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Proposta de produto de intervenção da pesquisa  

PROBLEMATIZANDO AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA: o encontro dos trabalhadores 

 

 
“RECORDAR é VIVER” 

 

 

1 INTRODUCAO E JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposta de intervenção está baseada nas discussões e resultados 

gerados pela pesquisa de mestrado intitulada “Problematizando as práticas 

profissionais de uma unidade de Saúde da Família: o encontro dos 

trabalhadores”  

Tal proposta leva em consideração a necessidade de espaços de 

discussão entre os profissionais de saúde sobre os processos de trabalho e 

produção do cuidado, no intuito de qualificar as práticas cotidianas de saúde e 

proporcionar reflexões e análise das implicações dos atores (profissionais, 

usuários e gestores) envolvidos nesse processo de cuidar. 

Abrahão (2013) menciona a importância do conceito de implicação nos 

processos de se produzir saúde, pois as relações, os encontros que 

experimentamos no dia-a-dia do trabalho nos coloca numa teia de 

possibilidades, conflitos e multiplicidades (processo de subjetivação) que muitas 

vezes ficamos estáticos ou sem reconhecer o fluxo a que estamos inseridos. 

A implicação deve ser analisada individual ou coletivamente, o que 

acarreta em atividade intensa e, muitas vezes, penosa (LOURAU, 2004, p.191). 

 O mesmo autor enfatiza ainda que cotidianamente preferimos não nos 

colocar muitos problemas e direcionamos e deixamos nas mãos do outro o que 

muitas vezes diz respeito a nós e ao nosso movimentar-se (LOURAU, 1993). 



 Contudo, reconhecer que nesse movimento há muito dos nossos próprios 

movimentos e interesses inscritos nos atos e ações do cotidiano dos serviços, 

consiste na possibilidade de não cristalizar e endurecer em processos que 

limitam a nossa ação como atuante do campo de saúde. A implicação não é só 

uma questão de vontade, decisão consciente, envolve também questões 

políticas, econômicas, sociais, ideológicas e pelas instituições que circulam 

nesse território. Seu uso envolve uma análise dos lugares que ocupamos e 

desejamos ocupar, enquanto gestor, trabalhador, os desafios contidos nisso, e 

principalmente, a negação da neutralidade, pois implicados sempre estamos 

(ABRAHÃO, 2013)  

Analisar e avaliar o que está presente no conjunto das atividades das 

instituições, na dinâmica do instituído, do instituinte e da institucionalização, 

envolve a análise das implicações. E esse processo revela as tensões como 

inerentes ao viver e também constitutivas da produção do cuidado em saúde. 

(ABRAHÃO, 2013) 

O encanto dessa produção coletiva é justamente identificar os “nós” na 

construção de um trabalho conjunto, poder assumir o quanto não é simples 

trabalhar em equipe, uma vez que o processo é composto de múltiplas direções 

e instituições e que caminhos díspares cruzam a todo instante o plano da gestão 

em saúde e da produção das equipes. Por isso, se colocar em análise é uma 

tarefa necessária, no entanto, constata-se que isso quase sempre é deixado para 

depois no cotidiano dos serviços de saúde. 

Nesse sentido, Franco e Merhy (2013, p. 167) referem que para o 

movimento de mudança na saúde pressupõe processos de desterritorialização, 

isto é, a ruptura com o velho território, e movimentos de reterritorialização, 

buscando novas identidades existenciais que vão pedir novas práticas de 

cuidado. 

Ceccim (2005) coloca que a Educação Permanente em Saúde (EPS) é 

elementar para desterritorializar os profissionais das concepções enraizadas que 

já não produzem mais saúde e nem um cuidado cuidador e trazer a cena novos 

fazeres que valorizem os encontros, o vínculo, o respeito e o acolhimento mútuo. 



Ele afirma também que a EPS constitui estratégia fundamental às 

transformações do trabalho para que o SUS venha a ser lugar de atuação crítica, 

reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente. Ele enfatiza 

que há necessidade de descentralizar e disseminar capacidade pedagógica por 

dentro do setor, isto é, entre todos os atores envolvidos na produção do cuidado 

- trabalhadores, gestores e usuários -, implicá-la com o caráter situacional das 

aprendizagens nos próprios cenários de trabalho da saúde, em todas as suas 

dimensões, conectando-a às ações contrahegemônicas necessárias. 

Reforçando a ideia de Ceccim (2005), Franco (2013) diz que trabalho, 

ensino e aprendizagem se misturam nos cenários de produção da saúde como 

processos de cognição e subjetivação, e acontecem juntamente como expressão 

da realidade. Nessa ordem, ele reforça que a linha de produção do cuidado 

caminha ao lado da linha de produção pedagógica na estrutura organizacional 

do SUS, e estas vão desde atividades de pesquisa na área, instituição de 

conceitos inovadores e práticas educacionais variadas, envolvendo os diferentes 

produtores de cuidados. 

 

Estabelecer trocas entre os saberes na perspectiva de 
partilhamento das áreas de conhecimento dos profissionais 
e elaboração de propostas de cuidado compartilhadas têm 
sido experimentado por diferetens equipes de saúde, nos 
distintos níveis do sistema. (JESUS; PEZZATO; 
ABRAHÃO, 2013, p. 206) 

 

 

Segundo Franco e Merhy (2013), a construção de um devir mais cuidador 

para o SUS e com atores abertos “ao encontro” presume a existência de 

dispositivos capazes de agenciar a construção de novos saberes e práticas, que 

ressignifiquem o trabalho em saúde e, sobretudo o cuidado.  

Nesse sentido, pela receptividade e interesse dos profissionais na 

participação nas rodas de conversas realizadas a partir da minha pesquisa de 

mestrado, além da potência dos encontros, nos quais os profissionais puderam 



falar sobre o seu dia-a-dia no trabalho, refletir sobre suas práticas de cuidado e 

também analisar as nossas implicações. Penso que é de suma importância 

propor novos espaços para que possamos dar continuidade ao trabalho iniciado, 

uma vez que os profissionais avaliaram as rodas de conversas como um 

dispositivo potente e uma ferramenta para a execução do trabalho cotidiano.  

Surgiu também a necessidade de uma devolutiva, ou melhor, uma 

restituição dos resultados e efeitos da pesquisa no cotidiano de trabalho deles, 

inclusive, este foi um pedido dos profissionais participantes da pesquisa. 

 

2 OBJETIVOS 

Deste modo, os objetivos deste produto são: 

✓ Propiciar uma restituição sobre os resultados e considerações da 

pesquisa aos participantes e gestor do serviço; 

✓ Propor espaços socioanáliticos e de Educação Permanente em Saúde 

com os profissionais da Unidade de Saúde da Família pesquisada. 

✓ Propor espaços, nos quais os profissionais possam analisar seus fazeres, 

se autoconhecerem e conhecerem uns aos outros, se apropriarem do 

vivido a partir das trocas realizadas entre os sujeitos implicados nessa 

produção viva e cotidiana.  

 

✓ Tornar possível a ressignificação do trabalho em saúde e do cuidado 

ofertado com possibilidade de abertura ao encontro com o outro 

(profissionais, gestores e usuários) para espaços de fala, escuta e 

vínculo, de modo que a produção do cuidado possa ser propulsora da 

construção de novas subjetividades. 

 

 



De acordo com Lourau (1993), a restituição é a explicitação dos fatos e 

acontecimentos significativos no grupo e suscetíveis à análise institucional. Pode 

ser uma devolutiva ou síntese realizada pelo socioanalista ou pesquisador dos 

aspectos observados e nem sempre falados pelo grupo. Nela deve conter 

conteúdos velados, que comumente aparecem nos “bastidores”, e são 

analisadores e traduzem aspectos da instituição inserida no processo de análise.  

O mesmo autor conta a história e transformação da maneira que a restituição 

era introduzida e aplicada no âmbito das ciências. Esta se dava a partir da cultura 

e regime político de determinado local. Por muito tempo foi aplicada numa 

relação colonialista e de poder, representada por posturas de imposição e 

controle. Atualmente, a restituição passa a ser empregada como troca de 

saberes e conhecimentos, com ênfase na cogestão e coparticipação, muito 

utilizada também em pesquisas ação e participante, contudo, há ainda aspectos 

a serem aprimorados nesse processo como: o tempo a ser realizada, o grau de 

veracidade das informações, a ética no feedback e que seja um dispositivo que 

possibilite a socialização da pesquisa e dos conhecimentos adquiridos. 

(LOURAU, 1993) 

L’Abbate (2002) enfatiza que sem transformar as práticas cotidianas dos 

profissionais dos serviços de saúde, fica difícil uma mudança no funcionamento 

dos serviços, no sentido de garantir o acesso, a qualidade e a resolutividade no 

atendimento. Por mais que o Sistema Único de Saúde seja um sistema 

legalmente instituído, há que se levar em conta esses princípios e diretrizes, pois 

sem isso não será possível construir uma nova intersubjetividade entre os 

sujeitos envolvidos na produção da saúde. 

L’Abbate faz menção ao trabalho da socioanálise, que ao meu ver, 

também se aproxima à momentos de Educação Permanente em Saúde, que 

trata-se de intervenções no interior das organizações de saúde que objetivam 

transformá-las em espaços menos duros e burocratizados, que não produzem 

indivíduos passivos e submissos. Nessas intervenções, as perspectivas do 

sujeito, da subjetividade e da autonomia podem ser respeitadas e até 

promovidos, desde que tais processos estejam eles mesmos, postos “em 

análise”. 



 

2 PÚBLICO ALVO 

 

Profissionais de saúde da Unidade de Saúde da Família Areião – lócus 

da pesquisa do Mestrado Profissional – profissionais que se interessarem 

pela proposta. 

 

3 MÉTODO 

 

A princípio, serão encontros de rodas de conversas com os profissionais 

de saúde. 

 No entanto, o formato e periodicidade serão combinados com a gestora 

local do serviço.  
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