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Resumo 

Este trabalho, de cunho bibliográfico, objetiva discutir questões que norteiam a formação dos 
agentes comunitários de saúde (ACS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Buscou-
se analisar se a formação, a qual os ACS foram contemplados, foi ofertada para efeito de 
cumprimento da legislação ou, se procurou responder as demandas reais dos serviços de saúde 
e as necessidades dos trabalhadores. Inicialmente, será abordada a concepção de trabalho, 
com ênfase no ACS; seguindo com uma exploração sobre a relação trabalho e educação, cujo 
destaque terá o trabalho como princípio educativo. Por fim, procurar-se-á responder questões 
relacionadas à formação dos ACS, na modalidade da Educação Profissional. Este estudo tem 
um aporte teórico baseado em Marx; Engels (1983), Nogueira (1993), Kuenzer (2002), 
Burbules; Torres (2004) e Morossini (2010) 
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 Introdução 

Os desafios são grandes, quando se fala de formação em serviço para e pelo trabalho. 

Esse tipo de demanda tem se tornado cada vez mais freqüente, especialmente na área da 

saúde. No Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é grande o número de trabalhadores sem a 

devida qualificação; muitas vezes, eles atuam nos diversos campos da saúde sem ter a 

profissão reconhecida. 

Políticas públicas educacionais vêm buscando dar suporte à elaboração de estratégias 

que assegurem impacto real na educação formal e profissional, contribuindo para o exercício 

da cidadania. Como parte dessa proposta, as três esferas de governo procuram investir no 

fortalecimento das ações dos profissionais inseridos no SUS com a oferta de cursos técnicos 

profissionalizantes, direcionados aos trabalhadores com escolaridade de nível médio, cuja 

atuação no SUS se faz em todo país. Tais estratégias convergem para a eficiência política de 

regimes democráticos, levando à construção e à expressão de personalidades autônomas, 

criativas, compreendendo e respeitando a singularidade de cada cidadão no contexto em que 

está inserido. 

Diante desse cenário, busca-se respostas para as seguintes questões: Que 

profissionais se quer formar? Os cursos ofertados para os trabalhadores dão conta de atender 

as demandas de qualificação do Sistema Único de Saúde? Essas ações contemplam as 

necessidades de formação dos próprios trabalhadores?  

Este texto propõe fazer uma discussão sobre a concepção de trabalho, especialmente, 

aquele desempenhado pelo Agente Comunitário de Saúde - ACS1, bem como, apresentar a 

                                                 
1 O ACS é o trabalhador sobre o qual recaem funções estratégicas para viabilização das metas preconizadas: ser 
a ponte entre o serviço e a comunidade, estabelecendo aproximações e desenvolvendo vínculos com a população 
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produção do agir em saúde e a sua relação com a educação. Por isso, a formação desse 

profissional é objeto de estudo, considerando as peculiaridades de sua inserção no mercado de 

trabalho e como se mantém na atualidade.  

 

 

 

 

Dos tempos fabris à contemporaneidade: o trabalho em saúde 

A concepção de trabalho vem sofrendo mudanças importantes, desde o período da 

Revolução Industrial até a contemporaneidade. O trabalho mecânico das fábricas foi 

substituído, na era pós-industrial, por um trabalho vivo cada vez mais envolvente dos 

conhecimentos e subjetividades dos trabalhadores.  

Esses trabalhadores deixaram de ser somente uma peça que não pensa e realizam a 

mesma ação, uma vez após outra. Ao invés de trabalhar cumprindo ordens, eles agora são 

requisitados a pensar, levando em conta as questões subjetivas de que o operário é um sujeito 

com dimensões individuais e coletivas, intrinsecamente singulares. Trata-se, portanto, de um 

sujeito humano, individual, e, ao mesmo tempo, coletivo, dissociando a ideia de homem 

máquina, na perspectiva de “instaurar uma sociedade fundada na autoatividade humana, no 

trabalho concreto que gera coisas socialmente úteis, no trabalho social emancipado” 

(ANTUNES, 2007, p. 189). 

Nesse cenário, o mundo do trabalho na saúde vem sofrendo as mesmas pressões que 

qualquer outro tipo de trabalho inserido no mundo globalizado. Embora o setor saúde seja um 

amplo campo de inserção profissional, ele também é palco de disputas políticas, ideológicas e 

sociais. As políticas neoliberais têm provocado a desvalorização e desqualificação de um 

trabalho vivo em saúde, tornando-o cada vez mais em um trabalho morto, mecanizado, 

robótico.  

A reestruturação econômica levou a uma crescente proletarização e 
desespecialização do emprego. Embora a alta tecnologia seja apresentada 
como solução para muitos problemas econômicos, ela não contribuiu para 
elevar o padrão de vida da maioria das pessoas. Mesmo que alguns empregos 
estejam sendo criados em indústrias de alta tecnologia, esses empregos 

                                                                                                                                                         
das comunidades atendidas (MOROSINI, 2010).  
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encontram-se principalmente em áreas burocráticas ou de montagem, que 
pagam salários abaixo da média e não exigem muitas habilidades, ou em 
empregos que envolvem serviços pessoais (BURBULES; TORRES, 2004, p. 
15). 

No campo do trabalho em saúde é cada vez maior a exigência por profissionais 

capazes de compreender e dar resolutividade as necessidades de saúde dos usuários. Não se 

trata de rotular e classificar as pessoas em grupo de riscos, como por exemplo: o diabético, o 

hipertenso, a gestante. Trabalhar com saúde é algo mais sensível, subjetivo, imbricados com 

novas formas para o ato de cuidar, que envolve esferas menos concretas da produção.  

Podemos falar de um trabalho eminentemente afetivo, por meio de uma rede de 

conversação, onde profissionais e usuários se encontram e dialogam. Um verdadeiro desafio, 

para o trabalhador da era globalizada2, pois precisa escutar, acolher e dar encaminhamentos, 

além da necessidade de manter uma certa distância das relações intersubjetivas, nas situações 

cotidianas.  

Desde a instituição da Lei Nº 8080/1990, a saúde é considerada um direito universal, 

ou seja, para todos os brasileiros. Essa conquista foi um momento ímpar na história da 

democracia de nosso país, tendo em vista a exclusividade da oferta de assistência à saúde para 

toda a população, que possuíam emprego com carteira assinada, por contribuírem com 

encargos financeiros. Os demais brasileiros eram considerados como indigentes e eram 

desprovidos de todos esses serviços. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco histórico na 

consagração dos princípios preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária. O capítulo 

dedicado à saúde na Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, retratou o 

resultado de todo o processo desenvolvido ao longo dessas duas décadas, criando o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e determinando que "a saúde é direito de todos e dever do Estado" 

(BRASIL, 1988, art. 196). 

                                                 
2 Era globalizada refere-se ao surgimento de instituições supranacionais, cujas as decisões moldam e limitam as 
opções políticas para qualquer Estado específico (...) significa o impacto avassalador dos processos econômicos 
globais, incluindo, processos de produção, consumo, comércio, fluxo de capital e interdependência monetária 
(...) significa principalmente o surgimento de novas formas culturais, de meios e tecnologias de comunicação 
globais, todos os quais moldam as relações de afiliação, identidade e interação, dentro dos cenários culturais 
locais (BURBULES; TORRES, 2004, p. 11). 
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Desde então, o SUS tem sido um vasto campo de empregabilidade do setor saúde. 

No entanto, ainda enfrenta o problema das condições e da precarização dos vínculos 

trabalhistas. 

É de conhecimento geral ser irregular o ingresso de um trabalhador no setor público 

que não seja por meio de concurso ou seleção pública. Porém, vimos no processo histórico de 

contratação de trabalhadores para o SUS que muitos profissionais possuíam contratos 

terceirizados, admitidos muitas vezes sem, ao menos, uma seleção simplificada, como por 

exemplo, as contratações dos ACS – atores principais da análise desse trabalho.  

 

O Agente Comunitário de Saúde 

O mercado de trabalho em saúde é complexo, pois envolve contratações para área 

fim e para área meio. Trabalho como serviços gerais, segurança, motorista, correspondem à 

área meio. São serviços que exigem qualificações bastante “genéricas”, sendo algumas 

habilidades perdidas, quando os trabalhadores saem das instituições onde atuavam. Muitas 

vezes, essas pessoas necessitam passar por um novo processo de adaptação, ao serem 

inseridas em um novo trabalho.  

Diferentemente das ações da área meio, são as funções exercidas nas atividades fins 

do trabalho em saúde. O desenvolvimento dessas funções exige uma qualificação reconhecida 

por órgãos públicos, devidamente atestada e comprovada por instituição de ensino 

credenciada. Assim, pode-se dizer que existe um conjunto de profissões regulamentadas no 

âmbito do trabalho em saúde, as quais independem da esfera administrativa ou da instituição 

que os trabalhadores atuam, pois estes sempre serão profissionais de saúde. 

Essa discussão trata do reconhecimento do profissional em exercício na área fim da 

saúde, podendo destacar, sobretudo, o caso do ACS. O natural é que as categorias 

profissionais sejam reconhecidas, para posteriormente adentrar no mercado de trabalho. Com 

o ACS, o processo se deu de forma invertida. Esses trabalhadores foram inseridos no mercado 

de trabalho e, mais tarde, foram reconhecidos como categoria profissional. 

Trabalhadores foram contratados para exercerem a função de ACS, nos diversos 

municípios de todo território nacional, os quais teriam a atribuição de realizar visitas 
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domiciliares, atividades de promoção à saúde, prevenção de doenças, monitoramento e 

acompanhamento de grupos de risco, e de vigilância sanitária, no programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS3, criado em 1991.  

Para serem contratados, esses trabalhadores deveriam saber ler e escrever, ter espírito 

de liderança e solidariedade, idade mínima de dezoito anos e disponibilidade de trabalho em 

tempo  integral (MOROSINI, 2010). Tais exigências denotam a ausência de preocupação com 

o nível de escolaridade e com a qualificação mínima.  

Desde a criação do PACS em 1991, até o inicio do período de formulação da 
política do ACS em 2003, passaram-se 12 anos durante os quais a formação 
desses trabalhadores esteve sob a responsabilidade exclusiva do enfermeiro-
supervisor, no caso do PACS, ou teve a participação da equipe de Saúde da 
família, no caso do PSF. Prevaleceu, assim, uma situação de capacitação em 
serviço, em condições as mais variadas, a depender da disposição, 
disponibilidade e preparação, principalmente dos enfermeiros para o ensino 
(MOROSINI, 2010, p. 40-1).  

Portanto, o quadro instalado era de trabalhadores contratados em larga escala para 

atuar como membro de uma equipe de saúde, sem uma formação básica e sistematizada, 

reféns da disponibilidade e da percepção da categoria da enfermagem, para ofertar 

qualificação no trabalho diário nas unidades básicas de saúde. 

Por muito tempo se compreendia que as atividades desenvolvidas pelos ACS não 

requeria uma formação específica e complexa. Associava-se a um trabalho importante, no 

discurso, mas não se reconhecia o devido valor no âmbito da profissionalização, e muito 

menos em nível salarial. “Quanto menor for o tempo de formação profissional exigido por um 

trabalho, menor será o custo de produção do operário e mais baixo será o preço de seu 

trabalho, de seu salário” (MARX; ENGELS, 1983, p. 79).  

Os ACS reivindicaram e lutaram, apoiando-se no Poder Legislativo, para serem 

reconhecidos como uma categoria profissional, pois se constituía enquanto membro de uma 

                                                 

3 O PACS consistia em uma estratégia de aprimoramento e consolidação do SUS, a partir da reorientação da 
assistência ambulatorial e domiciliar. A melhora dos indicadores de saúde apresentados pelos municípios que 
adotaram o PACS favoreceu a criação do Programa de Saúde da Família (PSF), em 1994. Hoje, o PSF é 
entendido como uma estratégia que altera o modelo assistencial de saúde centrado na doença, no médico e no 
hospital para responder à demanda por atenção. Juntos, PACS e PSF compõem a Estratégia de Saúde da Família 
(ESF). Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/agente comunitario.pdf acessado no dia 04 de dez. 
2010. 
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equipe de saúde, mas não era classificado como uma profissão, com a devida qualificação.  

Em 2002, foi então, criada a categoria profissional Agente Comunitário de Saúde, 

por meio da Lei Nº 10.507/2002. Em 2006, foi aprovada a lei Nº 11.350/2006, que dispõe 

sobre o aproveitamento do pessoal atuante nos municípios do território nacional, a fim de que 

os ACS - em exercício - fossem efetivados. Para isso, esses profissionais deveriam atender às 

seguintes exigências:  

1- residir na área da comunidade em que atua, desde a data da publicação do 
edital do processo seletivo público; 2-haver concluído o ensino fundamental; 
3-haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação 
inicial e continuada em Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2002). 

Considerando os requisitos descritos na legislação supracitada, foi iniciado um 

processo de efetivação desses trabalhadores nos municípios de todo o Brasil, regulamentando 

o trabalho dos ACS, enquanto profissionais que atuam exclusivamente no SUS. Como 

também, o processo de formação inicial e continuada foi disparada, no intuito de garantir, 

inclusive, a escolaridade desses profissionais. 

É preciso, portanto, compreender a percepção dos ACS sobre a formação que lhes foi 

ofertada, a fim de delinear as reais implicações desse processo no cotidiano das ações 

desenvolvidas por esses profissionais nos serviços de saúde. Trata-se de uma oferta que 

buscava concretizar o papel do estado de investimentos em políticas públicas? Ou a formação 

atendeu aos anseios de uma classe que lutou de forma organizada pelo reconhecimento 

profissional e pela necessidade de uma política de formação? 

Na tentativa de responder as questões, ora sinalizadas, o próximo tópico propõe fazer 

um estudo sobre a relação entre educação e trabalho em saúde, entendendo a categoria 

trabalho como princípio norteador para a formação dos agentes comunitários de saúde, no 

âmbito do SUS.  

O trabalho como princípio educativo  

O trabalho é uma ferramenta mediada por tecnologias, e dependendo de como estas 

são manejadas, pode-se produzir trabalhos criativos, com foco nas relações humanizadas, ou 

presos a uma lógica concreta e, às vezes, mortificada. 
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Nesse sentido, Kuenzer (2002), entende o homem como um único ser na natureza 

que pensa sobre sua ação e planeja a execução da mesma para determinados fins.  

O trabalho se constitui como momento de articulação entre subjetividade e 
objetivação, entre a consciência e o mundo da produção, concebidos não 
mais como dois pólos antagônicos, mas como os contrários da relação 
dialética que define o objeto como produto da atividade subjetiva, 
compreendida por sua vez não abstratamente, mas como atividade real, 
material (KUENZER, 2002, p. 184). 

Exatamente pelo fato de o trabalho estar tão intrinsecamente arraigado à vida 

contemporânea, é que os processos formativos precisam ser contextuais, pois lida com a 

empregabilidade das pessoas, com suas vidas e seus afetos.  

Marx e Engels (1983) defendem a necessidade de fornecer aos sujeitos elementos 

que permitissem um controle real sobre as condições efetivas do trabalho. Esse controle seria 

possível, por meio do acesso dos trabalhadores aos conhecimentos.  

Nesse ínterim, a qualificação dos profissionais do SUS se insere numa complexidade 

ainda maior, porque necessita de uma formação, não só técnica, mas também, ética e política. 

Portanto, o mundo do trabalho se apresenta como um ponto de referência 

fundamental para os processos de formação em saúde. Assim, caberá ao sujeito-trabalhador 

um novo espaço, disputado e competitivo, com novas exigências e requisitos. Isso significa 

uma nova codificação da atividade laboral, que tende a exigir um trabalhador diferenciado, 

não mais enquadrado no perfil do operário-especializado, que se limita a conhecer e repetir os 

procedimentos restritos e rotineiros de um determinado posto de trabalho, mas favorece uma 

nova configuração de um trabalhador ativo. 

Segundo Acássia Kuenzer (2002), é inadmissível que 

o operário, que nada mais é do que força de trabalho, empregue todo seu 
tempo disponível a serviço da produção ampliada do capital, não dispondo 
de qualquer tempo para educação, para o desenvolvimento intelectual, para 
preencher funções sociais, para o convívio social,  para o livre exercício das 
forças físicas e espirituais (Kuenzer, 2002, p. 47).  

A educação se constitui, então, numa verdadeira prática de si, no sentido de agregar 

um conjunto de dispositivos e estratégias capazes de incentivar os sujeitos a se mobilizarem. 

E isso nos fala da enorme potência da educação para e pelo trabalho. 
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Educação pelo trabalho, quase sempre eficiente em integrar aspectos 
teóricos e práticos, quando comparada aos cursos e programas de educação 
para o trabalho. A Educação para o trabalho, realizada nas escolas de 
educação básica, nos cursos de educação profissional de nível técnico ou 
superior, necessita quase sempre ser complementada por educação pelo 
trabalho em ambientes corporativos, seja em organizações de grande porte, 
seja até mesmo em empreendimentos individuais. Grifo nosso (MORAES, 
2010, p. 222).  

A educação profissionalizante é, portanto, uma ferramenta disparadora de formação 

de sujeitos para o trabalho. Sendo assim, concebida historicamente, como objeto de formação 

para a classe menos privilegiada. 

O ensino profissional começou a ser estruturado a partir do século XX, com a criação 

de escolas aprendizes artífices, destinadas a formar uma mão-de-obra especializada para 

atender um crescente desenvolvimento industrial em que o país se encontrava (MOREIRA, 

2010). 

Essa modalidade de ensino foi permeada por diversos ajustes no que diz respeito à 

legislação, até a instituição da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, que define a educação 

profissional como uma das modalidades de ensino (Capítulo III, art. 39, 1996). 

Atualmente, a educação profissional se constitui enquanto política, não só do 

Ministério da Educação, mas também do Ministério da Saúde. A Lei Nº. 8.080, promulgada 

em 1990, regulamenta o capítulo da saúde, previsto na Constituição Federal (1988), e firma 

como atribuição do SUS, em seus três entes federativos, "a ordenação da formação dos seus 

recursos humanos, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde" (CF, art. 

200, incisos III e IV).  

A formação técnica de nível médio para trabalhadores do SUS é financiada pelo 

Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, e 

executados pelas Escolas Técnicas do SUS – ETSUS, existentes em todo território nacional, 

com o objetivo de profissionalizar esses trabalhadores.  

A política de formação inicial, que é parte da educação técnica, formulada para os 

ACS, tem um caráter indissociável, pois aponta para elevação do nível de escolaridade desses 

profissionais e pode trazer consequências implícitas para a gestão do trabalho.  

Tomando o cenário apresentado, questiona-se: A formação desses trabalhadores 
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busca a constituição de cidadãos implicados com o seu fazer, com habilidades de questionar 

os modelos instituídos, pensar novos modelos e operacionalizá-los? Ou, a preocupação com a 

formação se restringe ao âmbito quantitativo, com a formação em larga escala exigido nas 

legislações? 

É preciso debruçar-se nos aspectos que norteiam a formação dos ACS, a fim de 

dialogar com as questões postas sobre esses profissionais que, por muito tempo foram 

marginalizados em suas condições de trabalho e desprovidos de acesso à qualificação e à 

elevação de sua escolaridade. 

 

A formação do agente comunitário de saúde  

O modelo escolar, seja na modalidade profissionalizante ou em outra modalidade, 

pode conduzir a duas vias: na primeira, a escola pode reproduzir um modelo vigente às 

necessidades de se adequar aos aspectos relacionados à globalização; na segunda, é possível a 

escola ofertar aos aprendizes elementos de inovação, revolução, emancipação (BURBULES; 

TORRES, 2004, p.12). Ou seja, “para Marx e Engels não existe educação em geral. Conforme 

o conteúdo de classe ao qual estiver exposta, ela pode ser uma educação para alienação ou 

uma educação para emancipação” (RODRIGUES, 2001, p. 49) 

Então, não se trata simplesmente de elaborar processos de educação técnica 

profissionalizante para atender, apenas, às exigências legais, mas é preciso explorar a 

linguagem, os significados, por meio das relações entre os diferentes sujeitos. 

O desenvolvimento de ações abrangentes e inovadoras, no âmbito da Educação 

Profissional, pode contribuir para a formação de sujeitos autônomos, críticos, protagonistas, 

pró-ativos e fomentadores da cidadania e da participação popular. Então, podemos falar, não 

somente numa formação técnica, mas politécnica. A formação politécnica não deve ser 

entendida aqui a luz do pensamento burguês como 

um mero treinamento cujo real sentido não é outro senão o de tornar o 
operário capaz de se adaptar às injunções da evolução tecnológica.... Para 
Marx a formação politécnica é, ao contrário, favorecida pela evolução 
tecnológica e que ela deveria ser considerada como um dos fatores em jogo 
na luta política dos trabalhadores pelo acesso ao saber (NOGUEIRA, 1993, 
p. 118-9). 
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É possível imaginar que a Educação Profissional se volte para a cidadania do 

trabalhador, desde que não seja restrita a uma ação instrumentalizadora, mas considerada 

como componente básico da política social do conhecimento. Desse modo, “faz-se necessário 

que o trabalhador consiga não somente ter acesso ao saber, mas que possa ainda chegar a 

controlar o processo de produção/ reprodução (as condições de transmissão) dos 

conhecimentos científicos e técnicos.” (NOGUEIRA, 1993, p. 91). 

Considerações Finais 

Procurou-se discutir ao longo desse texto a concepção de trabalho, especialmente no 

que se refere ao cotidiano dos agentes comunitários de saúde, e o seu processo formativo, o 

qual elege a categoria trabalho como elemento fundante da qualificação.  

Por todas as fases em que o trabalho passou, desde a Revolução Industrial até a 

contemporaneidade, é possível compreender que esse elemento continua sendo um fardo, pois 

os indivíduos produzem em troca do salário; além de, na maioria das vezes, não terem acesso 

aos bens produzidos. 

Indubitavelmente, tem razão quando diz que em suas formas históricas – 
escravidão, servidão e assalariado – o trabalho não deixa de ser repugnante, 
porque é trabalho forçado, imposto a partir do exterior e frente ao qual o não 
trabalho é liberdade e felicidade (MARX; ENGELS, 1983, p. 41) 

O trabalho foi se tornando cada vez mais especializado. O mercado de trabalho 

passou a ter uma exigência maior com a necessidade de trabalhadores qualificados. Mesmo 

atuando nas comunidades, em seu território de ação, os ACS também foram designados a 

passar por um processo formativo, para que continuassem exercendo o seu trabalho. 

É possível que os ACS tenham adquiridos novos conceitos, técnicas, que ações 

tenham sido refeitas e revisadas no cotidiano do trabalho; porém, o questionamento de 

modelos instituídos e a resignificação de uma proposta vigente, requer muito mais que 

acúmulo de conhecimento. 

É necessária a construção e reconstrução de um sujeito com uma visão ampliada, que 

possa agir como produtor de sentidos, de usos e de apropriações, considerando que o trabalho 

não seja só uma tarefa executada para prover o sustento material. É uma ferramenta de 

produção de subjetividades, no sentido de transformar vidas e criar novos mundos. 
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Portanto, não se trata de atividades mecânicas e segmentadas. É mister desenvolver 

ações abrangentes e inovadoras no âmbito da Educação Profissional para os ACS, a fim de 

que a formação contribua para o desenvolvimento de sujeitos autônomos, críticos e 

protagonistas, na perspectiva de realizarem intervenções no processo de trabalho. 
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