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“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. 

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 …. 

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 

(...) 

(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 

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 

 

 


