasileira – (CFB), ao estabelecer as 

diretrizes do sistema de seguridade social brasileiro - que inclui o sistema público de 

saúde - afirma o princípio da universalidade de cobertura e do atendimento (inciso I) 

com o princípio da equidade, quer seja “na forma de participação [como na] de 

custeio” (inc V, art. 194, da Constituição Federal Brasileira). Considera, pois, que há 

iniquidades a serem enfrentadas no contexto brasileiro, e exige que a igualdade 

garantida não seja somente perante a lei, mas também, construída socialmente, e 

até mesmo por meio da lei, que deve tratar diferentemente os desiguais de forma a 

permitir a efetiva igualdade social. O princípio do SUS de equidade corresponde, 

portanto, a oferecer mais a quem mais precisa de forma a dar condições para que 

todos tenham a mesma possibilidade (Paim, 2008). 

A CFB de 1988 e as Leis Federais nº 8.080/90, nº 8.142/90 e nº 9.656/98 

sustentam a organização do sistema de saúde brasileiro. Outras leis 

complementares e atos normativos do Ministério da Saúde (MS) e de suas agências 

reguladoras serviram de base para a implantação do SUS, um sistema público de 

saúde universal, integral e equânime. Cabe ao SUS, ainda, regular um subsistema 

privado, suplementar, embasado no direito do consumidor, na garantia da 

integralidade da atenção e segurança do paciente, ainda que orientado pela lógica 

de mercado. Ressalta-se que esse subsistema foi criado na década de 1960 e atuou 

sem nenhuma regulação até 1998 (Chioro et al., 2017). 

 Mas mesmo décadas após a RSB ainda é difícil saber quais princípios e 

diretrizes foram cumpridos de forma efetiva. 

Em seu livro O Que é o SUS? lançado em 2010, Paim cita que é preciso que 

se avance nas conquistas para que o sonho dos que lutaram pela RSB não passe 

de mais uma promessa a não ser realizada. 

Os avanços do SUS no país, entre 2003 e 2014 foram consideráveis, 

segundo esse autor, entre os quais podemos destacar a garantia dos direitos dos 

cidadãos usuários, a criação de espaços instituídos de participação e controle social, 

a formação e valorização dos trabalhadores da saúde, o aprofundamento dos 

modelos de gestão. Mas os desafios são amplos e, talvez, o maior deles esteja 

também contido em sua análise quando apresenta uma leitura macropolítica do país 

relacionando com os desafios do SUS no que se refere às resistências aos avanços 

democráticos e populares.  
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Não existe, porém, um Estado abstrato, descontextualizado, a-histórico e 
neutro. Existe, sim, um Estado brasileiro com natureza e características que 
se contrapõem de um modo geral e em situações específicas aos valores, 
princípios e diretrizes do SUS. O patrimonialismo e o clientelismo que 
atravessam esse Estado privatizado no Brasil solapam, a cada momento, os 
avanços, as conquistas e os saldos positivos do SUS. Os ganhos obtidos 
em uma gestão estadual ou municipal são neutralizados por uma nova 
direção político-institucional, resultando em retrocessos a serem 
eventualmente contornados por uma gestão seguinte. Enquanto isso 
acumulam-se sofrimentos, desassistência, maus-tratos e epidemias, 
desqualificando os esforços empreendidos e deslegitimando o SUS perante 
a população (Paim, 2010, p.116). 

 

Mas os desafios dos gestores do SUS se tornam cada vez maiores, pois o 

movimento político vigente no Brasil, com forte apoio das grandes mídias, é o de 

diminuição do financiamento das áreas sociais, com imenso impacto na Saúde. A 

Emenda Constitucional de nº 95, de 15 de dezembro de 2016, congela os 

investimentos na área pública por vinte exercícios, a partir de 2017, impedindo, 

inclusive a realização   de concursos públicos, a não ser para reposição de cargos 

em vacância.  

É um cenário que parecia ter ficado nos idos dos anos 80, mas que com o 

impeachment de 2016, acaba levando o Brasil a uma nova e triste situação de 

retrocesso político e social. 

É neste contexto que esta pesquisa se insere. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, uma vez que o mesmo possui 

extensa quantidade de estudos e publicações, traremos uma breve apresentação de 

alguns referenciais que sustentaram nossa discussão.  

 

 

1.1. Atenção Básica em Saúde-ABS 

 

 

De acordo com a OPAS (2011), historicamente podemos considerar três 

interpretações principais da APS: como atenção primária seletiva; como o nível 

primário do sistema de saúde e APS como estratégia de reordenamento do sistema 

de saúde. Essas três categorias da APS são encontradas em vários países e, em 

alguns casos até existentes num mesmo país. 

 Em alguns países a APS ocorre como atenção primária seletiva, isto é, 

funciona como um programa específico destinado para populações e regiões 
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pobres, a quem se oferece, exclusivamente, um conjunto de tecnologias simples e 

de baixo custo.  

Como o nível primário do sistema de saúde, a APS ocorre como o modo de 

organizar e de servir como porta de entrada do sistema, dando ênfase ao caráter 

resolutivo desses serviços em relação aos problemas mais comuns.  

 

A APS como estratégia de reordenamento do sistema de saúde 
compreende uma forma singular de apropriar, recombinar e reorganizar 
todos os recursos do sistema para satisfazer às necessidades, demandas e 
representações da população, o que implica a articulação da APS como 
parte de uma rede de atenção à saúde (OPAS, 2011, p.29). 

 

Destacamos estudos de alguns autores sobre a APS dentro e fora do Brasil. 

Para Starfield (2002, p. 28) “o principal objetivo da APS é realizar o cuidado 

centrado na pessoa e não na doença. Tem como proposta atender todas as 

doenças, agravos e eventos, exceto os muito incomuns ou raros, ordenando o 

cuidado e coordenando ou integrando as redes de atenção”.  

A autora continua afirmando que: 

 

Assim, é definida como um conjunto de funções que, combinadas, são 
exclusivas da atenção primária. A atenção primária também compartilha 
características com outros níveis dos sistemas de saúde: responsabilidade 
pelo acesso, qualidade e custos; atenção à prevenção, bem como ao 
tratamento e à reabilitação; e trabalho em equipe. A atenção primária não é 
um conjunto de tarefas ou atividades clínicas exclusivas; virtualmente, todos 
os tipos de atividades clínicas (como diagnóstico, prevenção, exames e 
várias estratégias para o monitoramento clínico) são características de 
todos os níveis de atenção. Em vez disso, a atenção primária é uma 
abordagem que forma a base e determina o trabalho de todos os outros 
níveis dos sistemas de saúde. A atenção primária aborda os problemas 
mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e 
reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a atenção 
quando há mais de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a 
doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de 
saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, 
tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, 
manutenção e melhora da saúde (Starfield, 2002, p.28). 

 

Portanto, a APS é, para a autora, o lugar por onde se entra na atenção à 

saúde e o lugar de onde se monitora e ordena o cuidado do paciente em seu 

percurso por todo o sistema.  

Cecílio (1997) defende que o olhar do sistema pode se dar de dentro do 

serviço e a partir do usuário e não a partir do sistema, como comumente se faz, de 

forma estrutural, olhando “de fora”. Ele rompe com o trajeto do usuário baseado na 
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pirâmide como representação do sistema de saúde, onde a porta de entrada, os 

serviços do primeiro nível, estão na base, de onde partem para outros níveis de 

assistência, de maior complexidade tecnológica. Na parte intermediária os serviços 

ambulatoriais de atenção secundária e, no topo da pirâmide, os serviços de maior 

complexidade como os hospitais terciários ou quaternários. 

Nesse sentido, o autor reforça a tese de que o usuário faz o seu percurso, de 

acordo com a sua necessidade. Os prontos-socorros lotados, a busca por exames, 

às vezes de forma desenfreada na atenção especializada, são fatos sinalizadores de 

que as pessoas fazem seus caminhos, mesmo fora do desenho do sistema 

idealizado hierarquicamente.  

Além da discussão dos modelos do sistema, há uma questão que é a 

conceituação de Básica ou Primária, ambas não tendo o significado de pouca 

complexidade ou coisa semelhante a isso. 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde tem utilizado a expressão atenção básica 
talvez para evitar a confusão com a concepção de APS correspondente à 
“atenção primitiva de saúde” (...) Constata-se, assim, um movimento em 
defesa da ABS, simultaneamente, como primeiro nível de atenção e como 
estratégia de reorientação do sistema de saúde. Pode-se concluir que a 
opção política expressa no discurso institucional reconhece a atenção 
básica como algo fundamental, primeiro ou primordial e não no sentido de 
elementar, simples ou reduzido, tal como o senso comum refere-se à “cesta 
básica” de alimentos (Paim, 2006, p.51). 

 

Cecílio e Chioro (2018, p.4) defendem que o termo “Atenção Básica em 

Saúde” é um termo brasileiro em contraposição à utilização de “Atenção Primária”, 

termo hegemônico e consagrado.  

Para os autores:   

 

Uma diferenciação não fortuita, mas fruto de processo político que encontra 
suas raízes na própria história do Movimento Sanitário Brasileiro, da 
construção do  pensamento da Saúde Coletiva e reforçado pelo 
posicionamento firme, determinado e suprapartidário de entidades 
fundamentais como o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde 
(CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS) e do próprio Conselho Nacional de Saúde, mirando 
centralmente a utopia da construção de um sistema de saúde público e 
universal (Cecílio; Chioro, 2018, p.4). 

 

Corroborando com Cecílio e Chioro (2018) utilizaremos, nesta pesquisa, o 

termo Atenção Básica em Saúde (ABS), uma vez que consideramos importante 

reforçar a tese histórica proposta pelos autores, no trecho destacado anteriormente. 
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Com o passar dos anos, desde o movimento de RSB e a criação do SUS, 

vários modelos de atenção à saúde na rede básica foram experimentados, com 

diversos arranjos possíveis, com incorporação de tecnologias que ampliaram os 

modos de produzir saúde, consequentemente afetaram a organização dos serviços 

de saúde da ABS. De acordo com a experiência do pesquisador neste campo da 

gestão em diferentes espaços do SUS, pode-se considerar que isso pode ser 

traduzido com a ampliação dos processos de cuidado  para além das ações 

centradas na medicina, incluindo as ações de vigilância nas UBS, as formas de 

acolhimento da demanda espontânea através das equipes multiprofissionais, da 

adesão a projetos de promoção e prevenção à saúde, e até experiências mais 

ousadas como a descentralização do atendimento de saúde mental nas UBS, como 

ocorreu no município de São Bernardo do Campo-SP, a partir de 2009, seguindo 

política de Saúde Mental do Ministério da Saúde. 

Uma das principais propostas de reorganização da AB foi o Programa Saúde 

da Família, criado em 1994, que teve início nas Regiões Nordeste e Sudeste, por 

meio de convênios estabelecidos com a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA, 

conforme apontam Cecílio e Chioro, (2018). 

Em 2006, o Governo Brasileiro adota a Estratégia Saúde da Família-ESF, 

como plano estruturante de atenção à saúde do SUS, através da denominada 

Política Nacional de Atenção Básica-PNAB, aumentando as equipes de ESF para 

94% dos municípios brasileiros já em 2009, alcançando cobertura de 51% da 

população (BRASIL, 2006). 

Para Cecílio e Chioro (2018): 

 

A cobertura por equipes de Saúde da Família saltou em dez anos, no 
período compreendido entre dezembro de 2007 e dezembro de 2016, de 
46,2% da população para 63,7%, ou seja, um incremento de 72,5% no 
período, perfazendo 40.098 equipes em todo território nacional. Mais de 123 
milhões de brasileiros passaram a contar com ESF, uma extensão de oferta 
sem precedentes em âmbito internacional (Cecílio; Chioro, 2018, p. 3). 

 

Estudos realizados por pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal da Bahia apontam que a elevação da taxa de cobertura por 

equipes de Saúde da Família, diminui a taxa de mortalidade infantil pós neonatais, 

assim como a diminui o número de mortes por outras doenças como doenças 

diarreicas e doenças por infecção do aparelho circulatório (Cecílio; Chioro, 2018). Os 
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autores ainda apontam outros aspectos positivos como diminuição das internações 

hospitalares evitáveis e melhorias nas notificações de estatísticas vitais e 

apresentam quatro apontamentos sobre o que consideram desafios para o avanço 

da atenção básica à saúde: 

 

1. Discussão sobre a denominação “Atenção Básica” ou “Atenção Primária 
em Saúde”. 
2.Disjunção ou descompasso entre a formulação da política e sua 
implementação real, ou quando a centralização e complexidade da 
formulação da política tornam-se um problema. 
3.A dificuldade de se romper com o isolamento da atenção básica à saúde e 
superar a sua inserção periférica e isolamento em relação ao sistema de 
saúde. 
4.O desafio de se produzir um novo trabalhador de saúde (Cecílio; Chioro, 
2018, p.3). 

 

Por fim os autores citam que as novas mudanças na PNAB, com o 

lançamento da nova Portaria, em setembro de 2017, trazem questões nebulosas 

como a flexibilização das equipes nas unidades básicas tradicionais com 

possibilidade de contratação de profissionais com carga horária de 10 horas 

semanais (prejudicial aos vínculos e aos processos de trabalho), o fim a 

obrigatoriedade da cobertura dos ACS para 100% da população e a preconização de 

dois padrões de atenção básica, que pode ser a abertura para a “ampliação do 

mercado de clínicas privadas populares” (Cecílio; Chioro, 2018, p.9). 

É nesse cenário de disputa de modelos de atenção e políticas públicas, onde 

misturam-se gestores, trabalhadores e usuários, que se deu a pesquisa. 

 

 

1.2. - Gestão no SUS 

 

 

1.2.1 O SUS como Política Pública 

 

 

As conquistas do SUS, desde sua criação até hoje foram alcançadas em 

várias etapas.  
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Silva, (2004) cita três momentos de destaque nessa construção que são o 

Legislativo, o da Organização dos Serviços e o momento da inserção de novos 

atores em cena, através da participação popular. 

Este terceiro momento é a possibilidade de abertura de espaço para os 

conselhos de saúde, tanto os Conselhos Municipais, como os conselhos locais ou 

conselhos gestores de unidades de saúde. 

Muitas dificuldades foram e vêm sendo enfrentadas nesse percurso e 

acarretam obstáculos de ordem administrativa e organizacional. Conforme Silva, 

(2004) esses problemas não decorrem somente das resistências à implantação de 

um sistema de saúde que engloba diversos modelos de atenção, com diversas 

maneiras de operar, por meio de pactuações locais. Essas forças contrárias somam-

se aos desafios de conhecer e planejar a gestão nas características de cada 

território e suas demandas, ainda com a necessidade de enfatizar o deslocamento 

do centro das atenções da doença e dirigi-las ao indivíduo. Graves e importantes 

impedimentos se acentuaram na década de 90, a partir da reforma do Estado, nos 

governos Collor, Itamar e FHC, que acabaram por reduzir os gastos com políticas 

sociais. 

Traços de incentivo à privatização atravessam o setor mantendo antigas 

saídas. Terceirização de serviços, organizações sociais, cooperativas de 

profissionais de saúde e fundações de apoio são algumas das formas gerenciais de 

interferência da lógica privada no setor público. Esses modelos surgem na década 

de 90 com forte peso na administração dos estabelecimentos de saúde (Silva, 

2004). 

Esses traços já destacados no trabalho de Silva (2004) e existentes na 

década de 1990, hoje voltam com muita força no cenário político nacional, por conta 

do contexto internacional de crise político-econômica, e internamente muito 

agravados pela ideologia do grupo que tomou o poder no Brasil com o impeachment 

da Presidenta Dilma Roussef em 2016, que impõe políticas públicas com menor 

investimento nas áreas sociais, retorno a modelos de atenção considerados 

ultrapassados por sanitaristas, movimentos sociais e técnicos de diversas áreas de 

atenção à saúde, como o retorno de política de hospitalização na saúde mental, 

ações para privatização de empresas estatais e terceirização de serviços 

assistenciais, inclusive nas áreas-fim da saúde. 
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A gestão em saúde tem grande potencial a ser explorado. Embora 
atualmente a administração receba muita atenção em função das questões 
da busca por qualidade e produtividade dos serviços, os grandes entraves 
do setor de saúde não se configuram somente na falta de recursos 
materiais e financeiros (Silva, 2004, p.68). 

 

Como política pública, apesar de ter havido importantes avanços desde a 

RSB, os desafios do SUS são grandes.  

 

 

1.2.2- O SUS como Sistema  

 

 

Alguns autores brasileiros têm estudado o cotidiano do trabalho em saúde 

para a melhoria da gestão. 

Cecílio (1997), considera que o SUS foi pensado durante muitos anos para 

ser estruturado como uma pirâmide: na base a maioria das pessoas atendidas na 

atenção básica e no topo o hospital como o ponto mais alto da tecnologia terciária e 

quaternária. Na posição intermediária a atenção especializada e seus ambulatórios 

médicos e serviços de média complexidade. 

A pirâmide representaria a racionalização atendimento, uma espécie de 

ordenação de fluxo dos usuários “de baixo para cima como de cima para baixo, 

realizado através dos mecanismos de referência e contra referência, de forma que 

as necessidades de assistência das pessoas fossem trabalhadas nos espaços 

tecnológicos adequados.” (Cecílio, 1997, p.470.) 

Embora Cecílio (1997) destaque algumas vantagens em considerar o sistema 

como uma pirâmide, tais como expansão da cobertura, ampla rede de serviços 

básicos, hierarquização do sistema como estratégia na utilização de poucos 

recursos, proximidade do território do usuário, orientador para priorização de 

investimentos, o autor prossegue: 

 

... temos insistido em defender determinadas missões para os serviços 
localizados nos vários níveis da pirâmide (centros de saúde, ambulatório e 
hospitais) que não guardam relação com a realidade (...) Quem mais sofre 
com isto é a população dependente do SUS, que tenta furar os bloqueios de 
todas as formas, acessando aos cuidados de que necessita por múltiplas 
entradas, tentando garantir alguma integralidade de atendimento por conta 
própria, na medida em que o sistema de saúde não se organiza para isto. 
Nesta medida, a concepção do sistema como uma pirâmide está muito 
distante da realidade do usuário real (Ibidem, p.474). 
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O autor lança a ideia do sistema de saúde em círculo: 

 

O círculo se associa com a ideia de movimento, de múltiplas alternativas de 
entrada e saída. Ele não hierarquiza. Abre possibilidades. E assim deve ser 
o modelo assistencial que preside o SUS. Trabalhar com múltiplas 
possibilidades de entrada. O centro de saúde é uma boa entrada para o 
sistema, assim como também o são os prontos-socorros hospitalares, as 
unidades especializadas de pronto-atendimento e tantos outros serviços 
(Ibidem, p. 475). 

 

 Ele defende que o modelo assistencial que preside o SUS deve ser dessa 

forma: “trabalhar com múltiplas possibilidades de entrada” (Cecílio, 1997, p.475). 

Para Feuerwerker “existe o reconhecimento de que a mudança das práticas 

de saúde e a reorientação do modelo tecnoassistencial são campos em que o SUS 

ainda não foi capaz de produzir avanços significativos”. (Feuerwerker, 2005, p. 493). 

Para a autora, a disputa entre o campo que defende o modelo público 

estatizante e o campo que defende o modelo privado, além de falta de consenso 

entre os militantes da saúde coletiva, impedem os avanços na organização do 

sistema que possam aproximá-lo do que foi sonhado pela Reforma Sanitária 

Brasileira-RBS.  

Um exemplo claro é a disputa do público consumidor pelo sistema 

suplementar que, de forma geral, compete com o SUS para ter os mesmos usuários 

e para contratar a mesma rede de prestação de serviços de saúde e, ainda, a 

utilização da rede do SUS sem o adequado ou devido ressarcimento. 

A concretização desse embate, em detrimento do público, sai do campo das 

disputas teórico-ideológicas de forma contundente com a PEC 241/2016, de autoria 

do Poder Executivo, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

instituindo o Novo Regime Fiscal, limitando os gastos públicos por 20 anos, 

atingindo em cheio a Saúde.  

Cecílio e Chioro (2018), ao analisarem o que chamam de “disjunção ou o 

descompasso entre a formulação da política e sua implementação real” (Ibidem, 

p.5), apontam como complicador, o fato de o Ministério da Saúde operar numa 

lógica de “normalização, padronização e homogeneização que parece não conseguir 

superar. Tal lógica, em princípio, tem sido justificada por ideias como “o sus é um 

só”, ou “os municípios sem diretrizes acabam reproduzindo o modelo médico 

hegemônico e oferecendo só consultas médicas” (...) (Cecílio; Chioro, 2018, p. 5). 
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Os avanços do SUS, além de esbarrarem nas questões financeiras e 

mercadológica e, das questões político-ideológicas, enfrentam também a histórica 

centralização de sua gestão em diretrizes únicas do Ministério da Saúde, muitas 

vezes impedindo que surjam novas maneiras de se fazer gestão. 

Uma delas é a proposta de Campos (2006), com o método Paidéia que se 

refere a cogestão em coletivos de trabalho, visando a construção de uma 

democracia organizacional. Ele desenvolve quatro núcleos temáticos, são eles: a 

finalidade da ação humana: Campos indaga com que objetivos se formulam políticas 

de saúde e se faz gestão de serviços públicos. Como o sistema de saúde lida com 

pessoas, seus riscos e enfermidades? Um segundo núcleo questiona o como. Quais 

meios são utilizados pelos sujeitos para conhecer e intervir em um dado contexto. É 

uma questão, que segundo Campos (2006) possibilita análise de intervenção na 

gestão dos serviços. Um terceiro seria o objeto dos quais os sujeitos se encarregam: 

Numa pesquisa ou numa intervenção, as pessoas escolhem os pedaços da 

realidade nos quais atuarão. Esses “recortes” revelam o compromisso desses 

sujeitos. O quarto núcleo temático relativo ao mundo da vida é a análise do que 

resulta das intervenções humanas: que produto as instituições estariam produzindo?  

O método apresenta didaticamente três atores principais para cada um destes 

objetivos: os usuários (dos produtos ou serviços) são identificados 

predominantemente com a finalidade declarada ou a produção de valor de uso; os 

trabalhadores com a produção deles mesmos como sujeitos; enquanto que os 

gestores ou donos com a sustentabilidade, reprodução da instituição e, nas 

empresas capitalistas, com a mais valia. A tarefa da cogestão seria viabilizar 

contratos e compromissos, sempre provisórios e sujeitos a revisão, entre estes 

atores, possibilitando alguma viabilidade aceitável do ponto de vista de cada um 

deles.  

O Método Paidéia pretende politizar a gestão porque reconhece os conflitos e 

procura não moralizar os interesses em jogo. Aposta na ideia de que se, por um 

lado, infelizmente, é possível a viabilidade de organizações de trabalho que ignoram 

violentamente os interesses dos trabalhadores e, muitas vezes, dos usuários, por 

outro lado, este tipo de organização é apenas uma construção histórica dentre 

outras possíveis, não sendo de modo algum um arranjo necessário. Sem esquecer 

que a organização segundo a racionalidade hegemônica é muito pouco eficaz em 

muitos casos, como nas áreas de saúde e educação, comprometendo a 
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sustentabilidade e a legitimidade social destas instituições. Principalmente nestes 

casos, o Método Paidéia propõe que, ao contrário da tradição gerencial hegemônica, 

quaisquer dos três atores quando detêm poder demais comprometem a 

sobrevivência da organização. 

 

 

1.2.3 - O SUS cuidador 

 

 

O SUS é um sistema de saúde que se propõe a prestar o cuidado em saúde 

de forma integral à população brasileira. A Lei 8.080/90 dispõe em seu artigo 5º: 

 São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 

saúde; 

II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 

econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

 Merhy lançou como título de um de seus textos: “O ATO DE CUIDAR: a alma 

dos serviços de saúde” (2004-10, p. 110), traduzindo o maior objetivo do de qualquer 

sistema de saúde: o ato de cuidar das pessoas. 

Nesse sentido alguns autores vêm pesquisando a gestão do cuidado em 

saúde. 

Cecílio (2009) tem produzido estudos sobre a micropolítica nos espaços do 

cotidiano de trabalho em Saúde.  

No artigo de Cecílio (2009) intitulado: A morte de Ivan Ilitich, de Leon Tolstoi, 

podemos identificar elementos que fazem refletir sobre as diversas dimensões da 

gestão do cuidado, do trabalho pulsante e vivo da micropolítica das unidades de 

saúde. A relação do paciente com os atores que o circundam, entre eles, a família, o 

médico e o cuidador, pode ser comparado às relações dos trabalhadores entre si, 

com a gestão e com os usuários das UBS. O cuidador, numa relação longe das 

regras e técnicas exercidas à época, conseguindo resultados positivos práticos em 

relação à dor do paciente. 
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Podemos considerar 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 (Cecílio, 2009, p. 547). 

 

Cecílio (2009) afirma que os atores carregam certos valores, representam 

projetos e defendem interesses, sendo um campo atravessado e constituído por 

relações de poder. Na micropolítica, há várias contradições que se encontram, mas 

nela também se produz o cuidado, portanto os usuários acabam sendo parte central 

da micropolítica das organizações de saúde. 

Das aspirações e intenções de gestores, à prática das ações de saúde, em 

especial na relação dos profissionais da saúde com seus usuários, podemos 

verificar, assim como na história de Tolstói, que muitas ações fogem às regras, ou 

que simplesmente, emanam novos ou outros jeitos de cuidar desses sujeitos, que na 

verdade, deixam de sê-lo, para constituírem-se em agentes de seu cuidado. Na 

relação de Ilitch-Guerássim, o paciente acha a maneira mais confortável de se 

manter sem dor, sendo prontamente acolhido por seu cuidador. A regra, o 

estabelecido pela ciência, naquele momento, é deixado de lado (Cecílio, 2009). 

Das diretrizes da Política Nacional de Atenção Primária a uma microrrelação 

entre cuidador-usuário, percebe-se a complexidade de ações e quantas 

possibilidades são experimentadas por profissionais de saúde, alinhados ou não a 

essa Política.  

Nesse meio, está o gestor local da UBS, com a função de “dar conta” da 

administração do cotidiano, das metas, das faltas, dos sucessos e dos fracassos 

imputados à AP, ouvindo e sendo cobrado com o discurso recorrente de que ela é a 

grande culpada porque não cumpre o papel que lhe é reservado e por isso, sendo 

pouco resolutiva, muitas vezes são acusados pela responsabilidade dos prontos-

socorros estarem lotados, com filas de espera enormes para consulta com 

especialistas, para exames específicos, etc. Portanto a APS é um lugar de grandes 

desafios! 

Esses desafios são vivenciados no cotidiano de trabalho pelos coordenadores 

de serviços locais, configurando-se em ação de Gestão. 
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Contextualizar a Gestão Pública da Saúde remete-nos ao surgimento e 

desenvolvimento do SUS, pois é em seu arcabouço e, de forma processual e 

progressiva que a construção de várias formas e jeitos de pensar a gestão da saúde 

pública foram sendo elaboradas e propostas. Algumas na prática. 

Quando, em 1986, o Ministério da Saúde e a sociedade civil organizada 

(usuários, profissionais de saúde e intelectuais do Movimento Sanitário) realizaram a 

VIII Conferência Nacional de Saúde, o objetivo de que as propostas discutidas e 

votadas na plenária final da conferência fizessem parte do texto constitucional 

brasileiro ainda se colocava em um horizonte distante (Silva, 2004, p.63). 

A tentativa de garantir a todo cidadão de ter direito à saúde veio com a 

Constituição de 1988, mas, no texto jurídico, a ideia apenas começava a ganhar 

corpo.  

 

A aposta em um Sistema Único de Saúde (SUS) fora organizada de acordo 
com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada 
esfera de governo; participação da sociedade, e, atendimento integral com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais (Silva, 2004, p.63). 

 

 

 

1.3.- Educação Permanente em Saúde: dispositivos de mudanças na Atenção 

Básica 

 

 

A identificação Educação Permanente em Saúde (EPS) carrega a definição 

pedagógica do processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da 

formação – em saúde em análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que 

“operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e 

avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano” (Ceccim, 2005, p.161). 

Ceccim (2005) destaca, ainda, o que ele chama de central à EPS, que é a 

possibilidade de absorver as mudanças constantes dos serviços de saúde, além 

disso, o autor afirma que:   

 

É sua ligação política com a formação de perfis profissionais e de serviços, 
a introdução de mecanismos, espaços e temas que geram autoanálise, 
autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, pensamento 
(disruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em 
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contexto, em afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção)  (Ceccim, 
2005, p.161). 

 

Em 2004 o Ministério da Saúde lança a EPS como política pública, através da 

Portaria 198/GM de 13 de fevereiro de 2004, que diz em seu caput: “Institui a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema 

Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor 

e dá outras providências” (Ministério da Saúde, 2004). 

Com a implantação da política buscava-se estruturar a educação do 

trabalhador da saúde para além da formação profissional técnico-científica, levando-

se em consideração outros elementos tais como: questões sociais, realidades locais 

e a possibilidade de promover discussões de seu cotidiano de trabalho com novas 

possibilidades de melhora do cuidado à população.   

Ceccim e Feuerwerkwer (2004) afirmam que um dos desafios da EPS é 

conseguir atingir os vários aspectos que envolvem a formação, o trabalho e a 

relação do trabalhador com gestão e usuário. Eles desenvolveram o conceito do 

Quadrilátero da Formação, que seria a interação entre os segmentos da formação, 

da atenção, da gestão e do controle social em saúde: 

 

(...) se destaca que o componente serviço não pode se restringir à noção de 
práticas de atenção. Deve revelar uma estrutura de condução das políticas, 
a gerência do sistema e organização de conhecimentos do setor. Da 
mesma forma, a atenção não pode informar apenas o domínio de 
habilidades em fisiopatologia ou busca de evidências, recaindo sobre a 
alteridade com os usuários das ações e serviços de saúde e a produção de 
sentidos nos atos de cuidar, tratar e acompanhar, sejam problemas de 
saúde, seja a promoção de melhor qualidade de vida (Ceccim; Feuerwerker, 
2004, p.46). 

 

Decorre daí que a Gestão da Saúde, não deve se restringir às discussões 

científicas, deve ir além, levando em conta as características do território, a 

participação da população, e defendendo que a formação do trabalhador se dá 

em/no ato de seu trabalho, no cotidiano de suas ações em saúde. 

Para Chioro, Bertussi e Fuentes (2014) reconhecendo que cada trabalhador 

da saúde e cada usuário realizam seus atos com determinada concepção de saúde 

e de cuidado e no encontro entre eles, num determinado espaço, geralmente a 

unidade de saúde, é que se concretiza a autonomia do trabalhador, onde se 

expressa e se opera suas concepções, percebe-se múltiplos projetos em disputa. 
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A criação de espaços de conversa, de cooperação e de produção de novos 

acordos no mundo do trabalho, considerado lugar de reflexão, propiciará a produção 

de projetos terapêuticos compartilhados, a construção coletiva de protocolos e a 

diversificação das ofertas, de acordo com a singularidade dos usuários (Chioro; 

Bertussi; Fuentes, 2014, p.233). 

A EPS, nesse contexto, passa ser instrumento de gestão de grande 

importância, pois possui conceitos-ferramenta importantes para a construção de 

uma direção coletiva e mais ligada às necessidades do usuário.  

Merhy (2005) contribui para essa discussão destacando que, mesmo 

reconhecendo que, a formação mais tradicional pode ser importante em alguns 

momentos mais pontuais, colaborando com treinamentos para aquisição e 

desenvolvimento de técnicas para o trabalho, é necessário investir no modelo que 

não separa educação em saúde de trabalho em saúde (grifo meu). Ele propõe 

olharmos para essas duas partes do cotidiano da saúde como algo que não se 

separa, aproximando o trabalhador das práticas pedagógicas e não o considerando 

apenas como parte tecnológica, um recurso. 

 

Um produz o outro. Com efeitos fundamentais tanto para a construção da 
competência do trabalhador, quanto para a expressão de seu lugar 
enquanto sujeito ético-político produtor de cuidado, que impacta o modo de 
viver de um outro, material e subjetivamente constituído (o usuário, 
individual e/ou coletivo (Merhy, 2005, p.172). 

 

A potência do trabalhador, não como um recurso, não como mais uma coisa 

que faz parte do trabalho, é proposta também por Ceccim (2005), que a traz para um 

lugar de protagonismo: 

 

(...) a área da formação, então, não mais um lugar secundário ou de 
retaguarda, mas um lugar central, finalístico às políticas de saúde. A 
introdução desta abordagem retiraria os trabalhadores da condição de 
“recursos” para o estatuto de atores sociais das reformas, do trabalho, das 
lutas pelo direito à saúde e do ordenamento de práticas acolhedoras e 
resolutivas de gestão e de atenção à saúde (Ceccim, 2005, pg. 163). 

 

Para Ceccim (2005) a EPS configura, a consequência de vários movimentos 

de mudanças na área de formação dos profissionais de saúde, resultado das 

análises de ações da pedagogia na educação em serviços de saúde, bem como na 

educação continuada e na educação formal de profissionais de saúde.  
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Para o autor, o desafio da prática da EPS, e da consequente atualização dos 

trabalhadores, passa pelo acompanhamento da velocidade do avanço dos 

conhecimentos, do desenvolvimento das tecnologias, da distribuição de 

trabalhadores e dos serviços, e do acesso dos usuários ao sistema, seja em 

serviços nos seus territórios ou em outros que desejam procurar. 

Ceccim (2005) prossegue, ressaltando que outro desafio da EPS é fazer com 

que os trabalhadores aprendam, a trabalhar em equipe, a construir cotidianos onde 

eles mesmos façam parte do objeto de reflexão, de forma individual, coletiva e 

institucional. 

O autor sugere: 

 

(...) ou constituímos equipes multiprofissionais, coletivos de trabalho, lógicas 
apoiadoras e de fortalecimento e consistência de práticas uns dos outros 
nessa equipe, orientadas pela sempre maior resolutividade dos problemas 
de saúde das populações locais, ou referidas, ou colocamos em risco a 
qualidade de nosso trabalho, porque sempre seremos poucos, sempre 
estaremos desatualizados, nunca dominaremos tudo o que se requer em 
situações complexas de necessidades em direitos à saúde (Ceccim, 2005, 
p. 163). 

  

A proposta é de que o sentido de “recursos”, assim como se denominam 

materiais, dinheiro, entre outros, não seja atribuído aos trabalhadores. Que estes 

sejam vistos como “atores sociais das reformas, do trabalho, das lutas pelo direito à 

saúde e do ordenamento de práticas acolhedoras e resolutivas de gestão e de 

atenção à saúde.” (Ceccim, 2005, p. 163) 

Desta forma, a EPS, então, propicia um modo de operar a gestão, tomando 

como centro a produção coletiva dos modos de organizar micropoliticamente o 

trabalho e o cuidado em saúde. Possibilita à gestão, trabalhar com a alma dos 

serviços de saúde. Nesse sentido, podemos dizer que passa a ser a alma da gestão. 
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2 - OBJETIVOS  

 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 

 

Discutir as práticas de Educação Permanente em Saúde (EPS) a partir de um 

processo realizado com os gerentes de UBS do município de São Bernardo do 

Campo, São Paulo. 

 

 

2.2 - Objetivos Específicos  

 

 

- Identificar analisadores do processo de pesquisa que potencializaram a 

análise da experiência dos gerentes 

- Mapear as potências que aquele espaço de EP produziu na prática dos 

participantes da pesquisa; 

- Refletir com as experiências dos gerentes neste processo de EP 
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3 - PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

 

 Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, trabalhamos na perspectiva da 

pesquisa intervenção, apoiando-se no referencial teórico-metodológico da Análise 

Institucional.  

Pesquisamos o cotidiano de trabalhadores com cargo e função de gestão e 

todos estávamos envolvidos nesse cotidiano, pesquisador e gerentes. Nessa opção 

teórico-metodológica não era possível partir de um a priori. Mesmo elaborando uma 

certa estrutura para a quantidade de encontros e como eles se dariam, mesmo 

imaginando uma possível sequência e encadeamento de encontros, isso não se deu 

como o inicialmente desenhado. De acordo com Pezzato e Prado (2013, p. 175): “O 

que definirá o percurso desse modo de pesquisa será a intenção de investigar no 

diálogo com o encontro”. 

L’Abbate, (2012, p.197) afirma que “a Análise Institucional surge de uma 

articulação entre intervenção e pesquisa, entre teoria e prática e tem por objetivo 

compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos 

discursos e das práticas dos sujeitos.” 

 

Como fonte importante para a Análise Institucional há o trabalho iniciado na 
década de 1930, por Kurt Lewin, que introduziu uma nova maneira de tratar 
o campo de pesquisa, rompendo com as teorias positivistas em uso na 
época, que acreditavam que o pesquisador poderia e deveria se manter fora 
do campo de investigação. Na teoria lewiniana, o pesquisador está colhido 
no campo de sua ação, descrito menos a partir de estados de coisa do que 
das forças, vetores e valências que o constituem (Rossi; Passos, 2014). 

 

Outra contribuição importante lewiniana é o conceito de T-Group. O trecho 

abaixo explica o conceito: 

 

Na última fase da teoria lewiniana no ano de 1946 em New Britain, visando 
discutir e reforçar a aceitação da legislação de igualdade racial no emprego, 
um acontecimento desestabilizou as fronteiras entre formadores e 
formandos: o grupo de formandos adentrou o recinto onde os formadores 
discutiam a dinâmica do grupo, exigindo participar dos processos de 
análise. Os coordenadores aceitaram, criando-se no momento um 
dispositivo que viria a ser apelidado mais tarde de T-Group1 (RODRIGUES, 
1994). Acabava-se com a restituição formal, uma vez que tudo era discutido 
e analisado no mesmo grupo (Rossi; Passos, 2014). 
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Segundo Rossi e Passos (2014), na década de 1950, a psicossociologia 

norte-americana chega à Europa, especificamente na França, após incentivo de 

modernização do governo francês. Lewin, Moreno e Rogers tem suas teorias e 

práticas acolhidas, mas também criticadas. Na década seguinte, de 1960, na França 

as práticas de Análise Institucional ainda mantinham como referência o T-Group de 

Kurt Lewin e o Psicodrama de Jacob Levy Moreno, mas iniciava-se uma discussão 

institucional sobre os efeitos das técnicas, deixando de dar ênfase nas próprias 

técnicas utilizadas. As intervenções no meio pedagógico expandiram-se para outros 

campos a partir da referência do conceito de instituição. 

Para Barros (2004) a Análise Institucional nasce exatamente da crítica aos 

métodos de grupos centrados no grupo. Ou seja, valorizavam mais as técnicas de 

grupo do que a escuta dos efeitos por elas produzidos.   

Para Rossi e Passos (2014) a grande importância do conceito de “Instituição” 

é a diferenciação desse conceito daqueles de organização e estabelecimento. Não 

se reduz a análise às condições materiais, de infraestrutura e fluxograma de uma 

escola, manicômio etc. Acontece, então, a abertura da análise para a instituição da 

educação, da doença mental, da medicina, da política partidária, criando-se 

efetivamente uma Análise Institucional. 

Para Lourau (2004), a instituição diz respeito às normas e a forma como 

pessoas e grupos concordam ou não em fazer parte delas. Segundo o autor, a 

instituição é dinâmica, se organiza, desorganiza e reorganiza dialeticamente através 

dos três momentos que a compõe: instituído, instituinte e institucionalização, sendo 

assim, para esse autor um conceito dinâmico, que denota movimento constante, 

contrapondo-se aos conceitos de instituição utilizados na Sociologia, na Antropologia 

e até na Filosofia, que defendem a instituição como algo que pode ser considerado 

quase imutável, ou seja, valorizam o instituído, deixando de lado que a instituição 

tem um movimento constante de mudança.   

Para Melo (2017) o que é aparente na instituição, identificado e visível Lourau 

denominava de instituído. Já o que desloca, provoca e movimenta o instituído, o 

autor denominava de instituinte. A dialética entre instituído e instituinte caracteriza-

se como processo de institucionalização.  

Para Lourau (1994, p.190) a implicação é um “nó de relações”; não é "boa" 

(uso voluntarista), nem "má" (uso jurídico-policialesco).  
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Lourau ressalta que é preciso compreender que a implicação não se trata de 

participação, comprometimento, de alguém envolvido numa instituição. Ele 

exemplifica: “um cidadão que participa de quinze associações e vota regularmente 

não está mais ‘implicado’ nem ‘se implica’ mais do que o que somente faz parte de 

duas associações e jamais vai depositar seu voto nas urnas” (Lourau, 1994, p.190). 

Conforme defende o autor, o “não-participar” (de uma instituição) também é 

um sinal de implicação, pois a deserção e o abandono podem simbolizar uma 

desafetação - força altamente instituinte. 

Não há neutralidade para quem participa de alguma instituição. “Não é tarefa 

simples analisar a implicação, por isso fazê-la requer um trabalho coletivo. Eu não 

posso analisar minhas implicações sozinho em meu canto” (Monceau, 2008, p. 22). 

Outro conceito importante na Análise Institucional e que foi levado em 

consideração nesta pesquisa é conceito da sobreimplicação.   

Lourau traz o conceito de sobreimplicação como um processo de pressão 

sobre o sujeito que o leva para as “intenções” da instituição.  A sobreimplicação se 

dá quando a relação com o objeto ocupa todo o espaço e esvazia os outros campos 

da implicação. Muitas vezes é “causada” propositalmente pelas instituições, 

conforme afirma Lourau (1987-1990, p. 9): 

 

Peter Halbherr desenvolve uma enquete na sede francesa de uma famosa 
multinacional dedicada a técnicas de comunicação. Um de seus 
informantes, há muito "gerente" da empresa, descreve sua carreira, à 
primeira vista aberrante, mas, na realidade, absolutamente típica do modo 
como a empresa manipula a sobreimplicação de seus executivos. "Em cada 
período ele avançava rapidamente, com uma mobilização máxima de seu 
potencial de trabalho (sublinhado por mim, René Lourau), para ser 
imediatamente recolocado em um novo ponto de partida, mais modesto, 
que permitia um novo avanço rápido". O "ritual de avaliação" é repetitivo e 
estressante. "A implicação do empregado nesse jogo é total e, neste 
sentido, trágica". Para Peter Halbherr, trata-se de loucura institucional. 

 

Para Lourau (2004), a autonomização de outro campo leva a desconsiderar 

outros. Leva-nos a subestimar os demais campos. Desse modo, podendo-se chegar 

a negar a existência de um ou outro campo, por exemplo, o libidinal. 

Apoiado nos estudos de Lourau, Monceau (2008) destaca dois tipos de 

implicação: primária e secundária, sendo a primeira a da situação de intervenção e a 

segunda as do campo de análise.  
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Um dos propósitos da pesquisa-intervenção destacados por Monceau é o de 

“transformar para conhecer”, e não o que se busca comumente com diagnósticos 

para investigações, que é o de conhecer primeiro para depois transformar.  

Analisador é mais um conceito-ferramenta da AI que iremos utilizar. 

Para Rossi e Passos (2014), os analisadores são dispositivos que colocam 

uma situação em análise, causando um desvio, expressando uma problemática e, 

portanto, transformando uma realidade. 

São dispositivos que, segundo os autores, fazem as instituições falarem a 

partir do instituído. 

Trata-se de produzir oportunidades para aprofundar ou para questionar as 

análises, ou mesmo reconsiderar a orientação do próprio dispositivo de trabalho 

(Monceau, 2013, p.100). 

Nesta pesquisa, esses conceitos-ferramenta da AI, destacados anteriormente, 

apoiaram a análise dos dados produzidos ao longo da pesquisa: análise de 

implicação, analisador, movimento instituído, instituinte e institucionalização.  

Para a realização da pesquisa, foi solicitado o apoio voluntário da Psicóloga 

Júlia Colturato, do NASF da Secretaria de Saúde do Guarujá, que teve o papel de 

apoiar os encontros, fazendo alguns registros e realizando algumas intervenções, 

caso achasse relevante. 

Uma primeira proposta para a pesquisa era realizar cinco encontros. 

 Infelizmente, por questões de agenda dos sujeitos, envolvidos com prazos de 

trabalho e de academia, não foi possível realizar os cinco encontros, a pedido deles 

próprios. 

 

 

3.1 - O local da Pesquisa 

 

 

O Município de São Bernardo do Campo (SBC) está localizado a sudoeste da 

Região Metropolitana de São Paulo, sendo uma das integrantes da região do 

Grande ABC. Limita-se com São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do 

Sul, Diadema e São Paulo. Possui um território de 408,45 km², sendo 118,21 km² 

em zona urbana, 214,42 km² em zona rural, além de ter 75,82 km² pertencentes à 

represa Billings. Tem uma população, de acordo com estimativas do Instituto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015, de 816.925 habitantes, o que 

resulta em uma densidade demográfica de 2,01 hab./km². 

A Administração Municipal era composta por 24 Secretarias (Administração, 

Assuntos Jurídicos e Cidadania, Chefia de Gabinete, Coordenação Governamental, 

Comunicação, Cultura, Desenvolvimento. Econômico, Trabalho e Turismo, 

Desenvolvimento Social e Cidadania, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Gestão 

Ambiental, Governo, Habitação, Obras, Orçamento e Planejamento. Participativo, 

Procuradoria Geral do Município, Planejamento Urbano e Ação Regional, Relações 

Internacionais, Saúde, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Transportes e Vias 

Públicas), cinco autarquias (Agência Reguladora, Empresa de Transporte Coletivo 

de SBC, Faculdade de Direito, Fundação Criança, Previdência Municipal - SBCPrev) 

duas Coordenadorias (Coordenadoria do Rudge Ramos e Coordenadoria para a 

Juventude), e duas Sub-Prefeituras (do Alvarenga e do Riacho Grande). 

A Secretaria de Saúde foi estruturada com seis departamentos: Atenção 

Básica e Gestão do Cuidado – DABGC; Atenção Especializada – DAE; Atenção 

Hospitalar e de Urgência e Emergências – DAHUE; Proteção à Saúde e Vigilâncias 

– DPSV; Apoio à Gestão do SUS - DAG-SUS e Administração da Saúde - DAS e, 

ainda, o Gabinete da Secretaria. Ressalte-se que ao assumir a administração em 

2009, a Secretaria era composta de pouco mais do que 15 servidores e não possuía, 

por exemplo Departamento Administrativo e de Gestão do SUS. Isso somente 

ocorreu após reforma administrativa, realizada pela administração municipal, no ano 

de 2010. 

O DABGC era composto por 34 Unidades Básicas de Saúde - UBS e três 

Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. 

A gestão da saúde em SBC, no período de 2009 a 2016, definiu como desafio 

levar o sistema municipal de saúde a um patamar com melhor estrutura, com 

serviços funcionando em rede e com mais recursos físicos, tecnológicos, de forma 

coletiva e que envolvesse gestores, trabalhadores e sociedade. Reformas físicas, 

construções de prédios, reformulação, ampliação e qualificação de equipes, 

mudanças na lógica da gestão, com ênfase na construção de espaços de decisão 

coletivos, e grande avanço do cuidado, com a implementação de ações para atender 

as diretrizes do PNAB e da PNH, visando oferecer acesso com mais qualidade e 

humanização ao sistema de saúde, principalmente a partir da rede de atenção 

básica, eleita como a ordenadora do cuidado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
http://www.saobernardo.sp.gov.br/administracao
http://www.saobernardo.sp.gov.br/assuntos-juridicos
http://www.saobernardo.sp.gov.br/chefia-de-gabinete
http://www.saobernardo.sp.gov.br/coordenacao-governamental
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comunicacao
http://www.saobernardo.sp.gov.br/cultura
http://www.saobernardo.sp.gov.br/sdet
http://www.saobernardo.sp.gov.br/sedesc
http://www.saobernardo.sp.gov.br/se
http://www.saobernardo.sp.gov.br/sesp
http://www.saobernardo.sp.gov.br/financas
http://www.saobernardo.sp.gov.br/gestaoambiental
http://www.saobernardo.sp.gov.br/gestaoambiental
http://www.saobernardo.sp.gov.br/governo
http://www.saobernardo.sp.gov.br/habitacao
http://www.saobernardo.sp.gov.br/obras
http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretaria-de-orcamento-e-planejamento-participativo
http://www.saobernardo.sp.gov.br/procuradoria-geral-do-municipio
http://www.saobernardo.sp.gov.br/planejamento-urbano-e-acao-regional
http://www.saobernardo.sp.gov.br/relacoes-internacionais
http://www.saobernardo.sp.gov.br/relacoes-internacionais
http://www.saobernardo.sp.gov.br/seguranca-urbana
http://www.saobernardo.sp.gov.br/servicos-urbanos
http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretaria-de-transportes-e-vias-publicas
http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretaria-de-transportes-e-vias-publicas
http://www.saobernardo.sp.gov.br/etcsbc
http://www.saobernardo.sp.gov.br/etcsbc
http://www.direitosbc.br/
http://www.fundacaocrianca.org.br/
http://www.sbcprev.saobernardo.sp.gov.br/
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Um dos objetivos daquela gestão foi estruturar-se a partir da democratização 

da decisão, da divisão de responsabilidades pelo grande grupo de gestores, e na 

toada da administração municipal, trazer a população para a discussão das decisões 

a serem tomadas, com a retomada da gestão participativa na cidade.  

O protagonismo da gestão local foi destacado, apoiado e qualificado. Foi feita 

uma aposta na formação dos gestores com a promoção de cursos de especialização 

para os gestores locais e apoiadores dos territórios, bem como a oferta de 

oportunidade de estar em contato com profissionais renomados e atuantes nas 

discussões sobre o SUS, que continuaram a apoiar os encontros nos territórios, até 

o ano de 2016. 

O viés da gestão macro, mostrou vontade política e o rumo desejado de 

“como queria se fazer saúde” naquele município.  

Esse movimento propiciou a possibilidade de avançar no conhecimento da 

realidade local, que foi aprofundado com a realização do processo de 

territorialização, através do qual os gerentes de UBS puderam melhorar o 

conhecimento sobre o entorno das unidades: pessoas, instituições, histórias e tudo 

aquilo que pudesse servir de parâmetro para o planejamento e organização da 

saúde em São Bernardo.  

A aposta numa gestão local “empoderada”, com mais recursos tecnológicos, 

oferta de qualificação e trocas de experiências com o incentivo à participação em 

Congressos, Seminários etc., trazia consigo o aumento da responsabilidade desses 

gestores locais. Isso seria uma reviravolta enorme na maneira de “tocar a lojinha”, 

pois vários deles exerciam o papel de meros administradores das unidades. 

Desta forma, o antes não exigido e não esperado dos gerentes de UBS, 

passava a ser cobrado.  

Planejar, monitorar, avaliar, decidir, discutir em coletivos, ouvir, atender a 

demanda espontânea (impensável no modelo anterior do dia de abertura de agenda 

com filas pela madrugada) passaram a ser o tom do cotidiano dos “secretários de 

saúde do território”, como pedia Chioro. 

Com isso, criaram-se mais metas, mais demandas e, portanto, mais 

cobranças e autocobranças aos gerentes. 

Pensando nisso a gestão resolveu investir em vários espaços de discussão e 

apoio a esses gestores locais: O Curso de Gestão Local (pela UNIFESP-SP), as EP 

de Território (nove espaços de EP, em cada um dos nove territórios de saúde do 



40 
 

município); EP dos médicos (processo de educação permanente com os 

profissionais médicos da Atenção Básica); e um espaço denominado de EP dos 

Gerentes, com a participação de todos os Gerentes das UBS e de gestores do nível 

central do Departamento de Atenção Básica, com a atuação de um coordenador 

externo, que participava da análise das relações, a partir do relato dos gerentes 

locais e gestores centrais. Este último espaço de EP e os gerentes que participaram 

serão “objetos de estudo” desta pesquisa. 

 

 

3.2. - O Espaço Pesquisado 

 

 

O espaço da pesquisa foi chamado de E.P. dos Gerentes pela gestão 2009-

2016 da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Essa denominação foi 

dada pelo DGABC e era um lugar de encontro periódico dos gerentes das UBS e 

dos gestores centrais do departamento de atenção básica, com a mediação de um 

moderador externo. Esse moderador é um médico pesquisador e professor livre 

docente de uma importante universidade federal, com grande produção bibliográfica 

na área de gestão da saúde pública. 

Reuniam-se todos os gestores locais e os gestores centrais, incluindo todos 

os chefes do departamento de atenção básica (diretora, assessores e chefias de 

seção) chegando a um número próximo a 60 pessoas.  

Na primeira fase, num período de aproximadamente um ano e meio, as 

reuniões ocorriam com todos os atores juntos em auditório. 

Após um período de reflexão e discussão, foi decidido, em conjunto com o 

DGABC e o moderador, por sugestão deste, que se fizessem uma aglutinação de 

territórios para que se pudesse ter maior espaço para discussão, já que os 

encontros foram organizados em 04 grupo. Essa divisão proporcionou a 

possibilidade de fala a todos os gerentes em cada reunião, o que era impossível no 

primeiro modelo de grupo único. 
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3.3. - Sujeitos da Pesquisa 

 

Foram sujeitos da pesquisa gerentes de UBS do município de São Bernardo 

do Campo. Os critérios de inclusão foram ter sido gerente no período da realização 

da EP de gerentes, que ocorreu de 2014 a 2016. Foi convidado um gerente por 

território1 de saúde, totalizando nove gerentes. A indicação dos gerentes ficou sob 

responsabilidade dos gestores centrais que cuidam dos territórios2, minimizando 

interferência por parte do pesquisador. Pontuamos como critério que eles tivessem 

participado da maioria dos encontros do processo de EP, se não em todos os 

encontros, mas em sua maioria.  

Após a indicação, o pesquisador entrou em contato pessoalmente com cada 

um deles e foram esclarecidos sobre a pesquisa para ciência, conforme o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE.  

É importante destacar que até este momento, o pesquisador ainda estava 

ligado à Secretaria de Saúde de SBC. Neste 1o. momento oito gerentes aceitaram 

participar da pesquisa.  

Após alguns meses, já iniciado o período da administração eleita para o 

quadriênio 2017-2020, o pesquisador, que não mais trabalhava em SBC, cumprindo 

o cronograma da pesquisa com a organização do trabalho de campo, precisou 

repactuar o seguimento da pesquisa com a Secretaria de Saúde. Para isso entrou 

em contato com o Chefe de Departamento de Atenção Básica, que indicou uma 

interlocutora, que na gestão anterior ocupava um cargo hierarquicamente inferior ao 

do pesquisador. Ela não fazia parte do quadro de servidores efetivos da Secretaria 

de Saúde e na nova gestão foi mantida em um dos cargos comissionados. 

Dos oito gerentes que haviam aceitado participar da pesquisa, quatro foram 

desligados após a mudança de gestão municipal, logo no início da pesquisa. A 

interlocutora, naquele momento, “recomendou” que os gerentes desligados não 

participassem.  

                                            
1 Território de Saúde: “Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características 

epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la. A área geográfica é 

definida para cada realidade e pode ser constituída por: vários bairros de um município; vários municípios de 

uma região. No processo de definição do chamado território-distrito devem ser consideradas para a sua 

composição as relações de fluxos existentes entre os municípios ou bairros, as referências natural ou 

culturalmente já estabelecidas entre eles em suas diversas atividades, principalmente na área da saúde” 

(Almeida, Castro, Lisboa, 1998, p.21). 
 
2 A Secretaria de Saúde de São Bernardo na gestão 2009-2016 dividiu o município em nove territórios de saúde. 
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Os   gerentes desligados sempre foram considerados questionadores, 

discutiam de fato seus papéis e faziam críticas aos processos de trabalho, às 

diretrizes, à gestão. Vale destacar que esta postura existia também na gestão 

anterior, estes gerentes sempre se colocaram de forma crítica.  

O pesquisador acatou a recomendação da interlocutora e trabalhou com a 

proposta de ter apenas quatro gerentes nas oficinas. Tal acontecimento interferiu no 

seguimento da pesquisa e será tomado como um analisador que será devidamente 

abordado mais adiante. Destes quatro que restaram, um deles não compareceu nos 

encontros e não justificou, restando três: Saulo, Bete e Vilmar3, gerentes de UBS em 

SBC há mais de dois anos. 

 

 

3.4- Produção dos Dados 

 

 

Os dispositivos de intervenção utilizados foram os encontros organizados com 

gerentes que participaram da EP de Gerentes, possibilitando uma circulação dos 

saberes da experiência vivida neste processo e o que era possível produzir em seus 

cotidianos de trabalho, a partir do espaço de discussão proporcionado pela gestão 

da saúde em SBC entre os anos de 2009 e 2016. 

A proposta inicial era fazermos cinco encontros, porém no 1º encontro 

fizemos pactuações com os sujeitos da pesquisa, a pedido deles, o que gerou 

alterações em nossa proposta inicial. Como não trabalhamos com a prioris e 

construímos a pesquisa a partir do que acontece no campo, junto com os sujeitos da 

pesquisa, analisamos a disponibilidade de todos, do momento político do município 

de SBC e do país, no que se refere às políticas públicas e negociamos que seria 

possível realizar apenas três encontros. Como afirma Paulon (2005, p.21), a 

pesquisa-intervenção, “ao operar no plano dos acontecimentos, deve guardar 

sempre a possibilidade do ineditismo da experiência humana [...]” 

Com isso, revimos, também, o planejamento dos encontros, uma vez que 

concordamos com Pezzato e L’Abbate (2012, p. 136) quando afirmam que “o 

                                            
3 Nomes fictícios, escolhido pelos próprios sujeitos 



43 
 

pesquisador não se pretende agente de mudança, mas sim produtor de novos 

sentidos, novas interseções.”  

Assim, foram três encontros de aproximadamente 1 hora e 45 minutos cada 

um, realizados nas dependências da Secretaria de Saúde de São Bernardo, em 

espaço disponibilizado pela Gestão. 

A cada encontro realizado foi produzido uma análise para organização do 

encontro seguinte, valorizando o que era produzido coletivamente em cada 

momento, buscando possibilidades de aprofundar, questionar as análises, ou 

mesmo reconsiderar a orientação do próprio dispositivo de trabalho. O que 

aconteceu já desde o primeiro encontro. 

 

 

3.5. Aspectos Éticos 

 

 

O contato com os sujeitos participantes ocorreu em tempo posterior à 

submissão do Projeto ao Comitê de Ética e Pesquisas. Os profissionais convidados 

foram esclarecidos sobre a pesquisa para ciência e ônus do trabalho a ser realizado 

e assinaram o TCLE (anexo), conforme Resolução nº 466 de 12/12/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 Ao longo do processo, todos os cuidados foram tomados com relação 

ao sigilo e preservação da identidade dos participantes. Para isso utilizamos 

pseudônimos para cada um deles. 
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4- A PESQUISA: ANALISADORES, OS ENCONTROS E SEUS 

DESDOBRAMENTOS 

 

 

4.1 Analisador - Recomendação/ Veto da interlocutora 

 

 

Já no início, a autorização para realização da pesquisa se dá com um fato 

que apresenta uma reação de implicação intensa da parte do pesquisador. Dos 

gerentes, então futuros sujeitos da pesquisa indicados, alguns foram vetados pela 

Gestão por terem sido demitidos recentemente. O veto se deu por meio de uma 

interlocutora com quem o pesquisador guardava excelente relação e que havia 

estado no patamar idêntico aos dos sujeitos na relação de trabalho e afetiva. O 

pesquisador acabou aceitando o veto, e o grupo reduziu-se a cinco sujeitos, de um 

número inicial de nove. Destes cinco, quatro aceitaram o convite de participar da 

pesquisa, mas um desses quatro não compareceu e não justificou.  

Podemos nos perguntar: por que o pesquisador aceitou o “veto” da 

interlocutora? Ele podia não ter aceitado, mas aceitou. 

Foram colegas de trabalho, possuíam uma relação de “amizade” fora da 

pesquisa.  

Assim, num primeiro momento podemos afirmar que a aceitação do 

pesquisador se deu em respeito à posição da interlocutora, para que não houvesse 

problemas para ela, mas pode ter outras questões que não estão tão claras, tão 

conscientes assim.   

Mas, naquele momento, o pesquisador não pensou em uma alternativa, talvez 

por conta da sua sobreimplicação, ainda muito presente. Havia se retirado há menos 

de um ano do antigo cargo que exercia há oito anos na secretaria de saúde de SBC. 

Tudo ainda estava muito recente.  

Poderia ter realizado a pesquisa em lugar neutro e, portanto, não 

responsabilizar as pessoas da atual gestão pela participação dos sujeitos, e ainda, 

poder envolver todos os que foram indicados pela gestão anterior.  

Sem dúvidas que essa decisão influenciou no seguimento deste trabalho. 

Mas aqui cabe uma análise da situação, considerando todo o campo implicacional: 
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no momento da liberação da pesquisa e da decisão da participação dos sujeitos, 

havia um clima de demissões na Secretaria de Saúde de SBC, justamente de 

pessoas que estavam bem engajadas politicamente na gestão anterior da qual o 

pesquisador fez parte.   

Foram previstos cerca de cinco encontros e acabou-se por realizar três 

encontros, como foi dito anteriormente, justamente por conta de pedido dos sujeitos 

que participaram e, de acordo com eles, por motivos de agenda de trabalho e 

estudos. 

Outra questão que não podemos deixar de analisar é que os encontros se 

deram em uma unidade de saúde de São Bernardo e, talvez, por isso, criou-se uma 

situação delicada, com muitos atravessamentos de diferentes níveis, afetando o 

andamento da pesquisa. Um ponto que nos leva a pensar são as relações do 

pesquisador que não fazia mais parte da atual gestão, mas havia sido um gestor 

anteriormente. Tal fato também contribuiu para a redução dos encontros. 

Segundo os relatos dos sujeitos, havia uma forte pressão da gestão atual 

sobre os CT locais em seguir uma cartilha de obrigações sem poder agir de forma 

mais autônoma e democrática como estavam acostumados na gestão anterior. 

Exemplificaram que eram impedidos de falar nas reuniões, sem poderem contribuir 

para a construção dos processos de trabalho. Segundo eles, os gestores centrais 

repetiam nas reuniões gerais que “aqui não é espaço para isso” (críticas, ou opiniões 

dos gestores de UBS). 

As notícias de SBC, trazidas por pessoas que ainda estavam na 

administração e que mantinham relações de amizade com o pesquisador, diziam 

que os petistas eram identificados e demitidos, provavelmente esse foi um dos 

motivos dos desligamentos e do veto aos possíveis sujeitos que acabaram não 

participando da pesquisa. 

Uma hipótese é de que a interlocutora da gestão atual queria que tivéssemos 

falas dos gestores mais “confiáveis”, ou “controláveis”, que não eram 

declaradamente partidários, eram mais técnicos em seus papéis de gerentes. 

Teríamos outra, que como o próprio nome diz, ela teria sido apenas “interlocutora” 

do veto aos 4 gerentes, encarregada de falar em nome do chefe do departamento. 
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4.2. Analisador - Denominação “Gerente”  

 

 

A primeira manifestação de um dos sujeitos no início do primeiro encontro foi 

o questionamento da denominação de gerente para o cargo e função que exercem.   

Houve um “grito” de um dos sujeitos em sua primeira fala após a primeira 

colocação do pesquisador, corroborado por outro sujeito presente, de que a 

denominação era um contrassenso com o que a gestão propunha para eles, 

inclusive nos encontros de EP dos Gerentes. Essa denominação seria equivocada 

porque gerente, segundo os sujeitos, está mais ligado ao cumprimento de metas 

quantitativas. Para eles, o correto seria a denominação de Coordenador Técnico-CT, 

que é, inclusive, a denominação oficial, do registro nas carteiras de trabalho. O que 

reforça nossa análise de postura mais técnica, o qual será trabalhado ao longo do 

1o. encontro. 

 

 

4.3 Os Encontros e as ferramentas de EP 

 

 

O primeiro encontro, realizado em 24/11/2017, foi organizado com muito 

cuidado pelo pesquisador, buscando acolher os gerentes que se disponibilizaram 

participar. Foi oferecido um pequeno lanche com música ambiente. 

Nesse dia, os sujeitos solicitaram que fosse reduzida a quantidade de 

reuniões por causa do tempo dedicado ao trabalho e estudos, por ocasião do final 

de ano quando vários processos exigem prazos curtos e a sobrecarga do trabalho, 

devido ao acúmulo de tarefas, é grande. Devido a isso, reduziu-se os encontros para 

três, imaginando a organização demonstrada nos quadros nas páginas 36 e 37. 

 As oficinas foram realizadas em uma UBS de São Bernardo, conforme 

combinado com a interlocutora da gestão, e Bete já se encontrava no local quando o 

pesquisador chegou. Por volta do horário marcado para início chegou o segundo 

gerente, Saulo e posteriormente o terceiro, Vilmar. 

Após a degustação do lanche ouvindo uma música ambiente, os trabalhos 

foram iniciados com a apresentação da pesquisa, fornecendo-se um resumo, que foi 
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lido com os sujeitos. Após isso, procedeu-se a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual os sujeitos assinaram. 

 A primeira etapa do encontro foi falar um pouco do momento no qual 

os gerentes se encontravam no trabalho de cada um, pois como continuavam 

exercendo o papel de gerentes e tendo em vista que a pesquisa se propunha  a 

analisar o processo de EP dos Gerentes, da qual eles participaram, falar do 

cotidiano de trabalho de cada um, seria uma forma de iniciar as reflexões sobre o 

processo de EP e o que ela trouxe de ferramentas para a gestão.  

A dinâmica proposta para este primeiro encontro foi pedir para eles 

descreverem situações concretas que pudessem identificar aspectos positivos, entre 

eles (os gerentes) e a gestão central, a partir do processo de EP. Sugeriu-se, 

também, que fossem lembradas situações consideradas “negativas” ou não 

satisfatórias, apontando-se as possíveis razões para isso.  

Mas devido ao que pode ser percebido a seguir, a dinâmica dos encontros foi 

se configurando, conforme o rumo que as conversas iam tomando. 

Saulo e Bete iniciaram, relatando como estava o trabalho deles como gerente. 

Bete, muito rápida, lança uma questão bem básica, referindo-se ao uso da 

denominação “Gerente” e não “Coordenador Técnico”, como é o termo oficial para o 

cargo no qual estão contratados e que consta na carteira de trabalho. Ela não 

concorda com a denominação “Gerente”, e coloca essa questão, logo de início. No 

decorrer do encontro é possível deduzir que além da questão da discordância da 

denominação do cargo, Bete aproveita esse espaço para discutir questões que não 

discutiu na EP de gerentes. 

Saulo, por sua vez, também se mostrou incomodado com a denominação 

gerente, porque vê “– o gerente muito distante dos processos e o coordenador 

técnico mais inserido nos processos. Sendo nítida como se dá essa diferença”. 

Estas colocações, logo de início, deram a impressão que ambos já haviam 

discutido sobre esta denominação dada pela administração anterior. Declaram 

considerarem-se coordenadores. 

Mas, também, demonstra que é uma dúvida antiga, e talvez considerem uma 

“dívida”, que vem da gestão anterior. Bete deixa bem claro sua posição, numa 

espécie de desabafo: “vocês nos denominaram algo que não somos!!!”  

Não temos como afirmar se ela não pôde, não conseguiu ou não quis discutir 

isso com a gestão anterior, mas demonstrou enxergar o pesquisador, ainda como 



48 
 

um membro daquela gestão anterior, fazendo da equipe que usava a denominação 

gerente.  

Cabe realizar análise da implicação desse fato. De que lugar falam Saulo e 

Bete e de que lugar vem a denominação gerente? 

A denominação de gerente vem do lugar da autoridade da gestão que tem, 

por prerrogativa, definir as diretrizes e denominações (não que não deva ou que não 

possa discuti-las). Por que a discordância por parte dos sujeitos não apareceu 

anteriormente?  Será que está relacionado ao lugar que ocupavam? Atualmente o 

pesquisador não faz parte da gestão e, “menos” sobreimplicado, passou a ser uma 

figura que poderia ouvir críticas mais contundentes sem consequências na relação 

do mundo do trabalho.  

Ao mesmo tempo, o pesquisador é visto como o antigo “gestor” que não é 

mais, mas carrega este “lugar” e os sujeitos aproveitam para trazer suas questões, 

pois o espaço torna-se mais livre. 

Podemos entender que foi um “grito” num espaço que já não existe 

mais, depois de um ano, sem poder se expressar no âmbito da gestão da qual 

fazem parte no momento da pesquisa. 

Ressaltam que a própria EP os fez refletir essas questões, já que foram 

convocados por esse lugar para protagonizar como coordenadores de processos no 

organismo complexo que é a gestão local na ABS. 

Na relação dos gerentes com a gestão central que propunha o espaço da EP, 

destaca-se a prática instituinte do diálogo: 

 

Para apreender o caráter contraditório das instituições, é necessário 
considerar que toda instituição é o resultado do movimento  dialético de três 
momentos : o instituído, ou o estabelecido, considerado o momento da 
universalidade; o instituinte, ou seja o acontecimento que não cessa de 
alterar e de até negar o que está formalizado, que é a particularidade; e o 
terceiro momento, o da singularidade, resultado da articulação entre os 
momentos anteriores, que tensiona o cotidiano das práticas dos sujeitos, 
produzindo algo que não se constitui num caráter reprodutor e repetitivo, 
mas ao contrário, aponta para uma certa atualização um “vir a ser” em 
contínua transformação. Trata-se do terceiro momento, chamado de 
institucionalização (L’abbate, 2004, p.7, grifos da autora). 

 

A gestão anterior denominou-os “gerentes” e não coordenadores técnicos. 

Não houve discussão do porquê havia um nome na carteira de trabalho e outro 

instituído, utilizado pelos gestores centrais. Os coordenadores técnicos participantes 

da pesquisa, embora em pequeno número em relação ao total, do conjunto desses 
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trabalhadores, trazem esse momento da particularidade, conforme propõe L’Abbate 

(2204), tensionando, buscando cessar a reprodução do conceito trazido pela 

instituição na figura implicada do pesquisador. 

A discordância, por parte dos sujeitos, em relação à denominação do cargo 

como gerentes pode ser considerada um importante analisador da relação da gestão 

anterior com os sujeitos. Parece uma questão que não conseguiram pautar e 

sustentar durante a EP de gerentes, e que ficou viva, incomodando durante muito 

tempo, mesmo eles tendo participado daquele espaço. Uma série de indagações 

começam a emergir para o pesquisador:   

• Por que esse questionamento nunca veio à tona nos espaços de EP? 

• Será que havia espaço para esse tipo de questionamento?  

• Será que foi dada a oportunidade? 

• Ou só alguns, os mais próximos podiam questionar? 

• Quando as relações de poder se impõem, há realmente espaço para 

críticas, o diálogo está aberto? 

A partir desse momento, o pesquisador passa a denominar os gerentes de 

Coordenadores Técnicos (CT), considerando o pleito deles de serem chamados de 

coordenadores e não de gerentes.  Foi renomeado também o espaço pesquisado 

para EP dos Coordenadores. 

O pesquisador relembra que houve necessidade de pactuar com outros 

membros da gestão central do departamento a necessidade de dar mais espaço aos 

CT, em um momento onde as cobranças eram muito impositivas sobre eles: o 

alcance de metas, o preenchimento de planilhas, as produções quantitativas das 

unidades. O que nos leva a pensar que não é acidental que agora, num espaço em 

que as relações hierárquicas do trabalho se desfazem, o gestor local questiona essa 

denominação. Era o que propunha Campos (2990) com o método Paidéia, propiciar 

a gestão de forma mais coletiva, a partir da análise das instituições, não somente em 

momentos de conflito, mas na possibilidade de negociação de contratos e 

pactuações, sempre provisórias, pois devem constantemente ser analisadas, 

rediscutidas e renegociadas. 

Na sequência da discussão dois CT trouxeram para a conversa o fato de que, 

após quase um ano da atual gestão, era inevitável a comparação entre os papéis de 

gerente e coordenador técnico, sendo possível ver com muita clareza a diferença 
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entre os dois modos de atuação. Sentem que a gestão atual os trata muito mais 

como gerentes, não havendo espaços de discussões como os da EP do governo 

anterior. Ressaltaram que, na gestão entre 2009-2016, apesar da denominação não-

aceita de gerente, eles eram convidados e provocados a serem coordenadores a 

“estar junto das equipes fazendo junto”, como ressaltou Saulo. 

Bete traz para a discussão que nos espaços de EP era possível sentirem-se 

coordenadores, pois neste espaço de diálogo era evidenciada a importância desse 

papel. Mas isso não ocorria no cotidiano da gestão da unidade em sua relação com 

a gestão central, em que as cobranças vinham de forma diferente daquilo que era 

proposto e discutido nas reuniões de EP. 

Saulo salienta que o espaço da EP dos Coordenadores era um lugar onde 

apareciam todos os saberes de forma equilibrada e com oportunidade de fala. Para 

além disso, reforçava-se a possibilidade de levar aquele formato de discussão para 

dentro das unidades de saúde e suas equipes. Observa também que o espaço da 

EP, ora exigia o gerente com as metas, ora exigia a discussão mais qualitativa, de 

discussão da micropolítica e de sua importância na gestão do serviço. 

 Ceccim e Feuerwerkeer (2004) propõem que a transformação das práticas 

profissionais se baseia na reflexão crítica sobre a realidade dos profissionais em 

ação na rede de serviços, buscando também a transformação da organização do 

trabalho, a partir das necessidades dos usuários como indivíduos e coletivos, da 

gestão setorial e do controle social em saúde. 

É a partir disso que Saulo fala com entusiasmo do convite para pensar a 

gestão junto com os gestores centrais, a partir das oficinas de EP. De poder discutir 

os processos macro e micro no seu cotidiano. Ele cita a primeira oficina de EP 

realizada com o consultor externo como um momento de lamúrias, mas depois, o 

foco na gestão, mesmo havendo problemas, foi processualmente sendo priorizado, 

inclusive da forma que ele e Bete se autodefinem: a discussão encaminha-se nas 

oficinas, destacando seus papéis de coordenadores. 

O pesquisador indaga se a partir da oficina (de EP) eles consideram que foi 

possível começar a ter uma melhor metodologia para poder realizar a reflexão do 

trabalho do gestor local.  

Saulo destaca que discutir com a equipe na unidade, com o método utilizado 

na EP, é um fato novo e que possibilita compreender questões que não eram 

possíveis perceber anteriormente. Ele exemplifica casos de usuários da UBS que 
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recorrem diariamente à unidade para controle da pressão arterial, quase sempre 

alterada, e que em momentos anteriores a “única saída possível” para a resolução 

do caso era a consulta médica. Com espaços de discussão nas unidades, 

semelhantes à oficina de EP, outros atores são inseridos para compreender o caso 

do usuário com a pressão alterada. O técnico que fica na sala de medicação e que 

ouve o usuário todos os dias, começa a ser ouvido e trazer os detalhes da vida do 

paciente que, o que antes não ocorria. Para Saulo configura-se um novo modelo de 

gestão da unidade e, mais ainda, de gestão dos casos, com resultados em seus 

projetos terapêuticos singulares bem impactantes. 

Bete expõe que as oficinas mobilizavam os gestores das UBS para que 

saíssem do lugar cômodo das suas salas, da rotina burocrática, de somente saírem 

se ocorresse algo fora do normal, fato muito comumente chamado de ‘apagar 

incêndios”. 

Aqui aparecem os efeitos das oficinas de EP. Nos mostra a forma que a EP 

funcionava como espaço de formação do trabalhador gerente, convocando-os a 

colocarem suas práticas em análise. Lembrando Merhy, que nos evoca a sermos 

todos trabalhadores da saúde: 

 

Somos considerados trabalhadores de saúde, e não de outra coisa 
qualquer, porque somos um conjunto de sabidos singular, que estamos 
neste campo da saúde por sermos sabidos de processos de ações 
tecnológicas que respondem ao mundo das necessidades de saúde. E, 
neste lugar, estamos amarrados a certas modalidades de se fazer isso, de 
certas maneiras de se realizar isso. E, neste território, fazemos parte das 
disputas que o campo contém e que é muita intensa (Merhy, 2004, p.6-7). 

 

Os sujeitos relatam que na gestão presente esses espaços de discussão não 

existem mais:  

 

“– Hoje nós (os coordenadores) nos encontramos muito pouco e, quando nos 

encontramos, ainda são espaços com pautas pré-determinadas [pausa] passadas as 

pautas “tchau”! E isso me dá muita sensação de quem absorveu, quem achou 

bacana o movimento anterior e está conseguindo manter isso no serviço, legal. 

Quem já não era muito afim daquele processo, de ser coordenador, e se via mais 

como gerente, estão sendo gerentes. Está a critério muito da pessoa” (Bete).  

 

Saulo completa:   
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“– É visível! A proposta atual é uma proposta muito mais assistencialista. Que 

não dá muito espaço para a gente fazer outras discussões. A gente não consegue 

discutir o contexto. Que é tão relevante quanto. Hoje a gente não consegue, é como 

a Bete falou. Os espaços onde os gerentes se encontram, é um mural informativo: 

Pauta “um”:  campanha tal, pauta “dois”, pauta “três” (...) Até no começo, quando 

alguém eventualmente levantava a mão e dizia: mas espera aí! E se a gente.... 

Alguém da gestão encaminha: pauta seguinte!!  Entende? É ali para chegar e dar os 

avisos. “Eu preciso discutir uma questão, pede o gerente. Não! Esse não é o 

momento, esse não é o espaço!”  

 

Saulo e Bete desabafam, dizendo que se perdeu a oportunidade de articular a 

rede. As discussões intersetoriais acabaram.  

O modo de fazer gestão, com espaços de EP, da administração anterior, ficou 

no passado. O modelo de EP conseguiu se manter nas unidades em que os CT 

apostam, mas não é fomentada pela atual gestão. Além disso, muitos trabalhadores 

não se envolveram com essa proposta. 

Ressaltam os atravessamentos da gestão central através da demanda das 

redes sociais em relação aos desejos dos usuários e aqueles que não se sentem 

atendidos em suas necessidades pressionam a gestão central através do 

“Facebook” e, esta, por sua vez, cobra fortemente os gestores locais para atender 

essas demandas. 

Ressaltam também que com a mudança de gestão seria ideal haver espaço 

de discussões para acertos dos novos fluxos e processos de trabalho, derivados das 

mudanças que ocorreram. Pode parecer uma análise um tanto ingênua por parte 

deles, ou até otimista, esperando que possa haver o resgate de espaços de 

discussão na gestão atual. 

Acompanhando o debate, o pesquisador questiona se há espaço para as 

pessoas que permaneceram (ou continuaram) na gestão central realizarem uma 

interlocução para que os gerentes possam ter uma escuta melhor.  Mas as falas são 

taxativas quanto a isso: não há essa “ponte”.  

O que nos faz pensar que o instituído exerce forte influência nos gestores 

centrais, mesmo aqueles que, antes, defendiam um modelo diferente. O instituinte 

perde força em espaços de fortes hierarquias.  
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Para Vilmar a gestão central, tem se esforçado em algumas situações, mas 

considera a atenção básica um lugar muito complexo, que, segundo ele, necessita 

de discussões mais acadêmicas. Ressalta que sente muito falta disso na atual 

gestão.  

 

“– As pessoas têm muito boa vontade, elas têm experiência de trabalho, 

querem fazer o melhor, só que não é só isso.  O tom da academia, as discussões 

acadêmicas, o cuidado baseado nas evidências científicas, é necessário numa 

cidade desse tamanho. Não dá para trabalhar (toda gestão) somente baseado na 

experiência profissional. Você tem que trazer a academia para dentro dessa 

discussão.” (Vilmar).   

 

 A gestão anterior aproximou a academia dos processos de discussão, 

através do projeto de Educação Permanente, que consistia no seguinte: 

Havia a EP de Território, que consistia em um processo de educação 

permanente nos territórios de saúde de SBC, divididos em nove. Eram, pelo menos 

nove Orientadores de Aprendizagem-OA, todos doutores, e alguns pós-doutores,  

em áreas como Saúde Coletiva, Gestão em Saúde, entre outras, um para cada 

região da cidade, mais os tutores locais, membros da gestão, que discutiam, 

preparavam, coordenavam e analisavam as questões surgidas nas oficinas de 

território, outro espaço de EP.  

Havia ainda a EP dos Generalistas, que reunia os médicos das equipes de 

Saúde da Família e profissionais de enfermagem da rede, para discussão e 

articulação dos processos de trabalho da secretaria de saúde. E, finalmente, a EP 

dos Coordenadores de Unidades Básicas de Saúde, denominada pela gestão do 

departamento de atenção básica como EP dos Gerentes. 

Os processos de EP eram demandados pelo gabinete da Secretaria de 

Saúde que possuía para essa finalidade uma assessora especializada em EP, 

também doutora e professora universitária. 

Os sujeitos ressaltaram a EP dos Coordenadores como um lugar onde os 

serviços estavam mais próximos uns dos outros e podiam trocar saberes das 

experiências entre os gestores locais.  

 

 Além disso Vilmar destacou que:   
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“– Para mim era um espaço de formação mesmo. A gente tinha discussões ali 

que, muitas vezes na nossa graduação a gente não teve, então era um espaço de 

formação para nós mesmos e, para mim, como coordenador, o que mais ele trouxe 

foi essa questão de fornecer ferramentas de como falar com o trabalhador.” 

 

A Fala espontânea de Vilmar demonstra que os espaços de reflexão e de 

pesquisa, podem ser considerados espaços de formação, que de acordo com 

Monceau (2008) tem a intenção de unir os procedimentos de pesquisa aos de 

formação, podendo criar uma postura de pesquisa no profissional.   

Para Campagnoli (2107) os dispositivos que toma por base os trabalhos 

socioclínicos institucionais propiciam importante possibilidade de fala e de análise da 

prática profissional enfatizando o objeto de estudo. 

  

 

Vilmar, completa:  

 

“– Particularmente, para mim, eu mudei muito meu jeito de falar com as 

pessoas, com essas oficinas. De saber que as pessoas têm um tempo. E isso eu 

realmente fui aprendendo com o tempo. E saber que às vezes a gente quer realizar 

um processo e para esse processo acontecer vão meses [...]” 

 

A fala de Vilmar vai ao encontro do que Monceau propõe sobre a maturação 

das reflexões no processo de análise, através do tempo: O tempo é um analisador 

importante, ele pode evidenciar elementos percebidos e sentidos no cotidiano das 

práticas profissionais, que produzem uma determinada subjetividade” (Monceau, 

2005, p. 197-217) 

 

Ao final do primeiro encontro ficou pactuado que os gerentes deveriam trazer 

para o próximo encontro uma ou duas cenas de seu cotidiano na unidade e a 

relação com a oficina de EP, isto é, relacionar a prática da Educação Permanente na 

relação deles com o Departamento e a E.P. na unidade como sua prática de gestão. 

Alterando o roteiro inicial proposto para este encontro. 
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No segundo encontro, em 08 de dezembro de 2017, realizado na mesma 

unidade de saúde do encontro anterior, estiveram presentes dois, dos três gerentes.  

Mantivemos a música como “recepção” e quebra gelo aliado a um leve bate-

papo, introduzindo algumas questões sobre o cotidiano dos sujeitos durante aquela 

semana. 

O encontro inicia-se com o desabafo de Bete e Saulo de que aquela não fora 

uma boa semana, já tão cheia de cobranças e com algumas demissões. O 

pesquisador escolhe iniciar mostrando os pseudônimos que havia sugerido para 

cada um deles e dá a opção de eles escolherem seus pseudônimos, buscando 

respeitar o anonimato colocado no TCLE. Tal proposta acaba quebrando o clima de 

tensão que iniciou o encontro. Eles se mostram curiosos para saber quais nomes já 

haviam sido sugeridos pelo pesquisador e optam por mantê-los. Temos, então, Bete 

e Saulo neste dia. 

Seguindo o combinado no encontro anterior, Saulo e Bete trouxeram cenas 

de seus cotidianos de trabalho, conforme combinado, para que fosse possível 

relacionar a prática da EP na relação dos sujeitos enquanto coordenadores de 

unidades de saúde com o departamento. Além disso, possibilitaria também conhecer 

a E.P. na unidade como sua prática de gestão. Alterando o roteiro inicial proposto 

para este encontro. 

Foi escolhida a cena do Saulo para ser analisada, por considerarmos que traz 

uma reflexão de toda a equipe da unidade sobre o cotidiano do trabalho em saúde: 

 

Cena do Saulo: 

 

“– Desde a minha chegada como coordenador, venho propondo a 

participação de outros atores que não sejam ligados diretamente a prestação do 

cuidado, se é que posso dizer assim, quando falo isso me refiro diretamente aos 

médicos, enfermeiros e dentistas na construção do processo de trabalho dentro do 

serviço. Constatei nesse período que outros personagens, como por exemplo, os 

recepcionistas, auxiliares de farmácia e até mesmo o corpo de enfermagem 

(técnicos e auxiliares) desenvolviam um papel de coadjuvantes no serviço, o que de 

fato me incomodava muito, por isso começamos a inseri-los nas reuniões técnicas, 

de início não se posicionavam, por vários motivos, porém durante a prática dessa 
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atividade, no decorrer do tempo as mudanças foram ocorrendo e me recordo bem, 

durante um encontro antes de iniciar a reunião, um recepcionista se colocou:   

 

“– Hoje trouxe algumas questões que gostaria de discutir com todos! [pausa] 

Gostaria de compartilhar algumas angústias e propor algumas melhorias, pois lá na 

recepção observamos algumas situações que podem ser evitadas e outras 

otimizadas no sentido da assistência, para isso preciso muito da compreensão dos 

senhores, pois acredito que se afinarmos com todos evitaremos mais transtornos e 

seremos mais efetivos, pois observo que nossas demandas só crescem, vamos 

fazer juntos?” 

Bem, houve por alguns minutos um certo silêncio e também um olhar de 

surpresa por parte de outros profissionais, porém a partir desse momento houve 

uma chuva de ideias e de propostas que de certa forma fortaleceram a participação 

de todos nas reuniões técnicas, pois a equipe começa a amadurecer a ideia e os 

saberes de outros colaboradores podem sim fazer a diferença.” 

 

Saulo relata que desde a chegada como gerente, vem propondo a 

participação de outros atores na construção do processo de trabalho dentro do 

serviço. Saulo relata a constatação (sic) de que os recepcionistas, auxiliares de 

farmácia e até mesmo o corpo de enfermagem (técnicos e auxiliares) desenvolviam 

um papel de coadjuvantes no serviço.  

Algumas técnicas trazidas pela EP que foram observadas a partir desta cena 

foram: “Observatório da recepção”, a “construção coletiva de pautas para as 

reuniões” e o “estabelecimento e restabelecimento a cada encontro, de combinados 

dentro do serviço”. 

Saulo observou, também, que a mudança no corpo de funcionários, 

especialmente dos enfermeiros, foi necessária para a mudança no processo de 

composição das equipes. Novas enfermeiras chegaram e trouxeram consigo mais 

resolutividade e autonomia para as equipes, melhorando então os resultados 

obtidos. Saulo relatou que solicitou a troca de alguns trabalhadores para conseguir 

realizar os processos de trabalho de forma mais horizontal. O gerente ressalta que 

também uma diferença no modo de trabalho dos estatutários e terceirizados, que se 

apresentam de forma mista nas equipes. A resistência maior são os estatutários, 
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pois os celetistas que não entendiam/estavam de acordo com as propostas foram 

remanejados para outras unidades. 

O pesquisador sugere aos sujeitos que analisem os dois espaços: a EP na 

gestão central e os espaços de EP que eles produziam nas suas unidades, no intuito 

de pensar sobre as diferenças existentes entre esses dois lugares, suas dificuldades 

e possibilidades. A resposta que aparece é que, no serviço, a aplicação da EP é 

mais dificultosa. Há que se considerar a bagagem do outro profissional. 

 Campagnoli, et al (2017), escrevem sobre o atravessamento institucional na prática 

de enfermagem e seus reflexos no campo do trabalho em saúde: 

 

Para se ter a reflexividade sobre a própria prática o profissional necessita 
localizar-se no contexto institucional, pois as práticas profissionais são 
atravessadas por diversas instituições que irão compor singularmente 
complexas dimensões institucionais que o envolvem (Campagnoli, et al, 
2017, p.28). 

 

Além disso, há uma diferença na maturidade das equipes: as que estão juntas 

há mais tempo (Saulo, por exemplo, está há mais de dois anos na mesma unidade) 

têm mais facilidade de dar continuidade aos processos. 

Existe uma angústia em dosar a forma certa de ser coordenador: há alguma 

forma de não impor nada a equipe e ser 100% democrático? 

A pesquisa traz um importante fato: havia uma boa relação dos gerentes com 

o moderador das oficinas de EP. Eles sentiam-se mais à vontade com ele do que 

com o departamento, o que trazia mais liberdade para abarcar as angústias dos 

participantes. Eram espaços provocativos para novas reflexões.  

O Segundo encontro encerrou-se sem uma tarefa para o próximo e 

derradeiro.  

No terceiro encontro (15/12/2017) Vilmar justificou que se atrasaria. A falta 

um de coordenador no universo de três gerou uma expectativa a princípio negativa 

por parte do pesquisador, mas o que de início pareceu negativo pode ter se tornado 

uma possibilidade maior de análise, pois foi percebido que a ausência dele no início 

parece ter possibilitado uma maior abertura de fala para os outros dois, com a 

impressão de que alguns conteúdos apareceram com mais contundência por conta 

dessa ausência, em especial críticas mais severas à atual gestão. 

Os sujeitos, a partir do segundo encontro, e neste também, traziam questões, 

quase como pautas para esse espaço. A tentativa de resgatar ou mesmo restituir 
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assuntos do encontro anterior eram deixadas de lado pelos sujeitos que se viam 

com oportunidade de trazer novas falas com críticas àquele espaço de EP, centro da 

pesquisa, e sobre a falta desse espaço na atual gestão. Uma mistura de sentimentos 

contraditórios. Havia nos sujeitos uma grande necessidade de aproveitar o espaço 

de pesquisa como lugar de “desafogo” dos problemas do cotidiano da gestão atual, 

em especial, a falta de um espaço democrático de fala. O pesquisador indagou se 

alguma prática discutida ou proposta a partir do espaço de EP dos Gerentes, tornou-

se uma ferramenta ou projeto nas unidades nas quais faziam a gestão.  

Bete traz o quanto conseguiu aproveitar, tanto das discussões, quanto o que 

era trazido de teoria, de prática, de ideias, e o quanto isso a ajudava e mobilizava a 

pensar coisas sobre a saúde pública, sobre os serviços. Mas ela reconhece o quanto 

é difícil colocar isso na prática. Ela ressaltou:  

 

“– Em alguns encontros eu lembro que tinha muito essa sensação de “Nossa, 

que legal, a gente tá discutindo isso... mas a hora que voltava para a unidade a 

gente olhava para aquele cotidiano e pensava “nossa, mas parece que está tão 

distante”, e também o quanto eu – e acho que isso, inclusive é uma dificuldade 

minha – conseguia levar alguma coisa disso para equipe ou não, ou acabava 

guardando para mim, justamente por pensar nesse distanciamento com a prática.” 

(Bete). 

 

Bete relata que as ideias fervilhavam durante e após as oficinas de EP, mas 

na hora da prática ela sentia um bloqueio.  

Ela traz para o debate uma das ideias que surgiram na EP de que os CT 

pudessem parar por duas horas semanais para analisar informações, dados, fazer 

uma “parada técnica” e olhar e ter um olhar voltado a uma reflexão sobre os 

processos de trabalho na unidade.   

Bete ressalta, também, a dificuldade para realizar a tarefa, que eram 

combinados realizados entre o moderador das oficinas de EP e os coordenadores 

de unidades, com aval e, às vezes, grande expectativa do departamento: 

 

“– Nossa, como foi difícil fazer isso! Eu lembro que tentava junto com a 

referência, mas aí outras coisas iam aparecendo naquele momento que a gente 

estava parado para fazer aquilo [pausa] e, aí era uma sensação de que os 
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trabalhadores iam olhar e falar ‘ - Tá, mas porque você está fazendo isso, falando 

isso? Eu tô aqui para atender e pronto’, uma sensação muito forte disso que eu tinha 

com os trabalhadores [...]” 

 

Bete ressalta que uma das questões que lhe desagradava era o fato de que a 

sugestão imposta como tarefa trazia um certo ar de aprovação para uns gerentes 

que se manifestavam, relatando o sucesso na realização dessas tarefas ao passo 

que outros gerentes, que não conseguiam colocar em prática, sentiam-se em 

segundo plano, ou até mesmo sentiam-se incapazes de fazer a gestão local da 

maneira que a Gestão Central encomendava. Isso, às vezes criava um clima de 

competição por parte de alguns gerentes, segundo Saulo, que relata não ter o perfil 

de entrar em disputas, mas que percebeu esse fato em outros colegas.   

 Apesar das críticas, Saulo considera que o espaço pôde trazer possibilidade 

de reflexão para eles: 

 

“– [...] eu acho isso uma reflexão que o espaço trouxe. E muito fortemente. 

Teve coisas que estavam caminhando, ‘porque eu acho que é assim que acontece, 

porque é sistema público, porque é Unidade Básica, porque a Atenção Básica 

absorve tudo’ e é um discurso que é sempre usado como desculpa, mas aí a gente 

também teve essas discussões […]” 

 

 A análise deles foi de que não havia tempo no cotidiano e, às vezes, não 

havia possibilidade real para construção dessas demandas, por conta das 

características de cada equipe, da resistência dos trabalhadores e dos problemas 

diversos da rotina de uma UBS. 

O gerente se coloca crítico à posição da gestão de justificar os problemas de 

estrutura, de maiores investimentos, na complexidade da ABS, e ao mesmo tempo, 

cobrar competência e execução de 100% das tarefas propostas. 

Mas pondera que algo de positivo era percebido por ele, mesmo tendo aquele 

espaço como um lugar de cobranças.  

Saulo diz:  

 

“– Olha, no começo eu não via como EP. Sinceridade? Não via. Via como um 

espaço de cobrança. De muita cobrança mesmo, mas aí... não que isso também 
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seja negativo, era um espaço que cobrava e você refletia sobre e aí você chorava as 

pitangas porque, ‘pô’, você se sentia um cara incompetente. Mas eu acho que isso 

também não foi só comigo, não foi só com os coordenadores, isso foi para todo 

mundo, isso foi construído no decorrer do tempo. É tanto que teve o momento que 

se falou ‘- peraí, a gente não pode só bater também, será que a gente está dando 

voz?  Será que a gente está dando espaço para os caras respirarem e falarem um 

pouco também de como isso, da percepção de x ou y, do processo?’ Então acho 

que foi uma construção, acho que a impressão que se dá é que durante esse 

percurso todo, nem o próprio departamento acho que tinha clareza de como isso ia 

desenrolar, né? Então eu acho que foi mudando, foi mudando sim e eu vejo que em 

determinado momento ele passou sim a ser um espaço de EP, de reflexão e mesmo 

de troca de saberes e aí, parte de inovar em alguma coisa, de aprimorar alguma 

coisa, de afinar, enfim. Acho que em determinado momento sim, mas de início não 

vejo que foi um espaço de EP.”   

 

Aqui Saulo ressalta que o tempo permitiu a construção do espaço, não “de 

saída”, mas a maturação do espaço de EP deu-se com o passar dos anos. 

Sobre isso Bete diz:  

 

“– Ouvindo o Saulo falar, eu estava pensando aqui o quanto que esse espaço 

mobilizava muito, mas o quanto também, me pensando nesse espaço eu não sentia 

que eu podia colocar o que acontecia, de fato, na unidade, até por aquilo que a 

gente já trouxe, né. Que ouvíamos relatos que sabíamos que na prática não era 

daquele jeito. Nossa, e eu lembro que eu me batia muito, me incomodava muito, 

acho que essa questão do PSF ampliado, por exemplo, na minha visão a gente não 

conseguiu instituir isso nos serviços e acho que não vamos conseguir instituir com 

os profissionais que temos. E o quanto que o ‘dar certo’ – de novo, vou bater muito 

nessa tecla – é você dar a consulta para o paciente quando ele quer, da maneira 

que ele quer, na hora que ele quer e quando a gente tentava fazer as coisas de 

acordo com o documento ali, vinha um sofrimento; acho que eu estou vivendo isso 

hoje, literalmente, acho que é por isso que eu estou trazendo. ‘Mas eu quero 

médico, eu quero geronto, eu quero enfermeiro, eu quero, eu quero tuuudo pra mim’, 

não calma, você não vai ter tudo. E naquele espaço, eu acho que, no espaço de EP, 

a gente não conseguiu, por exemplo, falar de PSF ampliado, pelo menos de quando 
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eu participei, assim [pausa] que o negócio não rolou, não rola, e a gente nunca 

conseguiu parar para falar assim ‘tá, é pra fazer?’.” 

 

Percebe-se a força do instituído: a gestão fazendo-se prevalecer para 

imposição de demandas no espaço de EP dos Gerentes. Mas no espaço da 

pesquisa o instituinte ganha força e a possibilidade da dialética se abre. 

Mas por que somente agora há a possibilidade desse analisador?  

Segundo Monceau (2015):  

 

“O tempo é um analisador importante, ele pode evidenciar elementos 
percebidos e sentidos no cotidiano das práticas profissionais, que produzem 
uma determinada subjetividade” (Monceau, 2015, p. 197-217).  

 

Além da passagem do tempo, com as reflexões após um ano do término da 

gestão anterior, há a possibilidade da presença do terceiro CT nos dois encontros 

anteriores ter intimidado a fala dos dois hoje presentes no início do encontro. 

Com o passar do encontro, Bete mantém a firme posição crítica em relação à 

gestão, às imposições de metas. Sugere que em outros espaços, como a EP do 

Território e em outras conversas com gestores tentava falar, mas também não era 

possível quebrar o instituído. Como se desse um recado ao pesquisador, com quem 

teve bastante proximidade na gestão: “Você também não me ouvia”. 

Saulo e Bete sugerem que alguns outros colegas não cumpriam o que diziam 

que cumpriam. 

Eles propõem que o espaço de EP, naquela configuração, deveria ser aberto 

à demanda dos CT e não com as questões previamente colocadas pela gestão ou 

pelo moderador. 

Com a imposição, com a força do instituído, não havia espaço para a 

discordar frontalmente da gestão e de alguns colegas, segundo Saulo e Bete. 

Vilmar chega após 50 minutos do encontro iniciado. 

O pesquisador resgata um fato ocorrido numa das reuniões de EP quando 

uma CT foi bastante dura em relação à cobrança do condutor da EP.  Ela escreveu 

uma poesia que fazia uma dura crítica às cobranças da gestão. Ela arrumou um jeito 

de “gritar” um descontentamento. 

Trazer essa lembrança também foi uma maneira de mostrar que uma das CT, 

que inclusive não era alinhada politicamente à gestão, pode manifestar-se contra o 
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que os sujeitos aqui chamam de pressão por alcance de metas, de efetividade etc. 

Deve admitir também que, ao trazer esse fato, o pesquisador mostra-se 

sobreimplicado, porque pode parecer como estivesse dando uma resposta da 

gestão mostrando que quando algum CT quis discordar foi possível fazê-lo. 

Em relação a esse ponto Vilmar traz que o espaço de EP embora fosse um 

espaço reflexivo e um espaço importante, tinha alguns momentos que os gerentes 

desejavam discutir coisas mais objetivas, falar um pouco mais da realidade de seu 

trabalho na UBS, das realidades de mudanças de processo de trabalho. Mas eram 

pautados de outra forma pelo moderador. 

Vilmar ressalta que o aproveitamento do espaço de EP dava-se mais pela 

questão individual de cada gestor local. Ele considera que muitas pessoas não 

falavam, não porque não podiam, ou tinham receio, mas preferiam fazer no âmbito 

individual e não no coletivo, para evitar se expor. O pesquisador indagou o que 

poderia ser feito diferente, o que não serviu ali naquele modelo de oficina e Vilmar 

afirma que, 

 

“– Em algumas oficinas trabalhou-se com temas repetitivos. A reflexão é 

importante, só que muitas vezes não se conseguiu esgotar a discussão, ou vinham 

pautas já esgotadas e muito parecidas com anteriores, mas tivemos mais questões 

positivas do que negativas.”  

 

Julia indaga de onde surgiam as pautas nas oficinas. 

Vilmar resgata que no final das reuniões era pactuado entre os presentes e 

que o relatório da reunião era enviado por e-mail para leitura. Saulo lembrou que o 

tema muitas vezes surgia de discussões da oficina, de forma natural, já ficando 

indicado como próxima pauta. 

Surgiu uma análise de que, mesmo havendo temas repetitivos, alguns CT não 

reclamavam porque poderia haver um choque em relação a posição de outros 

colegas. Vilmar destacou que eram presenciados alguns destaques em falas, mas 

que não refletiam a realidade das unidades. Segundo ele, alguns colegas faziam 

uma propaganda de algo que não ocorria de verdade nas UBS, porque, como gestor 

local, sabia que não era possível os processos serem tão bons como, às vezes, 

eram colocados. Resultado disso, segundo ele, é que muitos gestores locais, em 
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dificuldades com seus processos de trabalho, não se manifestavam no coletivo por 

medo de comparação negativa. 

Vilmar diz:  

 

“– É muito difícil. Eu acho que essa é a principal questão, você falar assim: 

‘Olha, na minha unidade não dá certo, isso não funciona’ Eu acho que é uma 

questão muito difícil e às vezes você se preserva para discutir isso num espaço mais 

individual.” 

 

O pesquisador pergunta se há maneiras de melhorar esses espaços, na 

prática e Vilmar considera que partir do pressuposto que existir um problema é bom 

e que, a partir dos problemas é possível propor soluções, está convicto de que isso 

facilitaria bastante, porque considera ser viável expor os problemas sem tantos 

julgamentos. Toda verdade tem problema! A percepção de que, a exposição de 

problemas é acompanhada de julgamentos, inibia demais os gerentes no espaço de 

EP. 

Vilmar relata ter percebido muitas comparações, mesmo que de forma 

subjetiva ou implícita entre os coordenadores nas oficinas. 

Bete relata que a comparação nem sempre era implícita, como por exemplo a 

declaração do amadorismo dos CT e dar o exemplo de um coordenador que dava 

certo. Ela reclama literalmente:  

 

“– [...] não foi nada implícito. Foi um esfregão na cara de ‘olha, como dá certo’ 

(ser “gerente” exemplar)!!” 

 

Saulo considera que, agindo desta forma, o coordenador da oficina 

distanciava os CT do espaço de EP. Se é um espaço para discutir problema, as 

críticas são fortes e um único CT é o exemplo do que deve ser feito. 

Os sujeitos expressaram um grande incômodo o fato de haver comparação 

entre os CT, por parte da gestão central (as chefias do departamento). Havia o CT 

bom, que cumpria as tarefas, e os que não alcançavam as “metas”, ou não 

conseguiam implantar os processos de trabalho sugeridos para o grupo, às vezes, 

proveniente de uma experiência de outra unidade. Assim, quando não atingiam os 

objetivos, sentiam-se colocados a um segundo plano, o dos “gerentes amadores”, 
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denominação utilizada pelo moderador em uma ocasião, referindo-se àqueles que 

trabalhavam para apagar incêndios e não conseguiam planejar, ter um “mapa 

mental” dos processos de trabalho da unidade e colocá-lo em prática. 

Vilmar destaca que o moderador das oficinas tinha um arcabouço teórico 

muito grande, muito conhecimento teórico, citando sempre muitos autores.  

Vilmar considera que o moderador das oficinas provocava bem o diálogo e 

abria espaço para discussão, mesmo tendo “um tom ativo e provocador”, segundo 

Vilmar. Ele complementa dizendo que: 

“– Devia ser muito difícil conduzir esse grupo porque havia muitas emoções 

que surgiam no espaço de EP”. Havia uma questão afetiva entre muitos também, 

por já conhecê-los anteriormente, havia implicação por parte do moderador também. 

Vilmar opina: “Acho que para ele era um desafio estar ali também, acho que era uma 

grande questão também.” 

Saulo destaca como aspecto positivo a experiência do moderador como 

trabalhador sanitarista e como professor. O fato de o moderador da oficina colocar-

se como um igual, segundo Saulo, estimulava a discussão e abria a possibilidade de 

diálogo com os coordenadores.  

A metodologia na EP dos Coordenadores, segundo os sujeitos, poderia ser 

diferente, promovendo espaços mais propiciador de falas para eles. 

Mas, ao mesmo tempo, eles resgataram um pouco da história da chegada do 

moderador na Atenção Básica. As oficinas foram se reconfigurando conforme o 

tempo foi passando. No início era somente o moderador e os gestores locais, depois 

é que a gestão do departamento foi agregada ao processo. Após isso, a reunião 

passou de plenária com todos os gerentes e os gestores centrais para três grupos 

de gerentes por aproximação dos territórios com a gestão central do departamento. 

O que mostra que modificações foram sendo experimentadas para se chegar 

a um modelo com produção mais qualificada. 

Perguntou-se o que poderia ser dito sobre o período das oficinas na opinião 

dos coordenadores: 

Saulo afirma que o espaço foi valioso sim, acredita que teve muito valor:  

 

“– Não tenho dúvidas que valeu, tanto para o bem quanto para o mal, valeu. E 

que nesse mesmo período ela oscilou. Oscilou em tocar em pontos riquíssimos, 

fortíssimos e em outras que não, que ‘ah, hoje está chato, monótono, tá repetitivo’. 
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Mas lógico, na balança é positivo. Muita coisa serviu, muita coisa mesmo. Mas aí, é 

que agora não tem jeito, a gente quer comparar, dizer assim: ‘olha, agora a gente já 

tem uma noção de como era assim, a gente espera muito mais para a próxima’, mas 

de uma forma geral, positivo.” 

 

Outro sujeito, Vilmar, prossegue: 

 

“– Faço das palavras do Saulo as minhas, para mim foi superpositivo, você ter 

um espaço, um espaço potente e positivo, mas é um espaço também que a gente 

tem críticas a fazer, claro, nem tudo é perfeito. Mas eu trago até hoje ferramentas 

que eu adquiri naquele espaço, isso eu não posso negar. É um espaço que foi um 

espaço de reflexão e de ampliação do conhecimento. Obviamente, tem momentos 

que o espaço não é interessante, dificilmente você vai fazer uma EP em que todos 

os espaços, todos os encontros vão ser interessantes. Mas valeu. A gente não pode 

falar que não agora, atingiu muito bem alguns pontos objetivos, outros atingiu 

parcialmente e outros que simplesmente não atingiu, como a gente trouxe na 

questão da dispersão, que era um dos objetivos ‘ah, quero saber como é que foi o 

bate-papo’, não existia ‘bate-papo!’ Vilmar considera que em alguns pontos atingiu 

plenamente os objetivos e em alguns pontos não, que ficou muito longe, mas, 

segundo ele também, o saldo é positivo.”  

 

A Bete Finaliza: 

 

“– Eu também avalio como um espaço positivo, que de novo, como eu já 

trouxe, de muita efervescência para mim, enquanto profissional, criou marcas – isso 

que o Vilmar fala: a gente vem carregando coisas que ele falou, coisas que nós 

vivenciamos ali no grupo, falar ‘ah, tem coisas que eu quero, que eu achei bacana, e 

tem coisas que eu falei - Nossa, espero nunca [pausa], né’, então são possibilidades 

de exemplos do por onde ir, por onde não ir, por onde eu espero não ir, né. Acho 

que a gente foi trazendo várias coisas aqui de possibilidades de mudança, de coisas 

que a gente podia sim ter conversado, de possibilidades de discussão que, 

infelizmente, eu não sei se por maturidade, se não foi confiança no espaço, mas não 

aconteceu.”  
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Bete relata que durante as reflexões dos encontros da pesquisa, ela 

considerou que havia a possibilidade de que a expectativa dos CT não seria receber 

um apoio direto após as revelações dos problemas no espaço de EP. 

Bete considera que a gestão deveria ter se aproximado mais, trazido mais 

para perto os coordenadores e proposto soluções apoios, uma espécie de feed back 

positivo, que segunda ela não ocorreu. 

 O pesquisador agradeceu os sujeitos, expondo que considerou uma 

excelente oportunidade para todos realizarem reflexões em seu cotidiano atual, a 

partir das análises daquele espaço que já não existe mais.  

Bete agradece, salientando estar participando pela primeira vez de uma 

pesquisa como sujeito. Ressalta que este foi, novamente, um movimento de EP, 

pois pôde parar para pensar e verificou que não houve somente aspectos negativos, 

mas outros resgatados daquele espaço e discutidos na pesquisa que foram muito 

positivos.  

Saulo agradeceu considerando que foi um espaço de reflexão, e de 

possibilidade de verificar o amadurecimento dos gestores, de ampliação do olhar 

sobre algumas coisas, de refinamento das críticas, e de aceitação de alguns 

processos entendendo melhor as diferenças. Considerou um espaço muito rico de 

conversa.  

Vilmar agradeceu o convite, caracterizando como uma discussão acadêmica, 

que possibilitou reflexões, com ressignificações importantes. Relatou que havia dito 

aos colegas de trabalho que iria participar de “– uma coleta de dados, mas 

encontrou um importante espaço de discussão”. 

O que também pode ser analisado, a partir do resgate das oficinas, é que um 

dos sujeitos, Coordenador Técnico, tem grande dificuldade de se colocar em análise, 

de receber críticas ou indicações de outros caminhos a seguir. Talvez, pela pouca 

experiência em gestão, não tenha experimentado anteriormente a oportunidade de 

ser analisado num grupo, com todos os colegas, sendo colocados em análise, 

conjuntamente. Esse(a) Coordenador/a Técnico relatou que experiências trazidas 

por outros CT de unidade, apresentando novos processos de trabalho, oriundos das 

discussões das oficinas de EP dos Coordenadores, não teriam ocorrido da forma 

que eram levados àquele espaço (como se fossem mais propaganda do que, de 

fato, processos reais de trabalho). O sujeito que ressaltou isso afirmou que “sabia 

que não era possível ocorrer daquela forma tão perfeita”. O resultado de uma 
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determinada CT ter sido muito elogiada pelo moderador como a “gerente modelo” 

também foi mal aceita por um dos sujeitos em especial. 

A análise dessa situação nos mostra um movimento de resistência por parte 

do Coordenador Técnico, talvez com dificuldade de aceitar ser comparado a outro 

colega ou até mesmo ter seu trabalho colocado em discussão, parte do processo 

instituinte, na ocorrência de certa forma de resistência, destacada por Dobies & 

L’Abbate (2016): 

 

A partir de uma investigação na literatura científica em diversas áreas do 
conhecimento, Monceau (1997) afirma ter sido conduzido a uma definição 
da resistência como força social em oposição a outra chamada poder, 
sendo que o equilíbrio entre elas tende a favorecer o segundo. Identifica 
que os usos e significados da palavra resistência têm dois polos, 
independentemente da disciplina, sendo que o primeiro faz referência à luta 
contra a opressão e tem caráter revolucionário, ao passo que o segundo é 
mais conservador e tende à preservação do que já existe (Dobies & 
L’Abbate, 2016, p.7). 
 

O espaço de EP dos Coordenadores foi uma abertura para o surgimento 

desses conflitos, pois nele se encontraram atores que representam diversas forças 

políticas, partidárias, sociais, de classe, de categoria profissional, de hierarquia, 

entre outras. A medição de forças, as disputas entre as instituições ali representadas 

e os diversos interesses coletivos e individuais foram trazidos intensamente nos 

encontros, segundo os relatos dos Coordenadores Técnicos, sujeitos desta 

pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar o espaço denominado EP dos Coordenadores das UBS de SBC 

mostrou-se uma interessante oportunidade para análise daquele processo como 

ferramenta de gestão, produção de reflexões, conhecimentos, mudanças, 

resistências e análise das instituições que se fazem presentes na micropolítica da 

gestão da ABS, em especial na relação da gestão central com a gestão local. 

Buscando responder nossos objetivos, podemos dizer que foi possível 

identificar, ao menos dois analisadores:  

A recomendação/ Veto da interlocutora 

Houve a recomendação ou veto da gestão de SBC para não participação de 

alguns gerentes demitidos por eles. 

Se a interlocutora da gestão atual da Secretaria de Saúde de SBC foi apenas 

um meio para essa impossibilidade de participação ou se ela tomou a decisão não 

foi possível descobrir. A sobreimplicação da interlocutora e do pesquisador com a 

gestão anterior (os dois), impossibilitando uma análise da situação que estava sendo 

colocada para a pesquisa, rememorando relações de poder anteriores vivenciadas 

por ambos, contribuindo para a diminuição do número de sujeitos participantes na 

pesquisa. Diminuição está, não apenas numérica, mas também qualitativa.  

Denominação “Gerente” foi o segundo analisador, que provocou a 

contestação dos Coordenadores Técnicos, que participaram dos encontros, e 

revelou-se como o momento instituinte em relação ao instituído que era a 

denominação de Gerente. Foi realmente um “grito” contra a instituição, mas não no 

momento do processo de EP, onde participavam diretamente com o então grupo 

gestor da SMS. Entendemos que o fato de que o pesquisador era membro da gestão 

central à época dos encontros de EP dos Coordenadores serviu de disparador para 

o posicionamento mais crítico dos sujeitos em relação àquele espaço de EP. Talvez 

fosse melhor que essa crítica tivesse sido realizada no momento dos encontros de 

EP dos Coordenadores Técnicos entre 2014 e 2016. Se isso ocorresse naquele 

tempo, talvez, poderia haver maiores possibilidades de diálogo entre a gestão 

central e gestão das UBS, campo de muitos conflitos relatados na pesquisa. 

Apesar dos analisadores produzirem análises que nos fazem refletir sobre 

nossas implicações com o serviço e com a gestão, a partir do aceite da interferência-
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veto da gestão que assumiu em 2017, tivemos um número reduzido de sujeitos 

participantes da pesquisa. No que se refere ao incômodo dos coordenadores 

participantes, com a denominação de gerentes, foi possível também mapear muitas 

pistas que podem levar a uma análise futura e mais aprofundada sobre estes 

processos de EP na gestão da saúde pública. 

Algumas destas pistas: 

• Os sujeitos trouxeram experiências positivas decorrentes das reflexões do 

espaço de EP do qual participaram e foi o objeto desta pesquisa. Os relatos (dos 

sujeitos) de que foi possível reproduzir, em alguns serviços, espaços semelhantes 

com impacto nas discussões dos projetos terapêuticos de usuários é um fato 

bastante positivo, mostrando que foi possível propiciar estratégias de reorganização 

dos serviços e suas práticas. 

• As críticas, os incômodos, também são frutos da participação na EP. A 

partir daquele lugar foi possível haver o surgimento de provocações, de exemplos de 

gestores (positivos ou não), de possibilidades de ações. 

• Possibilidade de desvelamento de coisas que podem ser denominadas 

problemas. Não é lugar mágico e nem de milagres para a gestores e trabalhadores. 

É lugar de conversa, de revelações que surgem através de declarações ou dos 

silêncios, dos gestos, “das caras e bocas”.  

• Se uns (da gestão central ou da gestão local) aproveitaram mais do que 

outros, é sinal também de que ali, se encontram as diferenças. E é rico o encontro 

das diferenças, da possibilidade dialética, da tentativa de acertar. 

• Os sujeitos viram nos encontros da pesquisa um lugar de abertura para 

suas falas, sufocadas nos últimos 12 meses, os primeiros da nova gestão municipal. 

Além disso, a pesquisa foi considerada por eles como um espaço de manifestação 

de pensamentos e sentimentos, os quais não conseguiram, na sua totalidade, 

explicitar nas oficinas de EP dos Coordenadores. 

• Aquele espaço de EP provocou de encantamento a insatisfação, de 

produção de modelos de processos de trabalho à efervescência da micropolítica no 

grupo de coordenadores, demonstrada pela discussão dos “exemplos” de gestores e 

pela declaração dos coordenadores “amadores”, não aceita pela maior parte do 

grupo de CT. 
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• Foi possível perceber uma potência do espaço, como a cena trazida por 

um dos coordenadores que relata o início da participação do recepcionista da 

unidade no espaço de EP da UBS, contribuindo para as questões do cuidado. Com 

o passar do tempo e a contribuição de mais trabalhadores foi ficando maior no 

espaço de reflexão da unidade de Saulo, entendendo que a EP ajudou a quebrar 

barreiras e propiciar a participação de outros funcionários nas reuniões, 

possibilitando o surgimento de novos protagonistas do processo de cuidado, dando 

então espaço para novas propostas.  

• O espaço de EP dos Coordenadores trouxe discussões acadêmicas para o 

cotidiano do trabalho, por meio do moderador do grupo que era pesquisador, 

professor universitário e um estudioso do SUS como sistema de saúde pública. 

• Foi possível ouvir os gerentes que se colocaram bem críticos em relação 

ao espaço de EP, sentindo-se consideravelmente à vontade nos encontros de 

pesquisa. 

•  Os espaços de EP, mesmo que não sejam perfeitos, são fundamentais 

para propor reflexões do cotidiano do trabalho (apesar de todas as críticas, a falta do 

espaço semelhante na gestão atual é sentida de forma contundente pelos 

coordenadores). 

• Alguns aspectos não percebidos, por parte do pesquisador enquanto 

gestor, foram revelados na pesquisa (a angústia de coordenadores que não falavam 

por medo de comparação, por exemplo). 

• Importância de que o moderador do espaço de EP e a gestão, se abram 

para feed-back. Nesse aspecto, como gestor, como profissional de determinada 

formação, como adepto de uma ideologia político-partidária, como pessoa que se 

posiciona no mundo a partir de uma filosofia de vida, fazer a análise das implicações 

é primordial para o pesquisador não permanecer no campo do “achismo”, do 

superficial, ou do olhar parcial de um só campo de análise. 

• As implicações do pesquisador estavam presentes a todo instante, com 

certa dificuldade em separar os papéis de pesquisador e de membro de uma equipe 

de gestão cujo envolvimento era demasiadamente intenso. 

• O momento instituinte aparece a cada encontro com críticas ao espaço de 

EP e a postura da gestão central nele. Bete questiona a análise de seu lugar de 

coordenadora. 
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• Uma das percepções por parte dos CT é a de que a Gestão Central 

“perdeu a mão” do processo de EP e passou a utilizar o espaço como reunião 

demandadora de tarefas a serem cumpridas pelos gerentes: tarefa do ACS, tarefa 

das duas horas de gestão na unidade, tarefa da parceira com médico, tarefa da 

parceira com enfermeira. Bete ressaltou que: “Quando vinham essas questões que 

colocavam o trabalho do coordenador, acho que a horizontalidade não permeava 

ali”. Após esta colocação de Bete, Julia traz algumas questões para reflexão com o 

grupo perguntando se existia um medo à represália, ou de serem punidos de alguma 

forma. Nesse aspecto os coordenadores consideram que não ocorreria represália ou 

punição, mas ocorreria uma” chamada de atenção”, uma cobrança por parte do 

departamento, sem levar em consideração as diferenças dos territórios, das equipes 

de cada UBS. 

• É possível analisar também que as respostas para Julia (participante 

convidada) são mais diretas e muito críticas, diferente das repostas para o 

pesquisador (que era membro da gestão anterior e que foi chefe dos gerentes), 

apesar das poucas intervenções dela nos encontros. 

• Com o passar dos encontros, pôde ser percebido que o momento vivido 

pelos CT, na época dos encontros da pesquisa, na gestão de 2017-2020, era de 

certa operacionalização de ações determinadas sem discussões com a gestão. Que 

o diálogo não era muito bem aceito pelos novos gestores. 

• Nas reflexões dos CT que participaram dos encontros, em sua maioria, 

houve a queixa de “falta de espaço para opinar, para criticar, ou até mesmo para 

sugerir novas maneiras de agir, a partir das diretrizes passadas pelos novos 

gestores.” Isso é reforçado pela postura da atual gestão, através da interlocutora no 

contato com o pesquisador, que propõe o veto de coordenadores críticos, demitidos 

próximos à realização da pesquisa. A gestão torna-se sobreimplicada, pois não se 

permite a uma análise mais ampla, justamente de (ex) coordenadores mais críticos. 

• Nas reflexões dos encontros pode-se observar também que um dos CT 

participantes mostrava-se menos incomodado com algumas posturas da atual 

administração. Acentuava-se em sua fala uma postura diferente em relação aos 

seus colegas, que eram mais críticos. 

 Por fim, as pistas acima elencadas podem levar a algumas conclusões, tais 

como: 
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• Não foi possível para a gestão do DGABC perceber que havia a 

necessidade de construir outras formas de diálogo com os coordenadores, para que 

se ampliasse os espaços de fala. Em quase todos os encontros da EP dos 

Coordenadores a questão da micropolítica era citada. Mas as falas que surgem na 

pesquisa é de que nem a gestão, nem os coordenadores conseguiram dar conta de 

se interrogar, de se incomodar mais sobre o cotidiano do trabalho. 

• Ao mesmo tempo fica evidente uma grande resistência por parte dos 

coordenadores em terem seu trabalho analisado. Mesmo com seus relatos de que o 

espaço teve muitos momentos positivos, há uma impressão de que as críticas a seu 

modo de realizar a gestão são todas equivocadas e exageradas, ou sem levar em 

consideração outras questões como o contexto local, por exemplo.  

• Para aqueles que utilizam o espaço de EP é imprescindível deixar o lugar 

hierárquico em outro plano, mesmo que seja difícil para os gestores, por exemplo. E 

para aqueles que são subordinados, enfrentar o espaço de forma corajosa e colocar-

se com suas dificuldades, erros e acertos poderá ajudar a encontrar novos 

patamares de gestão em seus locais de trabalho, em especial a gestão local da 

Atenção Básica. 

• Fazer EP é colocar-se em reflexão constante, inclusive dos papéis 

exercidos no próprio espaço de EP. Além disso, é poder levar para seu cotidiano, 

novas e melhores ferramentas para a execução do que é pensado em termos de 

diretrizes e planejamento. 



73 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Almeida, ES, Castro, CGJ, Lisboa, CA. Distritos Sanitários: concepção e 

organização. São Paulo: FSP/USP; 1998. p. 21. 

 

Altoé, S. Analista Institucional em tempo integral. São Paulo: Hucitec; 2004. 

 

Barros, RDB. Grupo: a afirmação de um simulacro. Tese [Doutorado em Psicologia 

Clínica]. PUC/São Paulo; 1994. 

  

Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. 20 set 

1990; Seção 1:018055. 

 

Campagnoli, M. et al. Análise institucional das práticas de enfermagem em uma 

unidade básica de saúde. Diversitates International Journal. 2017,9(2):25-43. 

 

Campos, GWS. Efeito Paidéia e o campo da saúde: reflexões sobre a relação entre 

o sujeito e o mundo da vida. Trab., educ., saúde. 2006;4(1):19-32. Disponível em: 

<www.scielo.br>. Acesso em: 02/06/2018. 

 

Cecílio, LCO. Modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo, uma 

possibilidade a ser explorada. Caderno de Saúde Pública. 1997;13(3):469-478. 

Disponivel em: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/32850/1/ S0102-

311X1997000300 022.pdf >. Acesso em: 02/02/2018 

 

Cecílio, LCO; A morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói: elementos para se pensar as 

múltiplas dimensões da gestão do cuidado. Interface – Comunic., Saúde, Educ. 

2009;13(1):545-55. Disponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial 

&pid=1414-3283&lng=en&nrm=iso/>. Acesso em: 29/10/2017 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAMPOS,+GASTAO+WAGNER+DE+SOUSA
http://repositorio/


74 
 

Cecílio, LCO. Apontamentos teórico-conceituais sobre processos avaliativos 

considerando as múltiplas dimensões da gestão do cuidado em saúde. Interface. 

2011;15(37):589-599. Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 02/02/2018 

 

Cecílio, LCO et al. A Atenção Primária à Saúde e a construção das redes temáticas 

de saúde: qual pode ser o seu papel?. Ciência e Saúde Coletiva. 2012;17(11):2893-

2902. Disponivel em: <www.scielo.br>. Acesso em: 05/02/2018 

 

Cecílio, LCO, Chioro, dos Reis AA. Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais 

da atenção básica à saúde. Cadernos de Saúde Pública - Espaço Temático: Política 

Nacional de Atenção Básica. 2018;34(8). Disponivel em:     <http://www.scielo.br/pdf 

/csp/v34n8/1678-4464-csp-34-08-e00056917.pdf>. Acesso em: 04/05/2018. 

 

Ceccim, RB; Feuerwerker, LCM, O Quadrilátero da Formação para a área da Saúde: 

Ensino, Atenção, Gestão e Controle Social. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva. 

2004;14(1):41- 65. 

 

Ceccim, RB. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 

Interface – Comunic., Saúde, Educ. 2005;9(16):161-77. 

 

Chioro, dos Reis AA., et. al. Tudo a temer: financiamento, relação público e privado 

e o futuro do SUS. Saúde Debate. 2016;40(especial):122-135. 

 

Chioro, dos Reis AA., et al. Reflexões para a construção de uma regionalização viva. 

Ciência e Saúde Coletiva. 2017;22(4):1045-1054. Disponivel em: <http://dx.doi.org/ 

10.1590/1413-81232017224.26552016>. Acesso em: 20/09/2018 

 

Chioro, dos Reis AA, Bertussi, DC, Fuentes, ICP. A gestão do cuidado na rede de 

saúde em São Bernardo do Campo: enfrentando desafios e tecendo novos arranjos. 

In: Souza, MF, Franco, MS, Mendonça, AVM. Saúde da Família nos municípios 

brasileiros - os reflexos dos 20 anos no espelho do futuro. Campinas-SP: Saberes; 

2014, p. 206-242. 

 

http://www.scielo.br/pdf%20/csp/v34n8/1678-4464-csp-34-08-e00056917.pdf
http://www.scielo.br/pdf%20/csp/v34n8/1678-4464-csp-34-08-e00056917.pdf
http://dx.doi.org/%2010.1590/1413-81232017224.26552016
http://dx.doi.org/%2010.1590/1413-81232017224.26552016


75 
 

Dobies, DV, L’abbate, S. A resistência como analisador da saúde mental em 

Campinas (SP): contribuições da Análise Institucional. Saúde Debate. 

2016;40(110):120-133. Disponível em: <10.1590/0103-1104201611009>. Acesso 

em: 30/07/2018 

 

Feuerwerker, LCM. Modelos tecnoassistenciais, gestão e organização do trabalho 

em saúde: nada é diferente no processo de luta para a consolidação do 

SUS. Interface – Comunic., Saúde, Educ. 2005;9(18):489-506. 

 

L’abbate, S.; Mourão, L.C.; Pezzato, L.M. (Orgs.). Análise Institucional e Saúde 

Coletiva, São Paulo, Hucitec, 2013, p.31-88. 

 

L’abbate, S. A análise institucional e a saúde coletiva. Ciência e Saúde Coletiva. 

2003;8(1):265-274. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script= 

sci_arttext&pid=S1413-81232003000100019>. Acesso em: 05/12/2018 

 

Melo, FB. Análise de Implicação Profissional: um Dispositivo Disparador de 

Processos de Educação Permanente em Saúde. Tese [Doutorado em Enfermagem 

em Saúde Pública] - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP; 2017. 

 

Merhy, EE. O desafio que a educação permanente tem em si: a pedagogia da 

implicação. Interface. 2005;9(1). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. 

php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832005000100015>. Acesso em: 12/09/2017 

 

Merhy, EE. O ATO DE CUIDAR: a alma dos serviços de saúde?. In: VER–SUS 

Brasil: cadernos de textos. Brasília: Ministério da Saúde; 2004/10, p. 108-137. 

 

Ministério da Saúde (BR). Portaria n°198 GM, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema 

Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor 

e dá outras providências. Diário Oficial da União, 14 fev 2004. 

 

Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 648 GM, de 28 de março de 2006. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=%20sci_arttext&pid=S1413-81232003000100019
http://www.scielo.br/scielo.php?script=%20sci_arttext&pid=S1413-81232003000100019
http://www/


76 
 

para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o 

Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da União, 29 mar 

2006. 

 

Ministério da Saúde (BR). LEGISLAÇÃO Política Nacional de Atenção Primaria. 

Diário Oficial da União 2012. 

 

Monceau, G.  Técnicas socioclínicas para a análise institucional das práticas sociais. 

Rev. Psicologia. 2015;21(01):197-217. Disponível em:  <http://pepsic.bvsalud.org/pdf 

/per/v21n1/v21n1a13.pdf>. Acesso em: 17/04/2018 

 

Monceau, G.  A socioclínica institucional para pesquisas em educação e em saúde. 

In: L’abbate, S., Mourão, L. C., Pezzato, L. M. (Org.). Análise Institucional e Saúde 

Coletiva, São Paulo, Hucitec; 2013, pp.91-103. 

 

Monceau, G. Implicação, Sobreimplicação e Implicação Profissional. Fractal: Revista 

de Psicologia. 2008;20(1):19-26. Disponível em: <http://periodicos.uff.br/fractal 

/article/view/4671/4308>. Acesso em: 05/11/2017 

 

Monceau, G; Transformar as práticas para conhecê-las: pesquisa-ação e 

profissionalização docente. Educação e Pesquisa. 2005;31(3):467-482.  

 

Organização Pan-Americana De Saúde (OPAS), A Atenção à Saúde Coordenada 

pela APS: Construindo as Redes de Atenção no SUS: contribuição para o debate. 

Brasilia, 2011. Disponível em: <http://www.telessaude.mt.gov.br 

/Arquivo/Download/2056>. Acesso em: 11/10/2017 

 

Paim, J.S. Desafios para a Saúde Coletiva no Século XXI. Revista de Saúde 

Pública. 2006;40(N esp):73-78. 

 

Paim, J.S. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica. 

Cadernos de Saúde Pública. 2008;25(5). Disponível em: <http://books.scielo.org>. 

Acesso em: 10/08/2017 

 

http://perio/
http://www.telessaude.mt.gov.br/


77 
 

Paulon, S.M.A. Análise de implicação como ferramenta na pesquisa-intervenção. 

Psicologia & Sociedade, 2005;17(3):18-25. Disponivel em: <http://www.scielo.br/ 

scielo.php?pid=S0102-71822005000300003&script=sci_abstra ct&tlng=pt>. Acesso 

em: 14/09/2017 

 

Pezzato LM, L’abbate, S. Uma pesquisa-ação-intervenção em saúde bucal coletiva: 

contribuindo para a produção de novas análises. Saúde e Soc. 2012;21(2):386-398. 

Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/84174 

/1/S0104-12902012000200012.pdf>. Acesso em: 06/04/2017 

 

Pezzato, LM.; Prado, GVT.; Pesquisa-Ação e Pesquisa-Intervenção: aproximações, 

distanciamentos, conjugações. – In: L’abbate, S., Mourão, L. C., Pezzato, L. M. 

(Org.). Análise Institucional e Saúde Coletiva, São Paulo: Hucitec, 2013, pp. 149-

179.  

 

Rossi, A.; Passos, E. Análise Institucional: Revisão Conceitual e Nuances da 

Pesquisa-intervenção no Brasil. Revista EPOS. 2014:5(1):156-181. 

 

Silva, A.L.A. Produção de Subjetividade e Gestão em Saúde: cartografias da 

gerência. Tese [Doutorado] - Universidade Estadual de Campinas; 2004. 

 

Starfield, B. Atenção Primária - Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. UNESCO, Ministério da Saúde; 2002. 

 

 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/84174%20/1/S0104-12902012000200012.pdf
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/84174%20/1/S0104-12902012000200012.pdf


78 
 

APÊNDICE A – PRODUTO 

 

 

“CARTA AOS COLEGAS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 2009 A 2016” 

 

 

Em 2014, um casal de aposentados na Alemanha, acabou virando notícia por 

encontrar uma mensagem em garrafa considerada a mais antiga do mundo, pois ela 

já estava há 108 anos à deriva. Segundo relatos do casal à imprensa, eles 

caminhavam pela ilha de Amrum (norte da Alemanha, quase divisa com a 

Dinamarca) quando encontraram o objeto flutuando no mar, bem próximo à areia. 

Algumas mensagens não têm pressa. Podem esperar um século, mas outras 

precisam ser levadas com celeridade ao público de interesse. 

Após alternar algumas tempestades com mares revoltos e calmarias, eis que 

lhes ofereço essa garrafa que carrega uma carta de interesse para a gestão pública 

de saúde. 

 

                                            Santos, 27 de fevereiro de 2019. 

 

Caros colegas da administração do Município de São Bernardo do Campo 

entre os anos de 2009 e 2016, em especial os companheiros da Secretaria de 

Saúde e aqueles que apoiaram aquela gestão, ou trabalharam nela, direta ou 

indiretamente. 

Em especial, aos caros colegas da Atenção Básica, gestores centrais, 

gestores das unidades básicas de saúde, ao moderador da Educação Permanente 

(EP) dos Coordenadores da Atenção Básica (AB) e aos gestores do Gabinete da 

Secretaria de Saúde. 

A oportunidade de realizar uma pesquisa num espaço de Educação 

Permanente frequentado por gestores de departamento e gestores de unidades 

básicas de saúde, mediados por um profissional de renome nacional na Saúde 

Coletiva implicado com o SUS e com as políticas pública do Brasil, propiciou um 

material riquíssimo para análise. 
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É incrível como, quando estamos mergulhados no processo de trabalho, e 

sobreimplicado como gestor, como foi o caso do pesquisador à época das oficinas, 

pensamos que as coisas estão claras, que os caminhos traçados são objetivos e 

óbvios. Grande ilusão! 

Claro que as reflexões de todos e todas, às vezes, provocavam debates e 

discussões acaloradas e, por vezes, recuos de posições mais radicais, promovendo 

novas formas de pensar em todo o grupo participante. Afinal, havia as diretrizes, as 

políticas bem estruturadas e desenvolvidas ao longo de vários anos, desde a 

Reforma Sanitária, Constituição Brasileira de 1988, criação do SUS, seus avanços e 

conquistas.  

Uma dessas conquistas, a Política de Educação Permanente, que propõe a 

criação de espaços de reflexão do trabalho e no cotidiano do trabalho. Locus 

privilegiado para diálogo e reflexão. 

Os espaços de EP são essenciais para o desenvolvimento dos processos de 

trabalho no SUS, em sua forma mais democrática e de acordo com o que é 

preconizado nas políticas públicas, em especial na área da saúde. 

A abertura para o diálogo deve ser situação sine qua non para todos e todas 

para que possíveis críticas sejam ouvidas e colocadas em análise, possibilitando 

que os saberes possam circular e fluir de maneira o mais “horizontal” possível.  

Não há diálogo se não houver o contraditório, isto é, não há produção de 

novos momentos se o instituído não puder ser desafiado. 

O casal de alemães que achou a garrafa, não queria quebrá-la, mas a 

instrução clara dentro dela era break!  Se não quebrar, não consegue fazer a leitura. 

No caso da garrafa achada numa praia de Amrum, era um experimento para testar a 

força das correntezas…. 

As forças de várias “correntezas” também estavam ali no espaço de EP: 

ondas, marolas, rochas, praia, porto, piratas, batalhas, …. quantas possibilidades 

num cenário heterogêneo, onde essas forças, muitas vezes, mediam suas 

grandezas, poderes e saberes, falando, gritando, calando, fluindo…. 

Alguns no calar, fazer calar, propositalmente ou não, ou o calar-se, 

deliberadamente ou não, silenciando angústias, emudecendo revoltas…. 

Outros aos berros, gritados, ou poeticamente afiados, como desafios aos 

superiores, pelo despeito, ou será coragem, ou será plena participação, ou será …. 
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Para aqueles que utilizam o espaço de EP é imprescindível deixar o lugar 

hierárquico em outro plano, mesmo que seja difícil para os gestores, por exemplo. E 

para aqueles que são subordinados, enfrentar o espaço de forma corajosa e colocar-

se com suas dificuldades, erros e acertos, poderá ajudar a encontrar novos 

patamares de gestão em seus locais de trabalho, em especial a gestão local da 

Atenção Básica. 

Fazer EP é colocar-se em reflexão constante, inclusive dos papéis exercidos 

no próprio espaço de EP. Além disso, é poder levar para seu cotidiano, novas e 

potentes ferramentas para a execução do que é pensado em termos de diretrizes e 

planejamento. 

O casal alemão buscava, depois do achado, o reconhecimento do “Guiness”, 

o livro dos recordes, por acharem a mensagem mais antiga.  

Nós gestores, pesquisadores do SUS, o que buscamos? 

Deixo aqui a garrafa para quebrá-la, mas talvez em 100 minutos, não em um 

século, pois aqueles que nos aguardam com suas dores, diabetes, gestações, não 

podem esperar esse tempo. 

As cartas (gritos, berros, pedidos, acenos, silêncios, caretas e sorrisos) 

podem ter várias formas e vias. Podem estar em garrafas e lançadas ao mar, podem 

estar em música: 

 

Meu caro amigo me perdoe, por favor 

Se eu não lhe faço uma visita 

Mas como agora apareceu um portador 

Mando notícias nessa fita 

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e Rock 'n Roll 

Uns dias chove, noutros dias bate sol 

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui 

Tá feia 

(...) 

Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 

E a gente vai tomando, que também, sem a cachaça 

Ninguém segura esse rojão 

(...) 



81 
 

(Chico Buarque / Francis Hime) 

 

A pesquisa possibilitou que os Coordenadores que participaram daquele 

espaço de EP e foram sujeitos no estudo, pudessem trazer suas angústias, 

insatisfações, aprendizados e realizações, conteúdos que surgiram a todo momento 

nos encontros com o pesquisador. 

“Meu Caro Amigo” poderia ser enviada pelo coordenador de UBS para o 

gestor central e vice-versa. 

Quanto à “coisa feia”, pôde ser relatado pelos coordenadores na pesquisa, 

em relação ao período de EP, por não considerarem ter havido uma escuta mais 

adequada, por ter havido comparação entre eles, elegendo-se um coordenador 

exemplar. Mas, ao mesmo tempo, o “maior sufoco” é nessa atual gestão que não 

permite espaços para a discussão, onde tudo é “façam isso e não podemos discutir 

agora, aqui não é espaço para isso”. 

 

Numa gestão que não abre espaços para diálogo, talvez uma composição 

assim: 

 

“Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder 

O que não dá mais pra ocultar e eu não quero mais calar 

Já que o brilho desse olhar foi traidor 

E entregou o que você tentou conter 

O que você não quis desabafar” 

(...) 

(Gonzaguinha) 

 

Antes do coração explodir e, recorrendo ao que surgiu nos encontros da 

pesquisa, que trouxe a importância de ouvir os sujeitos que diziam: “eu não me 

considerava gerente!!”, ressaltando que a gestão os contratava como coordenadores 

técnicos e que a instituição os colocava/tratava como gerentes, demandando metas, 

planilhas, produção, produção, produção…. 

Esse questionamento parece ter ficado preso numa garrafa, à deriva, até que 

pudesse encontrar outro espaço, fora dali, onde a palavra ficasse mais livre, as 

relações de poderes menos opressoras, sem uma figura que representasse a 
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gestão, mas implicada com o grupo da antiga gestão aparecer como pesquisador, 

em outra posição. porém, trazendo um desejo de saber mais sobre este espaço de 

EP, de olhar de outro modo para esta experiência, de pesquisar o vivido. 

Fica a questão: 

Quando as relações de poder se impõem, há realmente espaço para críticas? 

O diálogo está realmente aberto? 

O que teria faltado lá, naquele espaço para os coordenadores/coordenadoras 

se sentirem mais seguros/seguras e poderem “soltar o verbo”? 

Talvez não haja uma única resposta. Será que há resposta? 

E, talvez, as respostas devam começar por mais perguntas. 

Me despeço sem ousar fazer essas perguntas, ou querer dar respostas. 

Considero a pesquisa uma leitura que pode e dever ser analisada de várias 

maneiras, pelos e pelas leitores e leitoras dessa carta, sejam eles e elas políticos 

que apostam e invistam em espaços democráticos, sejam eles e elas políticos que 

impeçam a existência desses espaços. Podem ser gestores/gestoras técnicos, 

chefes, trabalhadores/trabalhadoras, terapeutas ocupacionais, 

enfermeiros/enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, médicos/médicas, 

psicólogos/psicólogas, cientistas sociais, educadores/educadoras física, 

nutricionistas, fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, dentistas, 

farmacêuticos/farmacêuticas, recepcionistas, motoristas, conselheiros e conselheiras 

de saúde, usuários, usuárias, usuários, usuárias. 

Na dúvida, não lancem a garrafa com a mensagem ao mar. 

Ofereçam-na gentilmente àqueles que te provocam, te desafiam, com amor, 

com afeto, com música….. 

Sinceramente, 

 

Paulo Guilherme Muniz 
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ANEXO A – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO B - Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO C - Roteiro das Oficinas 

 

 

Encontro 1- Apresentação do Projeto   

Reencontro (15 minutos) - café 

Apresentação do projeto de pesquisa e assinatura do TCLE – (20 minutos) 

Momento para tirar dúvidas (10 minutos) 

Cada participante fala onde está trabalhando atualmente, e relata como está a 

situação de momento no trabalho. Discussão e registro das expectativas dos 

participantes para os encontros e construção de um instrumento que traga o lugar 

de fala de cada um (45 minutos) 

Acordado para a próxima oficina: trazer uma ou duas cenas do cotidiano na 

unidade e a relação com a oficina de EP, isto é, relacionar a prática da Educação 

Permanente na relação dos sujeitos com o Departamento e a E.P. 

 

Encontro 2- Identificar quais e se foram produzidas ferramentas de gestão 

nos encontros de EP dos Gerentes, através das cenas trazidas 

Quebra Gelo - 15 minutos 

Restituição do encontro anterior - 15 minutos 

Discussão sobre as cenas trazidas - 60 minutos 

 Encerramento do encontro 

 

Encontro 3- Continuação da discussão e encerramento 

Restituição do encontro anterior - 15 minutos 

Continuação das discussões do segundo encontro 

Encerramento e agradecimento aos participantes da pesquisa 

 


