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Resumo  

MEDEIROS, Nara Maria Holanda de. Educação Permanente como dispositivo de co-

gestão: a concepção dos profissionais de Saúde da Família do Conselho de 

Acompanhamento da Atenção Básica (CONACO). São Paulo; 2011. 169 f. 

[Dissertação de mestrado – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – 

Universidade Federal de São Paulo]. 

Este estudo está centrado na experiência de participação dos profissionais de Saúde da 

Família no processo ensino-aprendizagem no espaço da gestão dos serviços de saúde. 

Por meio da analise do CONACO buscou caracterizar a experiência educativa, 

apreender os fatores facilitadores e dificultadores do processo e compreender os 

processos subjetivos a partir das manifestações de sentimentos oportunizadas pelo 

CONACO. O estudo foi de natureza qualitativa sob a utilização da abordagem 

fenomenológica com técnicas combinadas de coleta, registro e análise. Através do 

agrupamento de sentido foram identificados os elementos constitutivos da compreensão 

da prática educativa, explorados sob as perspectivas dos aspectos políticos-educacionais 

e psicossociais-humanos. A análise foi confrontada segundo preceitos e diretrizes da 

Educação Permanente em Saúde, a teoria de David Ausubel e da Aprendizagem 

Significativa Crítica. A pesquisa revelou que o processo de Educação Permanente 

permitiu aos trabalhadores vivenciarem a aprendizagem significativa e conceberem o 

espaço de trabalho como um contexto de aprendizagem permanente. A aprendizagem 

significativa revelou-se numa eficaz estratégia para a transformação da cultura do 

trabalho. Nessa abordagem os “problemas” e/ ou situações tornaram-se fonte 

permanente de qualificação profissional e assistencial. A consistência da relação ensino-

aprendizagem fundamentou-se nos princípios do construtivismo, construindo 

significados, definindo sentidos à realidade que estavam inseridos, por meio do estímulo 

ao pensamento crítico-produtivo e da ação compartilhada ao redor dos problemas. O 

desempenho dos mediadores resultou na situação em que co-governar foi papel inerente 

a todos, o que tornou possível caracterizar esse processo de gestão do tipo participativa 

que se tornou eixo estruturador da nova forma de fazer política de gestão em saúde, por 

meio da democratização do poder, do estabelecimento da comunicação e  das relações 

horizontais de forte vínculo e confiança. A noção de eficiência e eficácia perpassou 

também pelo fato de apontar a mudança na forma de pensar e agir dos Sujeitos, além de 

atender as expectativas de qualificação e produção. Essa forma de gestão, ainda, foi re-

concebida como fonte de equilíbrio e satisfação para os trabalhadores, moderando o 

sofrimento no trabalho devido a escuta, aprendizagem, a liberdade e ao 

desenvolvimento de relações sociais satisfatórias. Ficou claro que a inserção de uma 

estratégia eminentemente educativa nos espaços de gestão é capaz de mudar paradigmas 

gerenciais e humanizar processos nas diferentes instâncias do agir em saúde. O 

CONACO reforçou e demonstrou que o espaço de trabalho muitas vezes é a mais rica 

fonte de uma forma complexa de aprender e que o ensino em serviço está formando 

qualificados profissionais e intervisores-mediadores (docentes) críticos, sob a 

construção de competências compartilhadas e específicas, a partir da integração de 

diversos saberes. Os principais ganhos dessa gestão foram o aumento do potencial de 

resolutividade das situações problemas, diminuição do absenteísmo, do adoecimento 

dos trabalhadores e da rotatividade dos profissionais de saúde. 

PALAVRAS CHAVE:   Educação Permanente, Gestão em Saúde, Problematização, 

Ensino em Serviço, Saúde da Família, Saúde Mental e Trabalho, Apoio Institucional. 
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ABSTRACT 

 

MEDEIROS, Maria Holanda of Nara. Permanent Education as a device to co-

management: the conception of the Family Health professionals of the Monitoring 

Council of Primary Care (CONACO). Sao Paulo, 2011. 169 f. [Master Degree thesis 

- Centre for Higher Education Development in Health - Federal University of Sao 

Paulo]. 

 

This study focuses on the experience of participation of the Family Health professionals 

in teaching-learning process in the management environment of health services. From 

the analysis of CONACO sought to characterize the educational experience, grasp the 

factors that facilitate or hamper the process and understand the subjective processes 

from expressions of feelings nurtured by CONACO. The qualitative study on the use of 

the phenomenological approach combined with techniques for collecting, recording and 

analysis. Through the grouping effect were identified the elements of understanding of 

educational practice, explored the perspectives of political-educational and psycho-

social-human. The analysis was compared according to the precepts and guidelines of 

Permanent Education in Health, the theory of David Ausubel and the Meaningful 

Learning and Critique theory. The survey revealed that the process of permanent 

education helps workers to experience meaningful learning and design the workspace as 

a lifelong learning context. The meaningful learning proved to be an effective strategy 

for the transformation of work culture. In this approach the "problems" and / or 

situations have become a permanent source of professional training and assistance. The 

consistency of the teaching-learning relationship was based on the principles of 

constructivism, constructing meanings, defining sense of reality that were inserted 

through the stimulation of production-critical thinking and action around shared 

problems. The performance of the mediators resulted in the situation where co-

governance role was inherent in all, which made it possible to characterize this process 

of participatory management of the type that has become a structural axis of the new 

way of doing politics in health management, through democratization power, 

communication and the establishment of horizontal relations strong bond and 

confidence. The notion of efficiency and effectiveness also pervaded by the fact that it 

points the change of subject`s thinking and acting, and meet the expectations of 

qualification and production. This form of management, although it was re-designed as 

a source of balance and satisfaction for workers, moderating suffering in the work due 

to listening, learning, freedom and development of satisfying social relationships. It was 

clear that the inclusion of an eminently educational strategy in the space management is 

capable of changing management paradigms and humanizing processes in different 

instances of the act on health. CONACO reinforced and showed that the workspace is 

often the richest source of a complex form of learning and teaching in service is forming 

qualified professionals and mediators (teachers) critical, in the construction of shared 

and specific skills through the integration of diverse knowledge. The main gains of this 

government were to increase the potential for solving the problem situations, the 

reduction of absenteeism and illness among workers as well as increased satisfaction 

from leading the decrease in turnover of professionals. 

 

KEY WORDS: Permanent Education, Health Management, Problematization, Active 

learning methodologies in health, Teaching Service, Family Health, Mental Health and 

Work, Institutional Support. 
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1.     INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema, “Educação Permanente como dispositivo de co-gestão: a 

concepção dos profissionais de Saúde da Família do Conselho de Acompanhamento da 

Atenção Básica (CONACO)”, no município de São Paulo, está relacionada a minha 

experiência como enfermeira do Projeto QUALIS-PSF (Qualidade Integral em Saúde/ 

Programa Saúde da Família) do governo do Estado em parceria com a Casa de Saúde 

Santa Marcelina (CSSM) e, posteriormente, pela minha atuação na Coordenação do 

PSF, no Núcleo de Educação Permanente da CSSM e na Gestão dos Serviços de Saúde 

da Família em parceria com o Município, a partir do ano de 2001.  

Apesar da regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1990, o 

município de São Paulo, em 1996, optou pelo Programa de Atendimento à Saúde 

(PAS), fundamentalmente de caráter curativo, criado na gestão do prefeito Paulo Maluf, 

permanecendo fora do SUS. Nesse período, o governo do Estado de São Paulo, em 

articulação com o Ministério da Saúde (MS) e em parceria com a instituição filantrópica 

CSSM, iniciou na região leste a implantação do PSF, com nome de QUALIS.  

As parcerias institucionalizadas em São Paulo possuem leis próprias e foram 

reconhecidas pelo Ministério da Saúde (MS) pela contribuição que vinham 

proporcionando para a implementação do SUS. O principal objetivo destas parcerias, 

mais do que a simples contratação de pessoal, foi o de assumir integralmente o 

planejamento, monitoramento e avaliação do agir em saúde, comprometidos, sobretudo 

com o novo modelo de assisência à saúde da população e com a formação permanente 

dos profissionais. 

 

A educação continuada das equipes foi, desde os primeiros momentos 

do Qualis, uma preocupação, vista como investimento fundamental, 

propiciando conhecimento para as equipes e, ao mesmo tempo, 

permitindo reflexões sobre o trabalho cotidiano, enriquecendo 

soluções pela discussão conjunta dos problemas. (SANTOS, 2001, p. 

100)  
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A implantação do projeto QUALIS ocorreu em 1996, na zona leste do município 

de São Paulo e representou a primeira experiência do PSF em área densamente povoada.  

No período de 2001 (último ano do Projeto QUALIS) até 2004, atuei como 

enfermeira da equipe de saúde da família, na região leste no município de São Paulo, 

desenvolvendo as atribuições básicas recomendadas pelo MS (1998), em seus 

documentos relativos às funções dos profissionais do PSF, no que diz respeito aos 

aspectos educativos que são: 

 

Realizar ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e 

sanitária nas áreas de atenção à criança, adolescente, mulher, 

trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos 

agentes comunitários e auxiliares de enfermagem, visando o 

desempenho de suas funções junto à unidade de saúde da família; 

oportunizar contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 

promover a saúde e abordar os aspectos de educação em saúde; 

promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente 

torne-se mais saudável; discutir de forma permanente, com a equipe 

de trabalho e população, o conceito de cidadania, enfatizando os 

direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; participar do 

processo de programação e planejamento das ações e da organização 

do processo de trabalho da Unidade de Saúde da Família. (BRASIL, 

1998) 

 

O crescimento acelerado do volume de conhecimento e as exigências advindas 

das demandas sociais exigem dos profissionais uma abordagem complexa e ampliada 

para intervir nos processos determinantes do adoecimento. Essa realidade demandou por 

grande aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, que aumentassem a 

resolutividade e a qualidade da oferta dos serviços. 

Diante de exigências tão complexas, fica cada vez mais aparente a fragilidade do 

modelo de ensino chamado “tradicional” (educação “bancária ou convergente”) baseada 

na transmissão de conhecimento e na experiência do professor, que ainda: 

 

Atribui uma importância suprema ao “conteúdo da matéria”, e 

conseqüentemente espera que os alunos o absorvam sem 

modificações e o reproduzam fielmente nas provas. [...] Como 

conseqüência natural, o aluno é passível, grande tomador de notas, 

exímio memorizador, prefere manejar conceitos abstratos a resolver 

de forma original e criadora problemas concretos da realidade em 

que vive. (BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p.10). 
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Embora, muitas instituições de ensino e de trabalho (que atuam através da 

Política de Educação Permanente) estejam avançando na busca de superação do ensino 

tradicional, os profissionais quando iniciam e desenvolvem suas atividades de trabalho 

apresentam muitas dificuldades frente à habilidade e a capacidade de enfrentar de forma 

competente e humana os problemas do cotidiano do agir em saúde, e, em alguns casos 

apresentam resistência à mudança; é o que também tenho observado nos espaços de 

monitoramento do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família.   

Mesmo sabendo que o processo de formação é permanente e inacabado, muito 

das dificuldades encontradas no desenvolvimento das práticas estão relacionadas ao fato 

de que o profissional não aprende por intermédio da resolução de problemas desde o 

início da sua formação, além do fato de que o ensino superior e muitos processos de 

educação das instituições de trabalho, ainda não ocorrerem de forma permanente através 

de abordagens construtivistas, problematizadoras, sob o protagonismo ativo dos 

estudantes e trabalhadores.  

Nesse contexto, ao assumir minhas atividades iniciais de trabalho também me 

deparei com dificuldades para realizar algumas atribuições específicas do enfermeiro do 

PSF como, por exemplo, dar respostas à população aparentemente saudável, atuando 

num contexto ampliado de saúde; encontrar métodos e técnicas adequadas para o 

desenvolvimento de práticas educativas e negociações efetivas com a comunidade;  

conseguir sensibilizar o usuário para o autocuidado
1
, educar para autonomia; estabelecer 

a melhor estratégia de formação do agente comunitário de saúde e do auxiliar de 

enfermagem, ainda, definir a melhor estratégia para o desenvolvimento da atuação 

multiprofissional-complementar, na perspectiva interdisciplinar como demanda a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

Rever sistematicamente essas dificuldades levou-me a origem do processo 

histórico-político da organização dos serviços de saúde, conseqüentemente, a gênese do 

modelo hegemônico - a Medicina Científica, tomando como marco o Relatório Flexner, 

de 1910 e sua influência na educação dos profissionais da saúde. 

 

                                                 
1
 Autocuidado, palavra tomada aqui como o desenvolvimento da capacidade de perceber os diferentes 

fatores determinantes do processo saúde-doença, sendo co-responsável por sua saúde, sem alienação de 

sua vida e dos aspectos sociais, empoderando-se para o exercício da cidadania. 
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Em 1910, a Fundação Carnegie convidou o educador Abraham 

Flexner, diretor de uma escola secundária de Kentucky, a realizar um 

estudo sobre a situação das escolas médicas americanas e canadenses. 

O documento elaborado após esse estudo, conhecido como “Relatório 

Flexner”, reforça a luta pelo ideário científico da medicina. Um novo 

paradigma médico surge desse episódio: a Medicina Científica, ou 

Flexneriana, passa a nortear a formação dos futuros médicos e se 

insinua na reconstituição do próprio processo de trabalho médico. 

(AGUIAR, 2007, p.17)  

 

 

 A importância em se discutir as propostas desse documento referente ao ensino 

nas escolas médicas deve-se ao fato de que todas as outras profissões da saúde 

embasaram seus currículos a priori nos mesmos princípios. As principais propostas 

desse documento foram a de  

 

 

definir padrões de entrada e ampliação, para quatro anos, da duração 

dos cursos;  introdução do ensino laboratorial; estímulo à docência em 

tempo integral; expansão do ensino clínico, especialmente em 

hospitais; vinculação das escolas médicas às universidades; ênfase na 

pesquisa biológica; vinculação da pesquisa ao ensino; estímulo à 

especialização médica. (AGUIAR, 2007, p.17) 

 

O relatório Flexner, ajustou-se à concepção biologicista, do final do século 

XVIII e de todo o Século XIX, e, também ao paradigma mecanicista da Física.  Foi tão 

grande sua influência sobre a organização da educação médica, que até hoje se podem 

reconhecer suas marcas. 

O Mecanicismo faz uma analogia do corpo humano com a máquina. 

Esse complexo, segundo a visão científica corrente, pode ser 

fragmentado em partes menores para otimizar a compreensão dos 

problemas e facilitar o processo de treinamento dos profissionais.O 

Biologicismo tenta explicar as causas e conseqüências das doenças 

através de alterações biológicas diversas, e sua força vem da 

descoberta dos microorganismos no século XIX. O individualismo 

está presente na medicina científica devido à eleição do indivíduo 

como objeto da mesma, em detrimento das coletividades humanas. A 

especialização resultou da troca entre a globalidade do objeto da 

prática médica e a profundidade do conhecimento de suas dimensões 

específicas. A ênfase na medicina curativa interpreta a fisiopatologia 

como o próprio agravo, e não como sua expressão. (AGUIAR, 2007, 

p. 18-19) 

 

Portanto, essas características reduziram consideravelmente o universo de 

problemas a se confrontar, bem como restringe o universo de intervenções e essas 
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mesmas limitações perpassaram pelos processos educativos de formação dos 

profissionais da saúde. 

 

Assumir essas tensões implica reconhecer a fratura existente entre os 

problemas do mundo real e a organização disciplinar do conhecimento 

que ainda orienta a formação profissional [...]. Esse reconhecimento 

não constitui um desafio pequeno, uma vez que as estruturas 

disciplinares acadêmicas representam poderes e hierarquias definidos 

social e historicamente, com grande capacidade de resistência à 

mudança”. (RIBEIRO, 2004, p. 293) 

 

Em 1968, a Reforma Universitária brasileira (Lei 5540/68) criou os 

departamentos e os organizou através das disciplinas, como explicita Beltrame, (apud 

LAMPERT, 2001, p.9); 

  

Em 1969, pela Resolução número 8/69, do Conselho Federal de 

Educação, fundamentada no parecer 506/69 fixou o núcleo de 

matérias essenciais à formação profissional (currículo mínimo) e 

a duração do curso, no mínimo cinco e no máximo nove anos. A 

carga horária estipulada foi de no mínimo 4500 horas 

complementadas por estágios em unidades de saúde, sob 

supervisão em pelo menos dois semestres.  

 

 As matérias essenciais do currículo mínimo constituíam-se; 

  

do ciclo básico: as ciências morfológicas e fisiológicas, agentes 

patogênicos, defesa do organismo e processos patogênicos 

gerais. Também havia o curso profissionalizante, relacionado à 

relação médico-paciente; anamnese, semiologia, métodos 

diagnósticos complementares, clinicas geral das principais 

doenças no adulto e na criança, doenças infecciosas e 

parasitárias, saúde coletiva, cirurgia geral, aspectos legais e 

éticos do exercício da medicina. (BELTRAME, 2006, p. 68) 

 

Foi a partir do século XX, que começaram a surgir às críticas ao paradigma 

flexneriano e as tentativas de introduzir novas ênfases nos modelos de ensino das 

profissões da saúde, reforçando dimensões preventivas, psicossociais, comunitárias e 

ambientais. 

Sempre existiram, entretanto, movimentos contra-hegemônicos para mudar a 

situação e as tendências na formação de pessoal e na atenção à saúde, são exemplos a 



21 

 

  

Conferência de Alma-Ata (1978) com a proposta de “Saúde para todos no ano 2000”; a 

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1986) e sua estratégia 

principal, a “Atenção Primária a Saúde”; a Integração Docente-Assistencial que 

propunha reformas na organização e nas práticas de atenção, bem como no currículo do 

profissional; o Programa UNI, “Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de 

Saúde: União com a Comunidade” também buscava transformações na saúde e na 

formação, apostando na parceria entre a universidade, os serviços de saúde e a 

comunidade. 

As mobilizações dos profissionais de saúde, a favor da ruptura ao modelo de 

currículo mínimo obrigatório das carreiras da saúde, no debate sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), demonstravam o desejo em intervir no processo de 

formação dos profissionais. 

 

Aprovadas, em sua maioria, entre 2001 e 2002, as diretrizes 

curriculares nacionais dos cursos de graduação (exceto medicina 

veterinária, psicologia, educação física e serviço social) afirmam que 

a formação do profissional deve contemplar o sistema de saúde 

vigente no país, o trabalho em equipe e a atenção integral à saúde. 

Reafirmando a posição de orientação ao sistema de saúde vigente, 

algumas profissões destacaram o SUS. É o caso da formação de 

farmacêuticos e da formação de nutricionistas e enfermeiros, nas 

quais constou ainda que a formação dos profissionais deva atender as 

necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. Na profissão de 

enfermeiros constou o acréscimo de que o atendimento às 

necessidades sociais de saúde deve ser assegurada pela integralidade 

da atenção e pela qualidade e humanização do atendimento. 

(CECCIN; FEVERWERKER, 2004)  

 

A educação do profissional da saúde deve ser entendida como um processo 

permanente e inacabado, que possivelmente tenha iniciado antes da graduação, no seu 

contato com o sistema de saúde, ainda na qualidade de Sujeito que recebe assistência; 

na educação formal e deve ser mantida durante toda sua vida profissional.   

É imperioso reconhecer que muitos espaços de trabalho tornaram-se excelentes 

espaços de formação profissional e aperfeiçoamento, por estarem contribuindo 

significativamente com o processo de aprendizagem permanente, através da 

implementação de políticas de educação permanente que tornaram o trabalho um espaço 

privilegiado de reflexão-ação-reflexão, possibilitando a aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes à partir da problematização do processo de trabalho, através do 
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pensamento e da ação conjunta ao redor dos problemas do cotidiano em saúde 

desencadeando mudanças nos paradigmas educacionais e assistenciais.  

As experiências que desenvolvi no nível operacional sempre me colocaram 

frente ao papel de educadora, buscando conhecimentos e estratégias advindas da área da 

educação para o fortalecimento do diálogo e negociação entre os diferentes atores 

sociais envolvidos, possibilitando a incorporação de uma nova abordagem, mais 

próxima das dimensões coletivas, sociais e promotoras de saúde.  

O desejo em realizar esse estudo baseia-se em estudar os caminhos e 

possibilidades da educação na atual conjuntura dos serviços de saúde.  

No ano de 2001, o município de São Paulo passa pela municipalização e 

implantação do SUS e o PSF foi expandido para todo o município e as instituições do 

PSF-QUALIS passam a ser parceiras do governo municipal.  

Foi assinado um termo de convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) e CSSM considerando:  

 

A importância da ESF na organização, execução e gerenciamento dos 

serviços e ações de Atenção Básica [...]; a necessidade de integrar a 

Rede de Atenção à Saúde em conformação na cidade de São Paulo 

[...]; os princípios e as diretrizes propostas nos Pactos pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão, entre as esferas de governo na 

consolidação do SUS e a responsabilidade de organizar a Atenção 

Básica, com destaque para selecionar, contratar e remunerar os 

profissionais que compõem as equipes multiprofissionais [...]; a 

diretriz da SMS de executar a gestão pública por resultados 

mensuráveis e a responsabilidade legal em alimentar as bases de dados 

nacionais com dados produzidos pelas regionais [...]; a necessidade de 

estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos 

profissionais das equipes [...]; o caráter essencial das parcerias entre 

poder público e as entidades da sociedade civil para implantar e 

manter a ESF; a obrigatoriedade legal do município de São Paulo em 

executar as atividades de atenção básica de saúde à população, através 

do SUS [...] resolvem somar esforços, celebrando o convênio. (SÃO 

PAULO, 2008, p. 1-3)  

  

O objetivo das partícipes foi a conjunção de esforços, visando o 

desenvolvimento permanente e progressivo da ESF no município de São Paulo.  
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Nas palavras de CHIESA E BATISTA (2004): “A parceria foi proposta como 

um processo de co-responsabilização do programa, entre a sociedade civil e o poder 

público, sendo que, suas diretrizes eram estabelecidas pelo poder público”.  

A proposta Saúde da Família resgata a visão ampliada do processo 

saúde/doença, visa à reorganização do modelo assistencial no país, segundo as diretrizes 

do SUS e princípios da Atenção Básica à Saúde (APS): universalidade, acessibilidade, 

integralidade, vínculo e continuidade, eqüidade, humanização e participação social. 

 As expectativas da sociedade contemporânea para com a área da saúde 

aumentaram e tornaram-se mais complexas desencadeando a necessidade de um novo 

perfil profissional, além de novos cenários de vivência e aprendizagem, na formação e 

nos processos de educação permanente dos profissionais da saúde, onde a integralidade 

seja o objeto do ensino e do trabalho. 

Muitos dos diferentes espaços que permeiam a ESF, tornaram-se ricos espaços 

de aprendizagem pelo compromisso que carregam com a mudança do paradigma 

assistêncial e com a lógica da organização dos serviços. 

No período de 2004 até o primeiro semestre de 2006, passei a compor a equipe 

do Núcleo de Educação dos profissionais do PSF e a supervisão de enfermagem da 

Coordenação do PSF da CSSM, espaços esses, que aumentaram minha aproximação 

com a educação e possibilitaram o conhecimento de múltiplas realidades profissionais. 

A missão da CSSM é “oferecer assistência, ensino e pesquisa em saúde, com 

excelência, à luz dos valores éticos, humanitários [...]. Dela emana a vontade de servir 

com dedicação, profissionalismo, busca da verdade, formação e promoção da pessoa 

humana com paixão educativa”. (OS SANTA MARCELINA, 2008) 

 O antigo Núcleo de Educação da CSSM buscava qualificar e manter atualizadas 

as equipes do PSF permanentemente.  

 

O trabalho visa superar a fragmentação do cuidado à saúde, onde a 

família e seu espaço social é o foco do atendimento, por meio da 

prática humanizada, construindo assim um vínculo efetivo entre as 

equipes e a população. (BIZETTO; COUTINHO, 2005, p.16). 

  

A portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006:  
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considera a transformação do PSF em uma estratégia de abrangência 

nacional – ESF (Estratégia Saúde da Família) por seu potencial em 

efetivar a implementação dos fundamentos dos princípios do SUS e 

da Atenção Básica. (BRASIL, 2006, p.7). 

 

Nessa mesma época, no município de São Paulo, a CSSM e município 

continuam mantendo seu convênio de parceria e a assumir juntos o planejamento e 

supervisão das práticas para Atenção Básica.   

 

No Brasil, em 2003, o Ministério da Saúde toma a Educação 

Permanente em Saúde  como idéia central da Política de Gestão da 

Educação no trabalho em saúde [...] a portaria MS nº198 GM/MS/13 

de fevereiro de 2004 – Institui a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde para o SUS como estratégia para formação e 

desenvolvimento de trabalhadores do setor[...] o Ministério da Saúde 

propõe a Educação Permanente em saúde como estratégia de 

transformação das práticas de formação, atenção, gestão, formulação 

de Políticas, participação popular e do controle social no setor saúde. 

(SÃO PAULO (Estado), 2007, p. 5)   

 

Um dos aspectos mais ricos da Educação Permanente é o seu caráter de 

interrogar a realidade e sua meta de operar com diferentes propostas e projetos que 

objetivam transformar as práticas e realidades, atualizadas pelos vários saberes em 

conexão, pela atividade de vários atores e, sobretudo, pela responsabilidade com os 

coletivos. (BRASÍLIA, 2005) 

Nesse contexto, pensando em garantir a qualidade das ações, projetos e 

programas articulados com a ESF, a CSSM e Coordenadoria Regional de Saúde Leste 

(CRSL), da Prefeitura de São Paulo, decidiram criar em fevereiro de 2005, os 

Conselhos de Acompanhamento (CONACO), sendo cada um deles vinculado a uma 

Supervisão Técnica de Saúde (STS) que dizem respeito às regiões de São Mateus, São 

Miguel, Itaim Paulista, Guaianases, Ermelino Matarazzo, Itaquera e Cidade Tiradentes, 

a fim de monitorar e avaliar permanentemente os processos de trabalho das equipes.  

Em junho de 2006, passei a compor esse grupo (CONACO) que por meio de 

representantes da CSSM e da CRSL, juntos das equipes gerenciais de saúde da família, 

encontravam-se continuamente para refletir os processos de trabalho e tomadas de 

decisões coletivas. Nesse sentido, a educação permanente tomou lugar central e tornou-
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se a principal ferramenta da gestão dos serviços de saúde da família de São Mateus 

neste período. 

O CONACO era composto por um representante da CSSM, do convênio de 

parceria; um representante da STS da CRSL da prefeitura; o gerente da Unidade Básica 

de Saúde (UBS); todos os enfermeiros da unidade e minimamente
2
 um médico.  

O grupo formado pelo gerente, enfermeiros e minimamente um médico da 

unidade, era também chamado de equipe gerencial ou equipe da unidade (EU); 

enquanto que os representantes da CSSM e CRSL também são chamados de equipes de 

apoio (EA) para fins de organização do processo de trabalho de ambas as instâncias, 

bem como para sistematização e avaliação dos processos envolvidos.  

Assim, o CONACO era formado pela integração entre EA e EU, que se 

encontravam de forma permanente para discutirem e planejarem o agir em saúde. Para 

ser CONACO, portanto, para os atores sociais envolvidos com a gestão de São Mateus, 

não bastava garantir o encontro entre essas equipes, mas sim, garantir que elas se 

integrassem a ponto de atuarem através da utilização de conceitos unificados, mesmo 

método de atuação, de forma democrática e educativa;  estreitando as relações de poder 

entre quem planeja e quem executa as ações de saúde. 

Os profissionais, médicos e enfermeiros da UBS que participaram dos encontros 

do CONACO também estavam representando suas respectivas equipes, portanto, 

levando a esses encontros os encaminhamentos dos auxiliares de enfermagem e dos 

agentes comunitários de saúde.  

  A seleção desses profissionais que participavam diretamente dos encontros do 

CONACO deveu-se aos papéis gerenciais de suas atribuições, viabilizando assim as 

discussões sem ferir princípios éticos. 

O desejo da EA, do CONACO da região que atuei (São Mateus), também 

chamado carinhosamente por nós, de CONACOSAMA (Conselho de Acompanhamento 

da Atenção Básica de São Mateus/geração de 2006), sempre foi o de construir uma 

                                                 
2
  A garantir da presença de minimamente um médico junto às reuniões do CONACO está relacionada às 

recomendações do Documento Norteador: Compromisso das Unidades Básicas de Saúde com a 

população; SMS-SP através do estabelecimento de  “garantir o atendimento ininterrupto (consultas 

médicas, enfermagem, vacinação, entre outros) durante um período mínimo de 10h/diárias, inclusive 

durante o horário de almoço, reuniões gerais e treinamento dos profissionais, com revezamento dos 

trabalhadores das diferentes categorias”. (PREFEITURA, São Paulo, 2005) 
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forma diferente de se fazer gestão dos serviços de saúde; para tanto, enquanto EA 

planejamos sua re-implantação através de uma gestão que almejava ser efetivamente 

democrática, apostando no desenvolvimento da abordagem problematizadora e das 

metodologias ativas de ensino para execução e transformação das práticas de trabalho. 

Mais do que motivar os trabalhadores, tratou-se de re-significar e re-construir a cultura 

do trabalho em saúde numa perspectiva anti-Taylor, ou simplesmente pós-Taylor 

considerando a importância que teve seu ideário para sua época. 

Nesse sentido, a EA começou a problematizar as formas de gestão, as 

influências históricas, em particular o Taylorismo (ainda tão presente nos dias atuais) e 

o modelo Flexneriano, a partir dos conhecimentos prévios internalizados buscando 

aperfeiçoar as trocas de experiência e o estreitamento das relações de poder entre as 

diferentes instâncias que envolviam o CONACO, visto que: 

 

Desde Frederik W. Taylor, o manejo dos processos de trabalho 

somente é imaginado se, antes, se houver constituído um centro duro 

de poder concentrado. Tanto o “segundo princípio” da teoria 

taylorista (separação entre trabalho intelectual, o momento da 

concepção, do de execução), quanto o “quarto princípio” 

(centralização do poder de planejar e de decidir na direção da 

empresa), buscam limitar a autonomia e iniciativa do trabalhador 

(CAMPOS, 2000, p.24) 

 

O CONACOSAMA atuava respeitando o cronograma de atividades das equipes 

gerenciais, adequando-se a disponibilidade de tempo das mesmas, sob a forma de visitas 

mensais nas unidades, sendo previamente agendadas. Também participava de reuniões 

gerais
3
 das unidades com todos os profissionais (uma vez por mês); com conselho 

gestor local
4
, pré-conferências e conferências de saúde da região, e, ainda, com 

                                                 
3
 A reunião geral das unidades acontecia uma vez por mês com a finalidade de que todos os trabalhadores 

pudessem discutir as situações ou problemas locais. Tratava-se de uma reunião local interna conduzida 

pelo gerente da unidade. No período de 2006 até os dias atuais, vem acontecendo com a garantia de uma 

equipe mínima (um médico, uma enfermeira, duas auxiliar de enfermagem e um auxiliar administrativo) 

no atendimento aos usuários, visto que os serviços no SUS devem ser oferecidos de maneira ininterrupta, 

sob a perspectiva da integralidade. Entretanto, há rodízio de equipes mínimas para que todos os 

profissionais possam acompanhar o andamento das reuniões gerais da unidade. 
4
 A lei n° 8142/90 institui duas instâncias colegiadas de controle social que devem existir em todos os 

níveis de governo: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde tem por 

atribuição avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de saúde.  O Conselho de 

Saúde, permanente e deliberativo constitui-se como órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e 

no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. (NEGRI; VIANA, 2002). As 
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categorias específicas diretamente (auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde) se identificada essa necessidade.   

A presença do CONACOSAMA nesses outros espaços garantia maior qualidade 

ao acompanhamento do processo de trabalho, pois os novos espaços complementavam e 

enriqueciam o processo de aprendizagem de ambas as equipes que o constituíam. 

As reuniões gerais propiciavam um conhecimento maior da realidade local para 

a EA, também se tornou um veículo para que as equipes da ESF fizessem 

encaminhamentos às autoridades, através da EA.  

Esse espaço também se tornou favorável para que a EA pudesse dar as 

devolutivas referentes a situações e/ou problemas encaminhados anteriormente pela EU, 

sobre os problemas que fugiam da governabilidade da equipe de saúde da família da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) em questão.  

A atuação do CONACOSAMA junto ao conselho gestor local; possibilitou o 

conhecimento das situações e/ou problemas da UBS, trazidos à luz da concepção dos 

Sujeitos da nossa assistência. As discussões nesses espaços também enriqueceram o 

processo de aprendizagem dos profissionais que exploraram expectativas e realidades 

concretas.  

Ainda, no que diz respeito à atuação entre CONACOSAMA e os conselhos 

gestores locais das unidades; identificou demandas de capacitação e atuou contribuindo 

com a problematização do papel dos conselheiros de saúde local (segmentos população, 

profissionais e gestores), os apropriando do seu papel social e realizando as devolutivas 

dos encaminhamentos realizados por profissionais e usuários, fortalecendo assim, o 

controle social. 

Por fim, os encontros com as categorias específicas (auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde) foram concretizados quando por consenso nas reuniões 

do CONACOSAMA, essa opção tornou-se necessária e complementar, visto que, a 

                                                                                                                                               
atividades e atribuições dos conselhos estão regulamentadas em lei. O conselho é um órgão deliberativo 

cuja função é pesquisar a realidade de saúde local; traçar planos de trabalho; decidir prioridades e 

programas que serão desenvolvidos; planejar e avaliar o atendimento; participar da elaboração de 

orçamentos; discutir recursos humanos e materiais necessários; propor treinamento e reciclagem para os 

funcionários; buscar informações na Secretaria Municipal de Saúde e Sub-prefeituras e assessorar a 

direção para que as decisões do grupo sejam colocadas em prática. Representantes dos funcionários levam 

ao conselho os interesses e necessidades sentidas dentro da unidade de saúde e no atendimento à 

população. Representantes da população usuária levam ao conselho interesses e necessidades da 

população e do seu bairro. Aos representantes da administração cabe apoiar os outros segmentos e ter 

compromisso na execução das decisões do Conselho Gestor, ainda discutir e elaborar juntamente com o 

Conselho os planos de ação para a região.   
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supervisão direta do processo de trabalho dos mesmos era de responsabilidade dos 

enfermeiros e gerentes, não podendo os conselheiros por ansiedade tomar frente, mas 

cabendo-o sempre apropriar e apoiar enfermeiros e gerentes para o desenvolvimento 

necessário à autonomia, para que eles pudessem resolver os problemas internos do 

cotidiano da unidade com tranqüilidade. Portanto, empoderar o governo local era uma 

das principais atividades do CONACOSAMA. 

A duração dos encontros do CONACOSAMA era de uma a duas horas nos 

encontros mensais pré-estabelecidos, entretanto nos encontros pontuais, a partir de 

demandas identificadas eram realizados encontros de até três horas. 

Os integrantes do CONACOSAMA eram todos profissionais de nível superior, 

com experiências profissionais nas quais envolvem as áreas: assistenciais, gerenciais e 

de políticas públicas. 

Os conselheiros do CONACO de toda a região leste de São Paulo foram 

inseridos num processo de educação permanente e através de um processo reflexivo-

crítico, ampliaram seus conhecimentos relativos aos princípios doutrinários dos 

seguintes documentos: a legislação do SUS, principalmente no tocante do controle 

social; as diretrizes da ESF; os protocolos normativos da SMS do município de São 

Paulo; protocolos de atendimento na atenção básica da SMS; documento norteador do 

município de São Paulo das práticas de Atenção Básica; a série pactos de saúde 2006; 

plano pluri-anual; conteúdos dos cadernos de qualidade do Proesf (Projeto de Expansão 

e Consolidação da Saúde da Família); cursos de monitoramento e gerenciamento em 

saúde da família; dos planos de ação anual das equipes de saúde da família, indicadores 

de saúde e doença, diagnóstico situacional do território, mapa de cada área de atuação 

específica, entre outros.  

 O monitoramento era desenvolvido por duas enfermeiras, sendo uma da CRSL e 

a pesquisadora desse estudo representando a CSSM, do Convênio de Parceria, portanto, 

constituíamos a EA e contavamos com o auxílio e respaldo para resolução dos 

encaminhamentos das equipes com a Coordenadora da ESF da CSSM do Convênio de 

parceria; a Coordenadora Adjunta da ESF da CSSM; o Coordenador de Saúde da 

Coordenadoria Regional Leste da Prefeitura de São Paulo; a Supervisora Técnica da 

CRSL; o Supervisor de Saúde de São Mateus e a Assessora da Supervisão de Saúde de 

São Mateus. 



29 

 

  

No contexto prático, observei que com a criação do CONACOSAMA 

estabeleceu-se um novo espaço educativo, onde o conhecimento era produzido a partir 

de metodologias que deram sentido e significado a relação ensino-aprendizagem. O 

principal método utilizado foi o da problematização, que designa um tipo de estratégia 

de ensino baseado na observação da realidade, na busca por maior compreensão da 

estrutura dos problemas e que têm sempre seus resultados antecedidos por um processo 

reflexivo-crítico; focado no apreender fazendo. Trata-se também de uma manifestação 

do construtivismo norteado pela idéia de construção do conhecimento por meio de 

trocas e experiências altamente elaboradas. O desenvolvimento dessa abordagem 

possibilitou, principalmente, o estabelecimento de uma comunicação democrática, onde 

se reconheceu a capacidade de todos os sujeitos envolvidos em dar sentido aos 

acontecimentos pelo fato de proporcionar a democratização de conhecimento e poder.  

Nas palavras de Davini
5
: 

 

La propuesta pedagógica de “problematización” [...] apunta a la 

transformación de sistemas de comportamiento de la organización y 

de los grupos a partir de la toma de conciencia, por parte de los 

sujetos, de sus múltiples dimensiones y de su proprio papel en el 

proceso. (DAVINI, 1994, p.116) 

 

O Conselho de Acompanhamento estava desenvolvendo experiências de 

aprendizagem baseadas no trabalho em equipe multiprofissional, interdisciplinar; tendo 

incorporado o método de aprendizagem baseado na solução de problemas reais 

(princípio educativo da aprendizagem ativa); aprimorado competências profissionais 

dos aprendizes e educandos, sobretudo, democratizado de forma contínua o 

conhecimento e explorado práticas inovadoras, na minha concepção. 

A partir do contexto da minha prática observei que os atores sociais envolvidos 

neste processo se percebiam, sobretudo, como educadores e não como detentores do 

saber, mas como aqueles que almejam tornarem possível a aprendizagem entre os 

membros do grupo, mediando os processos de troca, inclusive aprendendo, o que 

conferiu dizer que o CONACOSAMA trabalhou com a concepção de educação a partir 

da perspectiva democrática. 

                                                 
5
 Maria Cristina Davini é docente de Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, 

Argentina. 
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A partir deste contexto surgiram algumas questões: o espaço criado pelo 

Conselho de Acompanhamento da Atenção Básica realmente tornou-se um espaço 

educativo? A estratégia utilizada propiciou a reflexão e a re-significação das práticas 

desenvolvidas? As metodologias conseguiram dar significado a relação ensino-

aprendizagem? Os métodos utilizados favoreceram o diálogo horizontal entre os 

membros dessa equipe ampliada? A comunicação democrática e horizontal foi mesmo 

estabelecida nesses encontros? Será que os profissionais realmente sentiram-se 

reconhecidos e valorizados durante esse processo? Houve construção coletiva de 

conhecimento ou algum tipo de rearranjo? Que fatores foram facilitadores no processo 

ensino-aprendizagem? E quais os fatores dificultadores desse processo? 

Diante dessas questões, decidi analisar como os profissionais de saúde 

conceberam suas participações nos processos de ensino-aprendizagem dos espaços do 

Conselho de Acompanhamento da região de São Mateus, considerando que o 

conhecimento produzido possa possibilitar a reflexão quanto ao papel e a importância 

da educação permanente, sobretudo do enfoque problematizador, enquanto principal 

ferramenta de gestão dos serviços de saúde, que contribui para a ampliação da base 

conceitual da ação de cada profissional envolvido, garantindo formação permanente e 

consequentemente levando a uma melhoria dos processos assistenciais oferecidos à 

população.  

A partir de 2008, passei a atuar também na região de Itaquera através do 

Conselho de Acompanhamento (CONACO) e na Residência Multiprofissional de Saúde 

da Família como Preceptora de duas equipes multiprofissionais e da categoria de 

enfermagem desse grupo de residentes. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Geral: 

 

 Analisar como os profissionais de saúde da família conceberam sua 

participação no processo ensino-aprendizagem no Conselho de 

Acompanhamento da Atenção Básica da região de São Mateus, do município 

de São Paulo (CONACOSAMA). 

 

Específicos:  

 

 Caracterizar as experiências educativas do CONACOSAMA, a partir da 

concepção dos profissionais.  

 Analisar as relações de ensino-aprendizagem, a partir das experiências 

educativas do Conselho de Acompanhamento. 

 Apreender os fatores facilitadores e dificultadores do processo ensino-

aprendizagem nesse cenário. 

 Compreender os processos subjetivos a partir das manifestações de 

sentimentos oportunizadas pelo CONACOSAMA. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Percurso Metodológico 

 

A pesquisa analisa a relação ensino-aprendizagem na experiência da autora na 

co-gestão dos serviços de Saúde da Família e, por isso, realiza uma leitura particular das 

questões ligadas à significações, sentidos e sentimentos oportunizados nesse cenário. 

Portanto, trata-se de um estudo qualitativo com abordagem fenomenológica, por ser 

esse método o mais adequado para se estudar a dimensão da existência cotidiana de um 

grupo específico de pessoas, em que o foco está na experiência vivida, buscando sentido 

por meio do diálogo.  

 

O método fenomenológico é um processo de aprendizado e de 

construção do significado da experiência humana por meio de diálogo 

intensivo com pessoas que estão vivendo a experiência. A meta do 

pesquisador é compreender o significado da experiência à medida que 

esta é vivida pelo participante. (WOOD; HABER, 2001, p. 127) 

 

A metodologia qualitativa deve-se ao fato desse estudo buscar realizar um 

recorte da realidade não possível de quantificação. 

Nas palavras de Minayo (1994, p.21-22): 

 

A pesquisa qualitativa nas ciências sociais [...] trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

  

Segundo Victora (2000), o mundo real não se apresenta na totalidade, mas como 

um recorte que fazemos da totalidade. “Esse recorte é concebido a partir do ponto de 

vista de onde nos encontramos e dos pressupostos que trazemos conosco, o que nos 

possibilita experimentar e avaliar a totalidade do nosso cotidiano”.  

É imperioso destacar que esse estudo foi realizado a partir de um recorte feito na 

experiência profissional da pesquisadora. Trata-se, portanto, de um estudo retrospectivo 
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tendo por referência o período de 2006-2008. A coleta de dados ocorreu no ano de 2009 

onde os mesmos atores sociais envolvidos na experiência analisada continuavam 

vivenciando o CONACO. No entanto, a atividade do CONACOSAMA foi interrompida 

por um tempo e retomada posteriormente por uma nova EA.  Esse fato esteve presente 

nas respostas dos depoimentos. Assim, por vezes os entrevistados apresentaram duas 

respostas a uma única indagação. Por exemplo: “antes era assim, agora está...”, no 

entanto, esse detalhe não foi explorado, por não ser o objetivo desse estudo, comparar 

esses diferentes momentos. 

 O “fio condutor” escolhido para guiar a leitura das discussões e resultados desse 

estudo foi o de contar a história da construção coletiva do CONACOSAMA. 

Para realização desse estudo utilizou-se técnicas combinadas (de coleta, registro 

e análise), que buscaram suprir lacunas em face do objeto em análise. As técnicas de 

coleta de dados utilizadas foram as entrevistas individuais semi-estruturadas e o grupo 

focal. 

 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. 

Através dela o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos 

atores sociais [...] num primeiro nível essa técnica se caracteriza por 

uma comunicação verbal que reforça importância da linguagem e do 

significado da fala [...] através desse procedimento podemos obter 

dados objetivos e subjetivos. (NETO, 1994, p.57)   

 

O grupo focal vem sendo utilizado em pesquisa qualitativa resgatando a tradição 

da entrevista em grupo, a fim de captar diferentes visões sobre um mesmo tema. 

(VICTORA, 2000, p.65). 

A técnica de grupo focal foi incluída nesse estudo como uma fonte 

complementar de dados. 

 

As vantagens da utilização do Grupo Focal (GF) são diversas. Uma 

delas é que o GF promove insight, isto é, os participantes se dão 

conta das crenças e atitudes que estão presentes em seus 

comportamentos e nos dos outros, do que pensam e aprenderam com 

as situações da vida, através da troca de experiências e opiniões entre 

os participantes. Os Grupos Focais são eficientes na etapa de 

levantamento de dados, pois um número pequeno de grupos pode 

gerar um extenso número de idéias sobre as categorias do estudo 

desejado (DE ANTONI, 2001). 
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 Junto ao desejo em realizar esse estudo iniciou-se a aproximação institucional 

para realização do trabalho de campo, através da demonstração de interesse por parte da 

pesquisadora desse projeto, em transformar o espaço da gestão em objeto de estudo 

considerando seu caráter educativo e transformador do agir em saúde. 

 Nesse processo também realizei uma aproximação das questões relevantes do 

contexto onde se deu o estudo, o que foi essencial ao planejamento da pesquisa.  

 Nesse diálogo com o campo a ser estudado, houve, a formalização dos acordos, 

através da apresentação do ante-projeto de pesquisa, primeiramente encaminhado à 

Comissão de Ética e Pesquisa do Sistema de Parceria (Instituição e Prefeitura). O grupo 

de pesquisa avaliou o estudo como relevante para a parceria e, sobretudo, para os 

profissionais e a comunidade. 

 Esse processo caracterizou a fase inicial, e, por conseguinte, foi solicitado 

autorização das autoridades locais (Coordenação da Atenção Primária à Saúde,  

Supervisão de Saúde de São Mateus e a gerência da Unidade Básica de Saúde)
6
 para o 

encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp). 

 Após aprovação
7
 do projeto nos Comitês de Ética em Pesquisa (Unifesp e 

CSSM) deu-se início a pesquisa de campo, em conformidade com as Diretrizes da 

Resolução 196/96 da Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 Ainda, no tocante às questões éticas, como intuito de garantir o acesso as 

conclusões dessa pesquisa serão realizadas devolutivas dos resultados à Parceria (CSSM 

e CRSL, junto a STS da região em que foi realizado o estudo), após apresentação da 

dissertação à UNIFESP. 

 A devolução ocorrerá na Coordenação da Atenção Primária à Saúde da CSSM 

ou na STS, nos espaços das reuniões do próprio CONACO. Caso a instituição julgue 

necessária a devolutiva para os conselheiros de outras regiões que não a desse estudo, 

será realizada apresentação coletiva dos resultados, também utilizando o horário de 

reunião dos demais conselhos, no mesmo local. 

                                                 
6
 A cópia das autorizações encontram-se nos respectivos anexos 2, 3 e 4 no final dessa dissertação. 

7
 A carta de aprovação e parecer do Comitê de Ética Institucional encontram-se no anexo 1. 
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 Para iniciar o campo primeiramente foi realizada uma etapa exploratória da qual 

constou a realização do planejamento da coleta de dados e a comunicação sobre o 

mesmo com as equipes objeto dessa pesquisa. A equipe do pré-teste foi informada sobre 

as entrevistas individuais e a realização do grupo focal com antecedência, adequando-se 

a disponibilidade de tempo das mesmas, o que tornou as condições favoráveis à 

realização desse estudo. 

 Foi realizado o pré-teste (preparo do campo de estudo) com uma equipe 

gerencial da ESF da mesma região (São Mateus) com a finalidade de avaliar a adequada 

compreensão do significado das perguntas aos objetivos desse estudo, bem como 

mensurar a inconsistência ou complexidade das questões, ambigüidades e a quantidade. 

 A receptividade dos trabalhadores foi um elemento facilitador ao 

desenvolvimento desta etapa do estudo. Foram entrevistadas, na fase do pré-teste, 

quatro profissionais, com as seguintes características: uma gerente da unidade de saúde 

da família e três enfermeiras generalistas sob consentimento livre e esclarecido. O 

médico da equipe não foi entrevistado por trata-se de um novo profissional que não 

participou do processo. 

 Em campo realizei primeiramente o grupo focal e entrevistei outra equipe 

gerencial da ESF da região. Essa equipe contou com a presença de uma gerente, uma 

enfermeira e um médico da EU e uma enfermeira da supervisão de saúde (da EA); 

grupo esse, que constituía o CONACOSAMA dessa unidade. 

 O período de realização da coleta de dados (grupo focal e entrevistas individuais 

semi-estruturadas) foi de 29/06/09 a 15/07/09. 

 O critério de seleção das equipes foram o de maior tempo de participação nos 

espaços educativos do CONACOSAMA.  

Optei em dar início à coleta de dados pelo grupo focal por propiciar a reflexão 

articulada de uma dada temática compartilhada pelo grupo em sua experiência de 

trabalho.   

 Para o desenvolvimento do grupo focal foi utilizado um roteiro
8
 confeccionado e 

os serviços de uma auxiliar de pesquisa, imprescindível para o registro dos 

acontecimentos e observação da linguagem não verbal. O grupo foi coordenado pela 

                                                 
8
 O roteiro utilizado para a realização do grupo focal encontra-se no anexo 5.  
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pesquisadora desse estudo e teve seus depoimentos gravados em material do tipo MP4. 

Posteriormente, foram transcritas na íntegra e as gravações conservadas também para 

informações paralinguística
9
.  

 O grupo focal e entrevistas foram realizados no consultório de enfermagem, 

durante horário reservado para reuniões, cujas instalações ofereceram condições 

necessárias de sigilo e tranqüilidade que favoreceram a concentração do grupo e do 

entrevistado. Todas as entrevistas e o grupo focal ocorreram mediante consentimento 

por escrito. 

As entrevistas individuais semi-estruturadas
10

 com a equipe investigada nesse 

estudo abordaram como os entrevistados compreenderam sua participação nesse 

processo educativo, por meio da utilização de roteiro
11

.   

 Todos os depoimentos foram gravados mediante o consentimento do 

entrevistado em material do tipo MP4, posteriormente, foram transcritos na íntegra e as 

gravações conservadas.  

 O material coletado foi preparado e analisado de acordo com as seguintes etapas: 

 

3.2 Tratamento e análise dos dados 

 

 Transcrição literal de todos os depoimentos (do grupo focal e das entrevistas), 

incluindo digressões, repetições e outros tipos de expressões orais do entrevistado e do 

entrevistador com o objetivo de enriquecer o conteúdo a ser interpretado.  

 Para as citações dos trechos dos depoimentos nessa dissertação não foram 

corrigidos erros gramaticais e ortográficos, para não modificar as formas de se exprimir, 

buscando preservar a expressão particular das pessoas, todavia foram feitos ajustes no 

                                                 

9
 Paralinguística é a parte da linguística que estuda os aspectos não-verbais da comunicação. Estes 

aspectos incluem o tom de voz, o ritmo da fala, o volume de voz, as pausas utilizadas na pronúncia 

verbal, e demais características que transcendem a própria fala. O estudo da paralinguística permite-nos 

perceber mais claramente as razões por que extraímos o significado não apenas do conteúdo literal das 

palavras, mas também da maneira como elas são expressas.  

10
 Segundo Thiollent (1980) a entrevista semi-estruturada é aplicada a partir de um pequeno número de 

perguntas abertas. 

 
11

 O roteiro para entrevistas individuais encontra-se no anexo 6.  
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que dizem respeito a erros de concordância verbal, nominal, que possam comprometer, 

às vezes, a leitura e excluído repetições, sem adaptação da linguagem oral para a escrita. 

 “A síntese de dados corresponde a uma primeira escrita na qual se busca uma 

sistematização inicial dos dados [...] consistindo em uma parte intermediária entre a 

coleta de dados e a análise final dos mesmos.” (VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000, 

p.73-74). 

 Iniciou-se a lapidação e ordenamento dos dados brutos através da criação de 

“descritores”, sendo esse, o primeiro critério de organização do conteúdo, além da 

organização prévia do grupo focal e entrevistas em tópicos temáticos. 

 Foram extraídos dois tipos de descritores: conceituais e discursivos. 

 “[...] descritores conceituais que se referem ao conteúdo das falas e descritores 

discursivos que se referem aos estilos das falas ou trechos das falas dos entrevistados.” 

(LEAL, FACHEL, 2000, p.112) 

  Os descritores foram indicados no final de cada parágrafo relativo ao assunto 

descrito. 

A função do uso de descritores é indicar a ocorrência do evento no 

relato, semelhante ao uso de palavras-chaves. Estamos fazendo uma 

distinção entre descritores e palavras-chaves à medida que 

correspondem a níveis e momentos diferenciados de análise. (LEAL; 

FACHEL, 2000, p.113). 

 

  Na manipulação dos dados, ainda foram agrupados os sentimentos manifestados 

e a caracterização do cenário do CONACOSAMA na concepção dos trabalhadores. 

  Após leitura exaustiva do material coletado e uma vez criado às condições para 

um acesso rápido ao material de pesquisa foram construídas tipologias.  

  “Trata-se de tipologias que supõem uma avaliação analítica e critérios do 

investigador [...] conforme a tipologia busca-se também a construção de critérios de 

classificação dos informantes [...] , no caso sobretudo de tipologias de valores.” (LEAL; 

FACHEL, 2000, p.115). 

 As tipologias criadas durante o agrupamento dos dados foram às seguintes: 

tipologias de Trajetória Educativa (caracterização do CONACOSAMA a partir da 

concepção dos trabalhadores); Redes de Relações (densas/fluidas, verticais/horizontais, 

etc) e Moderador do Sofrimento no Trabalho. 
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  Na delimitação progressiva do foco principal de investigação surgiram novas 

questões a partir da concepção dos trabalhadores, como, por exemplo, o sofrimento no 

trabalho e as características moderadoras desse sofrimento sentidas através das relações 

oportunizadas pelo CONACOSAMA. 

  “Além de favorecer a análise, essas questões possibilitam a articulação entre os 

pressupostos teóricos do estudo e os dados da realidade.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p.47) 

A análise dos dados teve o objetivo de: 

 

Entender as causas subjacentes a essas ações e aos discursos, a saber, 

a origem das ações, as quais, normalmente, só captamos na 

exterioridade. O grande mérito da pesquisa qualitativa é a 

possibilidade de aprender o que não é evidente, aquilo que ultrapassa 

o nível discursivo dos indivíduos, de descobrir e de explicar o que 

não é percebido pelo expectador comum. A pesquisa qualitativa 

permite perscrutar as profundezas do jogo social, o não manifesto, o 

subjacente. (VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000, p.125). 

 

Como o material coletado encontrava-se em forma de texto, através das 

tipologias e com observações organizadas, tornou possível o processamento do método 

de análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma proposta apresentada por Bardin 

(1987) para discutir qualitativamente os dados. 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas 

marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 1977, 

p.33). 

 

 

 Segundo Bardin (1987, p.121) as “fases da análise de conteúdo organizam-se em 

torno de três pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material, o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação”. 

 Para um maior rigor, o conteúdo foi submetido às hipóteses antes formuladas e 

aos objetivos e, por conseguinte, a elaboração de indicadores que fundamentassem a 

interpretação final. “Os indicadores serão construídos em função das hipóteses, ou, pelo 
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contrário, as hipóteses serão criadas na presença de certos índices” (BARDIN, 1977, 

p.121). Nesse estudo ocorreram as duas situações, foram desenvolvidos indicadores em 

função das hipóteses, bem como apareceram novas hipóteses a partir da concepção dos 

trabalhadores. 

 Esse processo foi antecedido pela leitura <flutuante>; 

 

por analogia com atitude do psicanalista. Pouco a pouco, a leitura 

vai-se tornando mais precisa em função das hipóteses emergentes, da 

projeção de teorias adaptadas sobre o material [...] e ter-se em conta 

todos os elementos desse corpus (regra da exaustividade completada 

pela regra de não-selectividade). (BARDIN, 1977, p.122-123). 

 

 Esse estudo também respeitou a regra de homogeneidade, pois os 

questionamentos referiam-se todos ao mesmo tema, sendo obtidas por intermédio de 

técnicas idênticas e realizadas por indivíduos semelhantes. 

 “Uma ou várias técnicas são consideradas adequadas a priori, para fazerem 

<falar> o material, utilizando sistematicamente.” (BARDIN, 1977, p. 124) 

 Os dados foram confrontados com as hipóteses formuladas e com os objetivos 

do estudo a fim de sistematizar ainda mais as informações adquiridas. (Regra de 

pertinência
12

). 

 O processo foi sucedido pela codificação.  

 

A codificação corresponde a uma transformação – efectuada segundo 

regras precisas – dos dados em bruto do texto, transformação esta 

que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

representação do conteúdo, ou da sua expressão; susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto. (BARDIN, 

1977, p.129).  

 

 O texto foi recortado em unidades de registro, contexto e categorias.  

 

A unidade de registro é a unidade de significação a codificar e 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de 

base, visando a categorização [...]. A unidade de contexto serve de 

                                                 
12

 Os documentos retidos devem ser adequados, enquanto fonte de informação, de modo a 

corresponderem ao objectivo que suscinta a análise. (BARDIN, 1977, p. 124).  
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unidade de compreensão para codificar a unidade de registo e 

corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores 

às da unidade de registro) são óptimas para que se possa compreender 

a significação exacta da unidade de registro. (BARDIN, 1977, p.130-

133). 

 

 Procedeu-se a análise, portanto através da: 

a) Identificação das expressões que se referiam à caracterização da estratégia 

educativa e da rede de relações; 

b) Seleção de fragmentos dos discursos aos quais as palavras ou expressões 

justificaram as unidades de contexto. Por exemplo:  

 

Hoje eu tô me sentindo um pouco excluída
13

; hoje tá mais complicado 

até, pra que a gente possa participar; esse mês mesmo eu me 

programei três vezes [sorriso] e acabei não participando; eu disse 

que minha participação tem sido muito pequena, mas eu acho que não 

consegue mais fazer isso, acho que seria interessante retomasse; eu 

acho que eu tinha uma participação maior; embora minha 

participação tenha sido muito pequena; eu hoje tenho tido uma 

participação, assim, quase nenhuma; dificultador: o tempo; e cada 

vez mais, cada vez mais. (EU) 

 

c) A relevância das unidades de registro foi definida pelos critérios de freqüência e 

de intensidade (indicadores semânticos). “A unidade de registro é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 

como unidade de base, visando à categorização [...]” (BARDIN, 1977, p.130). 

No exemplo dado no item (b), a unidade de registro seria a possibilidade de 

perda da participação plena dos indivíduos, que significou o medo da perda do 

potencial adquirido de ação-reflexão-ação, processo esse, visto antes, como 

catalizador da autonomia dos Sujeitos; o medo da desestabilidade das relações 

horizontais e democráticas; da perda da conquista adquirida com relação à 

superação dos princípios de separação e verticalização, que não separava o 

                                                 
13

  Todas as citações dos depoimentos nesse estudo estarão em itálico, exceto citações de terceiros que já 

se encontravam destacadas palavras em itálico.  As citações foram identificadas por EA – equipe de apoio 

e EU – equipe da unidade (gerencial), as singulares equipes que constituem o CONACO, por ora 

apresentarem diferentes concepções, da perspectiva de onde se encontram os diferentes Sujeitos 

envolvidos no processo (diferentes instâncias) e dos pressupostos que trazem a respeito da temática 

problematizada nesse estudo. 
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pensar e o fazer; ainda, o medo da EA “fechar-se” às contribuições das EUs e da 

possível perda da autonomia profissional, ou seja, do não-diálogo. 

d) O próximo passo foi a categorização,  

 

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento esse, efectuado em razão das 

características comuns destes elementos. (BARDIN, 1977, p.145). 

 

 A categorização seguiu os critérios: 

 

de exclusão mútua, que estipula que cada elemento não pode existir 

em mais de uma divisão; a homogeneidade, em que, um único 

princípio de classificação deve governar sua organização; a  

pertinência, o sistema de categorias deve reflectir as intenções da 

investigação, as questões do analista e/ou corresponder ás 

características das mensagens; a fidelidade, o organizador da análise 

deve definir claramente as variáveis que trata, assim como deve 

precisar os índices que determinam a entrada de um elemento numa 

categoria; a produtividade, um conjunto de categorias é produtivo se 

fornece resultados férteis: férteis em índices de inferências, em 

hipóteses novas e em dados exactos. (BARDIN, 1977,  p.147-148) 

 

 O critério de categorização escolhido foi o semântico, classificado, portanto, 

segundo categorias temáticas. Para o exemplo utilizado no item (b), a categoria seria 

Expressão do Sofrimento no Trabalho, a qual resume a idéia de que o sofrimento estaria 

ligado à possibilidade de anulação dos Sujeitos; 

e) As principais categorias que nortearam a análise desse estudo para compreensão 

da prática educativa foram: Estratégia Educativa; Consistência Metodológica; 

Desempenho dos Mediadores; Reelaboração da Cultura do Trabalho; 

Manifestações Críticas da Forma de Gestão; Redes de Relações; Expressões de 

Sofrimento no Trabalho; Manifestações de Sentimentos Oportunizados pelo 

Conaco; Moderador do Sofrimento no Trabalho; Fatores Facilitadores e os 

Fatores Dificultadores; 

f) As categorias foram agrupadas em dois agrupamentos de sentido, segundo 

critérios semânticos explicitados adiante, nos resultados. No exemplo dado 
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acima o agrupamento de sentido seria os Aspectos Psicossociais-Humanos
14

. O 

outro agrupamento foi os Aspectos Políticos-Educativos, caracterizando assim, 

os Elementos Constitutivos da Compreensão da Prática Educativa. 

 

4. SAÚDE NO BRASIL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA O SUS. 

 

4.1  Breve histórico da Saúde no Brasil  

 

O modelo hegemônico de saúde, desde o final do século XIX até a metade da 

década de 60, teve como eixo mobilizador o “sanitarismo/campanhista”, buscando 

erradicar e controlar doenças que pudessem interferir e prejudicar o desempenho  

econômico das exportações do país (MENDES, 1995) . 

 A partir de 1930, a assistência individual e curativa era garantida por órgãos 

previdenciários e a assistência coletiva, preventiva sob a forma das campanhas, 

fortalecendo a dicotomia entre as ações. 

Reformula-se o modelo de saúde, devido ao advento da industrialização, sendo 

necessário o aumento da cobertura da população urbana e rural, sob a lógica 

assistencialista, individual, curativa e especializada cujo objetivo era de manter 

preservada a capacidade produtiva do trabalhador. 

Em 1974 ocorre a cisão da área previdenciária do Ministério do Trabalho. 

 

Há muito tempo, o modelo assistencial predominante no país é 

caracterizado pela prática “hospitalocêntrica”, centrado no indivíduo 

e na doença, muitas vezes com baixa resolutividade. Esta prática tem 

gerado alto grau de insatisfação para todos partícipes do processo: 

gestores, profissionais de saúde e principalmente para a população 

que utiliza os serviços de saúde. (SOUZA, 2000, p.25-27). 

 

                                                 
14

 No campo da saúde, humanização diz respeito a uma aposta ético-estético-política: ética porque implica 

a atitude de usuários, gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-responsáveis; estética porque 

relativa ao processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política porque 

se refere à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS. O 

compromisso ético-estético-político da Humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e 

protagonismo dos sujeitos, de coresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, 

dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão. (BRASIL, 2001). 

http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/116
http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/100
http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/127
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Esses fatores, entre outros, foram responsáveis pelo surgimento do movimento 

contra-hegemônico na saúde, resultando no encaminhamento de propostas de Reforma 

Sanitária, apoiada pelas crescentes demandas sociais e por instituições comunitárias e 

profissionais, que foi marco das políticas públicas nos anos 80. 

Até a década de 80, sob o regime militar, os cuidados de saúde eram assegurados 

apenas aos contribuintes da Previdência Social, mas com o agravamento da crise 

econômica, surgiu a necessidade de amparar toda a população (SCLIAR, 2002) e 

assumir a desigualdade com relação à distribuição da saúde em nossa história ainda era 

um desejo distante. 

 

Nesse mesmo período ocorre a VII Conferência Nacional de Saúde, 

com o tema central a implantação de uma rede básica de saúde; no 

mesmo ano surge o Projeto PREV-SAÚDE ( Programa Nacional de 

Serviços Básicos de Saúde), objetivando a extensão máxima da 

cobertura, a participação comunitária, a integralização das ações de 

saúde, o uso de técnicas simplificadas, a inclusão de pessoal auxiliar 

e inclusão do setor privado no Sistema de Saúde.” (VENÂNCIO, 

2003, p. 6) 

 

Em 1983, surge o convênio AIS (Ações Integradas de Saúde) buscando integrar 

os serviços de saúde exitentes em cada região com o INAMPS (Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social) Estado, prefeitura e hospitais filantrópicos 

com ênfase nas ações básicas de saúde. 

 

A VIII Conferência Nacional de Saúde, teve como desdobramento 

imediato um conjunto de trabalhos técnicos desenvolvidos pela 

Comissão Nacional de Reforma Sanitária e passa, com sua doutrina, a 

constituir-se em um instrumento político ideológico que viria influir 

de forma significativa em dois processos que se iniciam 

concomitantemente no ano de 1987 no Executivo – a implantação do 

SUDS (Sistema Unificado Descentralizado de Saúde) e no 

Legislativo, a elaboração da nova Constituição do Brasil. 
(VENÂNCIO, 2003, p.6) 

 

A Constituição de 1988 incorporou mudanças no papel do Estado e criou novas 

relações entre as diferentes esferas de governo, quando ressalta o entendimento da saúde 

como “direito de todos e dever do Estado”, de acesso universal e igualitário (Lei 

Orgânica da Saúde/ Lei n.º 8080/90 ). 
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Esse momento torna-se marco no processo devido a criação de um Sistema 

Único de Saúde (SUS), organizado segundo as diretrizes  da  descentralização, 

integralidade e participação popular. 

O SUS foi regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e pela 

lei n.º 8.142/90, que institui duas instâncias colegiadas de controle social que devem 

existir em todos os níveis de governo: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.  

 

A Conferência de Saúde tem por atribuição avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação de saúde. O Conselho 

de Saúde, permanente e deliberativo constitui-se como órgão 

colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente.”(COHN; ELIAS; LANNI, 2002, p.569). 

 

O SUS tem os seguintes princípios doutrinários: universalidade, eqüidade e 

integralidade e como principais diretrizes: a regionalização, hierarquização, 

descentralização e controle social. 

Assistiu-se a partir desse período o esforço pela fixação da doutrina e princípios 

do SUS em busca da concretização de um sistema público de saúde universal, gratuito e 

de qualidade. Isso não significa que não haja problemas e desafios permanentes, tendo 

em vistas as conseqüencias históricas e culturais herdadas pela influência do modelo 

flexneriano e do Taylorismo. 

Este momento me trás a mente trechos do polêmico poema de 10 versos de 

Carlos Drummond de Andrade, do Modernismo Brasileiro por sua concepção e 

estrutura revolucionárias de poesia antipoética, de lírica antilírica, de todos os nós entre 

o individual e o social: 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 
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 Peço licença poética para usar expressão semelhante e dizer que tinhámos e 

ainda temos com certeza duas pedras no meio do caminho: Flexner e Taylor, e, suas 

influências representam hoje a resistência à mudança e em alguns casos, verdadeiras 

barreiras frente às inovações tanto na assistência, ensino, gestão, quanto na participação 

popular.   

 Não há dúvidas que as transformações no eixo paradigmático do SUS; a busca 

pela superação da influência flexneriana e Taylorista, vem ocorrendo de maneira muito 

mais lenta às do eixo político-administrativo, tornando-se cada vez mais necessário a 

utilização dos meios educativos e de comunicação disponíveis aos que desejavam tornar 

real e efetivo o desafio da construção do SUS. 

 O que Flexner propôs foi a construção de um modelo de ensino médico com 

base eminentemente científica, na lógica individualista, hospitalocêntrica e curativa-

especializada. Suas recomendações acatadas com maior facilidade foram: 

 

o rigoroso controle de admissão; o currículo de quatro anos; divisão 

do currículo em um ciclo básico de dois anos, realizado no 

laboratório, seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, realizado 

no hospital; exigência de laboratórios e instalações adequadas. O 

ciclo clínico deve-se dar fundamentalmente no hospital, pois ali se 

encontra o local privilegiado para estudar as doenças. (PAGLIOSA; 

DA ROS, 2008) 

 

A doença foi considerada um processo natural, visto apenas na dimensão 

biológica. O social, o coletivo, o público e a comunidade não são objetos do ensino 

médico o que não permite aos mesmos naquela época considerar os fatores que 

influenciam no processo de saúde-doença. 

Nas palavras do próprio Flexner: 

 

O estudo da medicina deve ser centrado na doença de forma 

individual e concreta. [...] Os hospitais se transformam na principal 

instituição de transmissão do conhecimento médico durante todo o 

século XX. Às faculdades resta o ensino de laboratório nas áreas 

básicas (anatomia, fisiologia, patologia) e a parte teórica das 

especialidades. As posturas são assumidamente positivistas, 
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apontando como único conhecimento seguro o científico, mediante a 

observação e a experimentação. A ciência substitui a arte. O método 

científico, assumido como a forma legítima de produzir 

conhecimento, exprime o processo de racionalização que atinge o 

Ocidente. E a medicina ilustra claramente este processo. 

(PAGLIOSA; DA ROS, 2008)  

 

É importante reconhecer o quanto o ideário de Flexner limita o universo de 

problemas e situações, bem como de intervenções na saúde, por perpassar todas as 

instâncias dos setores envolvidos. 

No mesmo contexto encontram-se os atores sociais envolvidos com a gestão dos 

serviços de saúde sendo influenciados, particularmente pelo Taylorismo, que tem seus 

princípios baseados na assimetria e verticalidade das relações de poder, no 

autoritarismo e principalmente na anulação dos Sujeitos. 

Taylor não somente criou um sistema de governo assentado sobre a 

abismal diferença de poder entre dirigentes e executores, como 

também tratou de diferenciar as possibilidades de desenvolvimento 

pessoal entre estas camadas. Em outras palavras, o método de 

governo e a estrutura organizacional taylorista procuraram  

“produzir” subjetividade diferente conforme se trate de trabalhadores  

ou dirigentes.  Dos primeiros espera-se ordem, habilidade e 

obediência. Dos segundos, iniciativa, audácia, criatividade e domínio 

da arte de comandar. O taylorismo tomou esta distinção como natural 

e inevitável. Assim, a Racionalidade Gerencial Hegemônica vale-se 

de métodos disciplinares e de controle que, em nome da 

produtividade e da concorrência, procuram instituir distintas 

expectativas quanto a felicidade, a realização pessoal e a acesso ao 

poder. (CAMPOS, 2000, p.26) 

 

 Tenhamos claro que a racionalidade gerencial hegemônica encontra-se presente 

em muitas situações atuais, sustentada por estratégias organizacionais que fere a 

integridade das pessoas, e, sobretudo, continua alimentando e realizando uma 

verdadeira educação para a servidão. O preço pago em alimentar esse modelo, ou seja, 

o não esforço e a falta de ousadia para a mudança; traduz-se no investimento para o 

empobrecimento do potencial criativo dos trabalhadores, que passam apenas a executar 

e produzir. A base dessa política de gestão e de ensino está no autoritarismo que tem o 

medo como principal veículo de produção, portanto, aquele que se esquiva da mudança 

também violenta o outro em suas relações de trabalho e/ou de ensino. 
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 Retornar ao processo histórico de organização dos processos de trabalho é de 

fundamental importância para a melhor compreensão das situações hoje encontradas, 

nas palavras de Motta (1987 apud CAMPOS, 2000, p.21): 

O fordismo acrescentou ao taylorismo a preocupação com o mercado 

(ambiente externo), introduziu a linha de produção e desenvolveu 

políticas que interferiam na cultura e na moral operárias (Gramsci, 

1976). A valorização da cultura organizacional e a ênfase no fator 

humano enriqueceram a administração com técnicas de controle 

muito mais sutis: seleção e treinamento com base em caráter ou 

personalidade; dinâmica de grupo, sociometria, integração dos 

empregados à empresa, emulação. Em sentido geral, abrandou-se a 

dureza da racionalidade dura do taylorismo.   

 

 Reconheceu-se que as emoções existiam e sua influencia na gestão e no 

desempenho produtivo.  

 

A automação flexível, apoiando-se na informática, na robótica, na 

concentração globalizada de capitais, assim como na Qualidade Total 

e em outras metodologias administrativas, abriu espaço para o que 

vem sendo denominado de “reengenharia organizacional”. 

Produzindo profundas mudanças no trabalho, no movimento sindical 

e na política trabalhista e social do final do século XX. Desemprego 

estrutural, enfraquecimento do poder dos trabalhadores, dos 

mecanismos de representação e de luta coletiva. Redefinição do perfil 

profissional, psicológico e social do trabalhador requerido pelas 

empresas, com maior ênfase para aqueles com capacidade para 

executar diversas tarefas, sejam simples ou complexas. (Burnet, 1994, 

Rifkin, 1996, Carleial & Valle (1997 apud CAMPOS, 2000, p. 22).  

 

 Portanto, houve uma radical reorganização do processo de trabalho através da 

flexibilidade, interdisciplinaridade, criatividade, parceria, entre outras, embora, as 

marcas do Taylorismo continuem norteando a formação e as práticas de muitos atores 

sociais, tornando-os, ainda, presos a execução de tarefas desconectadas do sentido 

geral, sob relações pouco horizontais; agressivas no meu ponto de vista. 

O fato é que o ideário Flexneriano e Taylorista foi internalizado, de certa forma, 

nas pessoas, constituindo talvez o principal obstáculo para as inversões dos paradigmas 

de ensino, assistência, gestão e participação popular na saúde. 
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Nesse sentido, a superação das influências dos ideários de Flexner e Taylor 

estarão diretamente relacionadas com a consolidação dos princípios doutrinários do 

SUS, da Atenção Básica à Saúde e das Políticas de Ensino, como por exemplo os 

desafios trazidos nas DCN e Política Nacional de Educação Permanente. 

Com relação aos princípios gerais da Política Nacional de Atenção Básica: 

 

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção da saúde e a proteção 

da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvido por meio de 

práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a 

forma de trabalho em equipe,[...] orienta-se pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo e 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, 

equidade e participação social. (BRASIL, 2006, v.4, p.10)    

 

 Nesse contexto, o perfil dos profissionais da Atenção Básica implica no 

desenvolvimento de competências que os tornem capazes e habilidosos para atuarem 

sob uma dimensão complexa e ampliada do processo saúde-doença. 

 Segundo Barbara Starfield
15

: 

 

Profissionais da Atenção Primária quando comparados com 

especialistas, lidam com uma variedade mais ampla de problemas, 

tanto com pacientes individuais como com a população com a qual 

trabalham. Como estão mais próximos do ambiente do paciente do 

que os especialistas, estão em uma posição melhor para avaliar o 

papel dos múltiplos e interativos determinantes da doença e da saúde. 

(STARFIELD, 2002, p. 29) 

  

 Antes de tudo,  

 

                                                 
15

 Professora emérita, atuando na Faculdade de Saúde Pública (Departamento de Política e 

Gerenciamento em Saúde) e na Faculdade de Medicina, ambas da Universidade Johns Hopkins.  
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O alcance da atenção primária implica a existência de um local, um 

indivíduo ou uma equipe de indivíduos associados que sirva como 

fonte de atenção por um determinado período de tempo, 

independente da presença ou ausência de problemas específicos 

relacionados à saúde ou do tipo de problema. Ter atenção 

longitudinal
16

 significa que aqueles indivíduos na população 

identificam uma fonte de atenção como “sua”; que os prestadores ou 

grupo de prestadores reconhecem, pelo menos implicitamente, a 

existência de um contrato formal e informal para ser a fonte habitual 

de atenção orientada para a pessoa (não para a doença); e que esta 

relação existe, por um período de tempo definido ou indefinido, até 

que seja explicitamente alterada.  (STARFIELD, 2002, p. 247-248). 

 

 Ou seja, segundo Alpert e Charney (1971 apud STARFIELD, 2002, p. 248); 

 

A essência da longitudinalidade  é uma relação pessoal ao longo do 

tempo, independente do tipo de problemas de saúde ou até mesmo da 

presença de um problema de saúde, entre um paciente e um médico 

ou uma equipe de médicos e profissionais não-médicos. Por 

intermédio desta relação os profissionais passam a conhecer os 

pacientes e os pacientes passam a conhecer seus profissionais com o 

passar do tempo. Isto é captado no Medicine’s Revoton on Primary 

[Relatório do Instituto de Medicina sobre Atenção Primária] como 

uma “parceria sustentada” na qual “o paciente é tratado como uma 

pessoa completa, cujos valores e preferências são levados em 

consideração” (Institute of Medicine, 1977).   

Pode-se observar o quanto as expectativas e exigências advindas das demandas 

sociais aumentaram e vem esperando por um profissional altamente resolutivo, capaz 

de dar respostas a demandas complexas, a partir de uma visão ampliada dos fatos e 

intervir, assim, nos fatores que influenciam o adoecimento.  

A mudança necessária e desejada na educação dos profissionais da saúde, sob 

forte influência do modelo Flexneriano e Taylorista, perpassam pela reforma curricular 

e pela ampliação dos espaços de Educação Permanente, ou seja, da aprendizagem em 

                                                 
16

 Longitudinalidade não é uma palavra que aparece em qualquer dicionário. Ela é derivada de 

longitudinal, que é definido como “lidar com o crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no 

decorrer de um período de anos”. Embora a palavra continuidade seja usualmente empregada no lugar de 

longitudinalidade, esta última transmite melhor a idéia do que a anterior. Longitudinalidade, no contexto 

da atenção primária, é uma relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e os pacientes 

em suas unidades de saúde. A continuidade não é necessária para que esta relação exista; as interrupções 

na continuidade da atenção, por qualquer motivo, necessariamente não interrompem esta relação. 

Portanto, o termo “longitudinalidade”, cunhado por Alpert e Charney em 1974, oferece um sentido muito 

melhor sobre a característica que é uma parte crucial da atenção primária.  (STARFIELD, 2002, p. 

247). 



52 

 

  

serviço (monitorada) através da utilização de metodologias dialógicas e 

problematizadoras, baseadas na resolução de problemas por serem capazes de romper 

com as relações de poder entre gestores e funcionários, professores e alunos, os 

próprios professores, assim como entre todos os atores sociais envolvidos na construção 

dos SUS e demais sistemas complementares vigentes. 

Bordenave (2008) chama atenção para as instituições de ensino que a 

modernização dos métodos não garante por si mesma a integração com o seu meio, bem 

como que se identifique com os seus problemas e consiga influir a ponto de mudar a 

realidade social.  

Portanto, a mudança aqui referida, é complexa e exige um profundo debate 

político-conceitual entre diferentes organizações; de ensino, gestão, serviço, e, inclusive 

de outros setores que envolvem a produção do agir humanizado em saúde.    

Retomando os principais obstáculos encontrados com a implementação do SUS 

estão certamente a desigualdade na distribuição da oferta dos serviços e na qualificação 

dos recursos humanos. São exemplos de enfrentamento dessas dificuldades; 

 

O Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (Pits)
17

  visa 

alocar profissionais de medicina e enfermagem nos municípios, por 

meio do fornecimento de bolsa de dois anos. O próprio Programa de  

Saúde da Família, com a política de remuneração diferente por 

cobertura, tornou-se instrumento para facultar a permanência de 

profissionais em municípios de menor porte. A melhoria da qualificação 

foi enfrentada pelo Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 

Área de Enfermagem (Profae)
18

, que preparou cerca de 80 mil 

atendentes de enfermagem, devendo atingir 250 mil nos próximos anos. 

Num prazo mais longo o Ministério da Saúde, junto com o Ministério 

da Educação, está atuando na reformulação de currículos de medicina, 

de modo a considerar a necessidade de uma formação em atenção 

básica e a recuperação da ética profissional. (NEGRI, 2002, p. 38-39) 

 

 A preocupação com o desenvolvimento permanente dos trabalhadores deve-se 

ao reconhecimento de que embora se tenha alcançado expressivos avanços no eixo 

político-administrativo do SUS, pouco se avançou no eixo paradigmático, como foi 

                                                 
17

 Veja http://portalweb01.saude.gov.br/pits/acesso em 15.09.09. 
18

 Ministério da Saúde. Saúde: promovendo educação profissional. Brasília: Profae (Profissionalização 

dos Trabalhadores da Área de Enfermagem), também http://www;saude.gov.br/profae. Acesso em 

15.09.09. 

http://portalweb01.saude.gov.br/pits/acesso
http://www;saude.gov.br/profae
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discutido a priori devido as influências históricas e culturais, especificamente as 

influências do ideário científico de Flexner e no que diz respeito a organização dos 

serviços as influências do Taylorismo; marcos da fragmentação dos saberes, da 

verticalização e das assimetrias das relações de poderes nos diferentes espaços 

envolvidos com a construção do SUS; a formação dos profissionais, a gestão dos 

serviços, a assistencia e a participação popular. 

 Essas características limitaram o universo de problemas e de intervenções no 

agir em saúde e no que diz respeito a formação dos profissionais da saúde impediu a 

aprendizagem, o pensamento crítico e a ação conjunta ao redor dos problemas concretos 

da realidade deixando os alunos ou os próprios profissionais com atitudes passivas 

frente aos desafios das novas demandas.  

Optar pela implementação do PSF, além de ter se mostrado uma boa estratégia 

para facultar a permanência de profissionais nos municípios menores, possibilita no 

tocante à educação em saúde, por parte dos municípios, a conquista de um espaço 

multiprofissional, capaz de integrar diferentes áreas técnicas e profissionais de 

diferentes formações e valorizar diversos saberes e práticas na perspectiva da 

integralidade e da resolutividade com vínculo, confiança, ética e principalmente com a 

participação popular. 

O compromisso com a criação de novos espaços de aprendizagem e novas 

oportunidades de formação permanente tornou-se necessário àqueles que almejavam 

consolidar as doutrinas e princípios do SUS, daí também a importância em adotar a 

ESF, enquanto novo espaço de assistência e ensino, por ser capaz de inverter a lógica da 

oferta dos serviços de saúde, e, por conseguinte, também a lógica da formação dos 

profissionais e a reestruturação do modelo mental de ensinar e aprender.  

As principais características na ESF que vem contribuindo com a formação e 

com os processos de educação permanente deve-se a aproximação entre os diferentes 

profissionais da saúde favorecendo a integração e a troca de saberes, o trabalho em 

equipe multiprofissional, a aquisição de estratégias de educação em saúde, a lógica do 

território, de responsabilidade sanitária, a clínica centrada na pessoa e a disciplina 

baseada na comunidade, a longitudinalidade, além da aproximação com  o controle 

social e o exercício da cidadania. 
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  A implementação do PSF no Brasil teve origem quando o  Ministério da Saúde 

(MS), em 1991, cria o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), na região 

Nordeste,  com o objetivo central de estender a cobertura do sistema público de saúde às 

populações rurais e às periferias urbanas, tendo como prioridade a educação para a 

saúde e a atenção ao grupo materno-infantil.  

 

A escolha da região Nordeste para iniciar a implantação do PACS foi 

motivada pela existência aí de maiores indicadores de doenças, 

carências, pobreza e miséria; os municípios dessa região abrigavam 

todos os males de exclusão social, uma concentração e aceleração na 

implantação do PACS resultaria em maior impacto, em curto e médio 

tempo.” (SOUSA, 2003, P. 50)   

  

Em 1994, o Ministério da Saúde oficializa a implantação do Programa de Saúde 

da Família (PSF), que tem a finalidade de contribuir para o aprimoramento e 

consolidação do SUS, segundo as diretrizes operacionais da Hierarquização; 

Complementariedade; Adscrição da Clientela; Cadastramento das famílias; 

Competências e Atribuições das Equipes. 

O modelo assistencial baseado na saúde da família ou médico de família é uma 

estratégia que vêm sendo utilizada em diversos países, como Cuba, Reino Unido, 

Canadá, entre outros, apresentando grandes variações entre eles, adequando-se cada 

qual a sua realidade local, as suas características epidemiológicas e sociais (OPAS, 

1999). 

A portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabeleceu, após revisão de diretrizes e normas para organização da 

Atenção Básica as seguintes características ao PSF.  

 

Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica 

tradicional nos territórios em que as equipes de saúde da família 

atuam; atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, 

diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de 

maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado 

dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre 

postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da 

população; desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a 

programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo 

como foco a família e a comunidade;buscar a integração com 

instituições e organizações sociais, em especial em sua área de 
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abrangência, para o desenvolvimento de parcerias; ser um espaço de 

construção de cidadania”. (BRASIL, 2006, p. 20) 

 

A inserção do PSF de forma sistêmica nos serviços de saúde fortifica a atenção 

básica e coloca o Brasil em consonância com experiências internacionais que atestam, 

que um sistema de saúde com forte base em atenção primária torna-se mais eficiente e 

equânime, mesmo em situações de grande iniqüidade social (SOUZA, 2002, p. 222).  

É imperioso reconhecer que com a implementação da ESF, institui-se também 

ricos espaços educativos capazes de explorar situações que influenciam no processo 

saúde–doença dos indivíduos, famílias e comunidade, através  da prática interdisciplinar 

e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações, ainda, 

valorizando os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral  e 

resolutiva, possibilitando a criação de vínculo e confiança, com ética, compromisso e 

respeito,  entre outras.  

A ESF vem contribuindo também com o ensino superior dos profissionais de 

saúde e de outras áreas e com as instituições de trabalho que atuam sob a perspectia da 

educação permanentemente, através do possibilidade de estreitar as relações de poder, 

da democratização do conhecimento, da construção da autonomia dos Sujeitos 

envolvidos e, sobretudo, favorecendo a constituição de condições que possibilite aos 

profissionais adquirirem competencias para atuarem sobre uma abordagem complexa e 

ampliada na Atenção Básica. 

O Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF) foi 

criado na perspectiva de consolidar a ESF também em grandes centros urbanos, visto 

que a expansão do PSF ocorreu, primeiramente, em municípios de pequeno e médio 

porte. Para alcançar esse objetivo a SGTES apoiou a criação da Rede Multicêntrica de 

Apoio à Especialização em Saúde da Família  em grandes municípios (Rede MAES+); 

 

Possibilitando processos de cooperação entre diferentes IES e 

Secretarias Municipais de Saúde, envolvidas na capacitação e 

especialização de trabalhadores para a Estratégia de Saúde da Família 

em grandes centros urbanos. O propósito é apoiar as demandas de 

capacitação por meio de intercâmbio de experiências. Estas ações têm 

sido realizadas em articulação com o Departamento de Atenção 

Básica. (BRASIL, 2003). 
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A ESF também vem trazendo respostas aos desafios do ensino superior em 

saúde, as quais tiveram suas diretrizes modificadas frente aos avanços políticos-

administrativos do SUS. 

Faz parte das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) – 2001, do Curso de 

Graduação em Medicina: 

 

Art.3   O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do 

formando egresso/profissional o médico, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva. Capacidade a atuar, pautado em 

princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes 

níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

como promotor da saúde integral do ser humano. [...] Art. 4   Educação 

Permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na formação, quanto na prática. Parágrafo Único 

– A formação do médico deverá contemplar o sistema de saúde 

vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema regionalizado 

e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho em 

equipe. (BRASIL, 2001) 

 

 No tocante as abordagens teóricas educativas e metodológicas para a formação: 

 

Art. 12 Utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento e a integraççao entre os 

conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência. [...] Vincular, através da integração ensino-

serviço, a formação médico-acadêmica as necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no SUS. (BRASIL, 2001) 

 

 Quanto as DCN do Curso de Graduação em enfermagem também tem como 

perfil do formando um enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítico e 

reflexivo, sempre inserido em processos de educação permanente, formado a partir de 

abordagem e métodos educativos ativos, e, ser: 

 

Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-

doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com 

ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões bio-psico-

social dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania como 

promotor da saúde integral do ser humano. (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001) 
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 Nesse mesmo contexto estão caminhando as outras profissões na saúde 

considerando o objeto e objetivo das DCN dos cursos de graduação da área da saúde: 

 

Permitir que os currículos propostos possam construir perfil 

acadêmico e profissional com competênicia, habilidades e conteúdos, 

dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação 

pertinentes e compatíveis com referências nacionais e internacionais, 

capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no 

Sistema Único de Saúde, considerando o processo da Reforma 

Sanitária Brasileira. Objetivo: Levar os alunos dos cursos de 

graduação em saúde a aprender a aprender que engloba aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, 

garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e 

discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade 

e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e 

comunidades. (BRASIL, 2001) 

 

 Outro avanço com relação as políticas de educação para o SUS foi a modalidade 

de educação profissional pós graduada lato sensu, as Residências. O Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES) vem apoiando as Residências 

Multiprofissionais em Saúde e a Residência Médica em Medicina da Família e 

Comunidade, como “potencialmente indutoras de transformações nas práticas dos 

profissionais da saúde, assim como na atenção e gestão do SUS”.   

 O DEGES é também responsável pela representação do MS na Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM), vinculada à Secretaria de Educação Superior 

(SESu) do Ministério da Educação. 

 Criado em julho de 2004, o Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área 

de Saúde (FNEPAS), em parceria com Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), 

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), Associação Brasileira de Ensino 

Odontológico (ABENO), Associação Brasileira de Ensino de Fisioterapia 

(ABENFISIO), Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Rede UNIDA, 

Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino (ABRAHUE), 

Associação Brasileira de Pós –Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) e Rede Nacional de Ensino de Terapia 

Ocupacional (RENETO), que numa perspectiva multiprofissional: “tem o objetivo de 

contribuir para a mudança na graduação das profissões da saúde, com base nas DCN e 

tendo como eixo a integralidade na formação e na atenção”. 
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 O FNEPAS, portanto atua na capacitação de coordenadores de cursos e docentes 

da Educação Superior para implementação das DCN da área da saúde, em parceria com 

a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde (SGTES) visando, sobretudo potencializar as mudanças 

propostas pelo Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(Pró-Saúde). 

 O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde) nasceu do compromisso do Governo Federal em implantar políticas de inclusão 

social buscando a substituição do modelo tradicional de ensino e assistencia, 

historicamente centrados na passividade, no indivídualismo e no ambiente hospitalar. 

 O Ministério da Saúde, por meio da SGTES e o Ministério da Educação, por 

meio da Secretaria de Educação Superior (SESU) e do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP), instituíram, pela Portaria 

Interministerial n 2.101 de 03 de novembro de 2005, o Pró-Saúde, com “objetivo geral 

de apoiar as transformações do processo de formação, geração de conhecimentos e 

prestação de serviços à população, para abordagem integral do processo saúde-doença”.  

 O Pró-Saúde busca especificamente; 

 

Reorientar o processo de formação, inicialmente nos cursos de 

enfermagem, medicina e odontologia, de modo a oferecer a sociedade 

profissionais habilitados para responder às necessidades da população 

brasileira em acordo com os princípios e diretrizes do SUS; 

estabelecer mecanismos de cooperação entre gestores do SUS e as 

Instituições de Ensino Superior  (IES), visando a melhoria da 

qualidade e a maior resolubilidade da atenção prestada, com base na 

integração da rede pública de serviço de saúde e dos profissionais de 

saúde, na graduação e na educação permanente; incorporar, no 

processo de formação na área da saúde, a abordagem integral do 

processo saúde-doença e a promoção da saúde; ampliar a duração da 

prática educacional na rede pública de serviços de saúde. (BRASIL, 

2005)  

 

 

 Com relação à Educação em Saúde, é de suma importância destacar o Programa 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) como o apoio da OPAS, o 

Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 

 O PET-Saúde tem o objetivo de; 
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Fomentar a formação de grupos de aprendizagem tutorial no âmbito 

da Estratégia de Saúde da Família, caracterizando-se como 

instrumento para a qualificação em serviço dos profissionais da saúde, 

bem como de iniciação ao trabalho e vivências  dirigidos aos 

estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, de acordo com 

as necessidades do SUS. (BRASIL, 2005) 

 

 Entre as diretrizes do PET-Saúde estão o desenvolvimento de novas práticas e 

experiências educativas que contribuam para a implementação das DCN dos cursos de 

graduação da área da saúde profusão de conhecimentos relevantes na área da Atenção 

Básica à Saúde, no âmbito da ESF projetos que contemplem a interdisciplinaridade, a 

atuação multiprofissional, a integração ensino-serviço e a interação com a comunidade.  

No início de 2003 teve início o projeto – Vivências e Estágios na Realidade do 

Sistema Único de Saúde – VER-SUS.  O projeto faz parte da estratégia do MS e do 

Movimento Estudantil da Área da Saúde de aproximar os estudantes universitários do 

setor aos desafios inerentes à implantação do SUS, em parceria com as Secretarias 

Municipais de Saúde com a proposta de abertura do sistema como espaço de ensino e 

aprendizagem para os estudantes da área da saúde. 

 

A missão do VER-SUS/BRASIL é promover a integração dos futuros 

profissionais à realidade da organização dos serviços, levando em 

consideração os aspectos de gestão do sistema, as estratégias de 

atenção, o controle social e os processos de educação na saúde. 

Orientado pela abertura do sistema de saúde como espaço de ensino e 

aprendizagem para os estudantes da área da saúde. É realizado sob a 

forma de vivências [...] com equipes multiprofissionais de estudantes 

das 14 áreas da saúde, além dos cursos de administração hospitalar e 

administração de sistemas e serviços de saúde.(BRASIL, 2004) 

 

Portanto, os estudantes podem conhecer as situações e problemas da gestão, bem 

como as intervenções dessa mesma instância, também do controle social e por fim da 

dinâmica da rede de serviços do SUS.      

   Fez parte do programa de Governo 2007/2010 do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva a criação do Telessaúde Aplicado à Atenção Básica; 
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Criar o TELESSAÚDE permite que as equipes de saúde de qualquer 

parte do país falem com os centros de especialidades do SUS e dos 

Hospitais Universitários, para discutir casos clínicos e demais 

procedimentos, aumentando a eficiência na gestão, evitando o 

transporte de pacientes e eliminando gastos desnecessários.(BRASIL, 

2007) 

 

   

A implantação do Programa Nacional de Telessaúde está se desenvolvendo a 

partir de uma ampla ação governamental intersetorial coordenada pelo Ministério da 

Saúde, pelo SGTES e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), com participação do 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação Superior –SESu e da 

Secretária de Educação à Distância – SEED, Ministério da Ciência e Tecnologia, 

Ministério da Defesa e Ministério das Comunicações, além de várias universidades 

públicas e entidades como a biblioteca regional de Medicina (BIREME) e o  Conselho 

Federal de Medicina.  

A discussão sobre a implantação de um Projeto Piloto Nacional de Telessaúde 

Aplicada à Atenção Básica iniciaram em novembro de 2005. O lançamento do projeto 

piloto nacional ocorreu em julho de 2006 utilizando modernas tecnologias de 

informática, eletrônica e telecomunicação visando integrar as equipes de Saúde da 

Família das diversas regiões do país com os centros universitários de referência, 

objetivando capacitar inicialmente 2700 equipes da ESF. Almeja-se reduzir custos, 

tempo de deslocamento, fixação de profissionais, agilizar atendimento, otimizar 

recursos, contribuir com educação permanente, entre outros.  

Os diferentes programas são alguns exemplos de estratégias adotadas que 

almejam dar sustentabilidade à construção do SUS e suprir lacunas no processo de 

formação permanente dos profissionais da saúde, por meio da garantia de investimentos 

à educação de estudantes e profissionais da saúde, por ser esse um dos grandes 

obstáculos (a desarticulação das políticas de educação e de saúde, da orientação da 

formação aos processos de educação permanente) para efetivação do SUS. 

O principal problema frente a desarticulação das políticas de educação e de 

saúde encontra-se também na profusão de iniciativas de momentos educativos pontuais, 

fragmentados, sem continuidade e muitas vezes pouco relevantes para as realidades dos 

diferentes atores envolvidos. 
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O MS, mediante as atribuições constitucionais nacionais e regimentais 

da gestão pública federal afetas à Secretaria de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde (Sgtes), coordena, por meio do Departamento 

de Gestão da Educação em Saúde (Deges), uma política de educação 

para Saúde. Esta política foi configurada segundo as determinações da 

Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal  n     8.080/90) e segundo as 

resoluções da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para 

o SUS – resultante da determinação da 10    Conferência Nacional de 

Saúde e aprova integralmente na 11   Conferência Nacional de Saúde e 

que é um documento referencial de princípios e diretrizes para uma 

política relativa aos trabalhadores do setor. A referida política de 

educação [...] levou a mais ampla correspondência ao ordenamento 

legal e político do setor do ensino brasileiro. Ou seja,  propôs ao SUS 

exercer o papel de ordenador da formação dos profissionais de saúde. 

(BRASIL, 2005, p.5). 

 

Portanto, ordenar a formação dos trabalhadores para área da saúde tornou-se 

responsabilidade constitucional do SUS. 

 Nesse contexto que a educação permanente torna-se o conceito mais precioso da 

área da saúde, por pensar a vinculação entre educação, o trabalho e a humanização que 

torna as pessoas Sujeitos da sua própria história, contextualizando o espaço do trabalho 

como ambiente de aprendizagem permanente articulado às necessidades dos Sujeitos da 

nossa assistência, ou seja, às do SUS. 

 

 

4.2  Educação Permanente em Saúde 

 

Considerando a responsabilidade constitucional do SUS de ordenar a formação 

dos trabalhadores da área da saúde, é importante destacar marcos das políticas de 

educação até a implantação da Política Nacional de Educação Permanente.  

O  Art 14 da lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 criou e estabeleceu as funções 

das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino. Para a formação dos trabalhadores de nível médio da área da saúde foi e é 

necessário observar as DCN para a educação profissional de nível técnico estabelecidas 

pelo Ministério da Educação conforme parecer n◦ 16/1999, resolução n◦ 04/1999 e 

decreto n◦ 5.154/2004. 

A Educação Permanente foi considerada; 
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... o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações 

orgânicas entre ensino e as ações e serviço, e entre docência e atenção 

à saúde, sendo ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as 

relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento 

institucional e controle social em saúde. (BRASIL, 2009, p.20). 

 

 A pactuação da proposta do MS: (Política de Educação e Desenvolvimento para 

o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde – Pólos de Educação 

Permanente em Saúde) pela Comissão Intergestores Tripartite, em 18 de setembro de 

2003 foi extremamente importante para o setor, pois a Política de Educação Permanente 

em Saúde deixa de ser simplesmente uma proposta do MS para ser uma política do 

SUS.  

A resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS n ◦ 330, de 04 de novembro 

de 2003, que resolve aplicar os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no 

SUS – NOB/RH – SUS, como Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação 

em Saúde no âmbito do SUS e também a resolução do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS n◦ 335, de 27 de novembro de 2003 que aprova a Política de Educação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para Educação Permanente em Saúde (EPS) e 

a estratégia de “Pólos de Educação Permanente em Saúde” como instâncias regionais e 

interinstitucionais de gestão da Educação Permanente. 

 Também marcos do desenvolvimento da política de educação em saúde foi 

Portaria n ◦ 2.474, de 12 de novembro de 2004 que institui o repasse regular e 

automático de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, para a formação 

profissional dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Ainda, as portarias n◦ 399/GM e a 699/GM que instituem as diretrizes 

operacionais do Pacto pela Saúde e do Pactos pela vida e de Gestão, de 2006 e a portaria  

n◦ 598/GM de 23 de março de 2006, estabelecem que os processos administrativos 

relativos à Gestão do SUS sejam definidos e pactuados no âmbito das Comissões 

Intergestores Bipartite – CIB.  

 É importante lembrar que após portaria  n◦ 204/GM de 29 de janeiro de 2007 o 

financiamento das ações de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do 

SUS. Considera-se também a portaria n◦ 3.332/GM, de dezembro 2006, que aprova 

orientações gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS. 

Ainda devemos considerar as deliberações  da 3   Conferência Nacional de Gestão do 
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Trabalho e da Educação na Saúde e as decisões da Reunião da CIT do dia 21 de junho 

de 2007, que define novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde adequando-se as diretrizes do Pacto pela 

Saúde, e, que inclusive solicita a condução regional da PNEPS por meio dos Colegiados 

de Gestão Regional com as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço 

(CIES). 

 Enfim, a portaria GM/MS n◦ 1.996 de 20 de agosto de 2007 que elaborou 

orientações e diretrizes para assegurar a Educação Permanente dos trabalhadores para o 

SUS, por meio do MS, o DEGES e SGTES, que define; 

 

Uma política de formação e desenvolvimento para o SUS, seja no 

âmbito nacional, estadual, regional, e mesmo municipal, deve 

considerar o conceito de Educação Permanente em Saúde e articular 

as necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de 

desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutiva dos 

serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas públicas de 

saúde.  (BRASIL, 2009, p.20). 

 

 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde explicita a relação de 

ruptura com a lógica da compra e pagamento de produtos e procedimentos educacionais 

orientados pela oferta desses serviços para a melhoria institucional baseadas na análise 

dos processos de trabalho, nos seus problemas e desafios. 

 Segundo a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o conceito de 

Educação Permanente em Saúde e sua relação com o trabalho e com as práticas de 

formação e desenvolvimento profissional é 

 

A aprendizagem no trabalho e [...] se baseia na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas 

profissionais. [...] É feita a partir dos problemas enfrentados na 

realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências 

que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do 

processo de trabalho e considera que as necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades 

de saúde das pessoas e populações. Os processos de educação 

permanente em saúde têm como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho. (BRASIL, 

2009, p.20).  
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O país se prepara para uma década em que os trabalhadores serão valorizados, 

em que a formação de profissionais irá possibilitar a assistência humanizada,  de alta  

qualidade e resolutividade devido as mudanças significativas no desempenho dos 

profissionais do SUS que estão acontecendo por meio das problematização das práticas 

de atenção oferecida aos Sujeitos na perspectiva da integralidade da assistência e do 

ensino considerando os diferentes atores sociais envolvidos (governo, trabalhadores e 

Sujeitos da população). 

A EPS possibilita a criação de novos conhecimentos a partir da valorização da 

experiência do trabalho e da cultura dos Sujeitos, numa determinada situação, através de 

um processo reflexivo-crítico. 

Para ampliar o conhecimento e a percepção dos profissionais é fundamental a 

aquisição de outros saberes advindos de outras áreas, como da sociologia, antropologia, 

psicologia, psicanálise, educação, saúde pública, administração, saber popular, entre 

outros.  

A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e nas 

necessidades detectadas no próprio processo de trabalho. A mudança se alcança a partir 

de um processo crítico do trabalho em que o conhecimento é construído a partir do 

diálogo e do processo de fazer junto com foco nas situações e/ou problemas 

desafiadores. 

Nos processos de Educação Permanente, bem como, na Educação de Adultos, 

utilizam-se metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que proponham desafios aos 

participantes, possibilitando a vinculação de Sujeitos na construção dos conhecimentos 

e que coloquem o educador como intervisor-mediador desse processo.  

Trabalhar com metodologias ativas exige mudanças institucionais, profissionais 

e pessoais difíceis, lentas, conflituosas e complexas, pois envolvem mudanças 

subjetivas, afetivas, nas quais tanto se tem menor acúmulo, como não são muitas vezes 

consideradas nas relações e planejamento dos processos de ensino-aprendizagem 

formais. 

 

Portanto, o conceito chave do modelo pedagógico inovador é o de 

aprender fazendo, que pressupõe a inversão da seqüência clássica 

teoria/prática na produção do conhecimento e assume que ele ocorre 

de forma dinâmica através da ação-reflexão-ação. A educação 

permanente só é legítima quando envolve dirigentes, profissionais em 
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formação, trabalhadores, estudantes e usuários; na prática, são eles 

que se ocupam do fazer, pensar e educar em saúde nas diferentes 

realidades macroregionais (SÃO PAULO (Estado), 2007, p.12-16). 

 

“O desafio da educação permanente, talvez seja o cuidado em não adotar o 

modelo tradicional, disfarçado de algo novo, com baixa possibilidade de 

transformação”. (SÃO PAULO (Estado), 2007) 

 

Nesse sentido é importante destacar a visão de que o SUS é um 

modelo contra-hegemônico e, da mesma forma, sua Política de 

Desenvolvimento deve formar profissionais para este novo desenho, 

em contraposição à corrente social dominante. (SÃO PAULO 

(Estado), 2007, p.15) 

 

 

4.3 A educação permanente ampliando o universo dos problemas e das 

intervenções em saúde. 

 

A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, 

é futuridade revolucionária. (FREIRE, 2005, p. 84) 

 

 

4.3.1  Enfoque Problematizador 

  

 Nem toda ação educativa implica um processo de educação permanente, mesmo 

visando à melhoria do desempenho dos trabalhadores. A educação permanente em 

saúde além de qualificar permanentemente profissionais e a assistência, vem buscando o 

desenvolvimento de novas competências específicas e compartilhadas e servindo de 

veículo para transformação da cultura do trabalho às novas tendências da saúde; 

humanas e democráticas. 

 Os enfoques educativos transformaram-se profundamente nos últimos anos. No 

que diz respeito à educação e desenvolvimento dos profissionais de saúde contrastou-se 

os paradigmas da educação continuada e educação permanente; 

 Nas palavras de Davini: 
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A educação continuada se caracteriza por representar uma 

continuidade do modelo escolar ou acadêmicao, centralizado na 

atualização de conhecimentos, geralmente com enfoque disciplinar, 

em ambiente didático e baseado em técnicas de transmissão, com fins 

de atualização; conceituar tecnicamente a prática enquanto campo de 

aplicação de conhecimentos especializados, como continuidasde da 

lógica dos currículos universitários, que se situa no final ou após o 

processo de aquisição de conhecimento. Por esse fato se produz uma 

distância entre a prática e o saber (compreendido como o saber 

acadêmico) e uma desconexão do saber como solução dos problemas 

da prática; ser uma estratégia descontínua de capacitação com rupturas 

no tempo: são cursos periódicos sem freqüência constante;[...] 

centrada em categoria profissional, praticamente desconsiderou a 

perspectiva das equipes e diversos grupos de trabalhadores. (DAVINI, 

2009, p.43-44) 

 

 No entanto, no contexto das demandas sociais transformadas e do crescimento 

do volume acelerado de conhecimento, aprender a apreender e a desaprender quando 

necessário, está relacionado com a sobrevivência em ambiente em permanente e rápida 

transformação e com a resolução de problemas, portanto, a importância da EPS, do 

enfoque problematizador, também está relacionado à capacidade de aprendizagem 

permanente, com a velocidade das transformações e as respostas aos desafios presentes. 

 Vaz (2000 apud RIBEIRO, 2004, p. 285) expressa o sentimento de incerteza 

cotidiana que essa situação trás: 

 

As coisas duram menos que nossas vidas. Ser um médico, há oitenta 

anos, durava mais do que a vida do médico. Hoje, o conceito de ser 

médico vai durar menos do que a vida de qualquer individuo. Daqui a 

vinte anos, ser médico será outra coisa.  

 

 Portanto, o enfoque problematizador apresentou-se como resposta às incertezas e 

vem provocando rupturas, também por diferenciar permanentemente a base cognitiva 

dos indivíduos e instaurar diferentes formas de responder as novas demandas, 

construindo e re-construindo de forma permanente o conhecimento. 

 O enfoque da educação permanente supõe: 

 

Incorporação do ensino e do aprendizado ao processo de trabalho, no 

contexto real em que ocorrem, problematizando o próprio fazer; 

colocando as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores 

do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores; 

abordando a equipe e o grupo como estrutura de interação, evitando a 

fragmentação disciplinar; ampliando os espaços educativos fora da 
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aula e dentro das organizações, na comunidade, em clubes e 

associações e em ações comunitárias. (DAVINI, 2009, p.44). 

 

 Entretanto, no contexto prático percebi que os profissionais não concebiam o 

conceito problema como sinônimo de solução, e, tão pouco o relacionavam ao processo 

de ensinar e aprender. Essa não-percepção foi discutida na análise desse estudo (ver 

capítulo de discussões e resultados), pelo fato de que os profissionais que estavam 

eminentemente envolvidos num processo educativo-problematizador no trabalho, 

também mostraram que seu conhecimento prévio sobre o conceito de ensinar e 

aprender, ainda, estavam sendo relacionados ao ensino transmissivo e ao acúmulo de 

informações, pois não haviam reelaborado esses conceitos especificamente. 

 Frente a essa realidade decidi problematizar o tema problema, pela importância 

que tem a abordagem problematizadora e as metodologias ativas de ensino em serem 

capazes de levar os profissionais a uma zona de conforto na relação ensino-

aprendizagem mesmo num ambiente em permanente e rápida transformação, o que 

atende também as necessidades dos estudantes, governantes e dos Sujeitos da nossa 

assistência no SUS.   

 A mudança da concepção do conceito de “problemas” pode desencadear ciclos 

sucessivos de aprendizagem por parte dos diferentes atores sociais envolvidos com a 

construção do SUS, tornando-se fonte permanente da qualidade da assistência prestada 

na saúde e no desenvolvimento dos trabalhadores. 

 Para re-significarmos o conceito prévio que temos de problema precisamos 

voltar às noções construídas inicialmente dos mesmos. 

 A noção de problema adveio da matemática (Proclo, Com. ao I de Euclides), que 

o distinguiu da noção de teorema. Esta visão de problema diz respeito a algo que parte 

de uma observação imbuída de algum conhecimento prévio para a tentativa de se 

conceber algo ainda desconhecido. 

Para Dewey (1939) problema é a situação que constitui o ponto de partida de 

qualquer indagação, ou seja, a situação é indeterminada.  

Ela se torna problemática no próprio processo de sujeição à indagação. A 

enunciação de um problema permite a antecipação de uma idéia sobre sua solução. A 
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sistematização da idéia gera o raciocínio, que faz o desenvolvimento de suas questões 

inerentes.  

A solução real de um problema é sua determinação da situação embaraçosa 

inicial.  

Davini chama atenção para definição de Rovere: 

 

... “problema” a la brecha entre una realidad y un deseo acerca de 

cómo debería ser esa realidad para um determinado observador”. 

Desde esta perspectiva podemos afirmar que los problemas no existem 

independientemente de los sujetos que se problematiza. (DAVINI, 

1994, p.115) 

 

 “Los problemas o el “desorden” pierden su carácter catastrófico y adquieren el 

status de interlocutor  permanente del orden”. (DAVINI, 1994, p.114) 

A freqüente atitude de esquivar-se e ocultar os problemas do cotidiano do 

trabalho e do ensino, situação tão comum ainda nos dias de hoje, tendem a paralisar 

processos e organizações e bloquear potencial criativo de trabalhadores e estudantes. 

Em contra partida a exploração dos problemas, como fonte de indagações e inovações 

permite explorar ao máximo as experiências nas suas perspectivas educativas e o 

processo de trabalho se transforma num instrumento gerador de qualidade permanente, 

além de antecipar novos problemas que colocam os atores em sucessivos ciclos de 

aprendizagem e ensino. 

Os problemas podem ser dos tipos semi-estruturados ou inestruturados. O 

cotidiano da saúde vem explorando com maior facilidade os problemas do tipo semi-

estruturados e lidar com os problemas inestruturados vem sendo um dos grandes 

desafios da atualidade. 

Os problemas semi-estruturados; 

 

Esta manera de identificar y resolver problemas se orienta por la 

racionalidad técnica que postula que los profisionales solucionan 

problemas de la práctica mediante  medios técnicos idóneos derivados 

del conocimiento sistemático, cuanto más científico más riguroso. 

(obtener resultados previsibles si se aplica un determinado 

comportamiento técnico). (DAVINI, 1994, p.115) 
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“Pero hay otra categoría de problemas ubicados em zonas complejas e 

inestructuradas, cuja solución “no está en los libros” y que no responden a la 

racionalidad técnica”. 

  

Muchos de ellos suponen conflictos de valores (por ejemplo, entre 

tecnología y equidad); otros se derivam de características únicas del 

contexto o situación (factores culturales, tradiciones, comprensión 

situacional del paciente y la familia, condición socio-económica, 

grupos de poder, normas implícitas); otros surgen de la organización 

del trabajo (conflicto de funciones y de lenguajes, trabas 

interpersonales, competitividad, vacío de sentido de misión del 

servicio, predominio de rutinas automáticas, insatisfacción de los 

trabajadores); otros que el sujeto no percibe porque él mismo 

contribuyó a crearlos. (DAVINI, 1994, p.115) 

 

 

Importante destacar que muitos problemas semi-estruturados, de acordo com o 

grau de aprofundamento e análise realizada, quando se considera mais do que a 

dimensão técnica pode se transformar num problema inestruturado. 

Essas informações são relevantes, tendo em vista que a Educação Permanente 

deve operar sobre a complexidade do processo saúde-doença, a nível individual e 

coletivo.  

  Essas reflexões também são importantes para se fazer a distinção entre a 

proposta educativa problematizadora e a metodologia de “solução de problemas” – 

(problem solving).  

  

La propuesta pedagógica de “problematización” apunta a la 

transformación de sistemas de comportamiento de la organización y 

de los grupos a partir de la toma de consciência,  por parte de los 

sujetos, de sus múltiples dimensiones y de su próprio papel em el 

proceso con la metodología de “solución de problemas”; em cambio, 

opera sobre el análisis de instantáneas caracterizadas como problemas 

semiestructurados, de solución probabilística y ajustados a la 

racionalidad técnica. (DAVINI, 1994, p.116) 

 

 

A problematização designa um tipo de estratégia de ensino que se baseia em 

observação da realidade, reflexão e ação, tendo destaque a relação ensino–serviço (de 
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saúde).  Enfatiza-se o “aprender fazendo”, e a aprendizagem que decorre do trabalho em 

grupos e com a equipe multiprofissional. 

A problematização encontra, nas formulações de Paulo Freire, um sentido de 

inserção crítica na realidade, para dela retirar os elementos que conferirão significado e 

direção às aprendizagens. No movimento ação-reflexão-ação, elaboram-se 

conhecimentos, considerando a rede de determinantes contextuais, as implicações 

pessoais e as interações entre os diferentes sujeitos que aprendem e ensinam. 

Bordenave e Pereira buscaram construir um modelo de problematização com a 

proposição de Charles Maguerez – “Esquema do Arco”.   

Esquema do arco de Charles Maguerez 

 

 Nesse esquema pedagógico, proposto por Charles Maguerez 

(1), o processo de ensino começa com a exposição dos alunos a um 

problema, parte da realidade física ou social. Essa primeira etapa 

chama-se “OBSERVAÇÃO DA REALIDADE”, e consiste em uma 

visão global, ou SÍNCRESE, do assunto a ser ensinado. Uma segunda 

etapa [...] consiste em identificar as variáveis ou pontos-chaves do 

problema, aqueles que, se modificados, poderiam resultar na solução 

de problema porque são os mais centrais ou medulares. Esta etapa 

não é senão a construção de um modelo simplificado da estrutura do 

problema: elementos e relações. Segue-se uma etapa de 

TEORIZAÇÃO, [...] nela os alunos são orientados a buscar uma 

explanação teórica do problema, apelando para leituras, pesquisas e 

estudos realizados, enfim a contribuição que as ciências podem dar 

ao esclarecimento do assunto (ANÁLISE). Uma etapa posterior é 

aquela em que os alunos propõem hipóteses de solução, as quais são 

confrontadas com os parâmetros [...] do problema. (BORDENAVE, 

2008, p.50) 
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 A aprendizagem torna-se uma análise, a partir de múltiplas indagações, que 

resultam na pesquisa por se buscar maior compreensão da estrutura dos problemas e de 

suas conseqüências. Surgem hipóteses de soluções que levam a escolha mais viável para 

o momento que vivem os participantes e o resultado encontra-se na ação transformada 

pela antecessão do processo reflexivo-crítico. 

 E, por conseguinte, nas palavras de Davini: 

   

Mediante acciones complementarias y graduales de identificación, de 

establecimiento de relaciones y reestructuración de su pensamiento, 

los sujetos seleccionan sus puntos de observación y atención, buscan 

coherencias y marcan uma nueva dirección a su acción”. (DAVINI, 

1994, p.118) 

 

 

 Com relação às etapas do processo de aprendizagem, Bordenave e Pereira 

sistematizam o processo da seguinte forma: o ciclo de aprendizagem se inicia a partir de 

uma necessidade sentida pelo aprendiz de resolver um problema, o que o leva a ter um 

objetivo. Em busca de alcançar seu objetivo a pessoa se prepara para enfrentar o 

problema, faz algumas tentativas de ação e avalia o resultado, o que é fundamental para 

aprendizagem. A prática satisfatória, produto desse ciclo, é fixada e retida. A 

participação em sucessivos ciclos de aprendizagem ao redor de problemas proporciona 

o freqüente exercício de controlar as próprias emoções de forma a favorecer a 

aprendizagem e o crescimento pessoal. 

A aprendizagem se baseia em aprendizagens anteriores e junto às mudanças 

cognitivas ocorrem também alterações dos estados emotivos do aprendiz, pois o ato de 

aprender não está desprovido dos mais diferentes sentimentos, como de ansiedade, 

pertencimento, curiosidade, tensão, angústia, entusiasmo, frustração, alegria, 

impaciência, obstinação, medo, entre outras emoções que acompanham o processo de 

perceber, analisar, comparar, compreender, etc, que configuram o ato de aprender. 

Ao apreendermos algo, um novo conhecimento é construído e assimilado, que 

desencadeia um melhor processamento mental ou motor e ao mesmo tempo se adquire 

uma maior confiança na própria capacidade de aprender. 

Portanto; 
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Deduz-se que a aprendizagem é um processo integrado no qual toda a 

pessoa (intelecto, afetividade, sistema muscular) se mobiliza de 

maneira orgânica. Em outras palavras, a aprendizagem é um processo 

qualitativo, pelo qual a pessoa fica melhor preparada para novas 

aprendizagens. Não se trata, pois, de um aumento quantitativo de 

conhecimentos, mas de uma transformação estrutural da inteligência 

da pessoa. (BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p.25)   

  

 

4.3.2 A teoria de David Ausubel e a relação desse estudo entre as 

contribuições do cognitivismo e a resolução de problemas. 

 

O homem não deveria, jamais, renunciar sua maneira de ser. O significado 

pessoal não pode ser reflexo do significado de outras pessoas levando a passividade e a 

execução de tarefas desconectadas do sentido.   

 

Rollo May (1973 apud MOREIRA, MASINI, 2001, p. 12) afirma 

que a forma de sair da condição de ser passivo e entrar na de ser ativo, 

responsável e participante é mediante ampliação e aprofundamento da 

consciência. É a consciência que atribui significado aos objetos que 

rodeiam o indivíduo. A intencionalidade encontra-se no âmago da 

consciência, é a ponte entre o Sujeito e o Objeto; é a estrutura que dá 

significado à experiência: se vou ver uma casa para comprar, percebo-

a de modo diferente do que se fosse lá para visitar amigos. Essa 

capacidade humana de ter intenções, a que denominamos 

intencionalidade, é a estrutura do sentido que nos possibilita, sujeito 

que somos, a ver e compreender o mundo.  

 

 Na perspectiva da psicologia, a intencionalidade da consciência deve ser tomada 

em termos de atos. O ato contém os objetos da intencionalidade. Considera a ação da 

pessoa dirigida para algum fim; estuda, pois o que significa a ação para aquele que a 

pratica. “Estuda as ações do indivíduo a partir da tomada de consciência que ele tem de 

sua ação”. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 12) 

 

É significativa uma situação do ponto de vista “fenomenológico”, 

quando o indivíduo decide de forma ativa, por meio de uma ampliação 

e aprofundamento da consciência, por sua própria elaboração e 

compreensão. É a consciência que atribui significado aos objetos e 

situações. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 12)   
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 Significado, segundo Ausubel, é, pois, um produto “fenomenológico” processo 

de aprendizagem, no qual o significado potencial converte-se em conteúdo cognitivo. 

Ausubel (1968) é um representante do cognitivismo que estuda o ato da 

formação de significados ao nível da consciência.  Cognição é o processo através do 

qual o mundo de significados tem origem.     

  

À medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de 

significação, isto é, atribui significados à realidade em que se 

encontra. Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos 

de partida para atribuições de outros significados. Tem origem, então, 

a estrutura cognitiva (os primeiros significados), constituindo-se nos 

“pontos básicos de ancoragem” dos quais derivam outros significados. 

(MOREIRA; MASINI, 2001, p. 13). 

 

Para Ausubel a aprendizagem significa é a organização e integração do material 

na estrutura cognitiva. Nas suas próprias palavras: “É a estrutura cognitiva, entendida 

como conteúdo total de idéias de certo indivíduo e sua organização ou conteúdo e 

organização de suas idéias em uma área particular de conhecimento”. (AUSUBEL, 

1968, p. 37-39). 

A aprendizagem significativa é o conceito mais importante da teroria de 

Ausubel;  

ocorre quando o material novo, idéias e informações interagem com 

conceitos relevantes e inclusivos na estrutura cognitiva, sendo por eles 

assimilados, diferenciados, elaborados e estabilizados. Ausubel define 

como conceito subsunçor como uma estrutura de conhecimento 

específica existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. “A 

aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-

se em subsunçores relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de 

quem aprende”. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 17).  

 

Os cognitivistas sustentam que aprendizagem de material 

potencialmente significativo é, por excelência, um mecanismo 

humano para adquirir e reter a vasta quantidade de idéias e 

informações de um corpo de conhecimentos. A posse de habilidades 

que tornam possível a aquisição, retenção e aparecimento de conceitos 

na estrutura cognitiva, é que capacitará o indivíduo a adquirir 

significados. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 15).  
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 “A formação de conceitos ocorre através da aquisição espontânea de idéias 

genéricas por meio da experiência empírico-concreta. Trata-se da aprendizagem por 

descoberta”.  

A assimilação de conceitos é a forma como os adultos e crianças mais 

velhas adquirem novos conceitos pela recepção de seus atributos 

criteriais e pelo relacionamento desses atributos com idéias relevantes 

já estabelecidas em sua estrutura cognitiva. (MOREIRA; MASINI, 

2001, p. 20). 

 

 

Para Ausubel o fator que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz 

(o ser que aprende) já sabe e a manifestação da disposição de relacionar o novo material 

de maneira substantiva e não arbitrária, portanto essas características são essenciais para 

ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

A aquisição e uso de conceitos e as soluções de problemas se 

sobrepõem em muitos sentidos [...] conceitos adquiridos são utilizados 

na solução de uma variedade de problemas, dos mais simples aos mais 

complexos. A aprendizagem de certas idéias requer reorganização 

drástica de conceitos existentes na estrutura cognitiva, e a formulação 

de um conceito mais adequadamente inclusivo é uma forma de 

solução de problemas. Nem toda solução de problema envolve 

aquisição ou uso de conceitos. Nem toda aquisição e uso de conceitos 

envolve  soluções de problemas. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 41).  

 

 

O significado de um conceito representado numa dada língua pode ser pensado 

como produto ou reflexo da cultura e como fator padronizador ou limitador no 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos dessa cultura. (MOREIRA; MASINI, 2001, 

p.45). 

Reflete os tipos idiossincráticos de categorização, bem como atitudes 

características, valores e formas de pensamento que prevalecem em dada cultura. É o 

que constitui o significado conotativo do conceito. (MOREIRA; MASINI, 2001, p.46). 

Lidar, pois, apenas com aspectos denotativo é desconsiderar a experiênica 

individual, pondo em questão a possibilidade de realizar-se a aprendizagem 

significativa. (MOREIRA; MASINI, 2001, p.46). 
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4.3.3 Aprendizagem Significativa Crítica 

 

Postman e Weingartner (1969) já defendiam a idéia de que devêssemos preparar 

o estudante para as mudanças e buscar superar os ensinamentos de conceitos fora de 

foco, dos quais os mais óbvios eram: 

 

1. O conceito de “verdade” absoluta, fixa, imutável, em particular 

desde uma perspectiva polarizadora do tipo boa ou má. 

2. O conceito de certeza. Existe sempre uma e somente uma 

resposta “certa”, e é absolutamente “certa”. 

3. O conceito de entidade isolada, ou seja, “A” é simplesmente “A”, 

e ponto final, de uma vez por todas. 

4. O conceito de estados e “coisas” fixos, com a concepção 

implícita de que quando se sabe o nome se entende a “coisa”. 

5. O conceito de causalidade simples, única, mecânica; a idéia de 

que cada efeito é o resultado de uma só, facilmente identificável, 

causa. 

6. O conceito de que diferenças existem somente em formas 

paralelas e opostas: bom-ruim, certo-errado, sim-não, curto-

comprido, para cima-para baixo, etc. 

7. O conceito de que o conhecimento é “transmitido”, que emana de 

uma autoridade superior, e deve ser aceito sem questionamento. 

(MOREIRA, 2005, p.09). 

 

 

Essa forma de “ensinar” certamente não dá conta de acompanhar um ambiente 

em permanente e rápida transformação. O produto desse modelo resultará com certeza 

em personalidades passivas e autoritárias que tendem a resistir à mudança para manter 

intacta a ilusão da certeza e da verdade absoluta. 

 

As estratégias intelectuais de sobrevivência [...] dependeriam de 

conceitos como relatividade, probabilidade, incerteza, função, 

causalidade múltipla (ou não causalidade), relações não-simétricas, 

graus de diferença e incongruência. Tais conceitos deveriam ser 

promovidos por uma educação que objetivasse um novo tipo de 

pessoa, com personalidade inquisitiva, flexível, criativa, inovadora, 

tolerante e liberal que pudesse enfrentar a incerteza e a ambigüidade 

sem se perder, e que construíssem novos e viáveis significados para 

encarar as ameaçadoras mudanças ambientais. (MOREIRA, 2005, 

p.10) 
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 O problema é que, como dizem as teorias psiquiátricas; sabemos dar aquilo que 

recebemos e para dar aquilo que não recebemos, ou seja, aquilo que desconhecemos seu 

valor é preciso mudar drasticamente a estrutura mental, portanto, precisamos aprender a 

apreender e ousar conhecer o valor dos fenômenos indiferenciados na nossa consciência 

para servir de base a construção e re-construção de novos conhecimentos. 

 Nesse contexto, no tocante da educação, o fato é que mesmo quando nos 

policiamos constantemente para desenvolver um processo educativo transformador, 

ainda nos deparamos com muitas atitudes inconscientes dos modelos de ensino 

conservadores, por termos muitos desses conceitos internalizados em nossa estrutra 

cognitiva; portanto, não é raro, ainda se ensinar “verdades”, respostas “certas”, 

entidades isoladas, causas simples, estados e “coisas” fixos, diferenças somente 

dicotômicas e ainda “transmitir” conhecimentos, desestimular questionamentos e dar 

aulas, ao invés de fazer aulas. 

 O grande desafio do educador comprometido talvez esteja mesmo na sua 

capacidade de se tornar um exímio e ousado aprendiz, que questiona, ensaia e constrói 

novos conhecimentos que atendem as transformações permanentes e a realidade aos 

quais estão inseridos.  

 Um excelente recurso para lidar com essa necessidade de aprender a apreender 

estão nos pressupostos da Aprendizagem Significativa Crítica.  

   

É através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá 

fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjulgado por 

ela, por seus ritos, mitos e ideologias. É através dessa aprendizagem 

que ele poderá lidar construtivamente com a mudança sem deixar-se 

dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se impotente frente 

a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 

desenvolver a tecnologia sem tornar-se um tecnófilo. Por meio dela, 

poderá trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não-causalidade, a 

probabilidade, a não-dicotomização das diferenças, com a idéia de que 

o conhecimento é construção (ou invenção) nossa, que apenas 

representamos o mundo e nunca o captamos diretamente. (MOREIRA, 

2005, p.18) 

   

 A aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação entre o conhecimento 

prévio e o novo conhecimento, de forma não arbitrária e não-literal, “o novo 
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conhecimento adquire significado para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais 

rico, mais diferenciado, mais elaborados em termos de significados, e adquire mais 

estabilidade”. (Moreira e Masini, 1982; Moreira, 1999, 2000). P13 

 O importante é traduzir em ação os preceitos da aprendizagem significativa 

averiguando, portanto, os conhecimentos prévios dos aprendizes, a experiênica prévia 

ou a percepção prévia e ensinar a partir deles. Na aprendizagem significativa o aprendiz 

faz uso dos significados que já internalizou para captar novos significados, diferencia e 

reorganiza sua estrutura cognitiva produzindo seu conhecimento, a partir da sua 

manifestação à pré-disposição para relacionar de maneira não arbitrária e não literal o 

novo conhecimento. 

 No outro extremo está a aprendizagem mecânica, na qual as informações são 

memorizadas, de maneira arbitrária e não significativa, que não requer compreensão. 

Ausubel não estabelece a distinção entre a aprendizagem significativa e mecânica como 

sendo uma dicotomia, e sim como um continuum, e necessário quando vamos adquirir 

um conhecimento novo que não dispomos ainda de subsuçores, ou seja, para a formação 

dos mesmos. 

 Ainda pela questão da sobrevivência em ambiente em permanentes e rápidas 

transformações, é que precisamos mudar o foco da aprendizagem e do ensino. A 

facilitação da aprendizagem significativa crítica ocorre a partir da execução de alguns 

pressupostos: 

1. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da 

interação social e do questionamento). 

2. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da 

não centralidade do livro de texto). 

3. Aprender que somos perceptores e representadores do mundo. 

(Princípio do aprendiz como perceptor/representador). 

4. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer 

e em todas as alternativas humanas de perceber a realidade. 

(Princípio do conhecimento como linguagem). 

5. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. 

(Princípio da consciência semântica). 

6. Aprender que o homem aprende corrigindo seus erros. (Princípio 

da aprendizagem pelo erro). 

7. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias 

irrelevantes para a sobrevivência. (Princípio da 

desaprendizagem). 
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8. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que 

definições e metáforas são instrumentos para pensar. (Princípio 

da incerteza do conhecimento). 

9. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da 

não utilização do quadro-de-giz). (MOREIRA, 2005, p.40-41). 

 

Os princípios foram muito utilizados na experiência do CONACOSAMA; o 

primeiro centra o ensino na interação entre intervisor-mediador e aprendiz, apostando na 

negociação de significados compartilhados, mas essa negociação se faz através da 

permanente troca de perguntas ao invés de respostas. Segundo Moreira (2001 apud 

POSTMAN e WEINGARTNER, 1969): “o conhecimento é produzido em resposta a 

perguntas; todo novo conhecimento resulta de novas perguntas, muitas vezes novas 

perguntas sobre velhas perguntas”. 

“Quando um aprendiz formula uma pergunta relevante, apropriada e substantiva, 

ele utiliza seu conhecimento prévio de maneira não-arbitrária e não-literal, e isso é 

evidência de aprendizagem significativa crítica. 

Os outros princípios; (2◦) trás a importância da utilização de materiais 

diversificados e cuidadosamente selecionados; (3◦) em termos de ensino estaremos 

sempre lidando com a percepção do outro num dado momento. A percepção do 

professor será percebida pelo estudante da sua maneira. “A comunicação só será 

possível na medida em que os dois perceptores, buscarem perceber de maneira 

semelhante os materiais educativos”; (4◦) aprender um conteúdo de maneira 

significativa é aprender sua linguagem e perceber essa nova linguagem como uma nova 

forma de perceber o mundo; (5◦) esse princípio implica na principal conscientização de 

que o significado está nas pessoas não nas palavras; (6◦) “O homem aprende corrigindo 

seus erros. Não há nada errado em errar. Errado é pensar que a certeza existe, que a 

verdade é absoluta, que o conhecimento é permanente”. 

O princípio da desaprendizagem (7◦) quando o conhecimento prévio nos impede 

de captar os significados do novo conhecimento é necessário desaprender, ou seja , 

desaprender tem aqui o sentido seletivo de não utilizar o subsunçor e ser capaz de 

distinguir entre o relevante e o irrelevante no conhecimento prévio. (8◦) é a síntese dos 

princípios de linguagem. Ao aprendiz cabe perceber que as definições são invenções, 

criações, humanas, que tudo que sabemos tem origem em perguntas e que todo nosso 

conhecimento é metafórico. (9◦) Utilizar diferentes estratégias de ensino, atividades 
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colaborativas, discussões, pesquisas, oficinas, fóruns, entre outros em detrimento ao 

quadro de giz que simboliza e estimula o ensino transmissivo. 

Conviver com a indagação, desconstrução, re-construção do conhecimento; re-

significando a cultura do trabalho e do ensino, embora seja um desafio difícil, 

necessário e ousado, por exigir mudanças profundas no modelo mental, pode ser uma 

atividade prazerosa e realizadora como mostrou a experiência da construção coletiva do 

CONACOSAMA. 

 O CONACOSAMA foi uma construção coletiva de uma gestão do tipo 

participativa sob os pressupostos da Educação Permanente em Saúde. O enfoque 

problematizador e os métodos ativos de ensino mostraram-se eficientes e eficazes na 

dimensão da técnica, no que diz respeito ao alcance das metas de produção 

estabelecidas pela SMS e na dimensão política e paradigmática trazendo a noção de 

eficácia e eficiência também pela capacidade de transformar a cultura do trabalho 

através da valorização do trabalhador de todos os níveis de formação; da 

democratização do conhecimento e do poder, além da superação dos problemas do 

cotidiano do agir em saúde.    

Esse processo de co-gestão buscou o fortalecimento dos processos de educação 

permanente, atuando de forma integrada com o Núcleo de Educação Permanente; as 

diferentes instâncias políticas-administrativas; outros setores; demais serviços 

específicos da saúde; eventos científicos, entre outros.   

O CONACOSAMA para acompanhar o processo de trabalho das equipes de 

forma sistematizada, buscou, especificamente:  

• Conhecer a situação atual das atividades desenvolvidas pelas equipes nas 

diferentes áreas de prioridades através da análise dos indicadores pactuados, 

bem como conhecer as estratégias de enfrentamento escolhidas pelas equipes 

nucleares da ESF;  

• Ser mediador e extensão das próprias equipes de saúde da família e dos 

encaminhamentos das mesmas;  

• Criar instrumentos de registro dos encontros, para garantir a discussão das 

situações e/ou problemas encontrados, síntese, encaminhamentos realizados e 

pendentes;  
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• Confeccionar os chamados “dossiês”, a pedido da parceria (com cópia para 

instituição e prefeitura), ou seja, livro registro ou relatórios agrupados de todos 

os encontros do CONACOSAMA da região, contendo texto redigido das 

situações e/ou problemas encontrados, discussões, síntese, encaminhamentos e 

reavaliações realizados a partir de decisões coletivas e encaminhamentos 

pendentes de todas as unidades acompanhadas. Os dossiês são utilizados nas 

reuniões do conselho para garantir continuidade e qualidade do 

acompanhamento e nas reuniões com as autoridades a fim de viabilizar soluções 

que fogem da governabilidade das instâncias locais e intermediárias;  

• Criar instrumentos de avaliação da atuação do CONACOSAMA. O primeiro 

instrumento de avaliação da atuação do conaco foi embasado nos conteúdos do 

Documento Norteador da Atenção Básica da cidade de São Paulo; 

• Catalisar o processo de auto-avaliação das equipes, possibilitando que todos os 

trabalhadores da ESF se apropriassem dos conteúdos dos cadernos de qualidade 

(AMQ) do PROESF e criassem o hábito se auto-avaliar continuamente, 

embasados cientificamente, livres de fiscalização, visto que esse era o 

verdadeiro objetivo dos cadernos de qualidade do MS.  

• Conhecer os instrumentos de registro, monitoramento e avaliação das equipes 

suplementares aos padronizados pelo SIAB, ou seja, os instrumentos criados 

pela própria equipe com uma gama maior de indicadores de qualidade dos quais 

não são comportados pelo SIAB.  

• Criar fluxos de inserção dos novos gerentes e auxiliá-los na iniciação de suas 

práticas, acompanhando-os desde o processo seletivo, curso introdutório, 

momento de integração com o CONACO a fim de realizar análise crítica da 

unidade destino e horas de estágio prático com gerente experiente da região 

antes de assumir sua unidade; 

• Criar fluxos de inserção das demais categorias profissionais similares aos do 

gerente, passando por processos educativos antes de assumir sua função. 

• Instrumentalizar os gerentes das UBS e assessorá-los em suas práticas de forma 

permanente;  

• Acompanhar os gerentes das UBS nos seus espaços de educação permanente;  
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• Realizar e propiciar análise crítica dos indicadores de saúde da região, da 

situação de saúde local e dos dados de produção, junto às equipes, por meio do 

resgate do sentido do trabalho de forma participativa e humanizada para a 

qualificação dos resultados;  

• Manter o estabelecimento de comunicação horizontal; 

• Favorecer os processos de aprendizagem através das trocas de experiências;  

• Acompanhar o andamento dos planejamentos anuais das unidades, que foram 

construídos coletivamente baseados nos conteúdos dos AMQ do Proesf 

(Programa de Extensão da Estratégia Saúde da Família), em parceria com o 

Núcleo de Educação Permanente da CSSM. Esse acompanhamento, diz respeito, 

ao planejamento das atividades das equipes e aos prazos pré-estabelecidos pelas 

mesmas; 

• Resgatar continuamente o “olhar” sobre o alcance real (não ideal) das metas 

propostas, utilizando-se de instrumentos de avaliação do processo em todas suas 

dimensões; 

• Reformular metas e compromissos, do CONACOSAMA, de forma a garantir 

continuidade do acompanhamento das ações e resolutividade, até que as equipes 

da UBS apresentem-se satisfeitas com os resultados; 

• Confeccionar planejamento anual do CONACOSAMA; 

• Contribuir com a formação dos conselheiros locais das UBS e com o 

fortalecimento do controle social, disponibilizando-se aos encontros dos 

conselhos gestores locais e também regionais junto à subprefeitura;  

• Participar das reuniões gerais das UBS, que acontecem mensalmente com a 

maioria dos trabalhadores das UBS com objetivo de ouvir e integrar todas as 

categorias profissionais e fortalecer o diálogo entre as equipes 

multiprofissionais; 

• Ouvir diretamente outras categorias quando identificado no processo essa 

demanda; 

• Identificar demandas educativas (gerais e específicas) dos trabalhadores; 
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• Organizar fóruns, encontros por categorias e seminários de discussões de acordo 

com as necessidades identificadas na rede básica do serviço. 

Essas estratégias de acompanhamento, à luz da educação permanente, foi 

avaliada, na sua dimensão técnica e apresentada na III Mostra Nacional de Produção em 

Saúde da Família, mostrando que esse processo de acompanhamento das equipes 

agilizou os procedimentos administrativos, estruturais, movimentação de pessoas e 

principalmente intervindo e qualificando as equipes frente às dificuldades encontradas 

na efetivação dos seus processos de trabalho e de aprendizagem, no tocante à construção 

dos planos de ações, garantia de acesso à assistência, qualificação técnica e relacional 

favorecendo o trabalho em equipe, e, sobretudo, apropriando os gestores locais para 

atuarem na perspectiva da educação permanente tornando possível o desenvolvimento 

longitudinal dos trabalhadores por meio da inserção nos sucessivos ciclos de 

aprendizagem.  

Nesse contexto, o Conselho de Acompanhamento foi re-significando os 

processos de trabalho das equipes de Saúde da Família. 

 Documentos científicos e legais que discutiam as diretrizes da Atenção Básica  à 

saúde foram constantemente problematizados durante esse processo nos espaços do 

CONACOSAMA com a finalidade de se traduzir em ações seus princípios norteadores 

a partir do potencial de ação–reflexão–ação e da autonomia dos Sujeitos envolvidos em 

se criar e experimentar novos caminhos para efetivação do novo agir transformado, 

marcado por características humanas e educativas. 

 Constatado, ainda que num contexto prático e avaliado, apenas na dimensão 

técnica, ficou claro para EA o potencial educativo dos espaços de acompanhamento na 

busca da transformação do modelo assistencial e gerencial.  Esse fato fez com que a EA 

começasse imediatamente a problematizar a lógica da gestão, acreditando que o 

desenvolvimento de novas relações, mais fluidas e horizontais seria a ponte para a 

qualificação teórica de cada profissional, resultando, por conseguinte, na transformação 

do paradigma assistencial, aproximando-se cada vez mais das práticas longitudinais e 

integrais.  

Defini a priori o acompanhamento do CONACOSAMA como um processo de 

educação permanente, no espaço da gestão participativa dos serviços de saúde da 
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família, da região leste, do município de São Paulo, criados pela CSSM e prefeitura por 

meio do sistema de parcerias, que atua com método dialógico-problematizador sob a 

utilização de diferentes técnicas de ensino com o objetivo de democratizar o 

conhecimento e estreitar as relações de poder entre quem planeja e executa o agir em 

saúde, buscando a superação do determinismo à autonomia dos Sujeitos, junto aos seus 

líderes, intervisores-mediadores, de postura crítica, humana, firme e democrática, o que 

colocou esse acompanhamento em consonância com o desafio de transformar o 

paradigma gerencial – de Taylor ao Sujeito da Práxis- e a lógica assistencial – de 

Flexner à integralidade da assistência.  

Espera-se que esse estudo possa, contudo, apontar as inconsistências e vazios do 

método taylorista e mostrar que sua superação pode tratar-se de um processo rico e 

prazeroso de aprendizagem e realização para todos os Sujeitos envolvidos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para passar-se de uma palavra ao seu significado, antes destrói-se-á 

em estilhaços, assim como o fogo de artifício é um objeto opaco até 

ser, no seu destino, um fulgor no ar e a própria morte. Na passagem 

de simples corpo a sentido de amor, o zangão tem o mesmo 

atingimento supremo: ele morre. (Clarisse Lispector em A Descoberta 

do Mundo) 

 

 

5.1 Elementos constitutivos da compreensão da prática educativa. 

 

Neste agrupamento de sentido estão os conteúdos que agregam os elementos 

categorizados e seus conteúdos foram identificados nas respostas diretas às questões 

referentes à compreensão dessa prática educativa. 

Os elementos constitutivos da compreensão da prática educativa tratam-se, 

portanto, dos aspectos políticos-educativos e psicossociais-humanos.   

O item que discute os aspectos políticos-educativos baseou-se nas categorias de 

consistência metodológica; desempenho dos mediadores; estratégia educativa; fatores 

facilitadores e dificultadores e manifestações críticas da forma de gestão. Os aspectos 

psicossociais-humanos referem-se á re-elaboração da cultura do trabalho; redes de 

relações; expressões de sofrimento no trabalho; moderador do sofrimento no trabalho e 

manifestações de sentimentos oportunizadas pelo CONACOSAMA. 

Esse agrupamento busca contribuir para elucidação da relação ensino-

aprendizagem no trabalho. 

   

 

5.2 Aspectos políticos educacionais 

 

 

 “Na mente e no coração dos profissionais” (EA) 

 

O desafio em desenvolver uma supervisão à luz de um novo paradigma 

(humano) foi um desejo permanente para a nova geração (2006) do CONACOSAMA, 

sobretudo para a EA que vinha discutindo e planejando os objetivos para sua re-

implantação, entre eles, estava o desejo em construir um modelo de gestão democrática 
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que apostava na educação permanente como principal ferramenta de gestão e de 

humanização dos processos, utilizando o método dialógico e problematizador para a 

criação de espaços reflexivos, com a crença na possibilidade de um convívio justo e 

solidário.  

A EA após realizar as primeiras visitas às UBS percebeu apreensão por parte dos 

profissionais. Esta apreensão estava relacionada às relações verticais e autoritárias de 

gerenciamento advindas da cultura Taylorista ou simplesmente dos conhecimentos 

prévios que os profissionais possuíam sobre as teorias gerenciais. Por esse motivo a EA 

iniciou esse novo momento problematizado o porquê da mudança do termo supervisão 

para acompanhamento por se acreditar que esse momento fosse favorecedor para o 

desenvolvimento da etapa subseqüente que trataria de re-significar o papel do 

CONACOSAMA.  

“O termo “supervisão” significa olhar de fora e em uma posição de autoridade 

superior (super visão), supostamente capaz de identificar e corrigir equívocos.” 

(GASTAO, p. 164). O termo “acompanhamento” extraído a partir da concepção dos 

trabalhadores da região de São Mateus e adotado pelo CONACOSAMA buscava o 

compartilhar; “fazer juntos”, para o fortalecimento dos processos democráticos e 

educativos. 

A construção da concepção dos conselheiros do CONACOSAMA sobre 

acompanhamento foi um processo muito importante, pois representou uma espécie de 

“contrato” entre EA e as EUs sobre o novo paradigma de acompanhamento arraigado na 

percepção de cada Sujeito envolvido no processo, o que os desafiaria permanentemente 

e marcaria o rumo das futuras ações do agir em saúde por meio da possibilidade que 

criaram de traduzir em ações reais esse novo conceito confeccionado coletivamente. 

Assim começa a história do CONACO: 

  

Foi difícil, porque, na realidade é uma cultura, quem vem duma 

supervisão, ou quem vem duma instância que está “acima”, é, 

administrativamente falando, gerencialmente falando, vem com 

aquele olhar de buscar erros, apontando e entre aspas punindo, então 

até trabalhar esse conceito (novo significado dado ao CONACO – 

educativo-humano, construído coletivamente) na mente, no coração 

dos profissionais foi uma coisa muito difícil, [...] foi uma coisa bem 

inicial,[...] mas, houve um início, um semear. (EA)   

 

Olha, eu sei que inicialmente e hoje ainda, existia o entendimento de 

que o CONACO era uma equipe que ia pra supervisionar, pra punir. 

Eu nunca entendi dessa forma, sempre acreditei e acredito ainda que 
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é uma equipe que tem,  que acompanhar mesmo, supervisionar, que 

apoiar, que fazer as trocas com a equipe. (EU) 

 

A herança cultural citada nos depoimentos, tanto por parte da EA, quanto da EU 

refere-se à Teoria Geral da Administração, o taylorismo em particular, coloca-se a tarefa 

de administrar pessoas como se elas fossem instrumentos, coisas ou recursos 

destituídos de vontade ou de projeto próprio. (Taylor, 1960). 

O taylorismo tem como principal objetivo o aumento da produtividade no 

trabalho, sob o estabelecimento de tarefas pré-definidas, caracterizado pela perda de 

autonomia e da criatividade do trabalhador. 

 Nas palavras de Regnier (1999): 

 

O projeto de racionalização taylorista tem como princípios: a.) 

pequeno núcleo de trabalhadores organizados em associações e 

sindicatos; b.) grande número de trabalhadores sem qualificação, 

disponíveis para vender sua força de trabalho e sem organização (até 

porque sofriam forte discriminação por parte dos sindicatos que 

buscavam mobilizar a opinião pública no sentido de não comprar 

produtos produzidos por trabalhadores não filiados); c.) forte crença na 

capacidade da ciência de intervir na organização da sociedade para 

melhorar as condições de vida dos homens; d.) centralidade do 

trabalho como princípio gerador de riqueza por um lado e de outro 

fonte de conflitos sociais; e. necessidade de aumentar a produtividade 

do trabalho [...].  

 

 Portanto, os princípios taylorista baseiam-se na ética individualista que legitima 

apenas o pensar em si mesmo e na vantagem pessoal, através do planejamento, 

monitoramento e controle das práticas de trabalho, de forma que se possa eliminar o 

desperdício do esforço físico (via estudo dos tempos e movimentos
19

). 

 Pode-se dizer que o CONACOSAMA buscou desenvolver um método de gestão 

anti-Taylor, ou simplesmente pós-Taylor (não desprezando a importância que teve para 

sua época), buscando a superação dos seus princípios, atuando não para adaptar e 

moldar Sujeitos, mas sim para o desenvolvimento da “consciência criadora e 

comunicativa” tornando o processo democrático e humano. (FREIRE,1979, p.38)  

                                                 
19

 Taylor se propõe a analisar cientificamente o modo como se desenvolve o trabalho no “chão de fábrica” 

de forma a decompô-lo nas suas diversas tarefas para, a partir destas, mensurar os tempos e movimentos 

gastos na sua execução de modo a estabelecer um tempo “ideal” a ser perseguido como forma de 

aumentar a produtividade. (Regnier, ) 



88 

 

  

Para tanto foi necessário criar estratégias de enfrentamento, visto que sempre 

existiu; 

 

una relación no siempre percebida entre poder, estilo de gestión y 

trabajo em los servicios de salud. Se refiere a la vigencia del 

principio de separación entre planificación y ejecución  (entre lo 

político y lo técnico), entre pensar y hacer ( según la premisa 

taylorista aún vigente em la mayoria de los servicios). Este principio 

consagra la separación, la verticalidad y la asimetría de las relaciones 

de poder y trabajo em la institución. (QUINTANA; ROSCHKE; 

RIBEIRO, 1994, p. 38) 

 

 Nesse sentido o CONACOSAMA assumiu o duplo desafio; de assegurar o 

alcance dos objetivos da parceria (prefeitura e instituição) no tocante da qualificação 

dos processos de educação permanente, bem como da melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à população o que tornaria capaz de caracterizá-lo como eficaz e 

eficiente frente à Secretaria de Saúde, e, por outro lado, ao mesmo tempo, re-significar 

as relações de poder, mostrando o quanto é imprescindível que o Sujeito que executa o 

agir em saúde possa refletir de forma ampliada, participar do planejamento das ações, 

através do estabelecimento de relações e comunicações horizontais. 

 O segundo passo foi problematizar o papel do CONACOSAMA e construir 

coletivamente sua nova função. 

 

Inicialmente a gente se sentia como parte também da construção. As 

pessoas vinham, também tinham as dúvidas.é.de. O que na verdade 

enquanto CONACO é a minha atuação, então a gente se sentia meio 

que nessa construção e, não sei, talvez a gente até atropelasse, 

trouxesse coisas que nem fossem muito do âmbito (EU) 

 

Quando ainda não se havia instituído com clareza o papel do CONACOSAMA, 

como explícito no trecho acima, pode-se perceber que a construção do seu novo 

significado tratou-se de um processo coletivo e compartilhado, em que os Sujeitos 

envolvidos sentiram-se politicamente ativos no planejamento do processo.  

Quando a EU refere-se à EA como aquelas “pessoas que vinham” e que 

“também tinham dúvidas”, começa-se a trazer indícios de uma postura  horizontal na 

relação ensino-aprendizagem, em que o ensino está centrado na interação entre 

intervisor-mediador e aprendiz enfatizando o intercâmbio de perguntas buscando 

desencadear aprendizagem significativa crítica, como discutido anteriormente sob o 
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ideário de Neil Postman e Charles Weingartner (1969) não tratando-se, portanto, de 

nenhum grupo detentor do saber. 

Outro aspecto que se destaca foi “a abertura” estabelecida pela EA, melhor 

dizendo; a democratização do poder, marcada desde o início do processo pela liberdade 

de expressão dos seus membros, favorecendo assim, a construção coletiva de novos 

conhecimentos em gestão, além de criar um forte sentimento de pertencimento no 

grupo, sentimento esse, que se revelou moderador do sofrimento no trabalho e será 

melhor discutido no capítulo que abordará os aspectos psicossociais-humanos. 

Essas características também podem ser presenciadas no seguinte trecho: 

 

As pessoas que no momento participavam, faziam parte, da equipe do 

CONACO, eu acho que deram essa abertura, foram facilitadores 

mesmo, então, acho que, a forma que conduzia mesmo; ouvia, não era 

uma coisa, muito fechada, a gente conseguia expor (EU) 

 

Argumento parafraseando Freire, 1996: “Aprender para nós é construir, 

reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura 

do espírito”. (Ped. Autonomia)  

 

5.3 Re-significando o CONACOSAMA 

 

Rescatar la misión institucional como reflejo de compromiso con la 

construcción de la ciudadania implica recuperar la responsabilidad de 

los profesionales con su trabajo, torná-los en sujetos de su acción, 

capaces de imprimir, con crecientes grados de libertad, sentido y 

orientación a lo que su institución hace. Eso no significa desconocer 

los limites que la coyunura restrictiva y la organización vertical y 

burocratizada colocan sobre el sector  público, sino al contrario, 

reubica el desafio de encontrar oportunidades y espacios de 

intervención que construyan progresivamente viabilidad y 

credibilidad em las instituciones públicas. (QUINTANA; 

ROSCHKE; RIBEIRO, 1994, p. 47) 

 

 

O objetivo de re-significar o papel do CONACOSAMA estava principalmente 

em recuperar ou reforçar o sentido do trabalho, à luz dos princípios éticos, democráticos 

e humanos, catalizando o processo de construção da autonomia dos Sujeitos envolvidos.   
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A contínua problematização da função do CONACOSAMA pelas equipes levou 

ao estabelecimento de uma rede de relações horizontais a partir dos processos de 

aprendizagens dos Sujeitos envolvidos. 

 O processo de aprendizagem envolve várias etapas, em suma: 

 

1. O aprendiz sente necessidade de resolver um problema, seja por 

motivação espontânea [...], seja por motivação induzida por outros 

[...]. O problema pode ser [...] adquirir conceitos [...]. Em todos os 

casos, a pessoa tem uma necessidade e um objetivo. 

 2.  Para enfrentar o problema, que constitui uma barreira entre ela e o 

seu objetivo, a pessoa se prepara: estuda, lê, consulta, pergunta, 

examina instrumentos, etc. 

3. A pessoa faz algumas tentativas de ação, ensaia e tenta [...] 

4. A pessoa constata o sucesso ou o fracasso de sua ação. Se tem 

êxito, a repete,  caso contrário, faz outras tentativas ou abandona o 

esforço. Conhecer o resultado das tentativas é sempre crucial para 

aprendizagem, como é a repetição das ações bem sucedidas para sua 

fixação e retenção. A recompensa pode ser intrínseca ou extrínseca. 

O próprio fato de aprender, de conhecer algo novo, de entender, pode 

ser uma recompensa [...] 

6. [...] toda aprendizagem se baseia em aprendizagens anteriores[...] 

7. [...] junto às mudanças cognitivas, acontecem também processos 

emotivos no aprendiz [...] 

8. Conclui-se que quando se aprende algo, na realidade aprendem-se 

várias coisas importantes: a. um novo conhecimento, que é fixado na 

memória [...] b. uma melhor operação mental ou motora[...] c. uma 

confiança maior na própria capacidade de aprender e, por 

conseguinte, de realizar operações que satisfaçam suas necessidades; 

d. uma forma de manejar ou controlar as próprias emoções para que 

contribuam à aprendizagem.(BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p. 24-

25)  

  

 Para atuar nessa perspectiva educativa é necessário vivenciar as etapas do 

processo de aprendizagem continuamente, através de sucessivos ciclos de 

aprendizagem. 

Nesse contexto, o depoimento abaixo é capaz de exemplificar como a equipe 

atuou através do método eminentemente educativo para resolução dos problemas. 

 

Você tem que se sentir inserido e fazer com que a equipe aceite a tua 

presença [...] isso ajuda você a ter, a cada vez mais a trabalhar esse 

olhar, de trabalhar a questão do pré-conceito, de você não permitir 
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que teu pré-conceitos vá a frente, que você conclua, antes de que o 

processo se concretize. (EA) 

   

 Corroborando com o depoimento: 

 

Há um indicativo da necessidade apresentada pela EA em resolver 3 problemas 

iniciais: 1. Não se sentir inserido; 2. o pré-conceito e 3. não permitir que esse pré-

conceito vá em frente. Tudo indica que a problemática tem origem na aquisição de 

conceitos prévios adquiridos, particularmente, com os conceitos de liderança e 

autoridade internalizados como sinônimo de autoritarismo e subordinação. 

Nesse sentido quando se aprende que conceitos como liderança e autoridade são 

sinônimos de autoritarismo e subordinação, o que acontece, portanto, é uma forte 

aprendizagem significativa subordinada derivativa
20

, de modo que liderança e 

autoridade são vistos como corroboração e exemplificação do conhecimento prévio.  

Para enfrentar o problema que constitui uma barreira ao alcance do objetivo de 

se mudar o paradigma da gestão foi necessário aprender significativamente o que é 

liderança e autoridade. Para isso foi necessário desaprendê-lo como subordinação e 

autoritarismo. 

“Na medida em que o conhecimento prévio nos impede de captar os significados 

do novo conhecimento, estamos diante de um caso no qual é necessário uma 

desaprendizagem.” (MOREIRA, 2005, p.33). 

Na aprendizagem significativa crítica esse processo trata-se do Princípio da 

desaprendizagem.  

Portanto: “Desaprendizagem tem aqui o sentido de esquecimento seletivo, 

aprender a desaprender, é aprender a distinguir entre o relevante e o irrelevante no 

conhecimento prévio e libertar-se do irrelevante, i.e., desaprendê-lo. (MOREIRA, 2005, 

p. 34) 

Essa estratégia logo foi adotada pela EA, tornando-se efetiva para o 

enfrentamento dos problemas iniciais e não demorou para se observar os primeiros 

sinais da mudança no modelo mental através das suas ações. 

                                                 
20

 A subordinação derivativa se dá quando o material aprendido é entendido como um exemplo específico 

de conceitos estabelecidos na estrutura cognitiva ou apenas como corroborante e ilustrativo de uma 

proposição mais geral previamente aprendida. O significado desse material emerge rápida e relativamente 

sem esforço. (MOREIRA;MASINI, 2001, p.28) 



92 

 

  

Dessa forma a expressão “fazer com que aceite” trás um agir transformado pela 

desaprendizagem da EA, que ao vivenciar o ato (de fazer com que a equipe aceite sua 

presença como alguém que faz parte e vai estar junto e não com a postura herdada 

culturalmente, de subordinação), transformado por si mesmo, demonstra uma decisão 

consciente e comprometida, através da desconstrução; de aprender a desaprender para 

apreender.  

Tudo indica que os novos conceitos de liderança e autoridade, a priori, para a 

EA foram apreendidos como sinônimo de compartilhar e democratizar poder, no 

entanto, os novos conceitos criados serão melhores elucidados no decorrer dessa 

análise, por esse estudo tratar-se de um registro das concepções dos profissionais 

envolvidos. 

A atitude transformada pela EA começa também a apontar elementos 

importantes com relação ao desempenho e o perfil do intervisor-mediador; fato esse que 

me fez retomar a essência do ato comprometido.  

 

Nas palavras de FREIRE: 

 

Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-

se” dele para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, 

transformá-lo e, transformando-o, saber-se transformado pela sua 

própria criação; um ser que é e está sendo no tempo que é o seu, um 

ser histórico, somente este é capaz, por tudo isso, de comprometer-se. 

A primeira condição para que um ser pudesse exercer um ato 

comprometido era a sua capacidade de atuar e refletir. É exatamente 

esta capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo 

com a finalidade propostas pelo homem, à qual está associada sua 

capacidade de refletir, que o faz um ser da práxis. (FREIRE, 1979, 

p.17) 

 

 

A fala “se sentir inserido” denota o sentido de se sentir extensão das equipes, 

“fazer parte de”; ainda; pertencimento; “estar junto”, estreitando as relações de poder 

entre quem planeja e executa as ações de saúde, o que caracteriza a prática do 

CONACOSAMA, desde o início, sob uma nova postura, um diferente paradigma, já 

transformada por si, sumamente: 

 

La respuesta a la pregunta “؟quién debe estar involucrado em el 

cambio?” implica transformar las prácticas de gestión del personal, 

reforzando la participación de los profesionales como condición para 
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la construcción progressiva de la identidad institucional. “Qué 

hacemos?”, “؟qué queremos hacer?” y “؟para quién?”, son preguntas 

dirigidas a todos los equipos del servicio y que remiten a uma nueva 

perspectiva de la gerencia que no disocia planeamiento e 

implementación, que no separa el pensar del hacer. (QUINTANA; 

ROSCHKE; RIBEIRO, 1994, p. 47) 

 

 

Essa fase de re-significar o papel do CONACOSAMA foi marcada pela forma 

como a nova EA iniciou suas práticas. A primeira estratégia foi se apresentar como 

extensão das próprias equipes das UBS com foco nas situações e/ou problemas, 

acabando com a subordinação entre as diferentes instâncias, o nível operacional e a 

coordenação do serviço, formando um todo integrado capaz de compartilhar objetivo 

comum, individual e coletivo, de qualificar os processos de formação profissional e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Esse fato também pode ser observado no trecho abaixo, na perspectiva da EU: 

 

“Eu acho que foi uma forma de tá compartilhando mesmo, compartilhando com 

o serviço, compartilhando com na ocasião com a Coordenadoria”. (EU) 

 

“Veio somar mesmo com a equipe, ficar mais próximo da unidade, acho que 

isso facilitou bastante, vocês [EA] serem esse mediador,é, tá aqui com a gente , tá mais 

próximo da supervisão e da instituição, isso acho que facilita bastante pra gente (EU). 

 

 A concepção da EU confirma o fim da subordinação quando refere-se à EA 

como aquela que vem para somar com eles, tornando-se extensão através de uma 

postura mediadora de “estar com”; e, por conseguinte, estreitando as relações de poder, 

os aproximando e igualando das demais instâncias de governabilidade, a Supervisão 

Técnica de Saúde (STS) e a Coordenação da CSSM. 

 Portanto, “Uma pessoa só conhece bem algo quando o transforma, 

transformando-se ela também no processo.” (BORDENAVE, PEREIRA, 2008, p.10). 

A EA tinha clareza da importância desses primeiros encontros com as equipes 

das unidades pelo caráter “contratual” e desafiador que caracterizaria esses momentos, 

por tratar-se de uma construção coletiva, não-arbitrária e não-literal; imprescindível 

para efetivação de um processo continuamente democrático; ou seja, boa parte da 
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reconstrução dos modos de fazer políticas de gestão em saúde dependeria, sobretudo, de 

como se iniciariam as relações entre os grupos envolvidos (EA e as EUs). 

 

Na concepção da equipe: 

 

Então foi um aprendizado muito nessa questão de problematizar mais 

ainda as situações e levar os outros a ter esse olhar e também se 

apropriar, se apoderar das situações, das propostas, das soluções e ai 

você vai aprendendo junto. Eu aprendi bastante. (EA) 

 

As expressões “foi um aprendizado muito nessa questão de problematizar”, “e 

levar os outros a ter esse olhar”  “e também se apropriar” constatam que a EA utilizou 

estratégias de enfrentamento, não só através da desaprendizagem, mas do método 

problematiazador  para fixação e apropriação de novos conceitos. 

 

Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. 

Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, 

de maneira substantiva, não-arbitrária, para poder captar os 

significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo 

tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura 

cognitiva , está também fazendo a reconciliação integradora
21

 de 

modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu 

conhecimento. Quer dizer o aprendiz constrói seu conhecimento, 

produz seu conhecimento. Em contraposição [...] está a aprendizagem 

mecânica, na qual novas informações são memorizadas de maneira 

arbitrária, literal, não significativa. Esse tipo de aprendizagem [...] 

não requer compreensão e não dá conta de situações novas. 

(MOREIRA, 2005, p.14) 

 

Todavia, a nova situação do CONACOSAMA desencadeava novas situações e 

novos questionamentos e a freqüente necessidade e desejo de resolver problemas o que 

colocava a EA em consonância a novos ciclos de aprendizagem, permitindo, assim, que 

o grupo avançasse na habilidade de desenvolver o método problematizador, levando a 

reflexão crítica de novos temas e conceitos que pudessem prejudicar o alcance dos seus 

objetivos.  

Sendo assim, a nova e próxima necessidade e desejo da EA foi a de 

problematizar o “desafio de como estimular a predisposição para aprender” e “levar os 

outros a ter esse olhar”e a “também se apropriar”.  

                                                 
21

 Processo de identificação de semelhanças e diferenças e de reorganização do conhecimento. 
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“Muito mais do que motivação, o que está em jogo é a relevância do novo 

conhecimento [...]” (MOREIRA, 2005, p.17). Também o desempenho dos intervisores-

mediadores no que diz respeito à capacidade do exercício da práxis.  

Esse desejo é fortemente marcado pela fala: 

 

Ela [membro da EA] vinha com um olhar e eu também e a gente 

conversava muito, criava estratégias, refletia muito sobre o que era 

falado, sobre as angústias, então a gente se comunicava bastante e 

havia muita troca, do que a gente encontrava na realidade, como a 

gente poderia interferir sem tirar das mãos da equipe as decisões e 

ao mesmo tempo contribuir pra que acontecesse e a equipe atingisse 

as metas e visse a importância de atingir as metas não pra dar 

respostas pra o órgão superior, mas que eles precisavam atingir as 

metas pra eles se apropriarem daqueles dados, planejarem em cima 

dos dados e que aquilo que eles estavam fazendo era pra que 

houvesse o enriquecimento da própria equipe. Então, a gente 

conversava muito sobre como estrategicamente fazer com que a 

equipe conseguisse enxergar que eles não tinham que trabalhar pra 

levar dados ou prestar contas apenas, que eles tinham que trabalhar 

porque eles precisavam fazer mapeamento da sua região, saber é, o 

diagnóstico, trabalhar em cima desse diagnóstico e esses dados seria 

utilizado pela própria equipe, então uma das nossas preocupações 

era que a gente pudesse unir as diretrizes às metas. (EA) 

 

  

Em suma, a EA opta por encorajar e apropriar as EUs para as tomadas de 

decisões coletivas, de forma não-literal e não arbitrária, após processo de ação-reflexão-

ação, e, ao mesmo tempo contribuir preenchendo lacunas no conhecimento, “fazendo 

juntos”, “aprendendo juntos”, enfatizando a importância do papel que cada um tem, re-

significando também esses papéis e valorizando as profissões;  

 

 Para Paulo Freire “quanto mais o professor possibilitar aos estudantes 

perceberem-se como seres inseridos no mundo, tanto mais se sentirão desafiados a 

responder aos novos desafios”. (FREIRE, 2005, p.31) 

 

 

Algumas vezes, a tomada de decisão é fruto daquilo que queremos; 

outra é resultado do determinismo, do que devemos – o que está 

estabelecido em leis, estatutos, senso comum etc. E esse devemos, 

muitas vezes, resulta da consciência que temos do risco de sermos 

eliminados de funções das quais depende nossa sobrevivência; outras 

vezes o devemos impõe-se pelo hábito estabelecido ou porque se 

considera que a maioria pensa melhor do que apenas um indivíduo, e, 

portanto, o que a maioria costuma fazer é o que deve estar certo. 

Essas duas situações que levam à ação pelo dever parecem 

caracterizar-se pelo fato de que o homem que a pratica renuncia a sua 
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maneira pessoal de ver, compreender e agir. O significado pessoal é 

um mero reflexo do significado de outra pessoa: há um papel passivo 

de quem age.   (MOREIRA; MASINI, 2001, p.11) 

 

 

Assim, contra a renúncia da maneira de ver, compreender e agir, a EA buscou 

estimular e empoderar os profissionais a ampliarem suas capacidades de reflexão (re-

significando esse espaço) e de adquirirem novos significados, a partir de conhecimentos 

relevantes a eles e ao estabelecimento de relações horizontais, em decorrência da 

realização individual e coletiva, acreditando, que assim, seriam catalisadoras do 

processo de estimular à pré-disposição para aprender.    

Portanto, essa foi a estratégia escolhida para resolver o segundo problema 

desafiado pela EA. 

Esse processo também pode ser observado na fala em que se caracteriza o 

CONACOSAMA como: 

 

Encontros únicos. Então você vai com uma proposta pra ta levando 

pra equipe e quando você chega, lá, você recebe outras demandas de 

necessidades que são apresentadas com o olhar de quem ta na base e 

ai você tem que se reorganizar em função da necessidade da 

equipe.Pra estar é... atendendo aquela necessidade, aquela angústia, 

aquele olhar, clarificando algumas coisas, ajudar a equipe a 

trabalhar as demandas pra atingir os objetivos, redirecionar algumas 

coisas, então é um encontro acho que único, todos as vezes que ia, 

você é surpreendido. (EA) 

 

Interessante foi que não demorou a se constatar que a EU havia abraçado, ao 

mesmo tempo, essa estratégia educativa: 

Atentemos a essa fala: 

 

Do que eu me lembre, eu acho que acabava sendo uma coisa assim 

bem informal, o que eu acho também; era um facilitador; a gente 

conseguia trazer de uma forma natural, conseguia discutir o que era 

realmente mais importante naquele momento [relevante], a gente 

conseguia até mesmo entender a dificuldade de vocês [EA] em sendo 

uma equipe pequena com tantos serviços e com tantos problemas; “ 

não, então peralá”; deixa eu trazer o que realmente seja importante 

[relevante], então é isso. E isso a gente entende se fazendo parte do 

processo, entendendo que a equipe também: a gente [EU] não deixa 

de ser o apoio pra equipe [EA] também, não é? (EU) 

 

O trecho é capaz de mostrar que a EU se apropriou das oportunidades que lhe 

foram proporcionadas a ponto de “abraçarem” e sustentarem o método desenvolvido, 
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não só o adotando, como desenvolvendo ao mesmo tempo que a EA uma trajetória 

eminentemente educativa, do qual ela mesma define como, informal (essa percepção 

será discutida posteriormente, pois foi apresentada como sinônimo de não-dirigido, não-

sistematizado) e natural, em que se conseguia refletir conhecimentos relevantes e ainda 

entender as dificuldades da EA. Esse olhar para as dificuldades da EA trata-se da 

identificação de um problema que levou a EU a entrar em sucessivos ciclos de 

aprendizagem, teorizando sua prática e selecionando o que fosse realmente significativo 

para EA, assumindo, portanto, ora a posição de intervisor/mediador do processo, 

percebendo-se também como apoio para a EA o que confere dizer que ambas as equipes 

que constituíram o CONACOSAMA atingiram um grau de desenvolvimento que 

possibilitou desempenharem suas funções com o mesmo método educativo de atuação e 

os mesmos objetivos (foco) de acordo com os novos conceitos reelaboradoa 

coletivamente sinônimos de compartilhar e fazer juntos. 

 Nesse momento constata-se a formação do “todo” integrado (equipe gerencial 

chamada CONACOSAMA, constituído pela real integração entre EA e EU), a partir da 

horizontalidade dessas relações, permitindo que todos os Sujeitos envolvidos ora 

estivessem no papel de aprendiz e ora no de intervisor/mediador, crescendo e 

aperfeiçoando suas capacidades de reflexão-ação ao mesmo tempo. A partir desse 

momento não se falou mais em EA de forma fragmentada da EU, mas sim na grande 

equipe CONACO, entretanto essa  divisão continuará sendo apontada nesse estudo para 

fins didáticos favorencendo a compreensão dos processos na perspectiva dos 

mediadores e dos aprendizes. 

 Nesse sentido, o CONACOSAMA refletiu, problematizou e atuou, mantendo-se 

em constante transformação como afirmado anteriormente. Retoma-se a fala; 

 

 

...foi um aprendizado muito nessa questão de problematizar mais 

ainda as situações e levar os outros a ter esse olhar, e também, se 

apropriar, apoderar das situações, das propostas, soluções e ai você 

vai aprendendo juntos. Eu aprendi bastante. (EA) 

 

Contudo, o fundamental é que desde o início a EA desejou introduzir ações 

educativas, eminentemente humana arraigada numa cultura basicamente hierárquica, 

competitiva, arbitrária e linear o que implicou em necessariamente precisar mudar de 

modelo mental, tratando-se, portanto de uma mudança ampla e profunda, que não 

poderia ser feito por meio de iniciativas superficiais de curto prazo. 
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5.4 O caminho se faz ao caminhar 

 

 

Tendo como interlocutores o conjunto dos trabalhadores do CONACOSAMA e 

não apenas alguns dirigentes, onde co-governar já era papel inerente a todos os 

membros da equipe, ficou claro a importância de continuar implantando a Política de 

Educação Permanente em Saúde e manter a escolha dos métodos educativos para a 

concretização do desenvolvimento de um modelo de gestão participativa.  

 O enfoque problematizador nos espaços da gestão do CONACOSAMA também 

foi marcado pela capacidade que tiveram os Sujeitos em traduzir seu entusiasmo em 

competências para o desenvolvimento do método problematizador. Esse entusiasmo 

pode ser conferido nos seguintes trechos: 

  

As pessoas quando a gente chegava já ficava mais a vontade e falava 

assim: “poxa seis tinham que vir mais vezes!”. Então, havia uma 

troca de ensino; ensinar e aprender dos dois lados, tanto pra mim 

quanto pra eles. Então, eu vi uma mudança de comportamento deles, 

aquele receio pra uma forma de dizer que bom que vocês chegaram. 

Houve realmente troca e quando há troca há aprendizagem, e tem que 

também se permitir, que a pessoa pra ela aprender ela tem que ta 

aberta e trabalhar com a realidade e não encobrir uma realidade e 

mostrar o que deveria ser, mas ela colocar a realidade da forma que 

ela é pra que ali haja um olhar, um problematizar, um aprender com 

aquela situação.  (EA) 

 

Eu achava muito tranqüilo, a gente trazia de uma forma muitíssimo 

natural as trocas, os dados, era muito, era muito, chegava a ser até 

prazeroso pra discutir os dados, era muito, muito, muito bom, [...], 

mas eu acho que não se consegue mais fazer isso, acho que seria 

interessante retomasse, porque acho que esse que é legal, esse que é o 

Acompanhamento que eu entendo, e eu entendi, eu compreendi. (EU) 

 

Para Ausubel apud (1968, p. 37-41), a essência do processo de aprendizagem 

significativa está em que idéias simbolicamente expressas sejam relacionadas de 

maneira não-arbitrária e substantiva (não literal) ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a 

algum aspecto relevante da sua estrutura de conhecimento (isto é, um subsunçor que 

pode ser, por exemplo, algum símbolo, conceito ou proposição já significativo).  

As falas permitem visualizar que se tratou de um processo não-arbitrário e 

substantivo. Quanto ao desempenho do intervisor-mediador em trabalhar a partir do 

conhecimento prévio do aprendiz; a EA utilizou várias técnicas de ensino para garantir 
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que a construção do conhecimento acontecesse ao que o aprendiz já sabe, característica 

essa, essencial na concepção ausubeliana de aprendizagem. 

A EA explorou várias técnicas de ensino, inclusive algumas técnicas combinadas 

para o desenvolvimento do mesmo tema, como por exemplo; oficinas, exposições de 

sínteses, tempestade de idéias, diálogo, roda, encontros regionais, entre outras na busca 

de conhecer o conhecimento prévio das EUs. 

Sustentando afirmação da busca em conhecer o conhecimento prévio do 

aprendiz; 

 

Às vezes a tempestade de idéias: “Vamos! Que problemas que nós 

temos?”. A gente fazia um levantamento a partir da necessidade. Eles 

que colocavam e a gente pontuava e elencava o que pra eles era mais 

de destaque, então, é, realmente a gente não chegava com a nossa 

demanda e descarregava em cima deles, a gente trabalhava o que 

tinha que trabalhar, mais, principalmente  a partir da necessidade 

deles, é a metodologia de problematização, do arco.”(EA) 

 
 

 Fazendo eco a citação anterior, repito o seguinte trecho: 

  
Então você vai com uma proposta pra ta levando pra equipe e quando 

você chega, lá, você recebe outras demandas de necessidades que são 

apresentadas com o olhar de quem ta na base e ai você tem que se 

reorganizar em função da necessidade da equipe. Pra estar é, 

atendendo aquela necessidade, aquela angústia, aquele olhar, 

clarificando algumas coisas, ajudar a equipe a trabalhar as 

demandas pra atingir os objetivos, redirecionar algumas coisas, então 

é um encontro acho que único, todos as vezes que ia, você é 

surpreendido” (EA) 

 

Em suma;  

 

A aprendizagem significativa pressupõe que: a) o material a ser 

aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou seja, 

relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária 

e não-literal (substantiva); b) o aprendiz manifeste uma disposição de 

relacionar o novo material de maneira substantiva e não-arbitrária a 

sua estrutura cognitiva. (MOREIRA; MASINI, 2009, p. 23) 

 

 

Assim, com relação à manifestação da disposição para aprender, pode-se 

verificar sua existência nesse processo no seguinte trecho:   
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Acho que aceitação também da equipe da unidade; o entendimento 

que a unidade tinha em relação ao trabalho (conhecimento prévio); 

quando a equipe se disponibilizou, se dispôs a participar, contribuía; 

acho que isso é um facilitador. (EU). 

 

Os trechos expressam muito bem a manifestação da EU em se dispor a aprender, 

característica essa, tão relevante, como citado anteriormente pela EA quando dizia que 

“as pessoas tem que estar abertas” para que os processos de aprendizagem possam se 

concretizar de forma permanente. 

Outra característica facilitadora que marcou o andamento desse momento foi a 

confiança adquirida no processo, através do estabelecimento da comunicação horizontal 

entre o grupo, que o permitiu trabalhar com um recorte real das situações, garantia essa, 

imprescindível para aqueles que desejam trabalhar com a metodologia da 

problematização.  

  Constatemos: 

 

“Eu senti muita liberdade, das pessoas, de não ter que “arrumar a casa” 

porque vai chegar o CONACO, porque vai vir alguém que vai tá junto com a gente na 

mesa e buscando. (EA) 

 

O trecho da fala espelha a conquista da EA em ganhar confiança para que os 

trabalhadores não ocultassem a realidade, atitude essa, ainda, tão comum nos dias de 

hoje, pois não é difícil presenciar situações em que as EU escondem a realidade dos 

seus antigos supervisores com medo de serem punidos. Situações como essa, 

infelizmente, ainda são comuns nos espaços de gestão, do ensino e da assistência devido 

à influência cultural Taylorista que tem o medo como principal estratégia para servir a 

produtividade, causando esgotamento emocional nos profissionais, modelo esse, que 

não se sustenta e que está diretamente relacionado com o absenteísmo e adoecimento 

dos trabalhadores. 

 Nesse sentido, é imperioso reconhecer que esse fato altera o paradigma de 

satisfação do mediador /gestor, que pelo produto dos novos conceitos adquiridos passa a 

enxergar o avanço de poder trabalhar com a realidade concreta com todos seus conflitos 

e contradições, o que enriquece substancialmente o processo de ensino-aprendizagem.  

Na concepção da EU esse fato também foi observado e valorizado;  

  



101 

 

  

“Essa compreensão mesmo da equipe [EA] de entender que cada equipe, cada 

região tem a sua particularidade e eu acho que isso era visto, era entendido. (EU) 

 

Ainda; 

 
Na realidade, cada vez que você vai na unidade você encontra 

pessoas diferentes, situações que aparentemente são iguais, mais tem 

que ver todo contexto, então você tem que permitir, mesmo que você 

não pode levar uma coisa formatada já pra ter a solução. (EA) 

 

A expressão acima permite concluir a coesa relação entre quem mostra a 

realidade e quem está disponível a ver de forma singular o cenário, permitindo ao todo 

um olhar sistematizado dos fatos reais. 

 

A problematização tem nos estudos de Paulo Freire, a sua origem, 

enfatizando que os problemas a serem estudados precisam valer-se de 

um cenário real. Os problemas obtidos pela observação da realidade 

manifestam-se para alunos e professores com todas as suas 

contradições, daí o caráter fortemente político do trabalho pedagógico 

na problematização, marcado por uma postura crítica de educação. 

Educação e investigação temática aparecem como momentos de um 

mesmo processo: o conteúdo deve estar sempre se renovando e 

ampliando, inserido criticamente na realidade; não uma realidade 

estática, mas em transformação, com todas as suas contradições. 

Criam-se, assim, desafios cognitivos permanentes. (CYRINO, 2004, 

p.783)  

 

 

A consistência da relação de ensino-aprendizagem dessa experiência deu-se 

através da troca de experiência, numa perspectiva interdisciplinar, à luz da concepção 

dos conselheiros.  

Assim, a história do CONACOSAMA continuou a ser esculpida: 

 

Troca de experiência! (falam ao mesmo tempo e aumentando tom de 

voz no grupo focal) [...], éramos profissionais, que nós, já vínhamos 

com uma certa bagagem, com alguma experiência, então eu acredito 

que era um momento  que a gente fazia trocas de experiência mesmo, 

eu lembro que a gente pegava o SIAB
22

, discutia algumas 

prevalências, algumas formas que a gente tava tentando trabalhar 

aquelas questões. Trazia idéias de alguns locais que estavam 

funcionando. (CONACOSAMA- EQUIPE ÚNICA INTEGRADA). 

 

Ainda, “o olhar” sob diferentes ângulos; 

 

                                                 
22

 Sistema de informação da Atenção Básica 
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Foram trocas, assim; algumas discussões extremamente, o momento 

que eu pude participar [o da geração desse estudo] foi um momento 

super importante, momentos que a gente conseguia, foram mesmo, 

momentos que a gente conseguia fazer algumas reflexões e trazer 

mesmo experiências de outros locais; colocar a experiência que a 

gente tava vivendo, porque nem sempre você tem esse espaço, você 

faz faz faz; desenvolve algumas ações, se cria algumas estratégias e... 

e você muitas vezes não tem esse espaço pra você colocar, pra você 

mostrar e foi um espaço importante pra isso eu acho. (EU) 

 

“Ensinou e aprendeu? Sim, porque a vivência que a gente tem a gente trás pra 

equipe, como contribuição e você também leva a vivencia da equipe” (EA) 

 

Trouxe a minha experiência, a minha prática, os profissionais que a 

gente já tinha tido alguma vivência, cê percebia o quanto a gente 

conseguia até vibrar mesmo com algumas conquistas, com algumas 

coisas que a gente conseguiu buscar, alcançar, até com algumas 

frustações e eu acreditava que o CONACO era uma construção e eu 

fazia parte dele  e fazendo parte dele eu ensino e eu aprendo.Então eu 

acredito nisso. (EU) 

 

 

Constato a estimulação do pensamento e da ação conjunta ao redor dos 

problemas do serviço que caracterizam o método problematizador do processo. Ainda, 

se confirma o alcance dos conselheiros em nortear suas ações a partir da abordagem 

construtivista baseada na construção do conhecimento por meio da troca e da 

experiência. 

Por vezes, foi pensando o quanto todos fazemos trocas o tempo todo, 

simplesmente pela necessidade humana de se relacionar, entretanto, muitas trocas no 

cotidiano do senso comum se dão numa dimensão passiva e alienadora, porquê quem 

age abdicou seu modo de ser, compreender e agir. A troca desvelada na concepção dos 

conselheiros do CONACOSAMA tratou-se de um processo fenomenológico, ou seja, 

um processo de aprendizado e de construção de significados da experiência humana, por 

meio da comunicação horizontal estabelecida capaz de retirar do ocultamento sentidos e 

por um processo de assimilação e estabilidade cognitiva e afetiva foram capazes de 

traduzir em ação os novos significados. 

Nesse sentido, a troca possibilitou a apropriação, mobilização, integração e a 

construção de novos conhecimentos concebidos pela consciência e pelos sentidos. 

Portanto, a troca, na relação ensino-aprendizagem do CONACOSAMA foi um 

pressuposto para o exercício da liberdade!  
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Com relação ao conceito internalizado de problema: retomando os dizeres de 

Davini, os problemas, nesse momento perderam seu “caráter catastrófico” e tornam-se 

verdadeiras fontes de qualificação, na perspectiva da educação permanente, e, por 

conseguinte, contribuindo para a transformação das práticas em saúde.  

Nas palavras de DAVINI: 

 

Sin embargo, la Educación Permanente ligada a la revisión crítica y 

resolución de los problemas efectivos de la practica laborl y, aún más, 

a la misma reelaboración de la “cultura” del trabalho ha representado 

un cambio significativa en la propria organización de la 

institución.(DAVINI, 1994, p. 114) 

  

 

 Portanto, a percepção do contexto de trabalho como contexto educativo, de 

aprendizagem permanente tem conseqüências importantes que resultam na 

transformação da cultura do trabalho, em que os conteúdos estão sempre se renovando, 

acompanhando as transformações com todas as suas contradições;  

  

    
En, lo administrativo, ello supone pasar de la visión de la 

organización como ámbito de reproducción de prácticas, de control, 

adiestramiento y mero acatamiento, a la visión de organización 

lanzada a la construcción del futuro. Senge (6) indica que “las 

organizaciones que cobrarán relevancia em el futuro serán las que 

descubran como aprovechar el entusiasmo y la capacidad de 

aprendizaje de la gente em todos los niveles de la organización”. Las 

“organizaciones inteligentes” son aquellas en las cuales la gente 

expande su aptitud para crear los resultados que desea, donde se 

cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la 

aspiración colectiva queda em libertad y donde la gente 

continuamente aprende a aprender en conjunto”. Em el fondo, todos 

somos aprendices, incluyndo a los mismos docentes y supervisores. 

En lo educacional, este cambio significa pasar de la pedagogia del 

refuerzo –en la que se abandona la planificación deliberada de  

câmbios ante el peso reproductivo y espontáneo de las prácticas 

caducas-para avanzar hacia uma pedagogia de reconversión, centrada 

en la estimulación del pensamiento y la acción conjunta alrededor de 

los problemas del servicio. (DAVINI, 1994, p. 114) 

 

 

 No processo de adquirir habilidades no desenvolvimento do método 

problematizador, a EA baseou-se no modelo de problematização de Charles Maguerez – 

“O Esquema do Arco”, por ter esse conselho adquirido, mais ainda, o acesso direto à 

realidade; estar identificando pontos-chaves; teorizando; testando hipóteses de soluções 

e, principalmente, aplicando soluções à transformação da realidade.   
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 Relembro o trecho: 

 

Que problemas que nós temos?A gente fazia um levantamento a partir 

da necessidade. Eles que colocavam e a gente pontuava e elencava o 

que pra eles era mais de destaque, então, é, realmente a gente não 

chegava com a nossa demanda e descarregava em cima deles, a gente 

trabalhava o que tinha que trabalhar, mais, principalmente  a partir 

da necessidade deles, é a metodologia de problematização, do 

arco.”(EA) 

 

 No “Esquema do Arco” retomando segundo a síntese de Bordenave 

 

 
 

 
A aprendizagem torna-se uma pesquisa em que o aluno passa de uma 

visão “sincrética” ou global do problema a uma visão “analítica” do 

mesmo – através de sua teorização – para chegar a uma “síntese” 

provisória, que equivale à compreensão. Desta apreensão ampla e 

profunda da estrutura do problema e de suas conseqüências nascem 

“hipóteses de solução” que obrigam a uma seleção das soluções mais 

viáveis. A síntese tem continuidade na práxis, isto é, na atividade 

transformadora da realidade. (BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p.10). 

 

Tal como  

 

Vocês [EA] vinham em busca de algo, avaliar, monitorar, 

compartilhar, entender um pouco nosso trabalho, mas não era algo 

muito fechado, um pacote – nós viemos aqui somente para discutir os 

indicadores ou a produção – não a gente se sentia a vontade de 

discutir um pouco do nosso trabalho, do planejamento, das nossas 

facilidades de como a gente superou alguma coisa ou não. (EU) 

 

 Os verbos “discutir”; “entender”; “planejar” e “superar” são capazes de 

exprimir as diferentes etapas trazidas por Bordenave como reflexão, teorização, 

hipótese de solução e síntese. 
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Mediante acciones complementarias y graduales de identificación, de 

establecimiento de relaciones y reestructuración de su pensamiento, 

los sujetos seleccionan sus puntos de observación y atención, buscan 

coherencias y marcan uma nueva dirección a su acción”. (DAVINI, 

1994, p. 118). 

 

 

5.5 A interdisciplinaridade no ensino em serviço na concepção dos 

conselheiros. 

 

 

 A relação de “troca de experiência” do CONACOSAMA foi caracterizada por 

uma prática interdisciplinar, pela integração de diferentes saberes, através da equipe 

multiprofissional e das similares experiências profissionais. 

 Esses trechos de falas podem ilustrar melhor as características no tocante à 

questão interdisciplinar: 

 

 “Quando tem alguém que vem de fora [de outra instância diferente da UBS], eu 

acho que às vezes você tá aqui dentro no dia a dia, você não tem o olhar que uma 

pessoa que vem de fora, que ta acompanhando o serviço tem”. (EU) 

 “Eu acho que ajuda também de repente a você enxergar algumas coisas, às 

vezes até detalhes,[...] acho que ajuda a você ter um outro olhar”. (EU) 

 “...enquanto conselho de acompanhamento você revê o seu olhar, você adquire 

um olhar diferenciado sobre; então há um acréscimo, acrescenta, porque você aprende 

junto com a equipe”(EA). 

“...você tem que sentir a liberdade de se expressar e nessa troca você é adquire  

conhecimento, adquire experiência com a experiência do outro e também eles”. (EA) 

 

 Entendemos, com base nas afirmações acima, que:  

A interdisciplinaridade é considerada uma inter-relação e interação 

das disciplinas a fim de atingir um objetivo comum. Nesse caso, 

ocorre uma unificação conceitual dos métodos e estruturas em que as 

potencialidades das disciplinas são exploradas e ampliadas. 

Estabelece-se uma interdependência entre as disciplinas, busca-se o 

diálogo com outras formas de conhecimento e com outras 

metodologias, com o objetivo de construir um novo conhecimento. 

Dessa maneira, a interdisciplinaridade se apresenta como resposta à 

diversidade, à complexidade e à dinâmica do mundo atual. 

(VILELA; MENDES, 2003, p.5-6).  
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         “A interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento” uma prática que 

exige “humildade, coerência, espera, respeito e desapego”, nos remetendo a noção da 

práxis e também ao trabalho coletivo, ou seja, não existe prática interdisciplinar isolada. 

(FAZENDA, 2001, p.11-12). 

         No CONACOSAMA, a interdisciplinaridade foi concebida como a forma de 

utilizar os conhecimentos de várias áreas para resolver ou compreender um problema a 

partir da realidade sob diferentes pontos de vista e do estabelecimento de relações 

horizontais, complementares, que ora convergem ou divergem em busca do objetivo 

comum; 

 “Eu sempre gostei de fazer parte, de contribuir, de ouvir, eu acho que muitas 

vezes você trás críticas.[...] A crítica negativa também é pro crescimento”. (EU) 

 

Eu tive uma participação, ainda até brinquei: “nossa, gente não sou 

rebelde”, mas é por que; porque acho que cê tem que trazer. Esse 

momento existe pra isso. Claro que cê vai trazer o que ta fazendo que 

ta dando certo que ta legal, mas você também trás suas dificuldades e 

muitas vezes até muito mais fácil trazer primeiro as dificuldades, acho 

que na tentativa, na busca de, opa, deixa eu ver se alguém,  me ajuda. 

(EU) 

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

especificidade e a amplia profundamente por levar em conta outras perspectivas, saberes 

e pontos de vista, desencadeando uma reorganização do conhecimento que aponta para 

a integralidade aumentando significativamente as possibilidades de responder as novas e 

instáveis demandas sociais.  

 A prática interdisciplinar corrobora com a portaria n   648/GM de 28 de março de 

2006 quando discorre sobre o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família; 

São características do processo de trabalho da Saúde da Família: V- 

trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 

profissionais de diferentes formações; VII – Valorização dos diversos 

saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e 

resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com 

ética, compromisso e respeito. (BRASIL, 2006, p.26) 
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5.6 Um detalhe importante no meio do caminho. 

 

 

 O detalhe que chamou atenção foi o da “não-percepção”, por parte dos 

conselheiros entrevistados nesse estudo, da aprendizagem baseada em problemas. Esse 

fato foi notório no decorrer dessa análise.   

 “Ensino-aprendizagem? Eu não sei, eu vejo assim mais como uma... Houve sim, 

algumas trocas, mas eu acho que não houve espaço suficiente pra isso 

(ensino/aprendizagem) .(EU) 

“Eu também não tô conseguindo visualizar muito assim, muito como ensino-

aprendizagem”. (EU) 

“Troca de experiência” [fala conjunta no grupo]. (EU) 

 

Eu não vejo como ensino eu vejo como troca, [...] aprende alguns 

detalhes como eu te falei que isso de repente você acaba não 

enxergando, não visualizando e que de repente alguém que vem de 

fora acaba tendo esse olhar, é, de certa forma acaba sendo ensino-

aprendizagem (EU) 

 

Assim, mesmo a equipe imersa em um processo eminentemente educativo, 

pode-se se notar claramente que o conceito de ensino foi colocado como oposto à troca 

de experiência e que a percepção de problema está relacionada a um conhecimento 

prévio distante dos conceitos de ensinar e aprender, como também a relação ensino-

aprendizagem ainda estava sendo concebida como sinônimo de memorização, portanto 

de aprendizagem mecânica, corroborando com o conhecimento prévio que possuiam do 

ensino como sinônimo de transmissão, fragmentação; baseado em disciplinas e 

especialidades emanadas da cultura Flexneriana. 

Sob a perspectiva da Aprendizagem Significativa Crítica pode-se dizer que o 

conhecimento prévio impediu a aquisição do novo conceito de aprendizagem próximo 

do conceito de soluções de problemas e trocas de experiências, sendo necessária a 

desaprendizagem. 

O mesmo fato pode ser observado no tocante da percepção do método: 

 

A gente num tinha algo muito pronto, assim, alguma coisa muito 

estabelecida, eu acho que os encontros eles aconteciam e a gente se 

sentia a vontade de discutir aquilo que nos angustiava, sem alguma 

coisa muito pronta, algum roteiro estabelecido por vocêis. (EU) 
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Não tinha uma sistematização, algo meio sistemático de que o 

CONACO  vem pra ver isso ou aquilo, talvez hoje (geração 2009) eu 

acho que seja mais direcionado”. (EU) 

  

“Então você tem que permitir, mesmo que você não pode levar uma coisa formatada já 

pra ter a solução”. (EA) 

 

Hoje (outra geração do CONACOSAMA) existe um instrumento, 

então, acho que fica aquela coisa tão em cima do instrumento, tão 

em cima do número, número, número, número que eu acho que 

perdeu um pouco essa coisa de “olha o que se ta conseguindo?”. 

Poxa se não ta fazendo isso aqui, mas se ta desenvolvendo isso, que 

legal , acho que é legal, ta levando isso para outro serviço.(EU) 

 

 A liberdade dos membros do CONACOSAMA na condução do processo e 

tomadas de decisões coletivas, embora, expressa de forma muito satisfatória nessa 

análise, por não se tratar de um processo determinado mostrou-se insuficiente para o 

alcance da compreensão de que algo pronto, determinado e “formal” não fazia parte 

dos objetivos do CONACOSAMA, quando ainda a EA discutiu sua re-implantação.  

 Na concepção da EU a “informalidade”, tão proposital dos encontros, parte do 

enfoque problematizador, foi num primeiro momento relacionada à falsa sensação em 

se achar o processo sem direção, por também tratar-se de uma construção coletiva que 

não deixaria de absorver as características singulares de acordo com as crenças e 

experiências dos diferentes Sujeitos envolvidos, ou seja, cada CONACOSAMA de cada 

UBS seriam grupos únicos com suas particularidades no modo de ser e decidir.  

 No entanto, esse fato não significa dizer que faltou formalidade por parte da EA, 

mas sim que a EA possuía essa intensionalidade, sistematizou o processo e avaliou 

permanentemente, conduzindo de forma rigorosa e respeitosa. O que mudou na verdade, 

foi a forma de conduzir. Condicionado? Sim, entretanto a questões relevantes às equipes 

a partir das necessidades das mesmas e não por meio de roteiros pré-determinados e 

atitudes autoritárias sem a participação do coletivo.  

 É importante resgatar o conceito filosófico do ato de condicionar, segundo 

Freire: 

Como presença consciente no mundo não posso escapar à 

responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro 

produto da determinação genética, ou cultural ou de classe, sou 

irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de 
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responsabilidade não posso falar em ética. Isso não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos 

submetidos. Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas 

não determinados. Reconhecer que a História é tempo de 

possibilidade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me 

reiterar, é problemático e não inexorável. (FREIRE, 1996, p.19) 

 

 A segurança do “caminho” escolhido pela EA estava na permanente avaliação 

que faziam do processo sob dois diferentes ângulos: da forma de atuação do 

CONACOSAMA segundo as perspectivas político-educativas e da transformação e 

qualificação das práticas, na dimensão técnica-científica. 

 “Eu acho que é super importante a minha participação [...] é uma forma da 

gente avaliar o trabalho, então eu tenho que  estar presente”.(EU) 

“Enquanto conselho de acompanhamento você revê o seu olhar, você adquire 

um olhar diferenciado”. (EA) 

A primeira fala faz menção à avaliação das práticas desenvolvidas na busca do 

frequente desejo e necessidade de se oferecer qualidade aos Sujeitos da nossa 

assistência do SUS, enquanto que a segunda fala amplia o critério avaliativo para a 

dimensão tanto da forma de atuação do novo modo de fazer gestão como da 

qualificação das práticas desenvolvidas. 

Na verdade, sob o aspecto educativo o que ocorreu foi a associação dos 

conceitos de formalidade e sistematização como sinônimos de “determinado”, 

“direcionado”, “roteiro pronto”. Esse fato não permitiu que as equipes percebessem a 

formalidade do método problematizador, porque além de não ser determinado e pré-

estabelecido está relacionado com o desenvolvimento da autonomia dos Sujeitos, o que 

é contrário aos seus conceitos prévios. 

 Todavia, a falta de apreensão desses conceitos em nenhum momento fez com 

que as equipes não concebessem essa característica como facilitadora do processo de 

gestão, ou seja, mesmo chamada de “informal” sob a condução de um processo menos 

determinado que buscou preservar a autonomia dos Sujeitos, conclui-se que foi 

consensualmente construtivo e saudável às instituições e aos trabalhadores envolvidos.   
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5.7 A concepção do CONACOSAMA, à luz dos conselheiros: uma “ponte” 

que leva a vários lugares. 

 

 

 A experiência do conselho foi tomando forma através da persistência pela 

mudança, a integração do conhecimento e do estabelecimento da comunicação 

horizontal que resultou na consolidação de uma nova cultura do trabalho (política-

educativa), onde o CONACOSAMA foi concebido como: 

 

Uma forma de estar junto do profissional e da equipe. Uma ponte 

que dá acesso a vários locais, tanto de conhecimento, aprendizagem, 

local de apoio, local de atender as necessidades em outras 

instâncias, mais, uma troca também, um local de troca, equipe que 

proporciona a troca, que proporciona um olhar diferenciado, assim 

no ensino aprendizagem, que instrumentaliza a equipe para olhar 

sua realidade e conseguir através disso enxergar soluções, 

propostas, mas partindo delas mesmas. (EA) 

 

 Ainda, fazendo eco; 

 

Uma equipe que foi formada pra ter o acompanhamento mesmo das 

equipes, de como estão funcionando, quais as dificuldades que elas 

estão tendo, que apoio você pode tá oferecendo, o que você pode ta 

proporcionando pra que essa equipe possa trabalhar da melhor 

forma possível, trazendo dados que realmente sejam importantes pro 

trabalho pra que consiga ter maior facilidade pra elaboração de 

estratégias, que dê subsídios pra que essa equipe consiga caminhar 

sozinha, quer dizer, em acompanhamento. (EU) 

  

Sob a óptica dos conselheiros, o significado do CONACOSAMA foi relacionado 

à metáfora da “ponte”.  

A “ponte que dá acesso a vários locais” os leva ao conhecimento; 

aprendizagem; apoio; troca; alcance de outras instâncias; adquirir um olhar diferenciado 

tanto para o ato de ensinar como o de aprender; também a apropriação do método 

problematizador, garantindo o olhar para a realidade concreta; o levantamento de 

propostas e visualizações de soluções a partir do que é realmente relevante e 

significativo para eles (condição para ocorrência da aprendizagem significativa).   
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 A segunda fala, além de corroborar com a primeira, trás a importância da 

“ponte” em permitir a passagem para o alcance dos “subsídios” necessários para “que 

essa equipe consiga caminhar sozinha”, ou seja, com autonomia. Tudo indica que o 

método ensinou seus membros a serem autônomos e democráticos.  

Nas palavras de Bordenave: “O método lhe ensinará a ser livre ou a ser 

dominado”. (BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p.84). 

A idéia da “ponte” trazida pelo CONACOSAMA espelha a passagem da 

situação em que seus membros se encontravam até o alcance dos objetivos fixados ( 

mudança do paradigma das formas de fazer gestão; tornar os espaços de gestão em 

espaços políticos-educativos; atuar com métodos de ensino e sobretudo ser eficaz e 

eficiente ao alcance das metas, desenvolvidas sob parâmetros qualitativos satisfazendo 

os Sujeitos da assistência, trabalhadores e a SMS. 

Nesse sentido a noção de eficácia no CONACOSAMA, também esteve 

relacionada em apontar a mudança na forma de pensar e agir dos Sujeitos. 

O final da fala: “caminhar sozinha, quer dizer, em acompanhamento” revela a 

clareza adquirida pelos conselheiros de que um processo autônomo, educativo e 

democrático deve continuar sendo freqüentemente acompanhado para garantia de 

qualidade e aprendizagem permanente, através do processo de realimentação, mas que, 

sobretudo, continem garantindo a autonomia e desenvolvimento dos Sujeitos 

envolvidos.  

 

Realimentação é um processo constante, pelo qual o sistema vai 

percebendo os efeitos de seu funcionamento, e corrigindo os desvios 

de sua ação. A avaliação é apenas um tipo de realimentação. Em todo 

caso, a realimentação indica ao aluno e ao professor se os objetivos 

estão sendo alcançados, isto é, se o aluno está-se transformando. 

Mais também mostra quais atividades de ensino (quais conteúdos e 

quais situações) estão sendo mais eficazes para o aluno viver as 

experiências que precisa para sua transformação e crescimento. A 

realimentação [...] somente atua de forma realmente educativa 

quando a avaliação é concebida, não como uma ameaça ou punição, 

mas como um dado sobre a marcha do sistema para seus objetivos. 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p.84).  
 

 

 

Nesse sentido, o CONACOSAMA confirma ter alcançado o objetivo de 

acompanhar os processos de trabalho das equipes de Saúde da Família, sendo a 

educação permanente a principal ferramenta de gestão, através da abordagem 
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problematizadora e da utilização das metodologias ativas de ensino de acordo com as 

diferentes situações. Estabeleceu, portanto, a criação de um espaço eminentemente 

horizontal e democrático. 

Na óptica dos interesses da gestão, particularmente com a produção, é 

importante referenciar o estudo descritivo do tipo relato de experiência, que avaliou a 

atuação do CONACOSAMA, no período desse estudo, ainda que, apenas na dimensão 

técnica-científica, no período de um ano apresentado na III Mostra Nacional de 

Produção em Saúde da Família: 

 

Os resultados mostraram que este processo de monitoramento vem 

agilizando os procedimentos administrativos, estruturais, 

movimentação de recursos humanos e principalmente intervindo e 

qualificando as equipes frente às dificuldades encontradas na 

efetivação dos seus processos de trabalho, no tocante da construção 

dos planos de ações, garantia de acesso aos serviços, facilitando o 

trabalho em equipe e instrumentalização do gestor local. Nesse 

contexto, o Conselho de Acompanhamento vem re-significando os 

processos de trabalho das equipes de Saúde da Família. 

(MEDEIROS, 2008, p.2) 

 

Observa-se, ainda, com a concepção dos conselheiros, que imbuído ao 

acompanhamento do processo de trabalho, aconteceu, ao mesmo tempo, o  

acompanhamento do processo de aprendizagem, através do processo de avaliações 

permanentes e realimentação. 

Esse critério satisfaz um dos requisitos fundamentais considerados por Haddad, 

Roschke e Davini (1990, p.139); 

 

Um proceso educativo permanente, ligado al desarrollo de los 

servicios de salud, requiere necesariamente de un sistema permanente 

de acompañamiento y monitoreo del processo de aprendizaje. 

Rescatar información sobre el progreso del proceso educativo y 

proveer retroalimentación en todas las etapas mediante acciones 

educativas y de aprendizaje adicionales y desarrollo del sistema de 

acompanãmiento y monitoreo propuesto.(HADDAD; ROSCHKE; 

DAVINI, 1990, p.166) 
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Como bem elucida Haddad DAVINI: 

 

La articulación de acciones que garanticen el seguimiento (en 

términos de evaluación constante del desempeño laboral) de la 

educación de dicha necesidad de aprendizaje, a fin de determinar si 

ella persiste, si  desapareció o si se há modificado; el seguimento 

permite, además, identificar nuevas necessidades, que son de 

aparición constante en el proceso de trabajo y de manejo de un 

problema; esta es la etapa de monitoreo del proceso de aprendizaje, 

que es precisamente la que otorga la característica de permanencia  al 

proceso, que se desarrola así constantemente realimentado, em 

perenne enriquecimiento. .(HADDAD; ROSCHKE; DAVINI, 1990, 

p.139) 

 

 

5.8 Uma pausa nessa história para a confecção de um “retrato”. 

 

A metodologia da problematização é, também, uma das 

manifestações do construtivismo na educação. Mas está fortemente 

marcada pela dimensão política da educação, comprometida com uma 

visão crítica da relação educação e sociedade. Volta-se a 

transformação social, à conscientização de direitos e deveres do 

cidadão, mediante uma educação libertadora, emancipatória. 

(CYRINO; PEREIRA, 2004, p. 02) 

 

O construtivismo baseia-se na idéia de construção do conhecimento por meio da 

troca e da experiência. O Sujeito é agente de seu aprendizado. Para que essa construção 

ocorra, o ambiente deve favorecer e dispor de líderes intervisores/mediadores do 

processo de aprendizagem. Portanto, é de suma importância uma discussão sobre o 

desempenho dos intervisores-mediadores do CONACOSAMA, mesmo que signifique 

nesse estudo apenas o início dessa conversa, por ter sido essa característica considerada 

facilitadora para o desenvolvimento do processo de gestão participativa pelos 

conselheiros; 

 

“O que foi facilitador nesse processo? As pessoas [sorrisos]”. Fala seguinte: 

“foi a primeira coisa que eu pensei”. (CONACO) 

 

Dentre as características elencadas a partir da concepção dos conselheiros do 

CONACOSAMA, quanto ao perfil dos intervisores-mediadores desse processo que 



114 

 

  

apareceu com freqüência e apresentou-se como fundamental foi a de que as pessoas 

envolvidas no processo;  

 

Eram pessoas que iniciaram com a gente, que a gente já tinha uma 

vivência; isso foi muito importante pra que a gente fizesse até 

comparações, pra que pudesse ta trazendo algumas realidades, 

dados mesmo que eram importantes; formas de trabalho, estratégias, 

eu acho que foi bastante importante, refletir a gente reflete o tempo 

inteiro. (CONACO) 

 

 

A mesma idéia repete-se nos trechos a seguir: 

 

“Éramos profissionais que nós já vínhamos com uma certa bagagem, com 

alguma experiência, então eu acredito que era um momento  que a gente fazia trocas de 

experiência mesmo” (EU). 

  

“Porque eu já estive como enfermeiro, como gestora e passei por esse momento de 

trabalho em equipe, depois como CONACO; enquanto conselho de acompanhamento você revê 

o seu olhar” (EA). 

 

As afirmações mostram que os conselheiros relacionam a possibilidade de trocar 

experiência, fazer comparações, discutir a realidade, metodologias, técnicas e a 

relevância do conhecimento às experiências que trazem consigo o que corrobora com os 

princípios do construtivismo.  

Percebe-se que embora o “senso comum” traga a sensação de que os 

profissionais quando optam por trabalhar estão estagnando seus processos de 

aprendizagens, devido a forte relação que ainda se faz nos dias atuais de trabalho à 

tarefas determinadas e sem significados para aqueles que executam (conceito 

internalizado), a concepção dos conselheiros nos mostra exatamente o contrário, como 

afirma Gastão: “Há estudos apontando inconsistências e vazios no método taylorista de 

gestão. [...] Alterou-se a racionalidade com que se organizam os processos de trabalho. 

Nesse aspecto Taylor foi superado.” 

A noção de competência, na concepção dos conselheiros, perpassa pela 

capacidade de conceber o contexto de trabalho como um contexto de aprendizagem 

permanente, apropriando-se desse contexto, e, sendo capaz de catalizar um processo de 

aprendizagem crítico–reflexivo, baseado na resolução de problemas, sob a abordagem 

teórica construtivista, desencadeadora da autonomia dos Sujeitos envolvidos. 
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Os Sujeitos envolvidos tiveram a oportunidade de aprender numa dimensão 

complexa e ampliada incluindo o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que favoreceram o exercício do agir em saúde com qualidade e 

comprometimento.  

Nesse sentido, os profissionais que “já tinham uma vivência” são concebidos 

pelos conselheiros como aqueles que possuem conhecimentos, apropriaram-se de 

algumas habilidades e atitudes que favoreceram as trocas, porquê esses profissionais 

apontam, a partir do contexto das suas experiências, o que precisam em muitas situações 

para aplicarem e fazerem uso dos saberes para construção de novos conhecimentos. Eles 

também tiveram oportunidades de exercitar o controle das emoções que tanto interfere 

no processo de aprendizagem, desenvolvendo atitudes salutares ao crescimento pessoal 

e profissional. 

Portanto, a definição de competência extraída da concepção dos conselheiros foi: 

 

A competência é o conjunto de aprendizagens sociais nutridas pelas 

trocas de experiências, sustentadas pelo sistema de avaliação 

permanente e realimentação. É o saber agir transformado pelos 

Sujeitos. Implica saber se apropriar, mobilizar, integrar e construir 

novos conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 

profissional complexo, dinâmico e ampliado. 

 

 A evolução do conceito de competência ocorreu pela intersecção dos três eixos, 

conhecimento, habilidade e atitude: 
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Durand (1998 apud RUTHES, CUNHA, 2008, p. 71) afirma que “as três 

dimensões propostas ocorrem simultaneamente, já que um indivíduo não pode realizar 

uma tarefa que exija a aplicação de determinada habilidade, sem antes conhecer seus 

fundamentos”.  

 

O conhecimento corresponde a uma série de informações assimiladas 

e estruturadas pelo indivíduo, que lhe permitem entender o mundo; a 

habilidade corresponde à capacidade de aplicar e fazer uso do 

conhecimento adquirido com vistas à consecução de um propósito 

definido e a atitude diz respeito aos aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao trabalho, que explicam o comportamento 

normalmente experimentado pelo ser humano no seu ambiente de 

trabalho. Dutra (2004 apud RUTHES, CUNHA, 2008, p. 71) 

 

 

A “bagagem”, a “experiência” dos conselheiros também se mostrou um 

facilitador do estabelecimento das relações horizontais, visto que nessa relação os 

conselheiros da unidade (EU) e demais profissionais podiam “ver-se” nos profissionais 

da EA, e, vice versa, ou seja, a política de priorizar, valorizar, desenvolver e dar 

oportunidades aos próprios trabalhadores da instituição, inseridos ao processo de 

educação permanente, desencadeou um sentimento de valorização entre os profissionais 

que acarretou na melhoria da resolutividade das situações problemas do agir em saúde 

pelo fato dos profissionais da EA terem vivenciado antes problemas semelhantes aos 

atuais enfrentados pela EU, favorecendo as trocas de experiências. 

Outra característica foi o atributo dos conselheiros em ter visão e convicção de 

que a mudança é possível. O depoimento seguinte exprime a concepção da participação 

no CONACOSAMA como; 

 

Uma catalizadora; é, visionária, no sentido que você olha; não vê 

ainda o ideal, mas você colaborar pra que ele aconteça, então; não 

desistir, motiva, gerar motivação. Alguém que passa esse olhar de 

que é possível. Agora têm todas essas dificuldades, mas continuar 

remando pra mais na frente o barco que tá remando com a força 

manual, mas depois vai ter motor, vai ter mais recursos, assim, com 

todas as dificuldades que a gente teve, mas um olhar de esperança, 

de acreditar, contribuir de alguma forma.(EA). 

 

Corroborando com o depoimento: 

 

Visão – característica primordial da liderança; compreende uma clara 

visão do ambiente onde se trabalha, na definição da realidade atual e 
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futura e na capacidade de transmitir esta visão aos outros, obtendo 

colaboração para que esta se realize. “Ver com paixão, entusiasmo, 

firme vontade de fazer a organização prosperar e alcançar as suas 

metas”. (MARX, 2006, p.50) 

 

Ainda; 

 

Ensinar exige a convicção de que a mudança e possível [...]. O 

mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 

inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 

relaciono meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 

ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências. Não sou apenas objeto da História mas seu sujeito 

igualmente. No mundo da História, da cultura, da política, constato 

não para me adaptar mas para mudar. (FREIRE, 1996, p.76-77) 

 

 

Entusiasmo e convicção de que a mudança é possível foram sentimentos 

freqüentes que permearam o processo, 

 

“A gente conversava muito; se questionava muito; sonhava muito; pensava 

muito no ideal e quando via nossas limitações também se preocupava; “opa”, “mas 

poxa” a  gente tinha que fazer mais, tinha que ter mais tempo”. 

 

Nas palavras de Freire, 

 

Ensinar exige alegria e esperança [...]. A esperança é uma espécie de 

ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é o aborto deste 

ímpeto. A esperança é uma condição indispensável à experiência 

histórica. Sem ela, não haveria História, mas puro determinismo. Só 

há História onde há tempo problematizado e não pré-datado. 

(FREIRE, 1996, p.72) 

 

 

O entusiasmo é uma característica fundamental nos líderes. Os líderes eficazes 

são entusiasmados com seus ideais, suas propostas de trabalho, consecução de metas, e, 

em acompanhar o dinamismo do mundo, comprometido com o bem maior público. Esse 

tipo de líder é, sobretudo, dedicado, empenhado com suas atividades profissionais. 

Sujeitos compromentidos conduzem suas equipes a seguirem os seus exemplos.  

 

O desempenho dos intervisores-mediadores também foi marcado pela 

capacidade em desbloquear o potencial criativo dos aprendizes quando necessário, 

através da aprendizagem significativa, da ênfase na pergunta e não na resposta. Sempre 

que indagamos o significado de algo o retiramos do ocultamento, relembrando, que 
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significado tem aqui o sentido de “consciência de”, como a forma que as pessoas 

percebem e compreendem os fatos.  

Significado é “abertura”, possibilidade, um recurso para autonomia.     

 

“A gente conversava muito, criava estratégias; refletia muito sobre o que era 

falado”; “ buscando novas experiências”; “ não pode levar uma coisa formada já pra 

ter a solução”. 

 

Inovar e criar faz parte do nosso processo evolucionista na busca de realização. 

Ensinar, para os conselheiros, também consistiu em lidar com o inesperado, com a 

necessidade do outro, em criar oportunidades para construção de novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes que acompanhasse o dinamismo dos dias atuais. 

Os intervisores-mediadores mostraram-se durante a trajetória do 

CONACOSAMA sentirem-se como: “um colaborador”, que achava “importante” sua 

“participação” e que entre tantas outras “tem como função escutar”, “estar disponível 

pra escutar”, “a forma que conduzia mesmo: ouvia” 

 

Ensinar exige saber escutar [...]. Se na verdade o sonho que nos 

anima  é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima 

para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a 

ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é 

escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta 

paciente e criticamente o outro, fala com ele. (FREIRE, 1996, p.113) 

 

 Ensinar também exige a capacidade de selecionar “dados que realmente sejam 

importantes pro trabalho”, de forma singular, a cada grupo, a partir da necessidade dos 

aprendizes, ou seja, mais que motivar, foi preciso levar o conhecimento relevante 

(“conseguia discutir o que era realmente mais importante naquele momento”) à 

necessidade do aprendiz para modificar sua estrutura cognitiva.  

 Os novos materiais serviram “de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que 

deveria saber para que esse material fosse potencialmente significativo”.  

 

Cognição é o processo através do qual o mundo de significados tem 

origem. À medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de 

significação, isto é, atribui significados à realidade em que se 

encontra. Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos 

de partida para a atribuição de outros significados. [...] A 

aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, 



119 

 

  

idéias e informações que apresentam uma estrutura lógica, interage 

com conceitos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para sua 

diferenciação, elaboração e estabilidade. (MOREIRA; MASINI, 

2001, p. 13). 

 

Ainda; 

 

Os cognitivistas sustentam que aprendizagem de material 

potencialmente significativo é, por excelência, um mecanismo 

humano para adquirir e reter a vasta quantidade de idéias e 

informações de um corpo de conhecimentos. A posse de habilidade 

que tornam possível a aquisição, retenção e aparecimento de 

conceitos na estrutura cognitiva, é que capacitará o indivíduo a 

adquirir significados. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 15). 

 

 

 A afetividade foi fundamental para a consolidação da relação satisfatória no 

trabalho: 

 
“eu achava muito tranquilo”; “ natural”; “quando a gente chegava 

já ficava mais a vontade”; “aquele receio, pra uma forma de dizer 

que bom que vocês chegaram”; “muita boa vontade pra vir aqui no 

posto a conhecer a realidade”; “vinham, te acolhiam, e valorizavam 

aquilo que você tava conseguindo”; “a gente conseguia até vibrar 

mesmo com algumas conquistas”; “Foram Facilitadores mesmo”; 

“tinham que vir mais vezes”; “chegava a ser até prazeroso”; “a 

gente criou um vínculo muito forte”; “uma forma de estar junto”; 

“vai ta junto com a gente na mesa e buscando”; “sonhava muito”; 

“transmissores de nossas necessidades”; “das nossas carências”; 

“de nossas falta de afeto”; “era uma forma de acolher”; “ uma 

forma de compartilhar”; “era muito, muito, muito bom”; “Eu tinha 

um par”; “esse que é legal”. 

 

Corroboro com Freire: 

 

Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre 

seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de 

vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, 

mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas relações 

com os alunos, no trato dos objetivos cognoscíveis que devo ensinar. 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não 

posso obviamente é permitir é que minha afetividade interfira no 

cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha 

autoridade. [...] A minha abertura ao querer bem significa a minha 

disponibilidade à alegria de viver. [...] a alegria necessária ao 

quefazer docente. (FREIRE, 1996, p.141-142).  
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O desempenho dos intervisores-mediadores de Educação Permanente também 

esteve relacionado com a grande responsabilidade de procurar fazer emergir as 

reflexões e conclusões dos componentes das equipes levando ao empoderamento
23

, em 

dar “subsídios pra que essa equipe consiga caminhar sozinha”, “ajudar o gerente a se 

apoderar, se apropriar também do que é papel dele”. 

A fim de não repetir os depoimentos apresentados nesse estudo, as competências 

específicas trazidas no contexto geral dessa análise serão apresentadas sob a forma de 

esquema sintético. 

 

 

5.8.1  Esquema Sintético das Competências Específicas e Compartilhadas. 

 

Figura 03 - Esquema Sintético das Competências específicas e compartilhadas 

apresentadas pelo grupo estudado 

 

CONHECIMENTO – SABERES 

 

Demonstraram conhecimentos sobre: 

• O Sistema Único de Saúde; 

• A Política Nacional de Atenção Básica; 

• Os princípios básicos e históricos de Administração; 

• As doutrinas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas (co-gestão e 

roda); 

• A proposta de acompanhamento do termo de convênio da parceria; 

• Os princípios e doutrinas da saúde e da educação, bem como da gestão de 

ambas e ser capaz de interpretar e aplicar (habilidade); 

• Os princípios de administração pública; 

• Relativos á identificação dos direitos e deveres inerentes à ação dos 

profissionais junto ao planejamento das ações de saúde do seu município; 

• As diferentes realidades locais que envolviam os diferentes grupos de 

acompanhamento; 

                                                 
23

 Processo político de apropriação de conhecimentos, habilidades e atitudes ascendente, por parte dos 

Sujeitos envolvidos. 
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• Reconheceram a estrutura, organização e funcionamento dos instrumentos de 

saúde de cada território; 

• Buscaram informações apropriadas aos problemas do contexto que atuam 

(teorização); 

• Reconheceram conhecimentos relevantes para o agir em saúde na Atenção 

Primária à Saúde; 

• Reconheceram a importância dos registros relativos ao acompanhamento das 

famílias e do processo de trabalho; 

• Identificaram princípios de qualidade no cotidiano do agir em saúde; 

• Realizaram avaliações e acompanhamentos sistemáticos dos resultados 

alcançados, como parte do processo de planejamento;  

• Re-significaram o papel do CONACOSAMA e identificaram novas formas de 

trabalho e novos locais de atuação profissional; 

• Concluiram a implantação de um novo paradigma de gestão em saúde e 

definiram uma nova organização e funcionamento dos serviços de saúde;  

• Concluiram reimplantação; 

• Identificaram direitos e deveres inerentes à ação dos profissionais no 

atendimento da comunidade; 

• As metodologias Ativas de Ensino proporcionando a estimulação do 

pensamento ao redor de problemas reais da comunidade e do ambiente de 

trabalho; 

• O “Esquema do Arco” de Charles Maguerez; 

• As metodologias; problematizadora; dialógica; aprendizagem significativa 

crítica, levando os conselhos da região a um processo contínuo de reflexão-

ação-reflexão; 

• As questões subjetivas que permeavam o processo, catalizando processos de 

encorajamento, maturidade e controle emocional buscando favorecer a 

confiança na própria capacidade de aprender e, por conseguinte, de realizar 

operações que satisfizessem as necessidades dos Sujeitos.  

 

 

 

HABILIDADES – SABER FAZER 
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• Implantaram e implementaram métodos educativos no sistema de gestão dos 

serviços de saúde; 

• Implementaram metodologias; problematizadora; dialógica e de aprendizagem 

significativa levando os Sujeitos envolvidos a um processo contínuo de 

reflexão-ação-reflexão. 

• Realizaram o exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 

participativas;  

• Desenvolveram relações de vínculo e responsabilização entre as equipes; 

• Estabeleceram diálogos que convidavam a reflexão, capazes de inserirem os 

trabalhadores em sucessivos ciclos de aprendizagem.  

• Aplicararam o “Esquema do Arco” de Charles Maguerez; 

• Fizeram com que os profissionais se desafiassem a avançarem nos seus 

conhecimentos permanentemente; 

• Criaram e implementaram instrumentos de acompanhamento e avaliação do 

processo de trabalho; 

• Avaliaram novas informações e suas relevâncias para as práticas; 

• Desenvolveram mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de 

qualificação dos trabalhadores para gestão, planejamento, acompanhamento e 

avaliação da Atenção Básica; 

• Desenvolveram trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas 

técnicas e profissionais de diferentes formações;  

• Pensararam e agiram conjuntamente ao redor dos problemas garantindo trocas 

de experiências de forma sistematizadas e embasadas científicamente, fugindo 

do “senso comum” que por muitas vezes não propicia trocas reais, porque as 

pessoas envolvidas permanecem em posições passivas e alienadoras. 

• Aplicaram conhecimentos segundo a teoria de David Ausubel – aprendizagem 

significativa; 

• Implementaram os princípios da Aprendizagem Significativa Crítica; 

• Envolveram as pessoas no processo de desaprendizagem para construção de 

novos conceitos e garantia de diferenciação cognitiva; 

• Criaram e estabeleceram relações sociais satisfatórias: horizontais, 

democráticas, descontraídas e prazerosas tornando o trabalho estruturante e 
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promotor da saúde do trabalhador; 

• Realizaram um processo de auto-avaliação permanente; 

• A aprendizagem adquiriu uma característica centrada na pessoa e na sua 

autonomia, ou seja, foi estabelecido a auto-gestão da aprendizagem; 

• Criaram espaços educativos aos trabalhadores propícios a receber ampla gama 

de saberes e práticas para enriquecimento das discussões e aumento da 

resolutividade das situações e/ou problemas; 

• Criaram espaços de escuta aos trabalhadores possibilitando conhecer e explorar 

questões subjetivas, compartilhando dificuldades, explorando emoções, tirando 

peso dos acontecimentos o que levou os profissionais a alcançarem alívio e bem 

estar no trabalho e nas relações de ensino-aprendizagem. (essas características 

estarão detalhadas no penúltimo capítulo desse estudo); 

• Realizaram análise de aspectos psicossociais relacionados ao trabalho; 

• Identificaram riscos ao adoecimento psíquico dos trabalhadores, realizando 

também acompanhamento do desenvolvimento de processos subjetivos que 

permeavam esse processo de co-gestão desenvolvento estratégias de cuidado 

permanente; 

• Interviram junto ao sofrimento e adoecimento dos aprendizes, por meio de 

estratégias moderadoras do sofrimento no trabalho; 

• Garantiram participação ativa dos Sujeitos nos planejamentos das ações de 

saúde municipais; 

• Tiveram habilidade de se relacionar com os profissionais e foram capazes de 

influenciar positivamente as equipes para que resultasse na integração de todos 

os Sujeitos; 

• Dividiram responsabilidades frente aos resultados, executando o exercício de 

democratização de conhecimento e poder; 

• Converteram os entusiasmos dos profissionais em competências;  

• Criaram espaços propícios às manifestações, vivências e ao controle das 

emoções favorecendo as mudanças afetivas necessárias para o enriquecimento 

das relações de ensino-aprendizagem, junto às mudanças cognitivas dos 

aprendizes; 

• Subsidiaram as mudanças cognitivas e processos emotivos nos aprendizes; 

• Controlaram as próprias emoções para contribuirem com os processos de 
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aprendizagens permanentes; 

• Preservaram suas maneiras de verem, compreenderem e agirem, assim como as 

dos demais profissionais envolvidos diretamente e indiretamente com o 

CONACOSAMA, para transformações sólidas e sustentáveis, baseadas nos 

princípios e valores de cada ator social envolvido; 

• Criaram projetos próprios, apontando novas formas de resolução de problemas 

numa perspectiva multiprofissional e interdisciplinar; 

• Implementaram a condução de um processo não- arbitrário e não –literal; 

• Realizaram escuta compreensiva (educativa que convida a reflexão); 

• Identificaram os conhecimentos prévios dos aprendizes fazendo desse momento 

ponto de partida para outras aprendizagens; 

• Executaram o acompanhamento dos sucessivos ciclos de aprendizagens; 

• Executaram projetos e planejamentos que garantissem a continuidade do 

acompanhamento do processo de trabalho e de aprendizagem; 

• Fizeram planejamentos das atividades a serem realizadas após as discussões e 

decisões coletivas; 

• Fizeram interagir os saberes inerentes a equipe multiprofissional; 

• Avaliaram junto à equipe a qualidade da assistência prestada aos Sujeitos da 

nossa assistência;  

 

ATITUDES – SABER SER 

 

• Ruptura de processos que envolviam comportamentos reacionários que inibiam 

comportamentos livres e as potencialidades humanas dos 

trabalhadores/aprendizes que não permitiam apropriação e transformaçãoo do 

trabalho pelo trabalhador; 

• Dar voz e “abertura” para apropriação e transformação do trabalho; 

• Valorizaram os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem 

integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com 

ética, compromisso e respeito; 

• Valorizaram os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 

acompanhamento constante de sua formação permanente; 

• Estímularam a autonomia dos trabalhadores nos processos de aprendizagem; 
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• Estímularam para a mudança do paradigma de gestão e encorajaram para a 

abertura do profissional se transformar nesse processo de aprendizagem; 

• Estimularam para a qualificação permanente do desenvolvimento do método 

problematizador; 

• Estimularam e viabilizaram momentos de educação permanente para os 

trabalhadores; 

• Provocaram rupturas em relação aos conhecimentos não-relevantes trazidos 

durante os processos; 

• Foram capazes de fazerem emergirem as reflexões e decisões permanentes por 

meio do encorajamento e fortalecimento dos vínculos estabelecidos; 

• Verificaram o que os profissionais sabiam a respeito de determinados conteúdos 

para relacionar os novos conteúdos às suas experiências; 

• Provocaram novas necessidades e desafios inserindo as equipes da ESF em 

consecutivos ciclos de aprendizagens; 

• Trabalharam com a realidade concreta dos fatos através dos contínuos 

processos de auto-avaliações dos Sujeitos envolvidos; 

• Acompanharam de forma personalizada cada equipe de conselheiros do 

CONACOSAMA; 

• Disponibilizaram instrumentos técnicos e educativos que facilitaram os 

processos de educação permanente;  

• Assessoraram a análise e gestão dos sistemas de informação, com vistas ao 

fortalecimento da capacidade de planejamento municipal; 

• Estimularam as ações de pensarem e agirem conjuntamente ao redor dos 

problemas, encorajando para o desbloqueio do potencial criativo dos 

trabalhadores; 

• Estimularam e estabeleceram a criação de relações salutares, horizontais, 

democráticas e descontraídas, por parte de todos os atores envolvidos; 

• Estímularam as auto-avaliações permanentes, proporcionando a capacidade de 

cada Sujeito refletir e analisar suas práticas, segundo critérios de qualidade em 

APS levando a um processo de qualificação e  apropriação permananete; 

• Estimularam a participação ativa dos conselheiros para o planejamento das 

ações de saúde do seu município; 

• Influenciaram positivamente o grupo para obtenção da cooperação de todos; 
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• Encorajaram os conselheiros à divisão de responsabilidades frente aos 

resultados; 

• Tiveram pré-disposições para aprendizagem, sendo capazes de desaprenderem 

conceitos e reaprendê-los, tendo por base novos significados relevantes às suas 

práticas e expectativas; 

• Estimularam e encorajaram o controle das próprias emoções de forma a  

favorecer os processos de aprendizagens; 

• Encorajaram cada conselheiro do CONACOSAMA e todos os trabalhadores a 

manterem as suas maneiras de verem, compreenderem e agirem em saúde; 

• Estímularam à criatividade e o desbloqueio do potencial criativo do trabalhador 

quando necessário; 

• Encorajarem para disponibilidade, humildade (o homem aprende com seus 

erros- outro princípio da aprendizagem significativa) e maturidade nas ações 

que envolveram os processos de trabalho e aprendizagem; 

• Apresentaram pré-disposição permanente para a comunicação que convida a 

reflexão, que ensina e rompe com formas de agressivas e autoritárias de se 

comunicar, não alimentando ciclos de violência; 

• Tiveram responsabilidades inerentes ao CONACOSAMA em todas as 

situações; 

• Trabalharam com espírito de humanização; 

• Agiram com ética diante dos problemas que surgiram no ambiente de trabalho; 

• Atuaram afetivamente com todos os trabalhadores envolvidos; 

• Agiram de forma crítica diante dos problemas do cotidiano da saúde; 

• Buscaram a possibilidade contínua da assiduidade dos horários e compromissos  

do CONACOSAMA almejando manter a credibilidade conquistada junto aos 

trabalhadores; 

• Conquistaram espírito de equipe por meio do desenvolvimento permanente dos 

sentimentos de pertencimento institucional relacionado ao pertencimento de 

planejar o agir em saúde, também pela garantia de aprendizagem permanente e 

do estabelecimento das relações sociais satisfatórias;  

• Estimularam as manutenções dos vínculos dentro das equipes do 

CONACOSAMA e com os demais profissionais, assim como a criação de 

vínculos com novos trabalhadores; 
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• Possibilitaram que as equipes se apropriassem da liberdade para tomada de 

decisões próprias; 

• Encorajaram a criação e manutenção de espaços de escuta e fala, nos diferentes 

cenários da gestão; 

• Proporcionar abertura para apropriação e transformação do trabalho por parte 

do trabalhador; 

• Capacidade de abordar e instrumentalizar os profissionais para conceberem as 

situações problemas geradores de desgaste emocional no trabalho, numa 

dimensão coletiva, levando a problematização das situações e a construção de 

estratégias de cuidado e enfrentamento, re-significando os processos, não 

ferindo princípios éticos.  Por exemplo, um trabalhador adoecido que retorna ao 

seu ambiente de trabalho com restrições, tendo sua capacidade produtiva 

reduzida necessita de que as equipes junto as instituições tenham pensado e 

pactuado estratégias que possibilitem a manutenção do acesso da população aos 

serviços ofertados por essa categoria profissional, conseguindo garantir respeito 

às restrições em que o trabalhador se encontra, pois ora será ele ora será outro 

profissional a se encontrar naquela situação o que justifica que as equipes 

precisem dispor de estratégias de sigilo para discussão das situações, assim 

como de estratégias de suporte e apoio;  

• Encorajaram e desenvolveram uma atitude coletiva preventiva de afetividade e 

pertencimento junto aos trabalhadores, por meio da reelaboração da cultura do 

trabalho que contribuiu com a erradicação de comportamentos agressivos; 

• Utilizaram os métodos educativas como estratégias para mediação de conflitos 

e para o desenvolvimento da co-responsabilização com o auto-cuidado; 

• Avaliaram e divulgaram o processo de acompanhamento em eventos 

científicos; 

• Identificaram os trabalhadores que estavam caminhando para situações limites, 

apresentando o risco de ruptura de vínculos com o trabalho ou com a relação 

trabalhador-Sujeito da atenção, mediando os conflitos antes que os 

trabalhadores atingissem um nível de desgaste emocional alto prevenindo, 

assim, o extravazamento emocional no ambiente de trabalho, desenvolvendo 

suporte psicossocial e promovendo saúde ao trabalhador. 
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Em suma, os conselheiros definiram seu próprio perfil; 

 

A gente também tinha uma auto-crítica muito grande, a gente tinha 

esse olhar e facilitou bastante, de não querer se acomodar; nunca 

achava bastante. A gente não se acomodava com o que a gente fazia, 

nunca era suficiente e sempre deixava uma lacuna que precisava ser 

preenchida!  
 

 A noção de competência, segundo a concepção dos conselheiros implicou saber 

como mobilizar, integrar e construir novos saberes, de forma afetiva, valorizando o 

trabalhador, reforçando o sentido do trabalho e convertendo o entusiasmo dos Sujeitos 

em competências para a qualificação do agir em saúde.  

 

 

5.9 Ainda foram facilitadores desse processo, a partir da concepção dos 

conselheiros. 

 

“A comunicação sem ruídos; a liberdade de expressão” (EA) 

 

O apoio da instituição Santa Marcelina em investir no CONACO, no 

caso, eles apesar de não ter uma pessoa só pra isso, mas eles 

queriam, e, é uma conquista, então, eles acreditaram. Também a 

supervisão de saúde, o apoio da própria supervisão da leste, de 

liberar você [refere-se aos profissionais] pra fazer esse 

acompanhamento, esse olhar de perto. (EA). 

 

“o olhar de quem estava envolvido até dos próprios supervisores e 

coordenadores, terminou sendo o mesmo olhar, o olhar pra o que tava sendo feito e 

permitir a construção”. (EA) 

“essa experiência foi registrada, foi ouvida, escutada por outros e eles 

[autoridades] acreditaram nessa prática, mesmo numa condição inicial, então isso 

facilitou.” (EA) 

 

Essas falas sobre a liberdade de expressão e apoio referem-se à relação entre a 

EA e as autoridades locais, que se encontravam também mensalmente para garantirem a 

qualidade e agilidade dos encaminhamentos gerados no processo de acompanhamento.  

Os trechos demonstraram que as autoridades envolvidas terminaram com “o 

mesmo olhar”, permitiram a construção e “acreditaram nessa prática” desde o início, o 
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que demonstra que a vontade política é um dos principais requisitos para efetivação de 

um processo audacioso como este, em que se almejaram mudanças paradigmáticas.  

Também foi referido como facilitador do processo o registro dos encontros do 

CONACOSAMA, os chamados dossiês.  

Os dossiês eram pastas referentes aos conselhos de cada unidade e continham 

informações sobre a mesma e seu território, diagnóstico situacional e o registro dos 

encontros do CONACOSAMA com as discussões e os encaminhamentos realizados. Na 

concepção dos conselheiros os dossiês também foram importantes para garantir a 

qualidade do processo permanente de avaliação e auto-avaliação. 

  

“O instrumento: os dossiês. Facilitava bastante escrever realmente a história do 

que acontecia, como foi, como não foi, as visitas, o que a gente conseguiu de ganhos, 

então a gente fazia questão da reavaliação” (EA) 

 

 

5.10 Fatores dificultadores do processo a partir da concepção dos 

conselheiros. 

 

Nas respostas diretas à questão que se referia especificamente aos fatores 

dificultadores desse processo, destacou-se a freqüência, o tempo, a interrupção do 

processo, a falta de um espaço próprio e a inexistência de um auxiliar administrativo, 

segundo critérios de freqüência e intensidade. Exemplos: 

 

“a freqüência desses encontros” (EU) 

“A freqüência foi um dos fatores que eu achava um pouco negativo, porque a presença 

de vocês era muito pouco aqui na verdade, [...] e a necessidade do posto sempre foram 

maiores” (EU) 

“A presença de vocês muito reduzida também não permitia que conheçam a nossa 

realidade duma forma completa, por isso a freqüência acho que é um dificultador” 

(EU). 

 

 Pode-se perceber que a freqüência foi apresentada como inferior às necessidades 

da unidade e ao desejo dos trabalhadores membros do conselho. A freqüência reduzida, 

na concepção dos conselheiros, foi relacionada com a sobrecarga de trabalho e não 
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possibilidade de dedicação exclusiva para esta atividade. Essa situação gerou, inclusive, 

sofrimento no trabalho para os profissionais envolvidos. 

O tempo foi abordado de duas formas, apresentou-se relacionado ao desejo de 

querer se dedicar mais a esta atividade e à sensação de ser insuficiente para atender as 

demandas das equipes gerando sentimentos de angústia nos conselheiros.  

 

Fatores dificultadores: 

“o tempo” (EU)  

“o mais negativo foi a questão do tempo mesmo de ter pra se dedicar” (EA) 

“uma das coisas dificultadoras foi o tempo, a gente não tinha tempo adequado” (EA) 

 “não sei se foi tempo que num teve para estar convivendo mais perto” (EU) 

 

A ruptura mostrou-se dificultadora para a manutenção do processo permanente 

de aprendizagem, tendo em vista, sentimentos e medos que  invadiram os conselheiros 

nesse momento, como por exemplo: o medo da perda da participação plena, da perda da 

sensação de pertencimento antes adquirida, da perda do estímulo  ao potencial criativo, 

medo da desestabilidade das relações, entre outras. A inexistência de uma estratégia de 

manutenção do processo de forma a garantir continuidade sem interrupção desencadeou 

também sofrimento no trabalho; 

 

 “foi uma construção que por um momento parou” (EU) 

“Agora a pouco tempo que iniciou esse ano” (EU) 

“a gente ficou um bom tempo sem esse conselho de acompanhamento” (EU) 

“não foi muito tempo” (EU) 

 

Foi apontado como dificultador o fato do CONACOSAMA não dispor de local 

próprio, ou seja, um setor estabelecido ou sede. As reuniões com as autoridades 

responsáveis aconteciam de formas intercaladas ora na CSSM, ora na STS, entretanto 

esse pode ser também um elemento facilitador por permitir que os membros da EA 

frequentassem os dois ambientes com frequência. Dos depoimentos: . 

 

“não tinha local pra estar, o CONACO não tinha local próprio” (EA) 



131 

 

  

“Quem tinha que fazer tudo eram os “conaqueiros”, os próprios integrantes do 

CONACO tinham que registrar e correr e digitar e passar uma para outra, não  tinha 

essa organização que  hoje em dia tem”. (EA) 

 

Os conselheiros da geração analisada nesse estudo não possuíam auxiliares 

administrativos e eles mesmos redigiam os relatórios do CONACOSAMA, digitando 

todas as informações, aulas, fóruns, eventos em geral e garantiam a troca de informação 

entre as coordenadorias e a STS. Esse fato diz respeito ao volume cumulativo de 

trabalho que também será discutido melhor no próximo capítulo que aborda os aspectos 

psicossociais. 

 

 

5.11  ASPECTOS PSICOSSOCIAIS-HUMANOS 

 

 

Podemos observar que, junto às mudanças cognitivas, acontecem 

também processos emotivos no aprendiz. Sentimentos de curiosidade, 

tensão, ansiedade, angústia, entusiasmo, frustração, alegria, emoção 

estática, impaciência, obstinação, e várias outras emoções, 

acompanham o processo de perceber, analisar, comparar, entender, 

etc., que configuram o processo de aprender. (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2008, p.25) 

 

 

A exploração dos processos subjetivos a partir das manifestações de sentimentos 

oportunizadas pelo CONACOSAMA, expressões de sofrimento no trabalho, e, as 

características moderadoras do sofrimento no trabalho fizeram-se necessária pela 

freqüência e intensidade com que essas características apareceram, tão frenqüente 

quanto as características educativas, e, principalmente, por trazer elementos para a 

identificação de aspectos do trabalho relacionados à promoção da saúde dos 

trabalhadores, bem como, ao favorecimento da compreensão das relações do contexto 

de trabalho. 

Nesse estudo o conceito de promoção à saúde refere-se à possibilidade de busca 

permanente por equilíbrio psicossomático e satisfação no espaço de trabalho. 

No contexto da promoção à saúde as discussões avançaram nos progressos da 

Declaração de Alma-Ata para os Cuidados Primários em Saúde, com o documento da 
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OMS sobre Saúde Para Todos e o debate ocorrido na Assembléia Mundial da Saúde 

sobre ações intersetoriais que apresentaram: 

 

Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde 

deve ser vista como um recurso para a vida,  e não como objetivo de 

viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 

promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e 

vai além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar 

global. (BRASIL, 2002, p.09)  

 

Ainda,  

 

A saúde é uma questão eminentemente sócio-histórica e, portanto, 

ética, pois é um processo da ordem da convivência social e da 

vivência pessoal, deixando de ser não doença ou estado de pleno bem-

estar, para tornar-se possibilidade objetiva e subjetiva de estar sempre 

buscando este estado, e o direito à saúde se revela como direito de ter 

essa possibilidade. SAWAIA (1994 apud TAVARES, 2003, p. 11) 

 

 

O ser humano possui a necessidades de suporte social e diferentes grupos na 

sociedade são meios para que nos tornemos ativos.  

 

[...] a vivencia em grupo possibilita aos seus membros a aquisição de 

habilidades sociais e neste sentido, o desenvolvimento e aquisição de 

competência interpessoal; negocia com as emoções, reflexões e 

conceitos de outros egos, gerando saúde e bem-estar social. (REIS, 

2006, p.17-18) 

 

Alguns autores têm sugerido modelos para analisar as funções da vida social e a 

necessidade humana para unir-se em grupos. 

Forsyth (1996) apresenta um modelo teórico chamado de “as cinco grandes 

tradições nos grupos”: 

 

 Pertencimento – Supre a oportunidade para contato e relacionamento 

com outros indivíduos em uma organizada rede social, promove 

comunicação geral e interação social entre as pessoas; 

 Intimidade – Proporciona oportunidade para um caloroso, suportivo, 

amigável e solidário relacionamento com outros, além de propiciar 

coesivo trabalho de grupo; 

 Produtividade – Oferece oportunidade para a produção, aquisição, 

sucesso, controle de recursos [...]; 



133 

 

  

 Estabilidade – Fornece aos indivíduos sentido de aumento de 

estabilidade ou decréscimo de ansiedade, diminuindo dúvidas 

pessoais, tensão, vulnerabilidade, insegurança e auto-piedade; 

enquanto aumenta a auto-estima, relaxamento quanto à dureza da 

vida, satisfação pessoal e identidade (suporte social); 

 Adaptabilidade – Oferece oportunidade para criatividade, refinamento 

de idéias, melhoria pessoal, aumento da capacidade de entender a si 

mesmo e os outros, melhoria das relações interpessoais (aprendendo 

habilidades sociais e sociabilizando-se como membro). Forsyth (1996 

apud REIS, 2006, p. 34-35). 

 

Esses aspectos são importantes, pois podem indicar a melhora dos níveis de 

bem-estar social se efetivamente supridos. 

 
Mudar os modos de vida, de trabalho e de lazer tem um significativo 

impacto sobre a saúde. Trabalho e lazer deveriam ser fontes de saúde 

para as pessoas. A organização social do trabalho deveria contribuir 

para constituição de uma sociedade mais saudável. A promoção da 

saúde gera condições de vida e trabalho seguras, estimulantes, 

satisfatórias e agradáveis. (BRASIL, 2002, p.32).   

 

Nessa perspectiva o CONACOSAMA, através da prazerosa relação de trabalho, 

tornou-se um elemento mediador entre a relação do homem com seu meio social 

organizado
24

, mostrando que seu significado contribuiu efetivamente para o ajustamento 

social, necessário à promoção da saúde dos indivíduos e coletivos.  

Em contra-partida está o sofrimento no trabalho, que segundo Dejours
25

 (1949): 

“Implica, antes de tudo, um estado de luta do sujeito contra forças que o estão 

empurrando em direção á doença mental.” (DEJOURS, 1992, p.10) 

Conceitos básicos na teoria de Dejours é o papel da organização do trabalho. 

 

É na organização do trabalho que devem ser procuradas estas forças 

[...] Quando a organização do trabalho entra em conflito com o 

funcionamento psíquico dos homens “quando estão bloqueando todas 

as possibilidades de adaptação entre a organização do trabalho e o 

desejo do sujeitos”, então emerge um sofrimento patogênico. Mas 

como isso tudo é um processo dinâmico, os sujeitos criam estratégias 

defensivas para se proteger, e esse é o terceiro ponto da teoria. 

(DEJOURS, 1992, p.10). 

 

                                                 
24

 O meio social organizado refere-se nesse estudo ao espaço de trabalho. 
25

 Cristophe Dejours é doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho e em psiquiatria e 

psicanalista. Foi professor na Faculté de Mèdicine e na École Pratique des Hautes Etudes, de Paris e 

diretor do Laboratoire de Psychologie do Conservatoire National des Artes ET Métiers (CNAM). Foi o 

organizador de vários eventos pioneiros na área de psicopatologia do trabalho entre eles o I Colóquio 

sobre Psicopatologia do Trabalho, ambos em Paris em 1989 e criou o grupo Association pour I”Ouverture 

de Champs de Investigation Psychopathologique. 
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Dejours busca “desalojar o sofrimento no que ele tem de empobrecedor, isto é, 

de anulação dos comportamentos livres”. (DEJOURS, 1992, p.26). 

A questão fundamental colocada refere-se à identificação do processo de 

anulação de um comportamento livre, ação essa, mais difícil do que a observação direta 

de um comportamento abertamente patológico ou desadaptado. 

 

A anulação é muda e invisível. Para conhecê-la, é preciso ir à sua 

procura. Projeto temerário, talvez, descobrir o sofrimento [...] mal 

conhecido pelos próprios operários, ocupados que estão em seus 

esforços para garantir produção. (DEJOURS, 1992, p. 26).    

 

 Nesse contexto, discutir as características do sofrimento no trabalho abordadas 

pelos conselheiros do CONACOSAMA, após a ruptura do processo de 

acompanhamento da geração de 2006, tornou possível conhecer melhor esse sofrimento, 

e, ainda, destacar informações relevantes que servirão de base para prevenir o 

sofrimento no trabalho em períodos de ruptura, transição e adaptação se levadas em 

consideração por parte dos novos dirigentes do processo de acompanhamento. 

 É importante retomar que a ruptura desse processo ocorreu após a experiência 

relatada, de 2006 a 2008. Ocorreu com a saída de uma integrante do CONACOSAMA e 

a ausência de estratégias, pelo sistema de parcerias (CSSM e CRSL), que pudessem 

garantir a continuidade do processo de acompanhamento de forma ininterrupta impactou 

de forma negativa no trabalhador, nas relações e no processo de trabalho resultando no 

sofrimento no trabalho.   

  

 

5.12  Sofrimento no Trabalho 

 

 

5.12.1 Perda da sensação de pertencimento oportunizada pelo 

CONACOSAMA. 

 

Na história do CONACOSAMA, como referido nos capítulos anteriores dessa 

dissertação, as relações estabelecidas desencadearam uma forte sensação de 

pertencimento e vínculo entre os Sujeitos envolvidos, bem como, de produtividade, 

estabilidade e adaptabilidade. O sentimento de pertencimento apresentado pelos 
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conselheiros refere-se à capacidade que apresentaram de se apropriarem dos 

conhecimentos necessários para o planejamento do agir em saúde e da construção das 

suas próprias contribuições políticas, entretanto, a interrupção do processo e/ou a não 

continuidade do método de atuação gerou certo sofrimento no trabalho e a primeira 

expressão de sofrimeno identificada foi à perda da sensação de pertencimento 

oportunizada pelo conselho. Por exemplo: 

 

 “Eu tinha um par!” (EU) 

 “Antes participava equipe técnica (EU) toda e hoje não consegue”(EU) 

 “Inicialmente a gente se sentia como parte também da construção” (EU) 

 “A gente se sente isolado, se sente como que no pertencesse a um corpo a 

instância superior, a secretaria da saúde, os parceiros digamos” (EU) 

 “E muitas vezes la gente se sentie isolado, se sente como jogado a escanteio pra 

no trabalho diário que a gente tem que cumprir.” (EU) 

 “Eles têm acho que um instrumento hoje, então, acho que fica aquela coisa tão 

em cima do instrumento, tão em cima do número que eu acho que perdeu” (EU) 

 

  As expressões “antes” e “inicialmente” referem-se ao período analisado nesse 

estudo e “hoje” aos dias relacionados ao momento posterior em que foi realizado a 

coleta de dados, que se tratava de um período pós-ruptura do CONACOSAMA e 

inserção da nova EA na equipe de acompanhamento.   

 A concepção da perda do pertencimento foi um dos aspectos mais relevantes 

relacionados ao sofrimento no trabalho mencionados nos depoimentos, segundo 

critérios de freqüência e intensidade com que apareceram nos discursos.     

 O sofrimento da perda de pertencimento refere-se à ruptura do processo de 

compartilhar. Tal como referido pelos entrevistados às expressões mostram que não se 

tem mais um par para compartilhar; a garantia da participação das equipes se 

encontraram ameaçadas. Não se sentem mais fazendo parte da construção, sentem-se 

ora isolados “de escanteio” “como que no pertencesse” à construção do processo 

histórico do seu tempo.  

Ainda, a expressão: “eles têm” se referem à nova realidade vivenciada entre EU 

e a nova EA. Subentende-se que o processo pode estar deixando de ser uma construção 

coletiva ou que existe o medo de que isso aconteça, e, ainda, pode estar indicando a não 

integração entre as diferentes equipes que estão constituindo o CONACO recentemente. 
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Entretanto esse momento pode simplesmente fazer parte da fase de inserção dos novos 

membros no conselho, pois é sabido que se leva um tempo de adaptação para que os 

Sujeitos se conheçam, comecem a compartilhar desejos e habilidades, unifiquem 

conceitos e práticas para que ocorra a efetiva integração entre seus membros, como foi 

exemplificado na própria experiência do CONACOSAMA relatada nesse estudo.   

No entanto, mesmo que os profissionais estivessem num período entre a 

adaptação e integração com a nova EA, eles apontaram constantemente para a não–

satisfação do desejo de participação social, mesmo porque na experiência analisada 

nesse estudo, vivida anteriormente pelos mesmos; essa fase também foi marcada por 

uma construção coletiva/ participativa. Portanto, a não-satisfação do desejo de continuar 

participando ativamente, justificou, assim, uma das características do sofrimento no 

trabalho.  

O desenvolvimento humano resulta em parte de interações sociais. Grupos de 

trabalho, como o CONACOSAMA, constituem um cenário favorecedor de reflexões, 

descobertas, ensino, aprendizagem e, ainda, é um espaço para se adquirir habilidades 

sociais, desenvolverem conhecimentos em contínua evolução e ativa interferência com 

o mundo.  

 

 

5.12.2 Medo da possibilidade de perda da participação plena do indivíduo. 

 

 

O medo da possibilidade de perda da participação plena dos indivíduos também 

foi uma característica freqüentemente apresentada, sob a forma de desabafo e 

reivindicação, com grande intensidade, aparecendo e destacando-se nas diferentes 

respostas diretas às questões que envolveram a compreensão da prática educativa. 

 

 “Hoje eu tô me sentindo um pouco excluída” (EU) 

“Hoje tá mais complicado até, pra que a gente possa participar” (EU) 

“Esse mês mesmo eu me programei três vezes [sorriso] e acabei não 

participando” (EU) 

 “Eu disse que minha participação tem sido muito pequena, mas eu acho que não 

consegue mais fazer isso, acho que seria interessante retomasse” (EU) 

 “Eu acho que eu tinha uma participação maior” (EU) 
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 “Embora minha participação tenha sido muito pequena” (EU) 

“Eu hoje tenho tido uma participação, assim, quase nenhuma” (EU) 

“Dificultador: o tempo”. “E cada vez mais, cada vez mais”. (EU) 

 

 A possibilidade de perda da participação plena dos indivíduos relaciona-se ao: 

(a) Medo da perda do potencial adquirido de ação-reflexão-ação, processo esse, 

visto antes, como catalizador da autonomia dos Sujeitos; 

(b) Medo da desestabilidade das relações horizontais e democráticas; 

(c) Medo da perda da conquista adquirida com relação à superação dos princípios de 

separação e verticalização, que não separava o pensar e o fazer; 

(d) Medo das novas EA se “fecharem” às contribuições das EUs; 

(e) Medo da possível perda da autonomia profissional, ou seja, do não-diálogo. 

 

Segundo o dicionário da língua portuguesa Aurélio, o termo medo significa 

“sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça; 

pavor, temor, receio”. (FERREIRA, 2004) 

A sensação de medo quando não é rapidamente esclarecida torna-se fonte de 

adoecimento e desequilíbrio do bem estar social para os profissionais, pois a 

preocupação e a sensação de que algo ruim está para acontecer tornam-se constantes no 

cotidiano das equipes, desencadeando uma série de sentimentos negativos, como 

desestímulo, raiva, mágoa, tristeza, revolta e indignação. 

Grande parte desse medo deve-se ao grau de autonomia alcançado pelas EUs 

nesse processo. Essas equipes são capazes de garantirem a continuidade da nova forma 

de fazer política de gestão, frente às rupturas e retomadas, foi o que se constatou quando 

se concebeu que a EU também era apoio para EA, bem como, pelo fato de poder  

“caminhar sozinha, quer dizer em acompanhamento” e constituir o “todo integrado”, 

CONACOSAMA, além do fato de que um processo autônomo se sustenta frente á saída 

de um ou outro membro. 

Nesse sentido, o sofrimento apresentado deve-se ao medo de que a inserção de 

novos dirigentes (EA) possa caracterizar-se por posturas auto-suficientes tornando 

incompatível o diálogo, mesmo junto aqueles que estão preparados para o trabalho 

participativo e democrático, ou seja, é imprescindível, portanto, que as futuras EA ao se 

inserirem no CONACOSAMA mantenham a “abertura” que foi dada durante a re-

implantação de 2006 para garantir a continuidade das ações conjuntas.  
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“O diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no 

outro é conseqüência óbvia. [...] A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez 

mais companheiros na pronúncia do mundo”. (FREIRE, p.95 – Pedag. Oprimido) 

 

 

5.12.3 Sobrecarga de trabalho e a angústia de “ter tempo para se dedicar”. 

 

Nas respostas dos depoimentos à questão sobre como os conselheiros se 

sentiram durante o processo, outra sensação freqüentemente citada foi a da angústia 

relacionada ao volume cumulativo de trabalho e ao desejo de mudança e resolutividade. 

Por exemplo: 

“Um pouco angustiada, porque a gente não tava só no CONACO, a 

gente fazia mil e uma coisa, então tinha as demandas que caiam em 

cima de você que você tinha que tá em vários lugares ao mesmo 

tempo e ao mesmo tempo você tinha que ir às unidades, então na 

realidade você não conseguia atender” (EA). 

 
“...é a angústia de ter tempo pra se dedicar a isso; de estar mais 

próximo, mais vezes, de estar viabilizando algumas demandas que 

eram colocadas no “seu colo”, que você tinha que ir ver com RH, 

junto com outras instâncias e como cê tinha outras demandas, então 

você se sentia um pouco atropelada diante das necessidades e 

angustiada porque você tinha que dar suporte apoio praquela 

equipe”. (EA) 

 

 

 A sobrecarga de trabalho diz respeito ao fato de que os integrantes da EA não 

dispunham de tempo para dedicação exclusiva às atividades do CONACOSAMA. A 

representante da STS da Prefeitura desenvolvia outras atividades, inclusive o 

acompanhamento de algumas UBS ainda sem ESF na região. Quanto à representação 

por parte do parceiro (CSSM), atuava também na residência multiprofissional em saúde 

da família; no núcleo de educação permanente e assuntos gerais, próprios da 

Coordenação da Atençaõ Básica.  

 O desejo da EA sempre foi o de ter dedicação exclusiva para o desenvolvimento 

dessa atividade, pois cada EA acompanhavam em média 6 a 7 unidades de saúde da 

família e acreditavam que com dedicação exclusiva seria possível aumentar o tempo de 

duração dos encontros do CONACOSAMA e a freqüência.   

Durante todo o processo foi discutido o tempo ideal para os encontros do 

CONACOSAMA que em geral aconteciam de 2 a 3horas, nos encontros mensais. Os 
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encontros pontuais, de acordo com a gravidade dos fatos, disponibilizavam-se mais 

horas, por questões equânimes e para garantia de escuta à todas as categorias 

profissionais. 

Embora a ansiedade e o desejo dos integrantes do CONACOSAMA os fizessem 

reivindicar por mais tempo, através desse estudo pode-se afirmar que o tempo foi 

suficiente para caracterizar mudanças significativas.  

Nesse sentido, pode-se questionar se a maior disponibilidade de tempo seria um 

facilitador do processo ou um dificultador.  

Tudo indica que um maior tempo protegido para as ações do CONACOSAMA, 

também implicaria num maior controle por parte das equipes, quanto às definições dos 

seus limites de atuações, para que o processo continuasse catalizando a autonomia do 

Sujeitos e não favorecendo relações de dependência, ou pior ainda, desvio de função.  

O desvio de função está relacionado ao risco que existe das EA, na ansiedade de 

serem efetivas, passarem a gerenciar as unidades locais, atropelando a função dos 

gerentes e técnicos das unidades, desencadeando uma co-dependência que não 

permitiria que as equipes “caminhassem sozinhas, em acompanhamento” . 

Entretanto, na concepção dos conselheiros houve uma incompatibilidade de 

tempo, atividades e expectativas dos integrantes em construir soluções às demandas 

identificadas em igual proporção, que resultou na angústia, portanto, no sofrimento no 

trabalho.  

Pode-se constatar também nos seguintes trechos; 

 

 “Acho que o mais negativo foi a questão do tempo mesmo: de ter tempo pra se 

“dedicar a”; porque foi assim que a gente se sentia, meio atropelado, tinha que 

cancelar porque surgia outra reunião”. (EA) 

 

A gente não conseguia fazer uma agenda redondinha, porque as 

demandas desabavam em cima da gente; demandas que vinham às 

vezes da secretaria: “se vai ter que ir pra reunião!” [...] não dá pra ir 

pro CONACO, tinha que falar com a equipe pra equipe se organizar e 

marcar outro dia, ai achava outra data, acho que o que dificultou 

basicamente foi isso. (EA) 

 
“O tempo! Tinha tempo cronometrado pra você tá na unidade; a 

equipe [EU] também tinha como têm, as atividades que são próprias 

da unidade, da rotina da unidade, então é a angústia de ter tempo pra 

se dedicar a isso, de estar mais próximo, mais vezes” (EA) 
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“Uma das coisas dificultadoras foi o tempo, a gente não tinha tempo 

adequado.” (EU) 

“Tinha que fazer mais, tinha que ter mais tempo.” (EA) 

“Dificultador: o tempo”. “E cada vez mais, cada vez mais”. (EU) 

 

 Corroborando com os outros depoimentos, os trechos mostram que “ter mais 

tempo para se dedicar” foi um fato comumente citado nos depoimentos e relacionado 

com o desejo da efetivação de mudanças e resolutividade.  

Esse desejo gerou cobranças a si mesmas (EA), ansiedade e angústia. “A 

angústia resulta de um conflito intrapsíquico, isto é, de uma contradição entre dois 

impulsos inconciliáveis.” (DEJOURS, 1992, p.63) 

O desequilíbrio do bem estar dos profissionais também ocorreu pelo intenso 

desejo de querer fazer mais, o que levou as equipes a explorarem suas emoções a favor 

da aprendizagem, desenvolvendo habilidades para otimização do tempo ao alcance dos 

objetivos almejados.  

 

5.12.4 Medo de opressão  

 

“Acabou caminhando mais para um enfoque de cobrança mesmo do que 

apoio”. (EU) 

  “E não que as cobranças não sejam, é, tem um lado positivo sim, também” (EU) 

“Acho que a cobrança hoje é diferente. O foco hoje é diferente” (EU) 

 

 O termo opressão pode significar “ato ou efeito de oprimir; exercício exagerado 

de poder, ou de violência, sobre indivíduos ou grupos” entre outros. (FERREIRA, 

2004,p.594) 

A opressão relatada a partir da concepção dos conselheiros está relacionada a 

forma de como estavam ocorrendo “as cobranças” após a interrupção do processo de 

acompanhamento. 

 O fato é que as cobranças sempre existiram e sempre vão existir, pois estão 

relacionadas com a produção do cuidado integral, no entanto, o que muda é a forma de 

cobrar. O CONACOSAMA (período 2006-2008) optou por trabalhar com a chamada 

produção real, que levava em consideração a produção diária por dia realmente 

trabalhado, garantindo tempo protegido e justificando saídas necessárias dos 

trabalhadores, como por exemplo, para prática de educação permanente, atestados, 
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folgas, entre outras situações justificáveis. Além disso, a forma de se cobrar as equipes, 

no CONACOSAMA, era sempre apropriando as equipes de suas responsabilidades, 

inclusive levando o sentido das ações para dimensão da realização pessoal do 

trabalhador o que desencadeava um sentimento de valorização profissional e satisfação 

pessoal e coletiva. 

A EU mencionou a percepção e a concepção do “lado positivo sim” que tem as 

cobranças, entretanto, indicaram-se com freqüência sentimentos de indignação quanto 

às formas autoritárias de se cobrar a produção dos profissionais quando não mais se 

levou em consideração sua capacidade real e diária de produção, ou seja, aquela que 

considera os momentos de ausências justificáveis e leva a compreensão do não alcance 

de algumas metas ideais.  

Ainda, foi relacionado como incoerência na nova forma tradicional  de cobrança, 

após ruptura do processo vivenciado em 2006, o fato dos novos dirigentes possuírem a 

ciência de que os trabalhadores não dispunham mais do antigo recurso que 

disponibilizaram no antigo programa Qualis que era o de terem acesso a profissionais 

substitutos para cobrirem seus momentos de ausência e pior ainda era continuarem 

cobrando metas ideais não possíveis de alcance dos trabalhadores possuindo ciência 

deste fato, gerando angústias, medo, stress, sentimentos de ameaça, indignação, revolta, 

desestímulo, desesperança, desgaste emocional no trabalho que leva a ruptura do 

trabalhador com os seus processos de trabalho geradores de cuidados.  

Quando a “cobrança” é abordada como oposto de “apoio”, como podemos 

observar no primeiro depoimento, subentende-se que quem cobra não faz parte de quem 

se cobra e o profissional parece não ter mais a liberdade concedida anteriormente de 

criar e qualificar sua prática em prol de quantificá-la aumentando sua produção. É o que 

também está implícito no seguinte trecho: 

 

“A velocidade, as preocupações com as metas são tantas que a gente se divide: 

“Não, hoje vai você!”[hoje vai você na reunião do CONACO, enquanto outro técnico 

da equipe não pode parar de produzir] “A gente acabou direcionando um pouco para 

isso e que a gente acabou perdendo um pouco” [da possibilidade de planejar, repensar e 

reelaborar as práticas] (EU) 

 

Pode-se perceber nos depoimentos uma situação ainda comum e presente nos 

espaços da gestão que é o hábito de fazer prevalecer estreitos canais de diálogos e de 
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aprendizagem justificando afetar diretamente na produção ou rendimento dos 

profissionais, entretanto o desenvolvimento do trabalho ou do ensino sem escuta que 

considera os Sujeitos e que não os envolvem no processo de pensar, planejar e agir em 

saúde caracteriza uma situação de sofrimento intenso tornando o trabalho, que deveria 

ser estruturante, insustentável perpetuando um ciclo vicioso de enorme rotatividade, 

afastamentos, adoecimentos e perda de profissionais dificultando a posteriori todo 

processo de trabalho e consequentemente prejudicando a qualidade da assistência 

prestada, impactando negativamente na oferta do acesso à assistência do SUS.  

Por esses motivos que os gestores precisam pesar ganhos e perdas quando não 

permitem a participação dos profissionais técnicos nos espaços de planejamento da 

gestão e nos espaços educativos, entre outros. 

O trecho mostra que a sensação do medo de opressão vivenciada pela equipe foi 

significativa porque foi capaz de fazer com que as equipes (EU) que tanto 

reivindicavam para manterem suas participações plenas nos espaços de 

acompanhamento, por saberem da importância que tinham para o processo, nesse dado 

momento se dividem estrategicamente para não participarem, mostrando que o trabalho 

estava atrelado ao aumento da produtividade por meio do estabelecimento de diretrizes  

pré-definidas sem o resgate ou reforço do sentido que o trabalho tem para os 

trabalhadores. 

 

O medo é utilizado pela direção como uma verdadeira alavanca para 

fazer trabalhar [...] Efetivamente, o medo serve à produtividade, pois 

com esse tipo de atmosfera de trabalho, os operários estão 

especialmente sensíveis e atentos a qualquer anomalia [...] O medo 

partilhado cria uma verdadeira solidariedade na eficiência. [...] O 

medo é também um instrumento de controle social [...] Como 

instrumento de produtividade e de controle social, representa uma 

forma total, completa e original de exploração. (DEJOURS, 1992, 

p.112-113) 

   

 

Entretanto, a exploração do medo e do sofrimento no trabalho em busca de 

eficiência mostra apenas o despreparo de dirigentes em exercer um acompanhamento 

humanizado e, ao mesmo tempo, garantir eficiência e eficácia em suas propostas de 

atuação. Daí a importância em se garantir que gestores ou docentes estejam sempre 

imersos a um rico processo de educação permanente. 
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A opressão quase sempre está relacionada com o medo de maus-tratos, punição e 

humilhação do profissional quando este não possa atender as exigências de 

produtividade, muitas vezes, ainda, cobradas a partir de metas ideais. 

 

Via de regra, quanto mais a organização do trabalho é rígida, mais a 

divisão do trabalho é acentuada, menor é o conteúdo significativo do 

trabalho e menores são as possibilidades de mudá-lo. 

Correlativamente o sofrimento aumenta. (DEJOURS, 1992, p.52). 

   

 

Os entrevistados relacionaram, ainda, o comportamento opressivo com o 

estabelecimento de instrumentos inseridos na rede a partir de modelos prontos, dos 

quais não fizeram parte do processo de construção, e, também à redução do potencial de 

reflexão, onde o significado perde destaque para execução de tarefas que não se baseiam 

na compreensão dos contextos em que estão inseridos. Essas características podem ser 

observadas nos seguintes trechos;  

 

“Hoje eu acho que seja mais direcionado”(EU) 

“Eles têm acho que um instrumento hoje”(EU) 

“Existe um instrumento, então, acho que fica aquela coisa tão em cima do 

instrumento, tão em cima do número, número, número, número, que eu acho que 

perdeu um pouco” (EU) 

 

Os trechos, ainda ilustram a não integração entre a nova EA e EU, podendo ser 

muito bem percebidos nas expressões “eles têm”, “direcionado”, “tão em cima do 

instrumento” que traduzem o distanciamento entre as mesmas e a incompatibilidade na 

forma de pensar a gestão dos serviços de saúde. 

 

 

5.12.5 Angústia relacionada à ansiedade de fazer-se compreendido. 

 

Embora os integrantes tenham conseguido manter a segurança e a crença de que 

transformar as formas de fazer políticas de gestão, seria possível e necessário, os 

conselheiros vivenciaram a angústia relacionada à ansiedade que tinham de fazer-se 

compreendidos. 
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“A gente tinha pessoas que apoiavam, mas tinham pessoas que ainda não 

entendiam o papel do CONACO. Por quê? A questão de se permitir, então a gente não 

conseguiu que todos fossem sensibilizados inicialmente.” (EA) 

  

  Assim, quando os integrantes assumiram o novo desafio de mudar o paradigma 

de gestão, ao mesmo tempo, foram constantemente desafiados a garantir melhores 

resultados, porque os métodos conservadores e opressores de atuação deixam o 

trabalhador num estado de alerta que os fazem produzir mais por um determinado 

momento, entretanto esse é um processo que não se sustenta por acarretar no desgaste 

emocional e no adoecimento psíquico dos trabalhadores.  

No contexto prático, o que se observa é que quando os profissionais trabalham 

com medo de ter sua estabilidade profissional ameaçada e não se sentem valorizados 

acabam entrando num processo de adoecimento o que faz com que um grande número 

de trabalhadores acabem se ausentando sob a forma de atestados médicos, através da 

medicina do trabalho. 

 Por esse motivo os conselheiros assumiram o duplo desafio de fazer uma gestão 

humanizada e participativa, bem como de garantir não só produtividade, mas a melhoria 

das mesmas, partindo dos princípios da promoção da saúde, que configura o bem estar 

individual e coletivo como catalizador da produção com qualidade, pelo simples fato 

que nessa produção está imbuído os valores e crenças daqueles  que a produziram, 

tornando-se fonte geradora de satisfação e realização profissional para os mesmos. 

Mesmo assim, “tinham pessoas que ainda não entendiam o papel do CONACO”. 

Esse trecho, com caráter de desabafo, é capaz de demonstrar que os conhecimentos 

prévios que algumas pessoas (das diferentes instâncias do agir em saúde) possuíam com 

relação aos conceitos de autoridade e supervisão, relacionavam-se a priori com 

autoritarismo e subordinação, pelas questões culturais discutidas anteriormente nessa 

dissertação.  

“A questão de se permitir” demonstra que muitas pessoas frente a mudança 

permanecem resistentes com o medo de não saber lidar com as novas situações que um 

novo projeto pode desencadear, excluindo-as de suas supostas zonas de conforto.  

Todavia, esse modo de ver as relações de trabalho por parte das pessoas não 

sensibilizadas, não as permitiu relacionar o novo paradigma com eficiência e eficácia. 

Esse fato resultou em atitudes pouco salutares, por exemplo, pré-julgamentos que 

questionavam se “aqueles que muito conversam” “que problematizam” seriam mesmo 
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mais efetivos e eficazes? Pressões desse tipo acabaram acontecendo nos diferentes 

equipamentos sociais que envolviam o agir em saúde, mesmo os conselheiros possuindo 

apoio das autoridades locais. 

Na história do CONACOSAMA felizmente as equipes compostas por 

profissionais experientes não apresentaram dificuldade em se integrar à nova proposta e 

não demoraram para ilustrar com dados de qualidade a eficácia e efetividade do novo 

modelo. Entretanto, chama-se atenção para possíveis implantações que levarão um 

tempo maior para o alcance das metas, pois as mesmas estão relacionadas com uma 

série de questões, além do método de atuação da gestão, como a estrutura dos serviços 

de saúde, capacidade de recursos humanos, desenvolvimento dos trabalhadores, a 

política  gestão vigente, entre outras. 

O novo método de atuação (gestão participativa) precisou passar por três etapas; 

(a) momento de reimplantação; (b) momento de apropriação por parte das equipes; (c) 

momento de estabilização.  

O momento de reimplantação refere-se ao momento anteriormente descrito nesse 

estudo: de inserção e re-significação dos papéis do CONACOSAMA, em que se 

estabeleceram as novas diretrizes do processo de acompanhamento. 

O momento de apropriação por parte das equipes refere-se à fase de pós-

integração entre a EA e EU, em que já dispõem de conceitos unificados capazes de dar 

forma ao novo modelo de atuação e um agir transformado no desenvolvimento das 

práticas do cotidiano em saúde.  

O momento de estabilização está diretamente relacionado ao bem estar dos 

profissionais envolvidos. Diz respeito à fase em que os conselheiros desfrutam do 

estreitamento das relações de poder (planejando junto às diferentes instâncias a 

qualidade dos serviços de saúde do município), do estabelecimento da comunicação 

horizontal e de uma relação baseada no respeito e reconhecimento tornado-se fonte 

promotora da saúde dos próprios profissionais.  

O conhecimento desse sofrimento é de suma importância para que se possam 

evitar atitudes opressoras durante as diferentes fases do processo, mantendo o 

entusiasmo dos envolvidos, transformando-os em potencial de ação. 

 

 

 

 



146 

 

  

5.12.6 Sentimento de desvalorização 

 

La gente percebe-se como que no nos dão muito valor, nos isolam em 

determinados momentos, então a presencia de vocês [EA] e aquelas 

oportunidades a conhecer a nossa realidade foi muito importante, 

porque a gente esperava que vocês sejam os transmissores de nossas 

necessidades, das nossas carências, da nossa falta de afeto, também é 

super importante. (EU) 

 

 

“Muitas vezes la gente se sentie isolado, se sentie como jogado a escanteio 

[anulado, desrespeitado, impotente] pra no trabalho assim, diário que a gente tem que 

cumprir”(EU) 

 

“O afeto – ninguém fala: -“Oh, esse posto, trabalha bem” ,“trabalha em uma 

situação difícil , mais eles trabalham!”, então por isso que eu acho que a presença de 

vocês [EA] naquelas oportunidades era muito importante sim.” (EU) 

 

 Os depoimentos dizem respeito aos sentimentos da EU e demais profissionais 

das equipes quando vivenciam situações pouco participativas no trabalho. As falas 

referem-se ao período em que não dispunham do acompanhamento do processo de 

trabalho próximo como mostrou ser essa experiênica; “a gente faz, faz, faz e muitas 

vezes não tem esse espaço pra mostrar”; “muitas vezes la gente se sentie isolado”.  

A inexistência de uma gestão permanentemente participativa desencadeia 

sentimentos como de desvalorização, exclusão, anulação, impotência, desrespeito 

relacionados ao não-reconhecimento pelo trabalho.  

A importância dessa forma de fazer gestão em saúde está também na 

característica que apresentou de ser moderadora do sofrimento no trabalho. A gestão 

participativa torna o trabalho fonte de equilíbrio e saúde, possibilitando potencializar a 

valorização profissional, a inclusão, a aprendizagem, o respeito, o reconhecimento, 

entre outros.   

Essas características estão diretamente relacionadas com o “estado de bem 

estar”, portanto com a saúde dos profissionais.  

 

O trabalho é um mediador de integração social, seja por seu valor 

econômico que propicia a subsistência, seja pelo valor simbólico, 

intervindo na constituição dos modos de vida, com a presença 

cotidiana e as relações sociais. É através dele que as pessoas realizam 
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projetos de vida e sonhos. É nele ainda que as pessoas concentram 

seus esforços e objetivam suas capacidades e competências inerentes e 

adquiridas, ao longo de suas vidas. Através do trabalho as pessoas 

esperam poder experimentar a sensação de que contribuem para a 

consecução de objetivos sociais e pessoais e de que se está 

aprimorando como profissional e pessoa. (TAVARES, 2003, p.45). 

 

Esses depoimentos ainda mostraram que situações difíceis no trabalho 

relacionadas muitas vezes às condições de trabalho são menos temíveis, do que uma 

organização de trabalho rígida e imutável. Esse fato torna-se mais evidente nas 

expressões “trabalha em uma situação difícil” x a ênfase dada a “falta de afeto”. 

 

 

5.12.7 Desrespeito e angústia 

 

Configurou-se também como forma de sofrimento no trabalho através da análise 

desse estudo o não cumprimento do planejamento do CONACOSAMA, relacionado ao 

medo da possibilidade de perda do respeito adquirido. 

 

“A questão do planejamento, do cumprimento desse planejamento, desse 

cronograma específico, isso é claro que eu acho que é uma forma também de respeitar 

a equipe, porque a equipe se planeja.” (EU) 

 

Essa situação gerou sofrimento tanto para as EU que precisavam reorganizar 

suas agendas e aguardar para dar continuidade aos encaminhamentos, quanto para EA, 

que se apresentou angustiada por “não conseguir atender” e não ter “tempo pra se 

dedicar” como visto anteriormente devido à sobrecarga de trabalho. 

 

A organização de trabalho exerce, sobre o homem, uma ação 

específica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições 

emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma 

história individual, portadora de projetos, de esperança e de desejos, e 

uma organização de trabalho que os ignora. (DEJOURS, 1992, p.133).  

 

O esforço de explorar os aspectos subjetivos nesse estudo teve o objetivo de 

revelar sofrimentos que podem ser provocados de acordo com as diferentes formas de 

organização do trabalho e chamar atenção para o fato dessas características não serem 
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freqüentemente reconhecidas, nem consideradas nos planejamentos dos processos 

gerenciais. 

 

 

5.13 Moderador do Sofrimento no Trabalho 

 

  Segundo critérios de freqüência e intensidade reuniu-se um grupo de 

características encontradas nessa análise, que revelou ser a gestão participativa, uma 

fonte em potencial capaz de amenizar a forma como foi sentido o sofrimento no 

trabalho, o que conferiu ao CONACOSAMA a característica peculiar de moderar o 

sofrimento no trabalho. 

  As características moderadoras do sofrimento no trabalho dizem respeito às 

estratégias de enfrentamento dos aspectos que levaram ao sofrimento no trabalho, de 

modo a amenizá-lo ou transformá-lo, portanto, refere-se à forma com que os 

profissionais re-conceberam as relações de trabalho.  

  Através do discurso dos entrevistados nota-se que as características com grande 

potencial de moderar o sofrimento no trabalho referem-se: (a) a criação de espaços de 

escuta junto a escuta do tipo compreensiva; (b) aprendizagem no trabalho; (c) relação 

social satisfatória no trabalho. 

 

(a) A criação dos espaços de escuta e fala junto à escuta do tipo compreensiva, 

configurou-se numa efetiva estratégia com efeitos preventivos, promotores 

de saúde dos trabalhadores e ora, inclusive, de caráter terapêutico. 

 A escuta compreensiva, a luz da concepção dos conselheiros, não tem aqui o 

significado de perceber através dos sentidos apenas, mas de destacar que aquele que 

fala muito mais que ser ouvido, deseja ser compreendido. A escuta compreensiva 

mostrou ser uma eficiente forma de entender o outro, o que aproximou, ainda mais os 

profissionais para a possibilidade de atender as reais necessidades apresentadas pelos 

trabalhadores e os Sujeitos da nossa assistência. 

 A necessidade de ser compreendido e ter garantia de espaços de escuta e fala 

foi apresentada pelos entrevistados nos seguintes depoimentos, entre outros;   

 

  “Na ponta [nível operacional] [...] você também quer alguém que ouça.” (EU) 
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 “Eu acho imprescindível, a presença, digamos de pessoal que pertence a um 

órgão que tem como função escutar.”(EU) 

 

 No CONACOSAMA saber escutar tornou-se também uma estratégia a serviço 

da promoção da saúde dos profissionais, pois os mesmos a conceberam como 

acolhedora; geradora de alívio ao sofrimento no trabalho, oportunidade de compartilhar 

e de produzir novos significados, reforçando o caráter humano do processo. 

 Acolher significa, entre outras coisas, 

 

Dar crédito a; dar ouvidos a; tomar em consideração e [...] 

humanizamo-nos à medida que compartilhamos espaços, intimidade e 

cuidados. Somos filhos do cuidado. Sem ele não existiria a espécie 

humana. Eis o caminho em que aqueles que trabalham com saúde 

podem humanizar-se e humanizar as relações entre as pessoas: 

cuidando. (BRASIL, 2002, p. 06-52). 

 

 Nesse sentido, 

 

  “Era uma forma de acolher, uma forma de compartilhar, era uma forma de 

você colocar suas angústias, as dificuldades, de compartilhar mesmo” (EU) 

  “Espaço para você desabafar “entre aspas”; colocar suas angústias, os 

problemas que você tá vivenciando na ponta, na sua prática, na realidade aqui. Então, 

acho que é esse momento que você tem de tá desabafando um pouco, de tá 

compartilhando...” (EU) 

  “Porque a gente sempre tem algumas angústias, umas coisas que a gente quer 

compartilhar...” (EU) 

   “Transmissores das nossas necessidades, das nossas carências, de nossa falta 

de afeto” (EU) 

  “A expectativa de que oferecesse um apoio: olha aqui eu vou ter um apoio, ser 

acolhido” (EU) 

“Em alguns momentos é mais um desabafo mesmo, é uma forma da gente ta 

colocando um pouco as nossas dificuldades, as nossas angústias” (EU) 

“Uma equipe que foi formada pra ter o acompanhamento mesmo das equipes, 

de como é que essas equipes estão funcionando, quais as dificuldades que elas estão 

tendo, que apoio que você pode tá oferecendo” (EU) 
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“Mais fácil cê trazer primeiro as dificuldades, acho que na busca - deixa eu ver 

se alguém me ajuda” (EU) 

“Uma forma de ajudar” (EU) 

“CONACO é uma forma de estar junto do profissional e da equipe, uma ponte” 

(EA) 

“Você tem que se reorganizar em função da necessidade da equipe pra estar 

atendendo aquela necessidade, aquela angústia” (EA) 

  “Eu tinha um par” (EU) 

 

  A concepção do CONACOSAMA na perspectiva do cuidado foi o aspecto mais 

relevante relacionado às características moderadoras do sofrimento no trabalho, 

demonstrou a análise dos depoimentos, segundo critérios de freqüência e intensidade 

com que apareceram nos discursos. 

 Pode-se perceber que o cuidado perpassa por várias expressões “acolher”; 

“compartilhar”; “desabafar”; “apoio”; “transmissores”; “carência”; “estar junto”, 

“ponte”, “ajuda”; “necessidade”, sobretudo, na frase; “eu tinha um par”. 

 

O cuidado assume uma dupla função: de prevenção: de prevenção a 

danos futuros e de regeneração de danos passados. O cuidado possui 

esse condão: reforçar a vida, zelar pelas condições físico-químicas, 

ecológicas, sociais e espirituais que permitem a reprodução da vida e 

de sua ulterior evolução. (BOFF, 2003, p.48). 

 

 

 A escuta compreensiva no processo de acompanhamento foi ponto de partida 

para o diálogo problematizador e esse fato propiciou conhecer as angústias, temores, 

inquietações e tornou-se geradora de bem-estar aos trabalhadores quando passou a ter 

representatividade nas resoluções dos problemas cotidiano dos profissionais, gerando 

“insight” e ampliação da consciência através do processo comunicacional, por meio de 

uma comunicação educativa que convidou frequentemente a reflexão.  

 Nesse contexto, trabalhar sob a lógica da metodologia da problematização, 

além de proporcionar uma ampla e profunda apreensão dos problemas, através dos 

processos permanentes de aprendizagem, concebeu-se também a característica de ser 

geradora de bem estar por proporcionar maior compreensão dos fatos e o aumento da 

resolutividade dos problemas gerando estabilidade e conforto. 



151 

 

  

 A utilização de uma comunicação educativa que levou a reflexão atrelada ao 

processo de escuta compreensiva proporcionou inclusive exercitar questões subjetivas 

importantes para o desenvolvimento dos trabalhadores.   

 Saber escutar de forma compreensiva propiciou, ainda, que em muitos 

momentos os conselheiros tirassem aos poucos o peso dos acontecimentos, através dos 

desabafos tão freqüentemente referidos, o que levou as pessoas envolvidas a alcançarem 

certo alívio e bem estar no trabalho pela possibilidade que tiveram de compartilhar seus 

conhecimentos, habilidades, sentimentos, emoções, dificuldades, atitudes, resultando no 

crescimento pessoal e do coletivo. 

 A escuta compreensiva também favoreceu que os profissionais da EA 

conseguissem identificar os trabalhadores que estavam caminhando para situações- 

limites, apresentando o risco de ruptura de vínculo com o trabalho ou com a relação 

trabalhador-sujeito da atenção, mediando esse conflito antes que os trabalhadores 

atingissem um nível de desgaste emocional alto, prevenindo, assim, o extravazamento 

emocional no ambiente de trabalho, desenvolvendo suporte psicossocial e promovendo 

saúde ao trabalhador.  

 Ainda nesse contexto, quando a EA desenvolveu essa “lente”, esse “olhar” 

propiciou ao mesmo tempo a instrumentalização por parte das EUs para também 

mediarem conflitos nessa perspectiva nas suas relações com os Sujeitos da Atenção, e, 

ainda, podendo ser os mesmos catalizadores desse mesmo processo junto aos 

conselheiros gestores locais, segmentos da comunidade, para junto à população 

desenvolverem esse “olhar”, de cultivar comportamentos capazes de disseminar uma 

cultura de paz, capaz de erradicar comportamentos agressivos e fazendo com que os 

Sujeitos da atenção também consigam evitar estravazar nas UBS por meio de estratégias 

pactuadas junto aos trabalhadores para mediação das situações problemas antes que se 

tornem graves conflitos. Nesse sentido a escuta compreensiva além de gerar alívio ao 

sofrimento no trabalho, por permitir os “desabafos”, “apoio”, “ajuda”, suporte 

psicossocial, entre outros, também mostrou-se relevante para controlar comportamentos 

violentos de forma melhorar a qualidade de vida no trabalho e o fortalecimento de uma 

cultura de cuidado e auto-cuidado. 

 Assim, a escuta compreensiva contribuiu para que se atingisse nesse processo 

um nível de organização e planejamento institucional preventivo, evitando com eficácia 

a ocorrência de situações de violência no trabalho, outra questão desafiadora para o bem 

estar dos trabalhadores e Sujeitos da assistência. 
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  Nas palavras de Freire, 

 

E ao escutá-lo aprendo a falar com ele. [...] Escutar [...] significa a 

disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a 

abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto 

não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente 

escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria escuta, mas auto-

anulação. A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a 

capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me 

posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para 

melhor me colocar ou melhor me situar  do ponto de vista das idéias. 

Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem pré-conceitos, o 

bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. 

Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo 

afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária.  (FREIRE, 1996, 

p.119-120) 

 

 

(b)  A aprendizagem no trabalho: 

 

  A existência do processo eminentemente educativo, na gestão dos serviços, 

envolveu todos os conselheiros e equipes em um processo de maior complexidade, que 

exigiu maiores reflexões, pesquisas, raciocínios, aplicações à realidade e o permanente 

desafio com a transformação da cultura do trabalho. 

  Nesse sentido, pode-se dizer que esse novo cenário que tomou forma numa 

perspectiva humana adquiriu o caráter de compensar o sofrimento no trabalho porque  

tornou-se um mecanismo de enfrentamento à heteronomia, verticalidade e demais 

formas de opressão confrontando de forma estratégica comportamentos geradores de 

violência. 

  O desejo de aprender, como explicitado nesse capítulo e nos anteriores, 

relacionou-se sempre à necessidade humana de autonomia, pertencimento e à 

participação social organizada, fontes tão importantes e necessárias à promoção da 

saúde dos profissionais. 

  Portanto, ensinar também é criar oportunidades, na concepção dos conselheiros, 

oportunidades essas, que possibilitaram o aumento da suas “bagagens” de 

conhecimentos, bem como o desenvolvimento de habilidades e atitudes compatíveis aos 

problemas solucionados. Além disso, promoveu-se o crescimento pessoal, através do 

freqüente exercício de manipular e controlar as emoções e sentimentos, seus e dos 
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outros, de forma a favorecer os processos de aprendizagem, e, por conseguinte o bem-

estar individual e do coletivo. 

 

“Foi uma forma de tá compartilhando com [... ]a coordenadoria[...] 

era uma construção coletiva e eu fazia parte dele e fazendo parte dele 

eu ensino e eu aprendo. Então eu acredito nisso.[...] a gente 

conseguia trazer de uma forma natural, conseguia discutir o que era 

realmente mais importante naquele momento [...]havia uma troca de 

ensinar e aprender dos dois lados [...]um colaborador [...] pude tá 

partilhando mesmo minha experiência; buscando novas experiências; 

a troca mesmo [...] equipe que acompanha mesmo, supervisiona, 

apóia; que faz as trocas com a equipe [...]momentos que a gente 

conseguia fazer algumas reflexões e trazer mesmo experiências de 

outros locais, colocar a experiência que a gente tava vivendo”. 

(CONACO)
26

 

 

  Encontra-se explicito nos depoimentos um fazer, complexo e planejado, 

criados pelos diferentes Sujeitos envolvidos que também atendem aos critérios 

estabelecidos por Forsyth (1996) sobre a necessidade humana de unir-se em grupos.  

 O sentimento de pertencimento pode ser observado pela expressão “fazia parte 

dele”, o que supre os critérios de intimidade e estabilidade do modelo Forsyth, pois é 

concebido como sinônimo de um relacionamento solidário que proporcionou aos 

Sujeitos estabilidade, decréscimo da ansiedade, aumento da auto-estima e satisfação 

pessoal. A “forma natural”, “a troca de ensinar e aprender dos dois lados”, as 

“reflexões” referida nos depoimentos, também citada anteriormente  como “prazerosa” 

nessa dissertação satisfazem o critério de adaptabilidade por ser sinônimo do 

refinamento das idéias, estímulo ao potencial criativo e a melhoria pessoal.    

  (c) A relação social satisfatória no trabalho, refere-se a algumas características 

da forma “tranqüila” e “prazerosa” de conduzir o processo de acompanhamento. Essa 

relação foi marcada pela democratização do poder e a horizontalidade da comunicação 

entre as equipes, como discutido anteriormente, entretanto, essa relação social será 

melhor detalhada para configurar ainda mais o caráter humano dessa construção. 

 No tocante das questões humanas, as características significativamente 

apresentadas na concepção dos conselheiros foram a valorização, garantia de 

participação, vínculo, entusiasmo, confiança, afetividade, a não-opressão por parte dos 

dirigentes, relevância relacionada ao atendimento das reais necessidades. Por exemplo, 

 

                                                 
26

 As citações do CONACO referem-se às expressões trazidas pela EA e EU, ou seja refere-se a ambas as 

equipes como uma única equipe integrada.   



154 

 

  

“Eu sentia na ocasião é a questão da valorização, sabe, eu acho que as pessoas 

vinham, te acolhiam e valorizavam aquilo que você tava conseguindo” (EU) 

  “Antes todos os técnicos participavam” (EU) 

  “Os profissionais que a gente já tinha tido alguma vivência, cê percebia o 

quanto a gente conseguia vibrar mesmo com algumas conquistas, com algumas coisas 

que a gente conseguiu buscar, alcançar...” (EA) 

“A gente já tinha um vínculo pré-estabelecido [...] eu acho que isso foi um 

facilitador” (EU) 

  “Colocar a experiência que a gente tava vivendo, porque nem sempre você tem 

esse espaço, você faz, faz, faz; desenvolve algumas ações, cria estratégias e você muitas 

vezes não tem esse espaço pra você colocar, mostrar e foi um espaço importante pra 

isso”  (EU) 

“As pessoas quando a gente chegava já ficava mais a vontade” (EA) 

“Tinham que vir mais vezes” (EU) 

“Eu vi uma mudança de comportamento deles; aquele receio pra uma forma de 

dizer que bom que vocês chegaram’  (EA) 

   “Proporcionando pra que essa equipe possa trabalhar da melhor forma 

possível, trazendo dados que realmente sejam importantes pro trabalho pra que essa 

equipe consiga, ter maior facilidade pra elaboração de estratégias, que dê subsídios 

pra que essa equipe consiga caminhar sozinha, quer dizer, em acompanhamento.” (EU) 

 

  O sentimento de valorização foi abordado como produto final de um processo 

eminentemente participativo, não opressor, afetivo e educativo, que se deu através do 

vínculo pré-estabelecido e da manutenção do mesmo, além da alimentação 

permanentemente do entusiasmo inicial.  

  Trabalhar com conhecimentos relevantes ao grupo fez suprir em muitos 

momentos critérios da educação de adultos: da aprendizagem significativa crítica e das 

diretrizes básicas da Política Nacional de Humanização que supõe para sua 

operacionalização a identificação das necessidades, desejos e interesses dos diferentes 

Sujeitos, além do conhecimento prévio que eles trazem para propiciar a troca e a 

construção de saberes.  

  A organização do trabalho nesse período considerou os indivíduos numa 

perspectiva integral, que conseguiu unir desejos e necessidades, individuais e coletivas, 

aos interesses institucionais das políticas públicas de saúde. 
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  Os depoimentos, ainda, corroboraram com os princípios básicos da Política 

Nacional de Humanização, que entende por humanização, 

 

Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; fomento da 

autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de co-

responsabilidade na produção de saúde e dos sujeitos; estabelecimento 

de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de 

gestão; identificação das necessidades sociais de saúde; mudança nos 

modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho tendo como 

foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde; 

compromisso com a ambiência; melhoria das condições de trabalho e 

de atendimento. (BRASIL, 2009) 

 

 

 Esse estudo mostrou que as características humanas/subjetivas do 

CONACOSAMA, também foram consideradas como moderadoras do sofrimento no 

trabalho, responsáveis pela rede de relações harmoniosas estabelecidas e pelo 

desenvolvimento de um saudável ambiente de trabalho, tornando o trabalho estruturante 

para o trabalhador. Esses fatos refletiram diretamente no bem-estar dos conselheiros o 

que caracterizou a esse processo de co-gestão a característica de promover saúde.  

Nesse contexto, esse também pode ser um critério responsável pela redução dos 

afastamentos do ambiente de trabalho, baseados no suprimento dos princípios da 

necessidade humana de unir-se em grupos; o que justifica o intenso desejo de 

investimento permanente, por parte dos profissionais nessa forma de atuação. 

No início do ano de 2006, um grupo de profissionais da saúde uniu-se para 

compartilhar um sonho. As conquistas dessa história foram as concretizações de 

esforços conjuntos e essa dissertação não deixa de ser uma homenagem a todos aqueles 

que deram o melhor de si para a realização desta grande ação. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal contribuição desse estudo está em trazer evidências, do contexto 

prático, que caracterizaram o conselho de acompanhamento da Atenção Básica como 

um espaço de formação permanente dos profissionais e equipes envolvidas e do impacto 

que teve esse processo para a promoção da saúde dos trabalhadores, a partir da 
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possibilidade de construir-se e transformar-se permanentemente a nível individual e 

coletivo, no âmbito da gestão da saúde. 

Assim, a pesquisa empreendida revela que o espaço de trabalho muitas vezes é a 

mais rica fonte de uma forma complexa de aprender e essencial ao equilíbrio 

psicossomático e à satisfação dos diferentes atores sociais.  

Na dimensão formativa do CONACOSAMA, aprender configurou-se na 

possibilidade que teve o trabalhador de adquirir conhecimentos, ao mesmo tempo, 

desenvolver habilidades suficientes para aplicar seus conhecimentos; também, exercitar 

com freqüência o controle das emoções facilitando os processos de aprendizagem, 

gerando atitudes maduras e salutares, o que os tornou, ainda mais, resolutivos e 

satisfeitos profissionalmente.     

A Educação Permanente em Saúde como estratégia de transformação do 

processo de trabalho, sob a lógica problematizadora, permitiu a vivência da 

aprendizagem significativa, através da qual os conselheiros conceberam o contexto do 

trabalho como um contexto de aprendizagem permanente.  

A aprendizagem significativa crítica revelou-se uma eficaz estratégia de 

enfrentamento à resistência as mudanças advindas da questão cultural, ainda, efetiva 

para a transformação e unificação de conceitos e conhecimentos que levaram a 

integração das diferentes equipes que constituíram o grupo CONACOSAMA formando 

um grupo integrado capaz de atuar com base conceitual semelhante, mesmo método de 

atuação e, principalmente, com objetivo comum. Nesse sentido, fortalecendo e 

valorizando o trabalho em equipe. 

A consistência da relação ensino-aprendizagem, à luz da concepção dos 

conselheiros, fundamentou-se nos princípios básicos do Construtivismo, construindo 

significados e definindo sentidos à realidade que estavam inseridos. Assim, assumiu-se, 

como eixo principal, o estímulo do pensamento crítico-produtivo e da ação 

compartilhada ao redor dos problemas encontrados na sua realidade, em prol da 

transformação dos mesmos, numa perspectiva problematizadora e humana.  

Os “problemas” que tendem a paralisar equipes e processos de trabalho, 

tornaram-se, na experiência do CONACOSAMA, fonte permanente de qualificação 

profissional e assistencial. Um instrumento catalisador de transformação, 

aperfeiçoamento e antecipação de novos problemas o que colocava o grupo em 

consonância à sucessivos ciclos de aprendizagem. 
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Na perspectiva da Educação Permanente em Saúde que busca dar respostas aos 

problemas do cotidiano do trabalho, os conselheiros aumentaram o tempo protegido dos 

seus encontros quando necessário; determinaram os conteúdos de formação a partir dos 

problemas; selecionaram metodologias, estratégias, técnicas e recursos de acordo com 

as necessidades que favorecessem a aprendizagem de adultos. 

O desempenho dos intervisores-mediadores, no que concerne a qualificação para 

abordagem problematizadora, resultou na democratização do poder e no 

estabelecimento de relações horizontais com forte vínculo e confiança que foi capaz de 

desencadear a situação em que co-governar foi papel inerente a todos.  

Por esse motivo, caracterizou-se a gestão do CONACOSAMA, como uma 

gestão do tipo participativa que se tornou eixo estruturador da nova forma de fazer 

política de gestão em saúde, pelo seu potencial em fortalecer e valorizar as relações de 

trabalho, garantir a participação dos diferentes atores sociais envolvidos, gerar 

sentimento de pertencimento, autonomia, horizontalidade, entre outros. 

Assim, entende-se que a Educação Permanente em serviço favorece o trabalho 

em equipe multiprofissional e interdisciplinar assegurados pelos processos permanentes 

de avaliações, realimentação e pela possibilidade de qualificação das competências 

adquiridas de forma permanente. 

A concepção dos conselheiros a respeito do significado do CONACOSAMA foi 

melhor traduzida através da metáfora da ponte: “ponte que leva a vários locais: de 

aprendizagem; apoio; troca; alcance de outras instâncias; a adquirir olhar 

diferenciado; apropriação do método problematizador;” garantia de olhar para 

realidade concreta”, sobretudo, indicando soluções que partiram do que é relevante e 

significativo para eles mesmos.   

A metáfora da “ponte” abordada pelos conselheiros, também, diz respeito à 

passagem da situação em que se encontravam até o alcance dos objetivos fixados. 

Portanto, esse fato indica que o conselho atendeu ao duplo desafio que assumiu quando 

mostrou que a noção de eficiência e eficácia, no CONACOSAMA, perpassou também 

pelo fato de apontar a mudança na forma de pensar e agir dos Sujeitos, ou seja, na 

transformação da cultura do trabalho, além de atender as expectativas de produção e 

qualificação que demandava o sistema de parceria. 

Por fim, o CONACOSAMA, ainda, foi re-concebido como fonte de equilíbrio e 

satisfação, para os profissionais, moderando o sofrimento no trabalho, devido aos 

aspectos eminentemente humanos, de acolher bem e gerar alívio ao sofrimento no 
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trabalho, por meio da escuta compreensiva, aprendizagem e do estabelecimento de 

relações sociais satisfatórias. 

Baseados no suprimento da necessidade humana de unir-se em grupos ficou 

evidente que a gestão participativa do CONACOSAMA refletiu diretamente na redução 

do número de afastamentos, presenteísmos e adoecimento, justificando assim o intenso 

desejo de investimento permanente por parte dos profissionais nessa forma de atuação. 

Ficou claro que a inserção de uma estratégia eminentemente educativa nos 

espaços da gestão em saúde é capaz de mudar paradigmas gerenciais e humanizar o 

processo nas diferentes instâncias do agir em saúde, além de promover equilíbrio 

psicossomático e a satisfação dos profissionais. Daí a necessidade de continuar 

acreditando numa gestão do tipo participativa, democrática e continuar investindo na 

formação em serviço que, por conseguinte, demonstrou formar competentes docentes 

mediadores de um processo educativo e humano.  

Nesse caso, as experiências problematizadaras no ensino em saúde, nos espaços 

da gestão, embora incipientes em alguns pontos, possuem ricas evidências que 

contribuem com a qualidade dos serviços e dos processos de ensino. Os ganhos dessa 

forma de gestão foram:  

 

 Aumento do potencial de resolutividade das situações problemas das UBS, pela 

capacidade de gerar envolvimento e apropriação por parte dos Sujeitos 

envolvidos com estas situações; 

 Diminuição do absenteísmo, presenteísmo e adoecimento dos trabalhadores pela 

adoção da estratégias de gestão caracterizada a partir dos trabalhadores como 

moderadora do sofrimento no trabalho devido a criação de espaços de escuta e 

fala, da escuta do tipo compreensiva, aprendizagem e a construção de relações 

sociais satisfatórias; 

 Aumento da satisfação dos trabalhadores gerados a partir da sensação de 

pertencimento, valorização e respeito levando a uma diminuição da rotatividade 

dos profissionais na instituição.  
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7.  Método da “Ponte” (Devolutiva Institucional) 

 

 

A partir dessa pesquisa, foi possível identificar e sugerir um método para 

aplicação da Educação Permanente na Gestão da Saúde, bem como em outros espaços 

que se objetive o ensino em serviço através de metodologias ativas de ensino, a partir de 

evidências do contexto das práticas.  

O sentido especial do método é a construção de processos participativos e 

democráticos, que levam profissionais e grupos organizados a exercitarem a cadeia 

dialética de ação-reflexão-ação de forma horizontal, ou seja, a relação prática-teoria-

prática, tendo como ponto de partida e de chegada do processo de ensino-aprendizagem a 

realidade social concreta.  

O Método da Ponte mostrou ser um excelente instrumento para permitir a 

construção de relações e comunicações horizontais; redes sociais solidárias, promotoras 

de saúde, capazes de re-significar a cultura do trabalho, democratizar conhecimento; 

mobilizar recursos e aperfeiçoar competências específicas e compartilhadas de 

indivíduos e grupos, a partir do protagonismo dos Sujeitos envolvidos. 

A aplicação do Método da Ponte também não deixa de ter o objetivo de validar a 

Teoria da Problematização de Paulo Freire.  

Método da Ponte

____________________________________
Realidade

Re-implantação

Apropriação

Estabilização
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Para facilitar o processo de construção de uma gestão participativa, 

eminentemente democrática e humana, optou-se em sistematizar o processo educativo 

na gestão, em três etapas: (a) momento de reimplantação; (b) momento de apropriação 

por parte das equipes; (c) momento de estabilização.  

O momento de reimplantação refere-se ao momento anteriormente descrito de 

forma detalhada nesse estudo: de inserção e re-significação dos papéis do 

CONACOSAMA, em que se estabeleceram as novas diretrizes do processo de 

acompanhamento pactuadas com o coletivo. 

Especificamente, o processo de inserção busca conhecer às diferentes realidades 

em que se encontram os diferentes equipees ou Sujeitos que irão constituir a nova 

relação almejada, e, ainda, perceber como os mesmos estão sentindo as experiências 

passadas e presentes, inclusive o significado que tem para as mesmas, levando a 

construção de um diagnóstico situacional, a partir da necessidade das equipes, e, por 

conseguinte um plano de ação-inserção. 

O processo de re-significação tem como principal objetivo recuperar e/ou 

reforçar o principal sentido da experiência que está sendo vivenciada (no caso do 

CONACOSAMA; o sentido do trabalho) para todos os atores envolvidos, à luz dos 

princípios democráticos e humanos, através da problematização das funções, meios de 

comunicações e do tipo de relações que estão permeando a experiência.  

Para facilitar a problematização no processo de ensino-aprendizagem baseado na 

solução de problemas sugere-se a utilização do “Esquema do Arco” de Charles 

Maguerez, levando ao pensamento e a ação conjunta ao redor dos problemas e situações 

encontradas.  

Essa fase, ainda deve ser marcada pelo estímulo e empoderamento dos atores 

sociais em apliarem suas capacidades de fazer emergir reflexões e aprofundá-las, 

teorizando-as, bem como em desbloquear potencial criativo quando necessário, e, 

sobretudo pela garantia de tempo protegido para que se possa compartilhar 

conhecimentos, habilidades e atitudes; aquisição de novos significados e novos sentidos 

sobre os fatos, a partir de conhecimentos relevantes e exploração dos sentimentos 

oportunizados pela experiênica que vivem. 

O principal objetivo da fase de re-significar o processo que se deseja é o de 

construir a real concepção do grupo sobre a experiência escolhida, seguida pelo 

desdobramento em diretrizes (objetivos) que marcarão o rumo das futuras ações do 

grupo, a partir da problematização da própria concepção construída; metaforicamente 
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falando como se construíssemos uma espécie de “contrato” que favorece o 

desenvolvimento de ações traduzidas a partir das novas concepções construídas pelo 

grupo.  

Quando nessa fase o grupo alcança um objetivo comum; é capaz de atuar sobre o 

mesmo método educativo por parte dos diferentes atores do processo, além de já ter 

construído os novos conceitos principais para a consolidação da experiênica vivenciada 

e unificado esses conceitos, pode-se dizer que esse grupo já construiu sua integração e 

que essa etapa foi concluída. 

O momento de apropriação refere-se à fase de pós-integração do grupo, em que 

já dispõem de conceitos unificados capazes de dar forma ao novo modelo de atuação e 

um agir transformado no desenvolvimento das práticas do cotidiano.  

Esta etapa não é, senão a confirmação de que co-governar é papel inerente a 

todos os atores envolvidos, politicamente ativos e igualmente protagonistas no processo, 

onde já se podem, inclusive, observar evidências de que não há mais separação entre 

quem planeja e quem executa as ações que permeiam a experiência.  

No tocante dos aspectos eminentemente educativos deve-se continuar buscando 

conhecer o conhecimento prévio dos indivíduos ou grupos, de forma não determinada e 

substantiva, utilizando-se de distintas técnicas de ensino que favoreçam trocas capazes 

de retirar do ocultamento sentidos e significados e serem assimiladas levando a 

estabilidade cognitiva e afetiva, assim como ao crescimento pessoal e profissional.  

A etapa posterior, estabilização está na capacidade de garantir o bem estar dos 

Sujeitos envolvidos, pela capacidade que tem a estratégia educativa em moderador os 

sofrimentos que permeiam o ato de ensinar e aprender, tornando-se fonte promotora de 

saúde para os atores sociais envolvidos, através da escuta do tipo compreensiva, da 

criação dos espaços de escuta e fala, da garantia de aprendizagem permanente e da 

construção de relações sociais satisfatórias.  

Portanto, a fase de estabilização diz respeito à fase em que já se é capaz de 

desfrutar do estreitamento das relações de poder, quando essa relação pode ser 

caracterizada como tranquila, valorizada, significativa e até mesmo, prazerosa.   
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