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BORGES, J. Lusitânia de J. A reestruturação organizacional do modelo de saúde e o 
processo de educação permanente no SUS. São Cristovão, 2009. Dissertação (Mestrado) -
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RESUMO 

 

A reestruturação organizacional, administrativa e racionalizadora, sofrida no âmbito dos 
serviços de saúde pública comportou dimensões políticas e foi protagonizada pelo Movimento 
Sanitário. Adotando uma perspectiva histórica e visão de totalidade na abordagem da relação 
entre Educação, Trabalho e Saúde, este estudo objetiva analisar o processo de formação 
desenvolvido no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) em Aracaju/SE conforme 
princípios orientadores da Política de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da 
Saúde. O objeto de estudo integra as experiências dos enfermeiros participantes desse 
processo de formação, desenvolvido com base na reestruturação organizacional do modelo de 
saúde e da política de qualificação empreendida no período de 2002 a 2006.  A abordagem 
qualitativa por meio estudo de caso possibilitou a consulta de diferentes fontes como 
bibliografia, documentos: relatório de gestão, projeto político pedagógico da Especialização 
Integrada em Saúde Coletiva (EISC), e a realização de dezessete entrevistas semi-estruturadas 
com os enfermeiros que participaram da EISC.  Especial destaque foi atribuído à pedagogia 
do fator de exposição, utilizada no CEPS, significando um modo de ver e intervir, uma 
possibilidade pedagógica real e coerente de se exercer uma ação educacional política 
problematizadora da realidade, visando à transformação das práticas com base nos conteúdos 
trabalhados. Os dados descobrem as dificuldades dos trabalhadores/educandos/enfermeiros 
assumirem com autonomia a condução do seu processo de aprendizagem. Para o trabalho em 
saúde, eles valorizam as competências relacionais, comportamentais ligadas à 
responsabilização e as competências técnico-instrumentais, relacionadas aos conhecimentos 
científicos. Observam-se impactos no processo de trabalho dos enfermeiros com a introdução 
de tecnologias leves, por meio do acolhimento, dinâmica utilizada no sistema de saúde local 
de Aracaju. São recomendadas a utilização de metodologias de ensino-aprendizagem 
favoráveis à formação de sujeitos questionadores, capazes de resolver problemas, posicionar-
se e responsabilizar-se, interagir e dialogar com o outro. 
 

 

 

 

Palavras-Chave: Trabalho; Saúde; Educação Permanente. 
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SUMMARY 
 
 

Headed by the Sanitary Movement, Brazilian Public Health Services undergone a 
comprehensive organizational, managerial and streamlined  restructuring with political 
dimensions. This study aims at examining the training process developed at CEPS – Center of 
Continuing Education in Health in Aracuju, State of Sergipe addressing the relation among 
Education, Work and Health under a historical perspective and global overview in compliance 
with the guiding principles of the Ministry of Health Management Policy of Work and 
Education. The object hereof includes the experiences of nurses participating in this training 
process, which was developed from 2002 to 2006 grounded on the restructuring of the 
organizational model of health and qualification policy.  The qualitative approach using case 
study allowed the consulting of various sources such as: literature, documents, management 
reports, political and pedagogical project of Expertise Integrated in Public Health – “EISC”, 
and the implementation of seventeen semi-structured interviews with the nurses who 
participated in the EISC. Special attention was given to the teaching of the exposure factor, 
used in the CEPS, meaning a way of seeing and intervening a real and coherent pedagogical 
possibility for the exercise of a critical  educational reality-related policy envisaging the 
transformation of the actual practices based on the contents worked upon. The data reveal the 
challenges faced by the  workers, students and nurses in assuming with independence the 
conduction of the learning process.  To the work in health, they value the relational skills, 
behavioral and accountability related to the technical-instrumental skills, related to scientific 
knowledge.  By means of reception, dynamic health system employed in the local health 
system of Aracaju, the introduction of soft technologies brought about impacts in the nurses´ 
working process.The use of teaching/learning methodologies is hereby recommended in order 
to form questioning individuals, able to solve problems, and as well as to take stand and be 
responsible, interacting and dialoguing with each other.  
 

 
Key Words: Labor, Health, Education, Continuing Education



 
 

     _______  ___         INTRODUÇÃO 

 

Contextualização e Problematização do Objeto 

 

TTTTo fim do século XX o contexto mundial passou por intensas transformações 

ocasionando um grande debate em torno das modificações ocorridas no âmbito do trabalho, 

sobretudo após a crise do modelo fordista de produção, que repercutiu sobremaneira na 

estrutura produtiva, social, política e econômica. Ou seja,  essa crise se fez sentir tanto no que 

diz respeito a materialidade como também na subjetividade do trabalhador. Uma vez que, o 

então modelo era resultante de uma combinação de produção em massa, trabalhadores 

assalariados, consumo e, políticas públicas de garantia de emprego nos países capitalistas 

desenvolvidos. Diante dos limites desse padrão de acumulação, as novas tecnologias são 

postas como alternativa para superação desse período difícil, intensifica-se  a aplicação de 

tecnologias com base microeletrônica modificando os processos de trabalho e produção, ao 

tempo em que, imprimem um novo paradigma técnico-econômico que tem como 

características, entre outras, a flexibilidade na produção, a especialização flexível, a 

precarização das relações de trabalho, terceirizações e o trabalho em tempo parcial.                                                                                        

Com a crise do capitalismo pode-se afirmar que essas mudanças, transformações 

ocorridas, ocasionaram consequências no mundo do trabalho na contemporaneidade, tanto no 

que diz respeito ao processo organizacional das forças produtivas, como nas relações sociais, 

nas qualificações profissionais, na racionalização dos processos produtivos e nas  formas de 

inserção do trabalhador. Essa reestruturação em curso afeta tanto os países desenvolvidos 

quanto os em desenvolvimento, ocasionando o desemprego, a retração na área industrial e, 

uma crescente expansão do setor de serviços, notadamente heterogêneo e que começa, em 

decorrência dessa sua expansão a passar por um intenso processo de assalariamento que 

afetou o potencial social e político da força de trabalho. 

O aumento do setor de serviços tem levado autores como Gorz e Clauss Offe a 

defender o fim da centralidade do trabalho. Segundo Clauss Offe (1999a) o setor de serviços é 

constituído por uma racionalidade específica que se distingue do setor industrial implicando 

uma maior diferenciação interna e contínua da coletividade dos trabalhadores assalariados.  
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Quanto às implicações, consequências no interior da classe trabalhadora, ocorrem 

novas demandas no perfil de trabalhador que se transforma em direção a um novo tipo de 

trabalho, a exemplo do trabalho por conta própria, o empreendedorismo, a terceirização e os 

novos métodos de organização e formação profissional que em se tratando do setor da saúde 

pública traz especificidades de uma prática social, de um trabalho vivo e em ato, de grande 

valor de uso. Podendo, portanto,  traduzir-se em um espaço de luta por uma formação geral, 

ampla e abrangente em que o aproveitamento social da ciência, das tecnologias para produção 

de bens e serviços possibilite a autonomia dos sujeitos, superando o trabalho alienado, 

compreendendo seu papel na sociedade e as implicações políticas, econômicas e socias das 

suas escolhas. 

 Em se tratando do contexto brasileiro chama atenção a reestruturação 

organizacional, administrativa e racionalizadora sofrida no âmbito dos serviços de saúde 

pública  que comportou dimensões políticas. Essa reestruturação, teve como local privilegiado 

a reforma democrática consubstanciada na Constituição Federal de 1988,  na qual o 

movimento sanitário foi protagonista e exerceu uma contra-hegemonia política e cultural a 

partir da implantação de um modelo de saúde baseado no ideais da Reforma Sanitária que 

conseguiu incorporar legalmente parte de sua proposta na legislação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Assim, pode-se afirmar, que os anos noventa do século XX configuram-se como 

espaço de ruptura do modelo de organização do sistema de saúde brasileiro a partir da 

institucionalização da saúde enquanto direito, baseado nos princípios da integralidade, 

universalidade e equidade,  em tempos de ajustes macro-econômicos e reformas neoliberais. 

Neste cenário de modificações, reorganização, reestruturação do trabalho em saúde e 

redefinição do seu objeto, novas exigências são postas para os trabalhadores em saúde, e 

amplia-se o debate em relação a uma formação voltada para a construção de novas 

competências que não se restrinja ao aspecto técnico-instrumental, mas que possibilite uma 

ampliação e construção de competências organizacionais, comunicativas, comportamentais 

sociais, intelectuais e técnicas, pois, observa-se no cotidiano do trabalho em saúde o 

distanciamento entre serviço-ensino e comunidade, fato que interfere diretamente na 

capacidade de resolutividade nas ações de serviço de saúde. Esse distanciamento parece ser 

um aspecto importante quando se considera a política de saúde do município de Aracaju, isso 

porque, o modelo tecnoassistencial de saúde desenvolvido no âmbito municipal tem como 

objeto à necessidade de saúde dos indivíduos e dos coletivos reconhecendo-se a importância 
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de acolher e significar no sentido de produzir vínculos e co-responsabilização e propõe uma 

intervenção que tem como eixo a integralidade do cuidado e a equidade. 

Ceccim & Feurwerker (2004a) discutindo a temática da integralidade deixam claro 

que para dar conta desse eixo é necessário que haja mudança na formação profissional. Tais 

mudanças devem considerar a efetiva participação popular seja porque o objeto da saúde deve 

ser assegurar a plena atenção às necessidades das pessoas, seja porque na condição de pessoas 

há o pleno direito de sermos atendidos conforme nossas necessidades. Mediante essa 

propositura, compreende-se que a educação assume um papel estratégico possibilitando 

operar transformações, com o propósito de articular os gestores, a comunidade e trabalhadores 

para uma nova prática em saúde. 

Nesse sentido, de acordo com Carvalho Santos  

[...] há uma necessidade de que ao mesmo tempo em que se tenta produzir 
saberes com pretensão universal, deve-se também trabalhar com a 
singularidade de cada realidade, com a ação e luta cotidiana de cada 
educando caracterizando claramente uma educação para a transformação 
(CARVALHO SANTOS, 2006, p.46). 

 

O interesse pelo estudo cresceu e se consolidou no interior das minhas inquietações 

sentidas e significadas enquanto integrante da gestão da Secretaria Municipal de Saúde de 

Aracaju, na qual tive a oportunidade de observar e vivenciar em diferentes momentos 

processos de educação permanente em saúde junto aos trabalhadores e gestores. As reflexões 

produzidas no interior desses encontros serviram de base e me instigaram a pesquisar a 

problemática da educação para o trabalho através da especialização em Ativadores de 

Processo de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde. Percebi em mim um 

desejo, uma inquietação de continuar pesquisando e assim, me propus ao desafio de investigar 

na singularidade local esse mundo que envolve o trabalho, educação a saúde durante o 

Mestrado em Educação. 

Desta forma as questões que se colocam são: (1) Como os enfermeiros vivenciam a 

formação/qualificação, as demandas por novas competências para o trabalho em saúde? (2) 

Como os enfermeiros vivenciam as mudanças organizacionais e políticas postas pelas 

inovações advindas do novo modelo de saúde? (3) Quais os meios, ferramentas desenvolvidos 

pelo Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS) na formação dos trabalhadores? (4) 

Como os trabalhadores incorporam na prática profissional os princípios e conteúdos 

desenvolvidos na pedagogia do CEPS baseados no modelo tecnoassitencial de saúde? (5) 
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Qual a percepção dos trabalhadores/discentes sobre os princípios do Sistema Único de Saúde? 

(7) Os conteúdos desenvolvidos na especialização em Saúde Coletiva facilitaram a 

restruturação das práticas, a reorganização do processo de trabalho? 

Nessa linha de reflexão a pesquisa orienta-se por alguns objetivos.  

 

Objetivo geral 

 

Conhecer e analisar o processo de formação desenvolvido no Centro de Educação 

Permanente em Saúde (CEPS) conforme princípios orientadores da Política de Gestão do 

Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, destacando as experiências dos 

educandos/enfermeiros integrantes desse processo.  

Assim, este estudo busca desvelar a concepção dos trabalhadores entrevistados, 

articular as experiências de formação e as questões ligadas às formas como enfrentam e 

concebem os processos organizativos e de conhecimentos oriundos do mundo do trabalho, da 

reestruturação organizacional do modelo de saúde, do seu próprio processo de trabalho uma 

vez que “os novos procedimentos organizacionais repercutem respectivamente do mundo 

objetivo dos fatos, do mundo social da normas e no mundo da experiências 

subjetivas”(CRUZ, 2005, p.194).  

Tem como Objetivos específicos: 

• Analisar a dinâmica do modelo Tecnoassistencial de Saúde que orienta as 

práticas educativas, do trabalho e da gestão dos serviços do SUS em Aracaju; 

• Mapear as diretrizes do Centro do CEPS, o Projeto Pedagógico da 

Especialização em Saúde Coletiva e sua operacionalização, destacando os conteúdos, 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados no processo de ensino e aprendizagem; 

• Caracterizar o perfil dos integrantes dos grupos educativos compostos por 

educadores e alunos/enfermeiros egressos da Especialização em Saúde Coletiva do Centro de 

Educação Permanente em Saúde (CEPS) de Aracaju; 

• Identificar entre os grupos educativos a valorização de novas competências 

para o trabalho em Saúde Pública e os fatores que interferem positivamente ou negativamente 

na dinâmica desse processo. 
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Na conjuntura atual do contexto da Saúde, a Educação Permanente constitui uma 

possibilidade desafiadora tanto para os serviços de saúde quanto para as instituições 

educacionais. A Educação Permanente em Saúde constitui uma necessidade legalmente 

reconhecida haja vista que a Legislação quando versa sobre a formação de pessoal na área 

Saúde prevê na Constituição Federal de 1988,  

 

Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
III - Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico;  

 

De acordo com Ceccim, Armani & Rocha (2002) trata-se tanto da ordenação da 

formação de recursos humanos, quanto do desenvolvimento científico e tecnológico e, por 

conseguinte, de uma responsabilidade para com a formação de pessoal de modo geral e  para 

com a produção específica de conhecimento e tecnologia no âmbito do próprio sistema, a 

partir da criação de condições para o desenvolvimento dessa política. Isso significa dizer que 

ao conceber a área de formação como uma ação educativa de qualificação de pessoal, de ação 

investigativa da pesquisa e inovação, a lei prevê que os órgãos gestores do Sistema Único de 

Saúde estruturem mecanismos educacionais que dêem conta de ambas as funções. 

Portanto, há que se ressaltar que, dentro desse cenário, a questão pedagógica, ou seja, 

os processos de ensino e de aprendizagem configuram-se como questão central haja vista a 

importância de pessoal altamente qualificado para operar as mudanças  necessárias no setor 

saúde e, contraditoriamente, a negligência dessa valorização observada no cotidiano do 

contexto da Saúde Pública. Reforçando essa idéia Santana & Chistoforo (2001), expressam 

que além dos aspectos políticos e institucionais referidos, é necessário, de fato, considerar as 

concepções pedagógicas que permeiam as práticas de ensino nos serviços de saúde e os 

pressupostos e os métodos do processo educativo, rompendo com essa negligência sobre esse 

aspecto no contexto do ensino em saúde. 

Nessa direção as condições objetivas e, sobretudo, a predisposição ao compromisso 

ético e político para o cumprimento das determinações legais por parte dos gestores, são 

fundamentais, pois, em qualquer circunstância, conforme Severino “quando se trata de 

educação deve-se considerar a relevância social do seu investimento bem como significa 
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referir-se ao conhecimento, já que este é um instrumento fundamental da prática educacional” 

(SEVERINO & IVANI, 2001, p.51). 

Assim, segundo Rosa “nenhuma transformação substantiva em educação prescinde 

do envolvimento pessoal dos educadores” e educandos (grifo meu). Partindo do entendimento 

desse fenômeno como parte de uma totalidade e do capitalismo como formação histórica, 

salienta-se que é necessário buscar estratégias contra-hegemônicas a fim de poder de fato 

vislumbrar uma transformação do modelo educacional atual. Para tanto, faz-se necessário 

envolvimento e comprometimento desses dois protagonistas no sentido de ter clareza dos seus 

papéis e da força mobilizadora que podem empreender na luta por mudanças no processo de 

formação profissional junto aos órgãos governamentais, instituições formadoras, no cotidiano 

das suas práticas e processos de aprendizagens. Dessa forma, “como os instrumentos 

fundamentais de que dispõem para educar são si próprios, toda mudança, nesse sentido, 

significa a princípio, mudança de atitude” (Cf. ROSA, 2002, p. 27) 

Assim, considera-se a necessidade de produzir um conhecimento que supere a idéia 

de simples correspondência da realidade e, possa apreender as diversas e contraditórias 

possibilidades de transformação dessa mesma realidade. É necessário sair de uma postura 

passiva e lutar por um conhecimento empenhado com a perspectiva da transformação, que 

possibilite sermos propositivos, questionar o estabelecido e construir uma nova sociabilidade. 

Pôs-se como relevante pensar a articulação entre as categorias saúde, trabalho e 

educação produzidas e construídas nos encontros e desencontros entre os sujeitos, entre estes 

e suas práticas de trabalho, destacando como a educação se expressa, e vem se desenvolvendo 

na subjetividade, na realidade, no mundo vivido. Com esse recorte considerou-se possível 

compreender os processos que estruturam as representações e identidades vinculadas à 

ideologia dominante e à cultura, presentes na construção do conhecimento.  

 

Justificativa da pesquisa   

 

Este estudo visa aprofundar estudos na linha de pesquisa Novas Tecnologias, 

Educação e Trabalho do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

haja vista que os estudos que relacionam o tema Trabalho, Educação e Saúde são muito 

incipientes. A formação, a qualificação profissional e o trabalho na Saúde constituem 

temáticas centrais no campo da educação. Dessa forma, esta abordagem busca atuar na 
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consolidação da Educação como área de conhecimento no campo da saúde, além de contribuir 

com novos conheciemntos para qualificar as práticas educativas específicas e as concepções 

pedagógicas.  

Para tanto há que se fomentar conhecimento sobre o processo de formação, 

desenvolvido no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS), para atender as 

demandas colocadas aos profissionais pelos usuários dos serviços. Ademais há que se 

observar se o processo de formação presente neste espaço apresenta-se como relevante para as 

mudanças das práticas, considerando de que forma vem sendo potencializado pelo Centro de 

Educação Permanente em Saúde de Aracaju, uma vez que este é parte integrante do sistema 

de saúde. Assim, procura-se desenvolver uma abordagem dos aspectos teóricos e práticos do 

trabalho e da formação de categorias profissionais especificas. 

É importante destacar a escassez de estudos sobre as questões relativas a relação 

entre saúde e a educação, e os impactos que as inovações técnológicas ocasionam no processo 

do trabalho em saúde na particularidade do contexto local. Nesse sentido, os resultados 

obtidos poderão contribuir com sugestões e proposições para o aperfeiçoamento de estratégias 

metodológicas de Educação Permanente em Saúde, utilizadas nos centros de Educação do 

Sistema Único de Saúde, denominadas “princípio orientador”, das práticas efetivamente 

implementadas juntos aos profissionais que conformam o sistema de Saúde Municipal de 

Aracaju. A pretensão é contribuir para superar lacunas no processo de formação de 

trabalhadores inseridos na política de saúde em Sergipe, tendo em vista a qualificação dos 

agentes envolvidos e a prestação de serviços de qualidade à população.  

Nos lugares de promoção de educação permanente emergem de forma concreta as 

representações de diferentes interesses dos envolvidos, na construção, fomentação e no 

desenvolvimento das experiências do trabalho em Saúde, potencializando conhecimentos 

significativos para os sujeitos envolvidos, com ponderações sobre os riscos e benefícios tanto 

individuais quanto coletivos, pela disseminação do conhecimento (resultados) tanto para 

àqueles que estão envolvidos diretamente (técnicos e gestores) como indiretamente 

(comunidade).  

Neste momento de transição paradigmática, diante do caráter multidisciplinar dos 

fenômenos educacionais, entendeu-se como fundamental e relevante a reflexão e o debate 

acerca dos condicionantes sócio-históricos, associados às mudanças de modelo no trabalho e 

na formação na campo da Saúde. O trabalho e a educação em saúde historicamente 

fundamentam-se no paradigma newtoniano/cartesiano, ou no modelo biomédico. Segundo 
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Capra reportando-se a George Engel, a medicina ainda se baseia “nas noções de corpo como 

uma máquina, da doença como consequência de uma avaria na máquina, e da tarefa do 

médico como conserto dessa máquina”. (Cf. CAPRA, 2006, p. 116). Este modelo é o 

fundamento epistemológico da saúde e do modelo educacional em todas as outras profissões 

de saúde tais como enfermagem, odontologia, biomedicina, entre tantas outras. 

Portanto, a relevância da discussão sobre a qualificação de pessoal, do mundo do 

trabalho em saúde e da educação é vista como propulsora para operacionalizar as 

transformações em curso no sentido de construir de fato um novo modelo capaz de tratar a 

Saúde numa visão de totalidade, inclusive como qualidade de vida.  

A concepção de educação em saúde nesta pesquisa está articulada dialeticamente 

com as teorias e as práticas que alcançam suas dimensões técnica, política e ética através da 

interação entre sujeito e sujeito e destes com a totalidade da vida, ou seja, adotando-se uma 

visão geral e ampla, de formação de sujeitos políticos no processo de reconstrução e 

construção do conhecimento. Compreende-se que o objeto do conhecimento é histórico, ou, 

melhor dizendo, o material a partir do qual o conhecimento histórico é construído, tem por 

base a atitude metodológica anteriormente mencionada, e, portanto, formado de  

[...] fatos “evidências”, que certamente são dotados de existência real, mas 
que só se tornam cognoscíveis segundo maneiras que são, e devem ser a 
preocupação dos vigilantes métodos históricos [...] O historiador terá que 
trabalhar arduamente para permitir que os fatos encontrem suas “próprias 
vozes”, [...] Os fatos não podem “falar” enquanto não tiverem sido 
interrogados. (THOMPSON, 1981, p.40-49). 

 

A riqueza de pesquisas que se preocupam com a experiência dos sujeitos possibilita 

revelar uma história que é construída pelos próprios homens concretos. Portanto, nesta 

perspectiva, não são pensados “como uma abstração, ou como um conceito, mas como 

pessoas vivas, que se fazem histórica e culturalmente, num processo em que as dimensões 

individual e social, são e estão intrinsecamente imbricadas”. (KHOURY, 2001, p. 80) 

Compreender o sujeito supõe situá-lo em um contexto sócio-histórico, cuja materialidade está 

na própria realidade em que se insere: 

Esses sujeitos podem ser moradores da cidade, pequenos agricultores do campo, 

artesãos, pescadores, trabalhadores assalariados, grupos de imigrantes, de mulheres, de 

jovens, trabalhadores de saúde, velhos ou crianças, membros de movimentos específicos, 

vivendo experiências de trabalho, construindo modos de viver de se organizar, ou 
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sobrevivendo em becos e ruas, com bagagens culturais diferentes, com perspectivas futuras 

diversificadas, enfrentando, ou não, processos de exclusão, marginalização e segregação 

social (Cf. KHOURY, 2001, p. 80). 

Nesta linha de reflexão, antecipou-se como hipótese orientadora desta pesquisa:  

� As modificações do modelo assistencial, da política educacional e do trabalho, 

dos currículos, do modelo de aprendizagem, em curso pela política de Educação Permanente 

em Saúde na singularidade da realidade local poderão efetivamente contribuir para mudança 

na prática fragmentada instalada já que o homem é um ser bio-psicossocial o que requer uma 

intervenção capaz de reconhecer os determinantes sociais do processo saúde-doença.  

� A interação professor-aluno e o método advindo da proposta pedagógica no 

ensino em saúde, no âmbito da política de educação permanente em Aracaju, ocorreram de 

forma lenta, gerando dificuldades, em parte associadas à falta de adesão dos 

educandos/enfermeiros ao processo de ensino-aprendizagem que envolve a articulação entre 

estratégia didática, conteúdo e o modelo tecnoassistencial, ou seja, ao referencial pedagógico 

utilizado na produção da autonomia considerada fundamental para o desenvolvimento de 

competências do corpo discente. 

�  Existe dificuldade de adesão do conjunto de trabalhadores da saúde ao modelo 

tecnoassistencial desenvolvido e divulgado estrategicamente nos espaços de educação 

permanente em saúde. Tal modelo é centrado na necessidade de saúde do usuário, sendo esta 

constituída histórica e socialmente; o modelo médico-hegemônico centrado na doença 

fundamenta-se na concepção biologista de saúde/doença, fragmentada, especialista, 

hospitalocêntrica, tecnologicista e, predomina no ensino e na prática dos profissionais de 

saúde dificultando assim, a incorporação de novos elementos às práticas de atenção à saúde. 

 

Método da pesquisa  

 

Compreende-se que a dicotomia quantitativo/qualitativo – em uma perspectiva 

dialética – é falsa, sendo que a dinâmica das relações sociais pode ser captada em suas 

dimensões quantificáveis e qualificáveis. Esta articulação é necessária a uma pesquisa 

comprometida ética e politicamente com as demandas sociais. Compreende-se que “os 

métodos quantitativos e qualitativos não são incompatíveis; pelo contrário, estão intimamente 
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imbricados e, portanto, podem ser usados pelos pesquisadores sem caírem em contradição 

epistemológica [...]”. (CERDA GUTIÉRREZ apud SANTOS FILHO, 2002, p. 51-52). 

Adotou-se uma abordagem qualitativa sem desconsiderar as dimensões quantitativas 

dada a natureza do objeto. Utiliza-se como opção metodológica o estudo de caso, por 

possibilitar compreender a especificidade da Educação Permanente em nível macro e micro 

integrado ao sistema de saúde. Compreende-se que “o particular não existe senão quando se 

vincula ao geral e o geral só existe no particular e por meio dele [...].” (JOJA apud MINAYO, 

2006, p.114).   

O campo empírico da pesquisa constitui-se do Centro de Educação Permanente em 

Saúde (CEPS). A população geral da pesquisa integra trabalhadores de diferentes categorias 

profissionais que vivenciaram o processo de educação permanente proposto pela Secretaria 

Municipal de Saúde, incluindo os trabalhadores do  nível superior ao nível técnico e médio. 

Os trabalhadores de nível superior integrantes são: médico, enfermeiro, assistente social, 

odontólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, terapeuta 

ocupacional, contador, administrador, economista, engenheiro químico, químico industrial, 

engenheiro civil, sanitarista. Os trabalhadores de nível técnico e médio são: agente 

comunitário de saúde, agente de vigilância, agente operacional, agente de portaria, agente de 

saúde pública, ajudante laboratorial, atendente de consultório dentário, auxiliar de 

enfermagem, técnico de enfermagem, técnico de higiene dental, agente de endemias, fiscal de 

saneamento, pessoal administrativo, entre outros.  

Desse universo foi priorizada a subcategoria de trabalhadores enfermeiros educandos 

da Especialização Integrada em Saúde Coletiva. Encontrou-se de um total de 78 (setenta e 

oito) discentes provinientes dos cursos de: Medicina, Serviço Social, Educação Física, 

Pedagogia, Arte e Educação e Odontologia 28 (vinte e oito) com formação em enfermagem,  e 

desses 4 (quatro) faziam parte da gestão e 24 (vinte e quatro) exerciam suas funções na 

Estratatégia de Saúde da Família (ESF) constituindo-se portanto a subpopulação da pesquisa.  

Acrescenta-se ainda que do total dos enfermeiros, 22 (vinte e dois) são mulheres e 6 

(seis) são homens. Entre eles, 17 educandos/enfermeiros (aproximadamente 61% (sessenta e 

um porcento) do universo) integram a amostra não-probabilística intencional, definida a partir 

de critérios como: integrar o grupo de egressos enfermeiros que apresentaram maior 
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frequência,  conclusão/participação no Curso de Especialização em Saúde Coletiva que tinha 

como diretriz curricular uma formação voltada para as atividades de cuidados e de gestão1.  

O campo da enfermagem é historicamente feminizado, constituíndo uma área de 

serviços, no âmbito do cuidado direto a partir do horizonte clínico, da atenção à saúde. É 

importante destacar que no campo da saúde as mulheres são condicionadas a desenvolver 

habilidades consideradas femininas, inclusive, na área de medicina; essa tendência é 

fortemente marcada pelo saber técnico-científico com a crescente participação de mulheres.  

Para a coleta de dados foram utilizadas diferentes fontes: consulta a literatura 

pertinente visando captar a contribuição teórica de vários autores sobre os 

conceitos/categorias principais da pesquisa; consulta a documentos como: Relatório Anual de 

Gestão, Memorial do  Projeto Saúde Todo Dia, Portarias Ministeriais, Decretos, Projeto 

Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva e suas diretrizes curriculares, 

Relatório Final do Curso de Especialização em Saúde Coletiva, Plano de Educação 

Permanente em Saúde do CEPS. Para análise documental estabeleceu-se o recorte de tempo 

entre 2002 e 2006 considerando o período do ínicio da implantação da política de Educação 

Permanente em Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju até o final da gestão do 

Projeto Saúde Todo Dia; a realizaçao de entrevistas do tipo semi-estruturada, por permitir 

maior liberdade de resposta e o tratamento das questões sob o olhar das relações implícitas ou 

explícitas que estabelecem entre as categorias Trabalho, Educação e Saúde  na perspectiva 

dos educandos/enfermeiros entrevistados. 

De acordo com Minayo “a entrevista semi-estruturada combina perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem 

se prender à indagação formulada”. Para a autora, “a entrevista tomada no sentido amplo de 

comunicação verbal, e no sentido restrito de coleta de informações sobre determinado tema 

científico, é a estratégia mais usada no processo de trabalho em campo” (Cf. MINAYO, 2006, 

p. 261-262).  

As entrevistas, após contato prévio por telefone, com os educandos/enfermeiros  

foram realizadas no ambiente de trabalho. Na sua maioria nas unidades básicas de saúde 

(UBS). O tempo de cada entrevista  foi em torno de uma hora e meia.  

                                                 
1 A aplicação das entrevistas não foi possível em sua totalidade em virtude de alguns educandos/enfermeiros não 
residerem mais em Aracaju, bem como em decorrência da recusa, indisponibilidade e desencontros em relação a 
outros. 
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Para obter maior precisão na captação dos depoimentos dos respondentes, utilizou-se 

o gravador, por favorecer o processo de análise e transcrição. O conteúdo das respostas foi 

organizado mediante o agrupamento de categorias estabelecidas, tanto na fase exploratória, no 

que diz respeito aos conceitos mais abstratos, como também durante o processo de coleta de 

dados.  

 Assim, foram elencados através da entrevista semi-estruturada elementos 

informativos que possibilitaram caractetrizar o perfil dos educandos/enfermeiros e captar por 

meio dos depoimentos as relações estabelicidas e vivenciadas no espaço laborativo no que 

tange ao impacto no seu processo de trabalho decorrente da reestruturação organizacional do 

modelo de atenção a saúde, das novas demandas por qualificação, e novas competências. No 

tratamento dos dados da pesquisa, na fase de análise e interpretação foram feitas tabulações 

com os dados quantitativos obtidos.  

 

A análise de conteúdo adotada tem a função de  

 

verificação da hipótese e/ou questões. Ou seja, através da análise de 
conteúdo, podemos encontrar respostas para as questões formuladas e 
também podemos confirmar ou não as afirmações estabelecidas antes do 
trabalho investigativo (hipóteses). A outra forma, diz respeito à descoberta 
do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do 
que está comunicado. As duas funções podem na prática se complementar e 
podem ser aplicadas a partir de princípios da pesquisa quantitativa ou da 
qualitativa (MINAYO, 1999, p. 74). 

 

Neste caso é necessária a preocupação com o tratamento teórico-metodológico dado 

ao material empírico, coletado junto a este sujeito, e se este tratamento garante centralidade e 

visibilidade a sua real situação e condição de vida.  A relação estabelecida com o sujeito no 

processo de pesquisa é orientada por uma preocupação ética, ou seja, por escolhas pessoais e 

profissionais em relação ao sujeito, que por sua vez revela o projeto ético-político profissional 

que fundamenta o desenvolvimento de pesquisas favoráveis à democracia, à cidadania e aos 

valores humanos emancipatórios. 

A relação com o sujeito não é tranquila, exige atenção e uma metodologia que se 

constrói nesta relação, pois nem sempre se ouve ou colhe o que se busca através dos recursos 

metodológicos. Na relação construída com o sujeito trabalha-se também o “indizível”, 
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revelador, mas difícil de captar. Indizível, termo utilizado por Maria Isaura Pereira de Queiroz 

(1991) em discussões sobre relatos orais, 

 

 [...] é o não-explícito das vivências dos indivíduos que vivem em um meio 
social determinado. É o conjunto de vivências, emoções e experiências das 
pessoas que não está nos documentos e que tem um conteúdo e um valor 
inestimável na transmissão, conservação e difusão dos conhecimentos. Esses 
conteúdos formam parte do acervo dos grupos sociais e são esses mesmos 
conteúdos que têm permitido a integração e identificação do indivíduo no 
seu meio, no seu contexto, em um determinado período de tempo (ROJAS, 
1999, p. 87-88). 

 

Cabe enfatizar ainda, que esta pesquisa respeita o princípio da autonomia plena dos 

sujeitos da amostra, possibilitando a eles o acesso e  a garantia de direitos de esclarecimento 

tanto quanto a liberdade de desistir em qualquer fase da pesquisa sem causar-lhe nenhum 

prejuízo, como ainda, o direito ao sigilo e privacidade. 

A metodologia seguida possibilitou apreender e significar as respostas às questões 

postas nesta pesquisa, considerando-se que a complexidade dos fenômenos no campo da 

saúde requer a complementaridade dos paradigmas e não a supervalorização de um em 

detrimento do outro. 

 

A Estruturação do Trabalho 

 

O conhecimento produzido com este estudo foi sistematizado em quatro capítulos. A 

introdução contém os principais pontos da pesquisa.  

O primeiro capítulo apresenta uma discussão sobre a categoria trabalho e o 

processo de trabalho em saúde, buscando apreender os aspectos mais relevantes e 

significativos que esse debate tem propiciado frente à reestruturação produtiva e 

organizacional, aos novos paradigmas e à especificidade do trabalho em serviço, no qual se 

configura o trabalho em saúde. Aborda também como as relações contraditórias entre 

Trabalho, Educação e Saúde se apresentam no campo das disputas contra-hegemônicas no 

âmbito da Saúde Pública em benefício da razão emancipatória. Nessa construção busca-se 

apreender a conceituação de educação permanente, o que é a Política de Educação 

Permanente em Saúde e, suas diretrizes nacionais enquanto estratégia do Ministério da Saúde 
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para a mudança das práticas profissionais. A finalidade é refletir sobre as condições que 

possibilitam pensar essas categorias enquanto práticas sociais nas dimensões política e 

profissional; diante de um contexto globalizado, de crescentes expectativas, de crise de 

concepções, conceitos e paradigmas tendo em vista que no cerne dessas transformações a 

educação ocupa lugar de poder uma vez que visa promover o conhecimento. 

O segundo capítulo trabalha o contexto histórico e social no qual se travaram as 

lutas para a consolidação da saúde enquanto direito de cidadania, aspectos do movimento 

sanitário e a Reforma Sanitária brasileira, a qual culminou com reestruturação do modelo 

organizacional e a institucionalização do Sistema Único de Saúde.  

O terceiro capítulo apresenta dados sobre o objeto de estudo, situa historicamente o 

campo empírico da pesquisa, analisa os eixos norteadores da política de Educação Permanente 

em Saúde desenvolvido pelo município em vista das mudanças empreendidas pela 

implantação do Projeto Saúde Todo Dia. Trata-se de análise documental sobre aspectos do 

modelo de saúde e as frentes de trabalho desenvolvidas pelo Centro de Educação Permanente 

em Saúde (CEPS).  

No quarto capítulo desvelam-se as experiências de formação dos educandos/ 

enfermeiros do curso de Especialização em Saúde Coletiva desenvolvida no Centro de 

Educação Permanente em Saúde (CEPS) de Aracaju, e como estes vivenciam os impactos 

produzidos no seu processo de trabalho a partir da reestruturação organizacional do modelo de 

atenção a saúde. A análise e a interpretação dos dados obtidos na pesquisa foram realizadas a 

partir das aproximações críticas, reflexivas e problematizadoras sobre o objeto, tomando-o 

como um fenômeno histórico, parte e mediação de uma totalidade, e como um processo 

contraditório. 

E, por fim, as considerações finais apresentam resultados da leitura da realidade a 

partir do arcabouço teórico compreendido e explicitado no decorrer da pesquisa. 
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_____________CAPÍTULO I 

 

EDUCAÇÃO, TRABALHO E SAÚDE: UMA RELAÇÃO 

CONTRADITÓRIA 

 

Ts transformações em curso no mundo do trabalho repercutem nos mais variados 

contextos e esfera, e se colocam como estratégias para enfrentamento da crise do capital, 

atingindo substancialmente a materialidade, a objetividade da classe trabalhadora, 

acarretando, aquilo que ele denomina de metamorfose aguda no processo de trabalho, ao 

processo de produção do capital como também uma outra crise no plano da subjetividade do 

trabalho, que segundo o autor, não se desvincula da primeira, mas que tem características 

particulares (Cf. ANTUNES, 1999a ) 

 

1.1. O debate sobre a Categoria Trabalho 

 

 Pode-se afirmar que essa revolução no mundo do trabalho, que modifica sua base 

organizacional, se apóia em um modelo que implica altas taxas de desemprego estrutural, 

expansão da terceirização, flexibilização da produção, exigência de novas qualificações e 

competências articuladas a um crescente desenvolvimento tecnológico que determina novas 

formas de relações de trabalho com reflexos sobre o emprego e a identidade do trabalhador. 

De acordo com Antunes, “esse sistema de metabolismo social do capital nasceu 

como resultado da divisão social que operou a subordinação estrutural do trabalho ao capital” 

(1999b, p. 19). Esse mesmo autor reportando se a Mészaros (1995) esclarece que o referido 

sistema de metabolismo social, é o resultado de um processo historicamente constituído, no 

qual prevalece a divisão social hierárquica a qual subsume o trabalho ao capital. 

Esse reordenamento é a estratégia utilizada pelo capital em direção ao enfrentamento 

da crise, e se constitui por meio da reorganização do processo de produção de mercadoria, e 

da criação de mecanismos sócio-políticos, culturais e institucionais necessários à manutenção 

do processo de reprodução social.  Este movimento determina a reestruturação dos capitais 
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com as fusões patrimoniais, a íntima relação entre o capital industrial e financeiro, as novas 

composições de força do mercado internacional, além da formação de oligopólios globais via 

processo de concentralização e descentralização do capital, fazendo-se necessário também às 

transformações no processo de trabalho como uma exigência do reordenamento das fases dos 

processos de subsunção real e formal do trabalho ao capital. (Cf. Mota, 2008, p. 27) 

 É perceptível que todo esse processo de mudanças traz em si a crise estrutural do 

capital desencadeada, sobretudo a partir dos anos 70, quando após um crescente período de 

acumulação, sustentado em parte pelo modelo taylorista e fordista de produção e um estado 

de bem-estar social a sociedade industrial começa a dar sinais de declínio, de acordo com 

grande parte dos estudiosos. Dadas essas considerações, vale ressaltar que este modelo 

industrial tem como base fundante a racionalidade. E, esta ultrapassa não só âmbito das 

organizações produtivas como também o cenário da vida, das escolas, dos serviços de saúde, 

entre tantas outras esferas da vida.  

De acordo com De Masi para a organização científica do trabalho, 

 

‘racionalização’ significa que tudo aquilo que é positivo pertence a esfera 
quantitativa e racional, tudo aquilo que é racional é masculino, tudo que é 
masculino diz respeito a produção, tudo o que diz respeito à produção é 
celebrada nos locais de trabalho. Por conseguinte, tudo aquilo que é 
negativo pertence a esfera emotiva, tudo que é emotivo é feminino, tudo 
que é feminino diz respeito à reprodução, tudo o que diz respeito à 
reprodução consuma-se no universo doméstico (DE MASI, 2000, p. 124). 

 

Assim, percebe-se que a divisão social e sexual do trabalho é sustentada por uma 

sociedade sedimentada em modelo patriarcal que influencia sobremaneira na constituição da 

identidade e no papel do trabalhador na sociedade. Ou seja, esse modelo racionalizador da 

sociedade moderna, de desintegração da sociedade civil dificulta a constituição de uma 

identidade coletiva, ao tempo que, considerando a sociedade em rede deve-se questionar e 

observar quanto às possibilidades de resistências para a construção e ressignificação dessa 

mesma identidade. Para Castells, 

 

identidades constituem fontes de significado para os próprios atores, por eles 
originados, e constituído por meio do processo de individidualização. 
Embora as identidades também possam ser formadas a partir das instituições 
dominantes, somente assumem tal condição quando e se os atores sociais as 
internalizam, construindo seu significado com base nessa internalização [...]. 
As identidades são as fontes mais importantes de significado do que papéis, 
por causa do processo de autoconstrução e individuação que envolvem. Em 
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termos mais genéricos pode se dizer que identidades organizam significados, 
enquanto papéis organizam funções [...]. (CASTELLS, 2001, p. 23). 

 

Sob essas condições e permeada pela racionalidade científica o modelo produtivo, 

mercadológico foi definindo os diversos papéis e internalizando-os em homens e mulheres 

através das condições de trabalho, marcada por uma relação de objeto-objeto a qual negava ao 

trabalhador a construção de sua posição enquanto ator social, sujeito. 

 

Chamo de sujeito o desejo de ser um indivíduo, de criar história pessoal, de 
atribuir significado a todo o conjunto de experiências da vida individual. A 
transformação de indivíduos em sujeitos resulta da combinação necessária de 
duas afirmações: a dos indivíduos contra as comunidades, e a dos indivíduos 
contra o mercado. (ALAIN TOURAINE apud CASTELLS, 2001, p. 26).  

 

Quando se pensa nesse conceito, relacionando-o com a organização do trabalho, 

verifica-se que as visões liberais, que regem as leis do mercado e, concebem o trabalho como 

mercadoria, sobretudo sustentadas no modelo capitalista de produção, se baseiam na idéia 

taylorista e fordista de produção em série, redução do trabalho físico, linha de montagem. 

Ou seja, para Gorz (1989) Taylor introduziu uma perspectiva que todo o trabalho 

físico e grande parte do trabalho intelectual, progressivamente reduzidos em quantidade e 

acrescidos de produtividade, podem ser organizados e automatizados a partir da introdução de 

métodos e técnicas capazes de reduzir sistematicamente o tempo e o esforço humano 

necessários à produção.  

Já Ford baseou-se na idéia da redução do operariado da necessidade de pensar, e a 

redução ao mínimo dos seus movimentos. Segundo Gorz (1989) com Ford a maximização e 

racionalização conquistaram as indústrias automobilísticas e a introdução da linha de 

montagem possibilitou que o trabalhador se deslocasse ou movimentasse para pegar um 

componente. Ou seja, parte do tempo antes perdido é incorporado na linha de montagem, 

significando posteriormente, de acordo com Gorz, que o trabalho se parcealizou, perdeu em 

qualidade e a produtividade cresceu. Dessa forma percebe-se a subjugação do homem à 

máquina e seu processo de alienação conforme expressado por Marx. 

Para Marx, 

 

[...] com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas 
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mercadorias; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como, e 
justamente na mesma proporção com que produz bens. [...]. A alienação do 
trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho se transforma em 
objeto, assume uma existência externa, mas que existe independentemente 
fora dele e a ele  estranho, e se torna um poder autônomo em oposição a ele; 
que a vida deu ao objeto se torna um força hostil e antagônica. [...]. 
Entretanto, a alienação não se expõe apenas no resultado, mas também no 
processo de produção, no seio a própria atividade produtiva [...].O trabalho é 
exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica; portanto, 
ele não se afirma, mas nega-se a si mesmo [...]. Por conseguinte, o 
trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente 
fora de si. [...]. (MARX, 2006, p. 111-112-114). 

 

 O estatuto da categoria trabalho é entendido como uma atividade para satisfazer às 

necessidades humanas independente da forma. De acordo com Marx (1985) a utilização da 

força de trabalho é o próprio trabalho. Para representar seu trabalho em mercadorias, tem de 

representá-lo em valores de uso, mas reprodução em valores de uso não muda sua natureza. 

Ou seja, parte-se da compreensão que não há substituição de um tipo de trabalho como, por 

exemplo, manual ou intelectual, mas a predominância de um ou outro em determinado 

momento. Dessa forma, afirma Marx: 

 

o processo de trabalho deve ser considerado de inicio independentemente de 
qualquer forma social determinada. [...]. Os elementos simples do processo 
de trabalho são a atividade orientado a um fim ou o trabalho mesmo, seu 
objeto e seus meios.[...]. No processo de trabalho a atividade do homem 
efetua, portanto, mediante o meio de trabalho, uma transformação do objeto 
de trabalho, pretendida desde o princípio. O processo extingue-se no 
produto. Seu produto é um valor de uso[...]. O trabalho se uniu com seu 
objetivo. O trabalho está objetivado e objeto trabalhado[...]. Considerando-se 
o processo inteiro do ponto de vista do seu resultado, do produto, aparecem 
ambos, meio e objeto de trabalho, como meios de produção, e o trabalho 
mesmo como trabalho produtivo (MARX, 1985, p. 149-151). 

 

A partir dessas inferências fica clara a relação estabelecida, de acordo com Marx, 

entre o homem e a natureza. Para Marx o processo de trabalho em seus elementos simples e 

abstratos é: 

 

uma atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação 
do natural para satisfazer necessidades humanas, condição universal do 
metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural eterna e da vida 
humana, e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo 
antes, igualmente comum a todas as suas formas sociais [...]. (MARX, 1985, 
p.153 ).  
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Assim¸ se expressa que para Marx o processo de sociabilidade do homem ocorre na 

relação entre o trabalho, a sociedade e linguagem sendo que o trabalho é a categoria central, 

fundante do ser social. Para ele, através do trabalho, tem lugar uma dupla transformação. “Por 

um lado, o próprio homem que trabalha é transformado pelo seu trabalho. Por outro lado, os 

objetos e a força da natureza são transformados em meios, em objetos de trabalho em 

matérias-primas, etc.” (MARX, 1985, p. 16). 

Ou seja, de acordo com Marx nós somos seres orientados por finalidades. Parte da 

idéia do trabalho social como categoria que possibilite o salto, do ser biológico para o ser 

social. O autor ao referir-se a teleologia do trabalho acrescenta: 

 

Os objetos naturais, todavia, continuam a ser em si o que eram por natureza, 
na medida em que suas propriedades, relações, vínculos, etc. existem 
objetivamente, independente da consciência do homem; é tão-somente 
através de um conhecimento correto, através do trabalho, é que podem ser 
postos em movimento, podem ser convertidos em coisa úteis, porém, é um, 
processo teleológico: ‘No fim do processo de trabalho emerge, um resultado 
que já estava presente desde o inicio na idéia do trabalhador que, portanto, já 
estava presente de modo ideal. Ele não efetua apenas uma mudança de forma 
no elemento natural; ao mesmo tempo realiza, no elemento natural, sua 
própria finalidade, que ele conhece bastante bem, que determina como lei o 
modo pelo qual opera e à qual tem de subordinar sua vontade’ [...]. (MARX, 
1985, p. 17). 

 

Observa-se ainda, conforme sinalizado por Marx, que a natureza do processo de 

trabalho não se altera, quando este é executado para si ou para aquele que compra sua força de 

trabalho, o capitalista. Mas, ressalta que o processo de trabalho, enquanto consumo da força 

de trabalho pelo capitalista mostra dois fenômenos, qual seja: “o trabalhador trabalha sob o 

controle do capitalista a quem pertence seu trabalho e, o produto é propriedade do capitalista, 

e não do produtor direto, do trabalhador”. (MARX, 1985, p. 154) 

Contudo, dadas as mutações da sociedade moderna Offe expressa que  

 

a fábrica não é o centro das relações de dominação nem o local dos mais 
importantes conflitos sociais; que os parâmetros ‘metas-sociais’ (isto é, 
econômicos) do desenvolvimento social forma substituídos por uma 
‘autoprogramação da sociedade’; e que, pelo menos nas sociedades 
ocidentais , tornou-se altamente enganoso equipar o desenvolvimento das 
forças produtivas e a emancipação humana – todas estas afirmações e 
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convicções, encontradas especialmente entre teóricos franceses, como 
Foucault, Touraine e Gorz, penetraram tão fundo no nosso pensamento, que 
a ‘ortodoxia’ marxista não desfruta mais de muita respeitabilidade nas 
ciências sociais (OFFE, 1999b, p 17). 

 

Sobre essa questão o debate no campo sociológico tem crescido, e pode-se perceber 

o surgimento de matrizes teóricas que fundamentam seu olhar sobre a estrutura e a dinâmica 

das sociedades modernas, que ultrapassa a esfera da produção dada à especificidade da 

sociedade contemporânea, no que tange a esfera do trabalho e o seu metabolismo.  

Ademais, é necessário considerar os tempos históricos, que fundamentam as idéias 

dos autores e percebe-se as modificações no interior do processo produtivo. As formas e 

meios são resultantes das condições sociais, históricas e políticas nas quais os fenômenos 

ocorrem, portanto, considera-se que todo esse processo de mudança não caracteriza a 

descentralidade do trabalho na vida das pessoas nos tempos atuais. Todavia há que se prestar 

uma devida atenção as diferentes configurações que essa dinamicidade tem provocado diante 

da crescente e sistematizada inserção da mão-de-obra no setor de serviço. Hoje existe 

crescente mercantilização, a exemplo, do campo da saúde que é o terceiro maior empregador 

em todo o mundo e se conforma enquanto uma prática social. 

 

1.2. Reestruturação Produtiva e Organizacional   

 

Para que se compreendam as dimensões da crise que levou a necessidade de uma 

reestruturação do capitalismo, vale ressaltar, conforme expressa Antunes (1999b), que os 

sinais mais evidentes são: a queda da taxa de lucro causada dentre outros, pelo aumento do 

preço da força de trabalho e pela intensificação da lutas sociais dos anos 60, o esgotamento do 

padrão de acumulação tayolorista/fordista de produção uma vez que este não respondia a 

retração de consumo que se acentuava, e a hipertrofia da esfera financeira, que ganhava 

relativa autonomia em face  aos capitais produtivos. 

 É inegável que o processo de reestruturação do capitalismo, ocorre no bojo de 

intensas mudanças políticas e econômicas observadas como: a intensificação do processo de 

globalização, acirramento da concorrência, difusão de uma nova base técnica, desemprego 

estrutural, precarização das relações de trabalho, etc. Entre essas mudanças convém ressaltar, 



34 
 

  

o acirramento do setor terciário da economia enquanto tendência observada mundialmente nos 

países industrializados.  

Harvey aponta no processo de acumulação flexível, o qual se desenvolve a partir do 

inicio dos anos 70, no contexto do processo de reestruturação capitalista seu confronto direto 

com a rigidez do fordismo. Ou seja, 

 

ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, novos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 
chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais, 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...] 
(HARVEY, 2007, p. 140). 

 

  É factual que esses novos modelos produtivos, de reestruturação indicam  um novo 

perfil de qualificação dos trabalhadores que exigem deles um conjunto de habilidades capazes 

de se adaptar rapidamente ao ritmo das mudanças tecnológicas bem como aponta para o 

crescimento substancial do trabalho em serviço. 

Quanto, ao mercado de trabalho, especificamente, cabe enfatizar de acordo com 

Harvey (2007) que este passou também por uma radical reestruturação. A forte volatilidade 

do mercado, do aumento da competição e do estreitamento das margens de lucro, permitiu 

que os patrões tirassem proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade 

desempregados ou subempregados para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. 

Contudo, o autor chama a atenção para o fato de que há muitos outros sinais de continuidade, 

em vez de ruptura, com a era fordista, pois compreende que estamos vivenciando, 

testemunhando, uma transição histórica. 

Já Lazaratto (2005) ressalta que dada à reestruturação observa-se um estranho 

paradoxo. Para ele, cabe destacar dentro desse novo formato que é a personalidade, e a 

subjetividade do operário, trabalhador (grifo meu) que devem ser dirigidas. E, este trabalho 

imaterial, tende a tornar-se hegemônico.  

  
é contemporaneamente sobre a derrota do operário fordista e sobre o 
reconhecimento da centralidade de um trabalho vivo sempre mais 
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intelectualizado, que se constituíram as variantes dos modelos pós-fordistas 
[...]. A integração do trabalho imaterial no trabalho industrial e terciário 
torna-se uma das principais fontes de produção definidos precedentemente, 
que por sua vez a organizam. (LAZARATTO, 2005, p. 25). 

 

Essas considerações e tantas outras advindas das mudanças do trabalho na sociedade 

contemporânea põem em discussão a centralidade da categoria trabalho e sua forma clássica 

para compreender as modificações e suas repercussões na intersubjetividade do trabalhador, 

fazendo surgir assim novos paradigmas que buscam explicar o papel do trabalho na 

socialização dos seres sociais. 

Dentre esses, pode-se destacar o paradigma da ação comunicativa e da esfera da 

intersubjetividade de Habermas que estabelece a linguagem como marco explicativo 

importante, em que a ação comunicativa é sustentada nessa relação intersubjetiva, a qual é 

norteada para a comunicação/compreensão entre os indivíduos. 

 

O domínio da subjetividade é complementar ao mundo exterior, o qual é 
definido pelo fato de ser dividido com os outros. O mundo objetivo é 
pressuposto em comum com a totalidade dos fatos [...]. E o mundo social é 
pressuposto em comum com a totalidade das relações interpessoais que são 
reconhecidas pelos membros como legítimas. Contrariamente a isso, o 
mundo subjetivo incorpora a totalidade das experiências a que, em cada 
caso, somente um indivíduo tem acesso privilegiado (HABERMAS, 1987, p. 
52, [I]). 

 

Para Habermas a articulação entre a linguagem e o trabalho converte-se naquilo que 

ele denomina “mundo da vida” sendo este o ponto central, fundante do que se pode chamar de 

socialização. O mundo da vida pode-se assim dizer que é, 

 

[...] o lugar transcendental onde o que fala e o que ouve se encontram, onde 
elas podem reciprocamente colocar a pretensão de que suas declarações se 
adequam ao mundo (objetivo, social ou subjetivo) e onde eles podem criticar 
e conjugar a validade de seus intentos, solucionar seus desacordos e chegar a 
um acordo. Numa sentença: os participantes não podem in actu assumir em 
relação a linguagem e à cultura a mesma distância que assumem em relação 
à totalidade dos fatos, normas ou experiências concernentes sobre quais é 
possível um mútuo entendimento. Constitui-se no conceito complementar ao 
de ação comunicativa. Esta se fundamenta em um processo cooperativo de 
interpretação no qual os participantes relacionam-se simultaneamente a algo 
no mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo, mesmo quando 
tematicamente enfatizam somente um dos três componentes [...]. O consenso 
não ocorre quando, por exemplo o ouvinte aceita a verdade de uma asserção 
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mas ao mesmo tempo duvida da sinceridade daquele que fala ou da 
propriedade normativa da emissão. O reconhecimento do principio da 
alteridade, da validade e do entendimento entre os seres sociais, por meio da 
interação subjetiva, da intersubjetividade que ocorre no mundo da vida 
assume, o caráter de centralidade na ação humana [...]. A situação da ação é 
o centro do mundo da vida [...]. Eu entendo a evolução social como um 
processo de diferenciação de segunda ordem: sistema e mundo da vida são 
diferenciados no sentido de que aumentaram a complexidade de um e a 
racionalidade do outro. Mas não é somente nisso que o sistema e o mundo da 
vida se diferenciam; eles se diferenciam um do outro de modo simultâneo 
[...]. (HABERMAS, 1987, passim) 
 

Ou seja, Habermas ao referir-se ao processo de evolução do homo sapiens considera 

que esta diferenciação entre aquilo que se denomina o mundo da vida, o locus da 

intersubjetividade, de construção de identidade dos seres e a sua crescente complexidade, 

mediante a intensificação, ampliação e dominação da racionalidade por parte do sistema o 

qual compreendem as esferas econômicas, políticas, científicas e, que se desenvolve no 

âmbito do interior do sistema sobrepõe-se à esfera da comunicação, da interação.   

Tratando deste tema Organista (2006) sublinha que Habermas atua, num primeiro 

plano em uma juntura entre trabalho e linguagem, visando demonstrar que nessa articulação 

mora a exclusividade social, para posteriormente distinguir entre interação e trabalho, entre 

agir comunicativo e agir instrumental, transferindo para a primeira o estatuto de maior 

relevância para compreensão das relações sociais. 

Já Hirata ao reportar-se também a essa temática, explicita que tende a concordar com 

Ph. Zarifian: “Habermas propõe substituir o paradigma do trabalho, pela linguagem. Nós 

pensamos que é necessário procurar, não uma substituição, mas uma nova síntese entre 

trabalho e comunicação. Um paradigma do tipo: o trabalho comunicacional”. (Ph. 

ZARIFIAN, 1990 apud HIRATA, 2000, p. 137). 

Antunes (1999b) deixa claro que não concorda com Habermas, quando ele confere à 

esfera intercomunicacional o papel do elemento fundante e estruturante do processo de 

socialização do homem. Segundo ele, tanto Lukács como Habermas conferem centralidade a 

esfera da subjetividade no que se refere à gênese, quanto ao desenvolvimento e emancipação 

do ser social. Contudo, salienta Antunes, o tratamento que eles conferem à esfera da 

subjetividade é distinto. 

 
[...] O constructo de Habermas acerca da intersubjetividade, presente na 
teoria da Ação Comunicativa, [...] isola o mundo da vida como uma coisa em 
si, conferindo-lhe uma separação inexistente em relação à esfera sistêmica. 
Em Lukcás ao contrário, na Ontologia do Ser Social desenvolve-se uma 
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articulação fértil entre subjetividade e objetividade, onde a subjetividade é 
um momento constitutivo da práxis social, numa inter-relação ineliminável 
entre a esfera do sujeito e a atividade do trabalho [...].(ANTUNES, 1999b, p. 
161) 

 

Para além destas colocações cabe também destacar o olhar de Organista (2006), pois, 

ele compreende, ao contrário de Habermas, que o trabalho é atividade que fundamenta e 

constrói as representações e as subjetividades, possibilitando às pessoas interagir para além do 

próprio trabalho, pois, ele acredita que é na condição de ser ou não trabalhador que as pessoas 

se vêem e se relacionam. 

A partir do exposto observa-se as divergentes posturas dos diversos autores sobre a 

teoria comunicacional de Habermas. Em concordância com o que afirmam Hirata e Zarifian, 

acredita-se que de fato é necessária uma nova síntese entre trabalho e linguagem acrescida e 

mediada, por uma educação ampla e multilateral, que socialize os conhecimentos, que 

reaproxime concepção e execução, ultrapasse a esfera do trabalho na construção de sujeitos 

políticos, autônomos, capaz de interferir na sociedade e contribuir para sua transformação, 

que possibilite apesar da diversificação do trabalhador que este desenvolva seu potencial 

enquanto sujeito humano. Ou seja, uma formação que ultrapasse as competências técnico-

instrumentais e possibilite conforme o próprio Habermas, discutir e revalidar as regras sociais.  

 

1.3. O Trabalho em Serviço  

 

Diante de todas essas mudanças políticas e econômicas do mercado, a saber, a 

proliferação do trabalho em serviços e a decadência do trabalho assalariado, surgem 

questionamentos no campo teórico que ampliam os debates quanto as formas de trabalho 

produtivo e improdutivo, e sua relação direta com o homem, dada à dinamicidade da realidade 

atual e a emergência de novas “formas de subordinação do trabalho ao capital” (COSTA, 

2008, p. 99).   

Compreender isto implica a necessidade de entender as influências que esse setor 

denominado terciário tem sofrido no âmbito do desenvolvimento do capital, e como o mesmo 

vem se configurando enquanto campo de trabalho na sociedade contemporânea uma vez que 

tem um peso no produto interno, e participação crescente da força de trabalho da população 

economicamente ativa.  
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Segundo alguns autores, isso se deu devido à penetrabilidade do capital nas 

diferentes áreas, à inserção da mulher no mercado de trabalho (grifo meu), a substituição da 

solidariedade por formas rentáveis economicamente, conforme expressa Braverman: 

 

Arrumava-se casa, limpava-se chão, serviam-se refeições, crianças eram 
cuidadas, doentes eram atendidos muito antes que as pessoas fossem 
contratadas para fazerem essas coisas. E mesmo depois que se contratavam 
para fazer isso, essas atividades não eram de interesse para o capitalista, 
exceto em termos do seu conforto e despesas domésticas. Tornaram-se de 
interesse para o capitalista quando ele começou a pagar essas pessoas para 
efetuarem serviços como atividade lucrativa, como parte do seu negócio, 
como forma de produção capitalista (BRAVERMAN, 1987, p.306). 
 
  

No campo sociológico a definição do que venha a ser o setor de serviço tem se 

mostrado necessária, carecendo o assunto de maiores estudos, pois essas atividades são 

realizadas fora da esfera da produção material. Contudo, diante das dificuldades de 

classificação Braverman conclui, que para o capitalismo o que importa, 

 

não é determinada forma de trabalho, mas a sua forma social, sua capacidade 
de produzir com o trabalho assalariado um lucro para o capitalista. O que lhe 
interessa é a diferença entre o preço que ele paga por um agregado de 
trabalho e outras mercadorias, e o preço que ele recebe pelas mercadorias – 
sejam elas bens ou serviços – produzidas ou prestadas (BRAVERMAN, 
1987, p. 305). 

 

Entretanto, tendo em vista o significado do setor de serviço no contexto das 

mudanças, transformação do mundo do trabalho Offe procura a partir dos seus estudos definí-

lo a partir do que ele chama de função parcial de ‘produção’ e uma ‘certificação’ da forma. 

Assim sendo, explicita: 

 

[...] Seu cerne consiste na afirmação de que o setor de serviços abrange a 
totalidade daquelas funções no processo de reprodução social, voltadas para 
a reprodução das estruturas formais, das formas de circulação e das 
condições culturais paramétricas, dentro das quais se realiza a reprodução 
material da sociedade. O conceito da ‘reprodução das estruturas formais’, 
enquanto instrumento para a determinação sociológica de atividades do setor 
de serviços, é entendido de modo conscientemente amplo: ele compreende a 
manutenção das condições físicas da vida social, do sistema de normas 
culturais e legais, a transmissão e o desenvolvimento do acervo de 
conhecimento de uma sociedade, seus sistemas de informação e circulação 
[...]. (OFFE, 1999a, p. 15). 
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A partir desta concepção na qual os serviços abrangem as atividades que dizem 

respeito à reprodução das estruturas formais de manutenção da sociedade, o autor desenvolve 

argumentações explicativas sobre os motivos que levam ao crescimento do setor, como por 

exemplo, as possibilidades de ampliação do setor advindas da necessidade dos serviços 

aumentarem enquanto estratégia empresarial, por meio da absorção e manejo em razão da 

competitividade entre as empresas, bem como uma estratégia da socialização dos custos 

crescentes da reprodução dos trabalhadores diante das exigências circunstanciadas pelos 

conflitos trabalhistas, de classe. O que significa para Offe (1999a), que o trabalho em serviço 

não se configura como trabalho produtivo. 

O autor limita-se a entender o trabalho como aquele baseado na racionalidade 

“formal” de produtividade técnica organizacional e de lucratividade econômica. Entre os 

argumentos aponta para o intenso crescimento do setor terciário da economia e a 

impossibilidade da transposição da racionalidade formal do trabalho industrial (taylorizado) 

para serviços, em função de suas especificidades. Dessas especificidades destaca, entre outras, 

a necessidade dos serviços serem dotados de uma maior ou menor ‘disponibilidade’ 

ociosidade, que podem ser observadas -sinaliza o autor - pelo fato de todo consultório médico 

ter que está preparado para ‘casos excepcionais’, tanto em suas instalações quanto no que se 

refere à capacidade médica. E, estas não podem ser reduzidas, pois isto implicaria na falta de 

confiabilidade. Assim, ressalta ele, esse excedente reduz a produtividade no setor de serviços 

quando esta é medida, quantificada por analogia à produção industrializada, resultado de 

unidades de trabalho a exemplo de usuários, pacientes curados por funcionários do sistema de 

saúde, e não por aquilo que o autor chama de resultado potencial, ou seja, disponibilidade de 

ações médicas. 

Em sua análise Offe decompõe o setor em três campos, dada a sua especificidade, a 

fim de estabelecer a distinção entre os mesmos: serviços comerciais (S1) em que o 

consumidor têm papel preponderante no momento da realização, pois “são dotados de ‘valor’ 

apenas ao surgir clientes” (OFFE, 1999a, p. 27); serviços internos à organização (S2) trata-se 

do conjugado de atividades feitas no bojo e como parte das empresas produtivas e que não 

sejam diretamente produtivas, mas que tenham uma função de acompanhamento do processo 

de produção abrangendo o pessoal técnico-gerencial, as funções diferenciadas de direção, os 

serviços diretamente referentes à produção e as funções de polícia interna das empresas.  
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O autor esclarece ainda que, a diferença proeminente entre esses dois tipos de 

serviços está no fato de que enquanto no tipo S1 o volume é definido “a partir de critérios de 

custo e rendimentos”, no tipo S2 “o rendimento sequer pode ser cogitado com base no 

cálculo, já que o resultado desses serviços não estão voltados para a ‘venda’”; já o S3 que 

trata dos serviços na esfera pública e distancia-se ainda mais das condições para 

aplicabilidade de critérios de racionalidade do mercado pois, eles são avaliados pelo valor de 

uso, excluindo assim, critérios de rentabilidade enquanto indicador do volume e composição 

dos serviços organizados no âmbito da esfera pública, estatal. Porém, o autor ressalta, que 

mesmo nos casos em que a análise custo-benefício seja considerada para avaliação de 

programas estatais de prestação de serviços, “não significa que a esfera pública possa limitar a 

sua oferta de serviços estritamente aos serviços mais ‘rentáveis’” (Cf. OFFE, 1999a, pp. 28-

30). 

Assim, diante da elevação dos custos com os serviços Offe mostra estratégias para o 

enfrentamento do problema, a saber: mecanização, racionalização organizacional e 

externalização. A “mecanização” refere-se à introdução de parelhos e máquinas elevando o 

rendimento do trabalho em serviço, tratando-se, portanto de um processo substitutivo, que tem 

como finalidade o preenchimento da mesma função mantenedora, utilizando menos trabalho 

em serviço; quanto à “racionalização organizacional”, esta diz respeito à totalidade das 

estratégias de economia que objetivem o uso maximizado da capacidade existente de trabalho 

em serviços. Ressalta ainda que essa utilização é difícil diante da impossibilidade de 

estocagem, do transporte e das funções sociais de absorção de incertezas, ou seja, a 

apresentação da demanda é imprevisível, ou está submetida à oscilações e inconstâncias, 

impossibilitando assim que seja tratada no modelo de esquematização organizacional do 

processo de produção industrial; já a “externalização” tem como fundamento a transferência 

do trabalho em serviços para outros agentes, livrando-se da ‘ineficiência estrutural’ e os 

custos dela decorrente. 

Ademais, aponta Offe (1999a), há que se considerar que no que se refere aos serviços 

públicos, a questão da introdução ou não em determinado momento, e o tipo de racionalização 

dependem de decisões políticas e da correlação dos diversos atores envolvidos. No entanto, 

lembra que, nos serviços privados a lógica de racionalização é a mesma da indústria. Desta 

forma, o autor sinaliza as consequências advindas da aplicação de medidas racionalizadoras 

tanto no que tange aos “clientes” quanto à “força de trabalho”.  Para os primeiros explicita 

que para fazer frente ao aumento dos custos de produção dos serviços os mesmos podem ser 
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repassados aos clientes, aumentando os preços dos serviços como, por exemplo, o aumento 

dos custos dos procedimentos em saúde e tantos outros, ou podem ainda ser externalizados, de 

forma parcial ou total, transferindo para as pessoas ou seus domicílios a realização dos 

serviços a exemplo da saúde preventiva baseada em propaganda sobre modo de vida saudável. 

Gerando consequentemente, segundo ele, o aumento das formas de auto-serviço com redução 

de formas de produção voltadas para o mercado, a operação do consumidor, entre outras.  

Quanto às consequências para a força de trabalho, no que diz respeito ao volume de 

emprego, ele destaca três posições das teorias sociológicas: (a) rápida expansão do trabalho 

em serviços que exige uma maior qualificação diante da complexidade, e manutenção das 

sociedades industriais; (b) exigências de racionalização econômica e o crescimento da 

tecnologia informática levam a redução ou estabilização do número de empregos; (c) nesse 

âmbito o aumento no setor é desejável para a política estrutural de empregos e como medida 

para o problema de mercado de trabalho para a classe média.  

Já em se tratando do aspecto qualitativo da força de trabalho Offe (1999a), formula 

quatro hipóteses das quais destaca-se: (a) racionalização técnica que submete os serviços as 

mesmas mudanças verificadas na produção industrial, mas ocorre desqualificação e 

intensificação do trabalho; (b) complexidade estrutural das sociedades industriais e o risco 

dela decorrentes, aumenta, tanto no setor privado como público a necessidade por trabalho 

profissionalizado e qualificado para executar tarefas não rotinizáveis, sobretudo em gerências, 

hospitais entre outros; a combinação das duas hipóteses anteriores ocorrem simultaneamente 

provocando tendência de desqualificação e crescente qualificação em diferentes áreas do setor 

de serviços. 

No que se refere à remuneração, Offe aponta que os serviços absorvem trabalhadores 

que têm menos chances no mercado de trabalho, e por isso aceitam trabalhar com 

remuneração menor, a exemplo do aumento da força de trabalho feminino, entre outros. Outra 

consequência é o fato de haver dificuldades de controle e fiscalização do trabalho em 

serviços, uma vez que estes pouco se submetem às regras de controle burocrático das 

instituições. 

Ou seja, sinaliza que   

 
Os critérios de racionalidade desenvolvidos para a utilização e o controle da 
força de trabalho na produção capitalista de mercadorias podem ser 
transferidos para a "produção" de ordem e normalidade, pelo trabalho em 
serviços, apenas dentro de limites estreitos e, mesmo assim, apenas através de 
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uma redução no grau de racionalidade "formal". Isto significa, "inversamente", 
que embora a esfera do trabalho em serviços (públicos e privados) não esteja 
absolutamente "liberada" do regime de racionalidade formal econômica, 
baseada no salário, ela se tornou um "corpo estranho" separado, mas 
funcionalmente necessário, que é limitado externamente (mas não estruturado 
internamente) por aquela racionalidade econômica. É esta diferenciação no 
interior do conceito de trabalho que me parece constituir o ponto mais crucial 
de sustentação ao argumento de que não se pode mais falar de um tipo 
basicamente unificado de racionalidade, que organizaria e governaria o 
conjunto da esfera do trabalho. O crescimento de um trabalho em serviços 
mediador, regulador, ordenador e normalizador não pode, portanto, ser 
interpretado através do modelo de uma "totalização" da racionalidade do 
trabalho, baseada na produção técnico-organizacional e economicamente 
eficiente de mercadorias por trabalhadores assalariados (OFFE, 1989, pp.8-9)  

 

Sob a ótica de Hirata a concepção de Offe é extremamente restritiva, por isso sugere 

integrar na análise o trabalho e a comunicação; o trabalho desde o setor de serviços até o 

trabalho doméstico. No entender da autora: “uma visão europocentrista, que não leva em 

conta a divisão internacional do trabalho, que concentra cada vez mais nos países ditos 

‘subdesenvolvidos’ ou ‘semi-industrializados’ as atividades labour-in-tensive (HIRATA, 

2000. p. 137). 

 Dentro dessa linha Organista acrescenta ainda que, 

 
o aumento do número de pessoas diretamente vinculadas ao setor de serviços 
não extingue a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, da mesma 
maneira que a forma historicamente datada do trabalho abstrato não significa 
a inexistência do trabalho concreto (ORGANISTA, 2006, p. 72). 

  

Observa-se que Pires também coloca a necessidade de se contextualizar a análise do 

processo de trabalho em serviço e se posiciona expressando: 

 

[...] Não vejo o setor industrial como o setor mais evoluído e o serviços 
como mais atrasada, tendendo a chegar no mesmo modelo do trabalho 
industrial, pois, nos diversos momentos da história da humanidade, apesar de 
ser possível identificar um modo de produção hegemônico, sempre existiram 
diversas a forma de produzir. E, para a sobrevivência humana são 
fundamentais tanto a produção e a reprodução da vida material quanto as 
atividades de ordenação jurídica, o processo de produção e reprodução do 
conhecimento e os cuidados com o corpo e a mente, entre outros (PIRES, 
1998, p. 77). 
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Neste contexto, vale salientar que para Marx (2006) serviço não é, em geral mais do 

que uma expressão para o valor de uso particular do trabalho, na medida em que não é útil 

como coisa, mas como atividade [...]. É nada mais que o efeito útil de um valor de uso, seja 

mercadoria ou trabalho. 

Considerando as diversas posturas frente ao trabalho em serviço, e a crescente 

inserção da mão-de-obra neste campo percebe-se que a sua amplitude e heterogeneidade têm 

levado diferentes autores como Claus Offe, Gorz e Habermas a questionar a centralidade do 

trabalho frente à diminuição do trabalho remunerado formal.  

Contudo, entende-se que mesmo diante de formas diferenciadas de contratualização, 

e do seu modo de produção, ou seja, quando se trata de um trabalho “morto” em que a relação 

entre o sujeito e seu objeto se dá através de um produto; ou ainda quando se trata de um 

trabalho “vivo”, que ocorre no ato, ao mesmo tempo no campo da reprodução da vida 

material, não significa que o trabalho perdeu o poder de organizar a vida dos sujeitos, de que é 

central. Ademais, vale acrescentar que a expansão do trabalho no setor de serviços vem se 

dando no campo da reprodução da força de trabalho, voltado para o atendimento às 

necessidades sociais à exemplo, do que vem ocorrendo no âmbito do ensino e da saúde, áreas 

marcadamente de grande valor de uso social e coletivo, as quais vêm se configurando de 

forma complexa e contraditória diante da crescente mercantilização.  

  Dessa forma ressalta-se como já explicitado, que em decorrência das mutações 

vivenciadas no mundo do trabalho na contemporaneidade, da especificidade que marca o 

processo de trabalho em saúde, e a depender da natureza do serviço, seja privada ou pública 

conforme lembra Costa (2008) imprime-se a necessidade de apreender as formas e o caminho 

que marcam o trabalho em serviço na sociedade atual. 

 

1.4. Qualificação e novas competências  

 

Considerando as mudanças produzidas pela reestruturação produtiva e 

organizacional do capital, o tema da qualificação, e as novas competências colocam-se na 

ordem do dia e trás intrínseca a necessidade de se buscar apreender no contexto da atualidade 

como esses mecanismos têm sido introduzidos e quais as implicações destes no mercado de 

trabalho, sobretudo quando se considera o crescimento do trabalho em serviço, e a importação 

dos paradigmas da indústria de transformação para essa área, a desigualdade estrutural que o 
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caracteriza, a significativa pressão sobre os trabalhadores pela qualidade, dada às mudanças 

nos padrões culturais e nas relações de poder bem como o alto índice de crescimento e 

acumulação de conhecimento, tanto científico quanto tecnológico, baseado na racionalidade 

técnica que permeia a sociedade moderna e é geradora de riqueza. 

Seguindo esse raciocínio, é conveniente salientar que o conceito de cultura aqui 

adotado define-se como: 

 

[...] conjunto de pressupostos básicos que um grupo descobriu, desenvolveu 
ao aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e integração 
interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos 
e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e 
sentir  com relação a esses problemas (SCHEIN, 1995 apud FLEURY, 2000, 
p. 22). Esta proposta foi por nós trabalhada em outros textos apontando a 
necessidade de politizar o conceito de cultura, ou seja, observar este 
conjunto de pressupostos básicos, expressos em elementos simbólicos, em 
sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir identidade 
organizacional tanto agem como elemento de comunicação e consenso como 
ocultam e instrumentalizam relações de dominação. Em outras palavras, em 
nossa preposição, os fenômenos da cultura e das relações de poder no 
interior das organizações se encontram intimamente imbricados (FLEURY, 
M.T., 1989 apud FLEURY, 2000, p. 22). 

 

Portanto, vale comentar que a especialização flexível que vem ao encontro ao novo 

paradigma industrial traz em seu bojo a questão da necessidade de um perfil de trabalhador 

qualificado, multi-funcional capaz de adaptar-se a nova cultura organizacional requerendo 

cooperação, capacidade de responder aos diversos problemas, trabalho em equipe, 

participação no planejamento estratégico. Assim, com a finalidade de compreender a 

flexibilidade é necessário explicitar que de acordo com Salerno, 

 

que a flexibilidade será conceituada como a habilidade de um sistema 
produtivo para assumir ou transitar entre diversos estados sem deterioração 
significativa, presente ou futura, de custos, qualidade e tempos, sendo uma 
variável de segunda ordem, não homogênea, definível a partir de aspectos 
intra e extra- fábrica (SALERNO, 1991 apud SALERNO, 2000, p. 55). 

  

Essas características têm provocado o debate sobre o tema da polivalência, pois, cada 

vez torna-se mais costumeiro o seu uso no contexto das mudanças na organização do trabalho 

e a sua introdução no trabalho integrado e flexível. Portanto, concorda-se com Salerno quando 
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esse chama atenção para sua ambiguidade e a necessidade de distinguir o que venha a ser 

trabalhador multifuncional e trabalhador qualificado: 

 
Enquanto o primeiro se caracteriza por operar mais de uma máquina com 
características semelhantes – o que pouco lhe acrescenta em termos de 
desenvolvimento e qualificação profissional – o segundo desenvolve e 
incorpora diferentes habilidades e repertórios profissionais. Trata-se, 
portanto, de duas visões sobre trabalho: uma aditiva (adicionar mais tarefas 
às anteriores, visando geralmente à intensificação do trabalho); e outra, 
integrativa (definir o papel dos trabalhadores diretos, ao invés de especificar-
lhes as tarefas). (SALERNO, 2000, p. 59). 
 

Nesse sentido a introdução da polivalência no processo organizacional demanda 

mudanças na postura profissional do trabalhador, requerendo novas habilidades como também 

pode ser usada de modos diferenciados podendo adicionar ou integrar novos papéis a 

depender da estrutura organizacional e métodos adotados. Dentro desse contexto vale 

salientar ainda a distinção entre tarefa e atividade conforme explicita Salerno (2000) ao tratar 

do trabalho prescrito e do trabalho real.  

Ou seja, “tarefa designa um conjunto constituído pelo equipamento e suas 

manifestações e reações; pelas performances exigidas na situação de trabalho estudada; pelos 

procedimentos escritos e pelos conhecimentos que eles supõem para sua execução” 

(MONTMOLLIN, 1986 apud SALERNO, 2000, p. 63). Já a atividade ele define como “a 

mobilização da pessoa para realizar as tarefas” (SALERNO, 2000, p. 63). Acrescenta ainda 

que, 

 
Tarefa/atividade constituem uma associação indissolúvel. A atividade ocorre 
nos marcos definidos pela tarefa a ser executada; a tarefa delimita as 
condições de contorno da atividade. A atividade de trabalho desenvolve-se 
através de uma série não prevista de fluxos de informação entre os 
trabalhadores, que rompem as barreiras da prescrição (SALERNO, 2000, p. 
63). 

 

Essas observações levam à dedução de que o processo de trabalho exige do 

trabalhador conhecimentos e o tratamento das informações de modo que permitam uma ação 

ativa no processo de apropriação dos dados, ou seja, capacidade de analisar, interpretar e por 

vezes corrigir, rompendo assim com idéia da prescrição, fragmentação e, passividade. “Tal 

visão de conjunto é necessária para julgar, discernir, intervir, resolver problemas, propor 

soluções a problemas concretos que surgem cotidianamente no interior do processo de 

trabalho” (HIRATA, 2000, p. 130). Nesse sentido, Rattner salienta que, 
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com toda automação e com todo o sistema flexível, o indivíduo tem que ter 
espaço para se expressar, tem que ter possibilidade de comunicar suas 
impressões, suas vontades, dizer aos colegas aquilo que sente e receber 
feedback. É essa comunicação que vai resultar em uma maior identificação 
com a organização, com as tarefas a cumprir, gerando assim solidariedade 
que é fundamental para alcançar os objetivos da organização, seja ela 
empresa, seja uma entidade cultural, educacional, sistema de saúde (grifo 
nosso) ou política [...]. Em uma retrospectiva histórica, o que me parece 
importante ressaltar é que toda uma transformação, desde a desapropriação 
dos meios de produção até a fase de desapropriação do saber profissional e, 
eventualmente, uma nova fase que se vislumbra, de retomada do saber 
profissional e talvez dos próprios meios de produção no processo histórico 
[...]. (RATTNER, 2000, p. 82-83). 

 

Neste sentido, cabe assinalar, que as tendências atuais apresentam características e 

um modo de produção que, de acordo com Hirata (2000), alteram o lugar do sujeito, da 

subjetividade e intersubjetividade tendo como fundamento “no plano da hierarquia das 

qualificações, o operário prudhoniano; e no plano da mobilidade dos trabalhadores, o 

trabalhador temporário, isto é a possibilidade de variar o emprego e o tempo de trabalho em 

função da conjuntura” (BOYER, 1986 apud HIRATA, 2000, p. 129). Essa flexibilidade “teria 

como corolário a volta a um trabalho de tipo artesanal, qualificado e uma relação de 

cooperação entre management e operários multifuncionais” (HIRATA, 2000, p. 129).  

Reconhecem-se assim, as mudanças na sociedade capitalista e o seu impacto no 

conteúdo e na divisão do trabalho, propiciando dessa forma o debate, sobre a desqualificação. 

Este foi iniciado por Braverman que defende a tese, de que as novas tecnologias reforçariam a 

divisão do trabalho e a desqualificação da mão-de-obra. Cruz ao tratar dessa temática afirma 

que  

 
essa demanda nova  por qualificação, do ponto de vista político-social, 
revela que o axioma  do marxismo tradicional da desqualificação da mão-de-
obra  com o avanço da tecnologia está sendo rapidamente sepultado. Os 
estudos empíricos contradizem a tese defendida por Braverman na sua 
conhecida obra Trabalho e Capital Monopolista de que as sociedades 
capitalistas, com sua tecnologia tendem a desqualificar o trabalho e aumentar 
o controle do capital sobre a produção, acentuando o caráter degradante do 
trabalho no século XX (a separação entre concepção e execução). O 
processo de desqualificação significa a expropriação gradativa e inexorável 
do saber e da autonomia do trabalhador, ao longo das diferentes fases que 
caracterizavam a divisão do trabalho. A problemática da qualificação aprecia 
contaminada pela negatividade, uma vez reduzida a um mero instrumento 
consciente de controle gerencial despótico. Além disso, a qualificação estaria 
vinculada à tecnologia e relacionada à qualificação para o posto de trabalho 
(CRUZ, 2005, p. 94-95). 
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 Posteriormente esse paradigma é rompido constatando-se uma tendência a 

requalificação, ou uma reprofissionalização em virtude do aprofundamento e da automação de 

base microeletrônica nas indústrias levando “a uma superação do paradigma da polarização 

das qualificações, dominantes até o fim dos anos setenta e à emergência do modelo de 

competência” (HIRATA, 2000, p. 132).  

A autora enfatiza ainda o fato de que a noção de qualificação possui uma 

multidimensionalidade, de acordo com alguns estudiosos. Ou seja,  

 
qualificação do emprego, definida pela empresa a partir das exigências do 
posto de trabalho, qualificação do trabalhador, mais ampla que a anterior, 
por incorporar as qualificações sociais ou tácitas que a noção de qualificação 
do emprego não considera, sendo esta ainda susceptível de decomposição em 
‘qualificação real (conjunto de competências e habilidades, técnicas, 
profissionais, escolares, sociais) e ‘qualificação operatória’ (potencialidades 
empregadas por um operador para enfrentar uma situação de trabalho) (M. 
SAILLY in A. LEROLLE, 1992 apud HIRATA, 2000, 132) ; e, a dimensão 
da qualificação como relação social, como resultado, sempre cambiante, de 
uma correlação de forças capital-trabalho, noção que resulta da distinção 
mesma entre qualificação dos empregos e qualificação dos trabalhadores 
(KERGOAT, 1984 apud HIRATA, 2000, p. 133). 
 

Diferentemente dessa acepção o modelo de competência obedece a um novo modelo 

pós-taylorista e “sua gênese estaria associada à crise da noção de postos de trabalho, e a de 

um certo modelo de classificação e de relações profissionais” (Ph. ZARIFIAN, 1992 apud 

HIRATA, 2000, p. 133). Acrescenta também, que ‘a qualificação, correspondência entre um 

saber, uma responsabilidade, uma carreira, um salário, tende a se desfazer’ (P. ROLLE, 1985 

apud HIRATA, 2000, p. 133). Ou melhor, de acordo com a autora a imprecisão marca a noção 

de competência, pois “quanto menos os empregos são estáveis e mais caracterizados por 

objetivos gerais, mais as qualificações são substituídas por ‘saber-ser’” (A. LEROLLE, 1992 

apud HIRATA, 2000, p. 133).  

Para Bruno essa é uma questão complexa por isso define qualificação como um: 

 

conjunto estruturado de elementos distintos, hierarquizados e reciprocamente 
relacionado. Esta hierarquização decorre de contextos históricos e situações 
de trabalho bem definidas. Isto é, decorre direta e imediatamente das 
relações sócias estabelecidas em contextos dados. Hieraquizar elementos é 
valorizá-los diferencialmente [...]. Nesse sentido diria que é qualificada 
aquela força de trabalho capaz de realizar tarefas decorrentes de um 
determinado patamar tecnológico e de uma forma de organização do 
processo de trabalho [...]. Este deslocamento do foco da exploração, do 
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componente muscular para o componente intelectual do trabalho, constitui o 
elemento fundamental do processo de reestruturação do trabalho, 
encontrando viabilidade técnico-operacional na chamada Tecnologia de 
Informação (microeletrônica, informática e outras técnicas afins), que tem a 
virtude de possibilitar processos de trabalho mais integrados e flexíveis, e 
nas formas sistêmicas de organização do trabalho, que pressupões 
competências antes desprezadas, com facilidade de comunicação, de 
compreensão de textos, de raciocínio abstrato, de competências sociais, 
como as denominam os alemães (MARKERT, 1994 apud BRUNO, 1999, p. 
91-92). 

 

Assim, as concepções acima evidenciam que a incorporação de tecnologias e as 

inovações organizacionais requerem o desenvolvimento de novas habilidades e imprimiram 

um novo perfil ao trabalhador que se fundamenta e incorpora aspectos da subjetividade, 

sobretudo, porque a centralidade do trabalho na vida das pessoas constitui-se como um 

importante arcabouço de sociabilidade. Nesta perspectiva Cruz acrescenta que a dimensão de 

multidimensionalidade, de construção social da qualificação social, 

 
[...] possibilita buscar mediações entre as determinações puramente 
econômicas e a existência social dos grupos de sujeitos trabalhadores. 
Revela que em cada âmbito, se dão diversas formas de constituição de 
sujeitos (CRUZ, 2005, p. 98). 
 

A autora, acima citada, alargando o seu olhar sobre o tema chama atenção ainda, para 

o fato que diante da diversidade de definições de qualificações a análise do conceito de gênero 

possibilita ampliar e estabelecer laços com os elementos da prática. Ou seja, de acordo com 

Cruz, 

 
Capacidade de mobilizar os saberes para dominar situações concretas de 
trabalho e para transpor experiências adquiridas de uma situação concreta à 
outra. A qualificação de um indivíduo é sua capacidade de resolver rápido e 
bem os problemas concretos mais ou menos complexos que surgem no 
exercício da atividade profissional (LEITE, 1994 apud CRUZ, 2005, p. 99). 
[...]. A concepção apresentada por Leite é orientada para análise da 
qualificação na perspectiva de gênero fornecendo elementos relativos aos 
aspectos: cognitivos, o ‘saber fazer’ no trabalho que as mulheres 
desenvolvem (a escolaridade e o treinamento); os aspectos da personalidade 
e comportamentais, relativos ao ‘saber ser’, as relações intersubjetivas 
desenvolvidas no trabalho; os aspectos da capacidade, da iniciativa, da 
capacidade de tomar decisões frente ao imprevisível. O exercício dessas 
capacidades implicaria a mobilização de competência adquiridas ou 
construídas por mulheres mediante aprendizagem coletiva [...] (CRUZ, 2005, 
p. 100).  
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Portanto, a proposição assumida pela autora é demonstrar e evidenciar que os estudos 

sobre o processo de qualificação em curso para o conjunto de trabalhadores homens e 

mulheres têm preconizado que as “qualidades informais apresentadas pelas mulheres poderão 

ser revalorizadas enquanto credenciais femininas no mundo do trabalho o que ensejaria 

maiores oportunidades para elas e maior valorização das suas qualificações [...]” (CRUZ, 

2005, p. 101). 

Partindo dessas observações, acrescenta-se que há no mercado de trabalho em saúde 

a presença de uma grande mão-de-obra feminina.  

Assim sendo, a qualificação profissional insere-se nas nuances produzidas pelo 

capital e, quando se trata da qualificação profissional do trabalhador em saúde deve-se 

aproveitar os espaços gerados pelas contradições do sistema capitalista: 

 

a qualificação profissional pode e deve no que diz respeito a trabalhadores 
em instituições voltadas para as práticas sociais como educação e saúde, 
desenvolver concepções que tenham como objetivo instrumentalizar a classe 
trabalhadora no seu processo de trabalho e nas demais esferas da vida 
cotidiana, de modo a possibilitar (embora sem cair no idealismo) a não-
adequação ao existente. Trata-se, portanto, de uma luta entre projetos, onde a 
moral é límpida: de um lado, projetos que vislumbram não adequar o 
trabalhador ao existente; do outro, a constituição do trabalhador adestrado, 
obediente e disciplinado (PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 16). 

   

Trata-se de uma luta contra-hegemônica e que, em se tratando especificamente do 

campo da saúde resguarda particularidades de um trabalho vivo, de produção e reprodução da 

vida, o qual requer postura ética e humana. A ética profissional no campo da saúde significa 

de acordo com Schraiber   

 

[...] presença de dimensão pessoal e subjetiva no julgamento e processo 
decisório do ato profissional no trabalho, o que tem sentido tecnológico. Esta 
presença, que não é qualquer, mas com características históricas dadas, 
marca-se, pois, como qualificação própria e inalienável desse trabalho em 
saúde. E se isto aparece como se fosse só o exercício de uma moral pessoal, 
como traço de caráter individual de cada agente profissional, é sobretudo 
porque deixamos de ver as problemáticas deste agente e trabalhador como 
questões do trabalho, da ciência e da técnica na sociedade, talvez induzidos 
culturalmente pelo fato dos serviços produzirem-se enquanto consultas 
individuais e buscadas aparentemente de forma pessoal e isolada [...]. A ética 
profissional refere-se sem dúvida também à relação de respeito entre 
pessoas, o que deveria permear toda e qualquer relação na sociedade. 
Contudo, nas ações em saúde a interpessoalidade adquire outros sentidos 
mais, estabelecendo uma relação entre indivíduos que tem sido, em termos 
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de tecnologia apropriada para esse trabalho, uma relação desigual. É por isso 
que a problematização dessa articulação entre as faces técnica e ética do 
trabalho, muito além das questões mais aparentes do relacionamento 
interpessoal, dirá respeito a problemáticas não muito exploradas nesta 
dimensão do trabalho: a relação médico-paciente, e também as relações 
usuários-serviço, como espaço legítimo do exercício de cidadania e do 
exercício, para o profissional e para seu outro, de suas condições de sujeitos 
(SCHRAIBER, 1996, p.50). 
 

Considerando a autonomia presente no trabalho em saúde e o aspecto técnico na 

relação entre os sujeitos problematiza-se a questão da articulação entre ética e técnica,  

entendendo-se que a dimensão pessoal e subjetiva presente nos momentos de decisão de 

escolha, mesmo considerando o aparato tecnológico é marcada por características definidas 

historicamente e portanto, não podem ser vistas apenas  sob a dimensão do caráter individual, 

uma vez que a ética deve estar presente em toda e qualquer relação social, e sobretudo quando 

se considera que a relação entre esses sujeitos se dá de forma desigual, seja no âmbito da 

relação usuário-serviço, seja na relação trabalhador de saúde-usuário. 

 

1.5. O Trabalho nos Serviços de Saúde: o reflexo dos paradigmas na prática 

 

À luz dessas mudanças o debate sobre a questão do trabalho no âmbito da saúde se 

torna necessário uma vez que o trabalho nesse campo sofre influências do paradigma 

tecnicista e configura-se como uma categoria chave para a compreensão das mudanças na 

sociedade contemporânea.  

Assim, cabe inferir que as transformações em curso também recaem sobre o trabalho 

em saúde que nos últimos séculos foi se constituindo enquanto um campo de prática e 

técnicas socialmente aceitas. Neste sentido, é factual que esses novos modelos produtivos 

apontam para um novo perfil de qualificação dos trabalhadores que exigem deles um conjunto 

de habilidades, competência capaz de imprimir um novo tipo de saber. Todavia, há que se 

considerar que para Pires  

 

[...] o uso de tecnologias no setor saúde, não resultou em aumento de 
desemprego, não substitui o trabalho humano de investigação, avaliação e 
decisão sobre a terapêutica e tratamento em geral. [...]. Parte significativa 
dos equipamentos de tecnologia de ponta exige são utilizados para 
investigação diagnóstica e não substituem o trabalho de investigação clínica, 
de modo que são acrescentados novos instrumentos ao trabalho assistencial, 
os quais requerem os quais, muitas vezes, requerem locais especiais, com 
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pessoal preparado para manuseio [...]. O uso de tecnologia de ponta exige 
uma melhor qualificação dos trabalhadores para o manuseio desses 
equipamentos, ao mesmo tempo em que aprofunda a divisão entre trabalho 
manual e intelectual, podendo aumentar o uso de trabalho desqualificado 
[...]. (PIRES, 1998, p. 241-242). 

 

 Adentrando nesta linha de reflexão cabe ressaltar, conforme expressa Merhy que a 

reestruturação produtiva tão presente no final do século XX e início do século XXI em outros 

setores não se aplica ao setor saúde no Brasil, uma vez que a inserção de “equipamentos 

produtivos em saúde sob a modelagem de gestão médico-hegemônica que sob a forma de 

medicina tecnológica já havia delimitado uma transição significativa na organização do 

trabalho em saúde e do médico em particular” (MERHY, 2007, p. 28). 

 Para o autor a reestruturação produtiva é marcada pela introdução de tecnologias 

novas ou reconfiguradas, que modificam o modo de produção. Sendo assim, não se pode 

considerar que ocorreu um impacto reestruturante no setor saúde, mas sim, “a continuidade de 

um modelo hegemônico com alterações que não compõem uma transição” (MERHY, 2007, p. 

28). 

Ademais, a saúde configura-se como um trabalho de serviços no qual existe uma 

relação em ato, no seu processo de trabalho, conforme ressaltam alguns teóricos. É 

caracterizada como uma necessidade social, a qual depende de intervenção pública. Pires 

(1998) reafirma essa idéia explicitando que o trabalho em saúde tem características especiais, 

insere-se no campo do trabalho em serviços e diferencia-se da produção material industrial e 

do trabalho no setor primário da economia. 

Neste campo é conveniente ressaltar as colocações de Merhy quando o mesmo 

aponta que: 

 

um trabalho fabril relaciona-se com o consumidor por intermédio do produto 
que este usa, ao passo que em um trabalho em serviço, o ato de produção do 
produto e de seu consumo ocorrem ao mesmo tempo. Por isso, denomino 
que no primeiro caso a relação é objetal e no segundo ‘intercessora’, e, nesta 
última situação, o modo como o consumidor valoriza a utilidade do produto 
para si está sempre presente na relação imediata de produção e consumo, ao 
passo que no tipo objetal a utilidade do produto para o consumidor só se 
realizar-se na obtenção do produto e de seu consumo, e que ocorre de modo 
separado do mundo da produção do produto. [...]. Quando um trabalhador de 
saúde se encontra com um usuário, no interior de um processo de trabalho, 
em particular clinicamente dirigido para a produção dos atos de cuidar, 
estabelece-se entre eles um espaço interseçor (sic) que sempre existirá nos 
seus encontros, mas só nos seus encontros, e em ato. A imagem desse espaço 
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é semelhante à da construção de um espaço comum de interseção entre dois 
conjuntos, ressalvando que não é só na saúde que há processos interseçores 
(sic). E, além de reconhecer a existência desse processo singular, é 
fundamental, na análise do processo de trabalho, descobrir o tipo de 
interseção que se constitui e os distintos motivos que operam no seu interior 
(MERHY, 2007, p. 56-57). 

 

O autor acima acrescenta ainda, que os esquemas mais comuns em processo de 

trabalho em saúde que realizam atos imediatamente de assistência ao usuário, apresentam uma 

intersecção ‘partilhada’. Assim, expressa que no jogo de necessidades que se deposita para o 

processo de trabalho é possível, portanto raciocinar: 

 
que no processo de trabalho em saúde há um encontro do agente produtor, 
com suas ferramentas (conhecimentos, equipamentos, tecnologias de modo 
geral), com o agente consumidor, tornando-o em parte objeto da ação 
daquele produtor, mas sem que isso deixe se ser também um agente que , em 
ato, põe suas intencionalidades, conhecimentos e representações, expressos 
como um modo de sentir e elaborar necessidades de saúde, para o momento 
do trabalho; e que no seu interior há uma busca de realização de um 
produto/finalidade. Como, por exemplo, a saúde que é um valor de uso para 
o usuário, que a representa com algo útil por lhe permitir estar no mundo e 
poder vivê-lo, de modo autodeterminado, e dentro do seu universo de 
representações, do que isso possa significar, que é assimilado como um 
processo distinto pelos agentes envolvidos, mas que, no entanto, poderá até 
mesmo coincidir (MERHY, 2007, p, 59). 
  

Destaca-se, neste sentido, a especificidade inerente ao trabalho nesse campo e as 

dificuldades de se ter como objeto a saúde dos indivíduos e do coletivo. A saúde é claramente 

de grande valor de uso, pois, possibilita a reprodução para o sujeito que a busca seja ele 

cliente, usuário. Observa-se tensão e disputa entre valor de uso e valor troca que envolve os 

sujeitos dessa relação nas sociedades capitalistas que cada vez mais, subjuga o primeiro ao 

segundo, subvertendo desse modo a preservação de funções vitais da reprodução a interesses 

econômicos. Assim, diante das dificuldades que envolvem as representações dos agentes 

envolvidos nessa dinâmica, questiona-se as dificuldades para processar aquilo que o autor 

chama de coincidência ou ainda a necessidade de saúde enquanto objeto de ação, intervenção. 

Contudo, há que se considerar que o caráter de trabalho vivo que permeia o processo 

de trabalho em saúde e a qualidade de trabalhador e potencial usuário dos serviços que marca 

as relações desses atores, acrescida de autonomia conforme explicitada por Enguita, logo 

abaixo, permite ir de encontro às forças hegemônicas e pautar um olhar implicado na luta e na 

defesa da vida fundamentada, sobretudo na ética e na idéia da saúde como direito de 

cidadania. 
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as chamadas profissões liberais tem de fato um certo grau de controle sobre 
o produto de seu trabalho [...] e, conservam, sobretudo, um grau substancial 
de controle sobre seu processo de trabalho, tanto qualitativa – os 
procedimentos – quanto quantitativamente – o emprego do tempo [...]. As 
chamadas semiprofissões representam o estágio primeiro da subordinação do 
trabalho ao capital. [...] Seu lugar natural parece ser os serviços ao público 
que exigem um alto grau de qualificação, uma titulação e um ethos similares 
as profissões liberais, e geralmente também organizações profissionais 
próprias [...]. Exemplos desses grupos são os professores, os médicos 
assalariados da saúde pública ou de hospitais privados [...]. O produto do seu 
trabalho não lhes pertence e escapou do seu controle, mas mantém um 
elevado grau de autonomia em tudo o que concerne a seu processo de 
trabalho (ENGUITA, 1989, p. 18). 

 

Olhando nesta direção, cabe ressaltar que as mudanças do setor saúde trazem 

exigências claras no que tange à formação de trabalhadores de saúde haja vista a falta de 

profissionais qualificados, por exemplo, e diante da necessidade de uma formação voltada 

para uma visão integral dos problemas de saúde da população. A dificuldade para 

implementação desse modelo se deve em parte a uma formação especializada, 

hospitalocêntrica, medicamentosa e com grande inserção tecnológica como já sinalizada. 

Para Merhy  

o campo de ação do trabalho vivo em ato, na sua capacidade de imprimir 
novos arranjos tecnológicos e novos rumos para os atos produtivos em 
saúde, é o lugar central da transição tecnológica do setor saúde, território em 
disputa pelas várias forças interessadas nesse processo. (MERHY, 2007, p, 
37). 
 

A partir desse entendimento o autor apresenta a forma como lida com a noção de 

tecnologia em saúde e desenvolve dezessete teses sobre a teoria do trabalho em saúde, das 

quais destaca-se: 

 
Tese 8 – o trabalho em saúde não pode ser globalmente capturado pela 
lógica do trabalho morto, expresso nos equipamentos e nos saberes 
tecnológicos estruturados, pois o seu objeto não é plenamente estruturado e 
suas tecnologias de ação mais estratégicas configuram-se em processos de 
intervenção em ato, operando como tecnologias de relações, de encontros de 
subjetividades, para além dos saberes tecnológicos estruturados, 
comportando um grau de liberdade significativo na escolha do modo de fazer 
essa produção;  
 
Tese 9 – por isso as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde podem ser 
classificadas como: leves (como no caso das tecnologias de relações do tipo 
produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como forma de 
governar processos de trabalho), leves-duras (como no caso de saberes bem 
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estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica 
médica, a clínica psicanalística, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo) 
e duras (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, 
normas, estruturas organizacionais); (MERHY, 2007, 49). 
 
 

De modo geral, colocando essas questões no contexto da sociedade contemporânea, 

na imaterialidade do trabalho em saúde e sua subjetividade pode-se afirmar, que as idéias 

expostas por Merhy apontam para a compreensão que “é a sua personalidade, a sua 

subjetividade, que deve ser organizada e comandada. Qualidade e quantidade do trabalho são 

reorganizados em torno de sua imaterialidade” (LAZARATTO, 2005, p. 25). 

  

1.6. Educação, Trabalho e Saúde: espaços de construção do conhecimento, 

formação e intervenção na realidade 

  

A relação entre trabalho e educação cada vez torna-se mais estreita e ascende à 

medida que o desenvolvimento, crescimento econômico das sociedades capitalistas impera, 

baseada em modos de produção e reprodução que trazem em seu bojo a necessidade de 

conhecimentos, saberes estes capazes de operar as mudanças e reconceituar antigos 

postulados face às alterações e tendências ocorridas na forma de produção e organização do 

trabalho. Desta forma, Frigotto chama atenção para o fato de que “por ser o trabalho o 

pressuposto fundante do devenir humano, ele é o princípio educativo e, portanto, é 

fundamental que todo ser humano, desde a mais tenra idade, socialize este pressuposto” [...]. 

(FRIGOTTO, 2003, p.32). 

Assim cabe dizer, segundo o pensamento de Ramos (2006), que os processos sociais 

de formação humana são expressos historicamente, portanto, é resultante das lutas dos 

sujeitos coletivos, os quais sob o modo de produção capitalista são dialeticamente 

construídos. As forças subjetivas e objetivas a partir da valorização do capital são 

dicotomizadas, promovendo a separação entre sujeito e objeto. Desta forma, a autora 

esclarece que nessa luta contraditória entre as classes vai constituindo-se a formação humana 

sob o prisma do capital ou sob a ótica do trabalho aonde a divisão social e a complexidade do 

trabalho orientam ações tanto no âmbito da sociedade civil quanto da sociedade política. 

Portanto, ela afirma: 
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a importância da relação trabalho-educação se justifica porque justamente a 
partir dela a formação humana configura-se como processo contraditório e 
marcado pelos valores capitalistas. Esse processo, à medida que se 
institucionaliza, forja categorias apropriadas para definí-lo socialmente, 
como, por exemplo: educação básica, formação profissional, educação 
profissional, qualificação profissional (RAMOS, 2006, p. 29). 

 

Ademais, assim como Ramos, “compreendemos por formação humana o processo de 

conhecimento e de realização individual, que se expressa socialmente e que ultrapassa a 

dimensão do agir unicamente determinado pela necessidade de subsistência” (RAMOS, 2006, 

p.26). 

Para Arroyo a ênfase no trabalho como princípio educativo tem sido geralmente 

compreendida em forma de demanda de qualificação, e demanda de valores, saberes, 

competências, e subjetividades esperadas ou exigidas do trabalhador pelas transformações no 

trabalho. Contudo, o autor chama atenção para o fato de que “os vínculos passam por relações 

mais globais na produção dos seres humanos e consequentemente do trabalhador” (Cf. 

ARROYO, 2008, p. 152). 

Ou seja, o autor defende a  seguinte idéia: 

  

o trabalho como princípio educativo situa-se em um campo de preocupações 
com vínculos entre vida produtiva e cultura, com o humanismo, com 
constituição histórica do ser humano, de sua formação intelectual e moral, 
sua autonomia e liberdade individual e coletiva, sua emancipação. Situa-se 
no campo de preocupações com a universalidade dos sujeitos humanos, com 
base material (a técnica, a produção, o trabalho), de toda atividade 
intelectual e moral, de todo o processo humanizador (ARROYO, 2008, 
p.152). 

 

Assim, questiona-se como pensar o processo de formação dos trabalhadores em 

saúde frente aos novos paradigmas do mundo do trabalho, e uma concepção de escola 

moderna, flexível que respeite os princípios de uma educação humanística e, sobretudo ética e 

produtora de conhecimentos que ultrapasse o foco de um mercado em mutação. 

Para melhor compreensão desse processo cabe ressaltar, que em contexto histórico 

diferenciado no Brasil a Teoria do Capital Humano, desenvolvida em um momento de 

expansão e crescimento econômico, teve forte sustentabilidade e a educação passou a vista 

como pressuposto para a qualificação da força de trabalho, segundo Gentili, essa teoria sofreu 

alterações em seus pilares e na década de 1980, mais especificamente, em 1990 a  
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[...] Teoria do Capital Humano promoveu um deslocamento da ênfase na 
função da escola como âmbito de formação para o emprego (promessa que 
justificou, em parte, a expansão dos sistemas educacionais durante o século 
XX). Tal deslocamento permitiu a progressiva aceitação do fato de que a 
educação e o desemprego, a educação e a distribuição regressiva da renda 
social, a educação e a pobreza podem conviver num vínculo conflitante, 
porém funcional com o desenvolvimento e a ‘modernização’ econômica. As 
décadas de 1980 e 1990 ofereceram forte evidência do fracasso daquela 
teoria na sua formulação originária, processo que, longe de debilitá-la, 
acabou lhe fornecendo novos impulsos e dinamismo [...]. (GENTILI, 2005, 
p.48) 
              

 Assim, para compreender a natureza da função da Teoria do Capital Humano e a 

crise da promessa integradora da escola, é relevante salientar o papel atribuído ao Estado e o 

vínculo estreito entre o desenvolvimento do capital humano individual e o capital humano 

social. Para Gentili,  

 

o apelo a empregabilidade e seu uso numa na teoria do capital humano, cujo 
conteúdo tem se metamorfoseado com as novas condições de acumulação do 
capitalismo globalizado, permite entender melhor a crise da promessa 
integradora. Nesse sentido, a tese da empregabilidade recupera a concepção 
individualista da Teoria do Capital Humano, mas acaba com o nexo que se 
estabelecia entre o desenvolvimento do capital humano individual e o capital 
humano social: as possibilidades de inserção de um indivíduo no mercado 
dependem (potencialmente) da posse de um conjunto de saberes e 
competências e credenciais que o habilitam para a competição pelos 
empregos disponíveis (a educação é, de fato, um investimento em capital 
humano individual); só que o desenvolvimento econômico da sociedade não 
depende, hoje, de uma maior ou melhor integração de todos à vida produtiva 
(a educação não é, em tal sentido, um investimento em capital humano 
social). As economias podem crescer e conviver com uma elevada taxa de 
desemprego e com imensos setores da população fora dos benefícios do 
crescimento econômico (GENTILI, 2005, p. 54). 

 

É perceptível que as transformações na esfera financeira e organizacional afetam as 

relações no âmbito do trabalho, e no sistema educacional, exigindo desse último também, um 

processo de reestruturação, a criação de um novo modelo capaz de produzir novos 

significados, conhecimentos, pedagogias, saberes que considere o homem enquanto sujeito de 

sua própria história.  

 O homem de hoje é resultante de uma educação, de um saber fragmentado, 

compartimentado, de uma formação que não possibilitou um conhecimento capaz de interagir 
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entre o local e o global, o micro e o macro, pois “todo conhecimento deve contextualizar seu 

objeto para ser pertinente” (MORIN, 2006, p. 47). 

Essa relação interfere e afeta sobremaneira a forma como o homem moderno tem 

interagido com seu trabalho nesta conjuntura marcada por inovações e complexidade dos 

fenômenos; bem como, na sua representação enquanto ser individual e social, singular e 

múltiplo. Para Kuenzer “ao mesmo tempo que o capitalismo opera a cisão entre teoria e 

prática, surgem dois tipos de ensino, destinados a reproduzir as condições de expansão do 

capital” (Cf. KUENZER, 2002, p. 47). Ou seja, para autora, 

 

há uma pedagogia para ensinar a teoria e uma pedagogia para ensinar o 
conteúdo do trabalho ao trabalhador, como uma forma separada da educação 
como um todo.Mesmo assim, elas não se dão um único modo, revestindo-se 
de características diferentes em função do fim a que se destinam. Para a 
maioria da força de trabalho, ligadas as tarefas de execução, a pedagogia do 
trabalho assume as características de um ensino ‘prático’ e parcial de uma 
tarefa fragmentada, ministrado no próprio trabalho ou em instituições 
especializadas de formação profissional. Este aprendizado, pelo seu próprio 
caráter fragmentário, não possibilita ao trabalhador a elaboração científica de 
sua prática, reproduzindo as condições de sua dominação pela ciência a 
serviço do capital (KUENZER, 2002, p. 48). 

 

A formação do trabalhador em saúde requer o entendimento da relação contraditória 

que permeia as categorias trabalho, educação e saúde. No contexto da sociedade brasileira de 

acordo Pereira & Ramos, 

 
durante a mudança do modo de produção feudal para o modo de produção 
capitalista, as diferentes práticas desenvolvidas na saúde, principalmente do 
trabalho médico, tem suas concepções redefinidas, assim como as práticas 
hospitalares. Há uma redefinição simultânea do objeto, da atividade do 
trabalho, dos meios de trabalho, do saber e da educação na 
formação/qualificação da saúde (PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 22). 

 

E isso levou a uma divisão clara das tarefas por parte dos trabalhadores de saúde 

cabendo aos médicos o conhecimento teórico e o direcionamento e domínio sobre as demais. 

De acordo com Pires, 

 
Com o surgimento das Academias Médico-cirúrgicas, a medicina consolida-
se como profissão institucionalizada no campo de saúde no país. É 
reconhecida como detentora legal dos conhecimentos científicos de saúde, 
estabelece regras para sua formação e prática, bem como passa a controlar a 
formação e emitir regras para a regulamentação da prática de outros 
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profissionais de saúde, como parteiras, os farmacêuticos, os enfermeiros e os 
dentistas. Esses profissionais, que eram independentes, passam a ter a 
formação e a prática controlada pelos médicos (PIRES, 1998, p. 92-93).  

 

Vê-se, portanto, a hegemonia do saber médico no que tange a formação dos 

trabalhadores em saúde. O que consequentemente, implicou em práticas controladas, 

subordinadas e fortemente influenciadas pelas formas com as quais a medicina define seu 

objeto de trabalho. Só ao longo do tempo as outras profissões foram construindo uma relativa 

autonomia no que tange ao seu processo de trabalho. 

Quando se fala, mais especificamente, da formação do trabalhador de enfermagem, 

campo em que a divisão social se faz mais presente, pode-se observar também que o 

desempenho das “atividades de enfermagem não consistia em um ensino sistematizado de 

enfermagem, mas sim em um treinamento de jovens que tinham optado por uma vida 

convental, tornando-as eficientes nas artes de enfermagem” (PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 

23). Ainda, de acordo com as mesmas autoras, 

 

O treinamento era essencialmente prático, desenvolvido através de 
atividades em orfanatos, nas residências dos pacientes e nos hospitais 
existentes. Os superiores, já treinados, orientavam o aprendizado das novatas 
que desenvolviam comportamentos copiativos, numa relação mestre-
aprendiz. Aprendiam algumas prelações sobre anatomia e patologia, não se 
preocupavam com o nível intelectual e em dar informações teóricas às 
aprendizes (REZENDE, 1987 apud PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 23). 

 

Como se observa, nesse processo há uma clara divisão entre o trabalho manual e o 

intelectual. Entre uma escola que ensina a fazer, e uma outra, que possibilita pensar, teorizar, 

dominar os conhecimentos e habilidades necessárias para o domínio da ciência no exercício 

profissional.   

Diante desse contexto cabe ainda dizer: 

 

a enfermagem só passa a ter uma formação profissional independente, no 
Brasil, com a criação da Escola Ana Néri, em 1923, no Rio de Janeiro. O 
modelo de formação segue os princípios nighitingalenaos e, logo, os 
enfermeiros formados passam a formar pessoal auxiliar para o exercício das 
tarefas delegadas de cunho predominantemente manual. E só depois do 
surgimento da primeira Universidade no país, em 1920, é que os 
farmacêuticos e dentistas passam a ser profissões independentes e a 
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formação das parteiras passa a integrar o trabalho profissional de 
enfermagem (PIRES, 1998, p. 93). 

  

Assim se tem a repetição no âmbito da enfermagem do modelo taylorista-fordista, de 

dicotomização do conhecimento, baseada em práticas que acentuam cada vez mais a 

separação entre trabalho intelectual e trabalho instrumental e as quais, tendo em vista o 

exemplo acima, foram fortemente aprofundadas na formação dos trabalhadores de nível 

médio em saúde. 

Neste sentido, Pereira & Ramos lembram a seguinte assertiva: 

 
nascida na consolidação do capitalismo, a enfermagem moderna reconhece a 
utilidade social e insere no seu processo de trabalho a repartição de tarefas e, 
caracterizando a divisão do trabalho,  apresenta-se em dois estratos sociais 
distintos. Às ladies2 cabia o pensar, concretizado nos postos de comando. 
Para o cuidado, entendido como trabalho manual, ficavam encarregadas as 
nurses. Evidencia-se a dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho 
intelectual pela classe social. Neste exemplo, podemos perceber que a 
divisão social determinou a divisão técnica. De modo que, embora 
recebessem o mesmo tipo de qualificação, às ladies foram destinadas as 
funções de controle, supervisão. Para as nurses, as funções submissas; às 
ladies e mais diretamente ligadas, o trabalho intelectual. Nas práticas de 
enfermagem, a divisão de tarefas – a fragmentação do trabalho – ajudou a 
manter a divisão entre um trabalho que requer pouca qualificação 
(representado pelo cuidado) exercido pelas auxiliares de enfermagem, e um 
trabalho especializado, ‘mais intelectualizado’ (de controle, de coordenação, 
de interlocução com o médico), exercido pelas enfermeiras. No trabalho 
desenvolvido pela enfermagem, observamos a polarização das qualificações. 
Essa polarização aconteceu mediante a divisão social do trabalho e a 
hierarquização obedecendo às clivagens capitalistas de classe (PEREIRA & 
RAMOS, 2006, p. 23-24). 

 

Vê-se a constituição de uma profissão categoricamente marcada pela divisão técnica, 

social e sexual do trabalho, e uma educação burguesa em que o cuidado em saúde é visto 

como algo de tarefeiro, reflexo da centralidade do objeto na doença, que requer pouca 

qualificação, fortalecendo assim, a negação do sujeito em sua totalidade e dificultando o 

alcance do objetivo do trabalho em saúde que de fato, é a cura. 

Assim, é pertinente trazer a tona o pensamento de Teixeira quando expressa “do 

mesmo modo como falamos de uma educação burguesa, falaremos de saúde e medicina 

                                                 
2 A escola inglesa, inicialmente, recebeu alunas da alta classe burguesa, chamada de ‘ladies’, e que pagavam 
pelo ensino, e as alunas da camada popular, chamada de ‘nurses’, que tinham gratuidade no ensino e na moradia. 
PEREIRA, Isabel Brasil. RAMOS, Marise. Nogueira. Educação Profissional em Saúde, 2006, p. 23. 
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burguesa. Como o substrato cultural é o mesmo em ambos os casos, os processos que se dão 

no setor saúde são homólogos aos que se deram – e ainda se dão – no setor educação” 

(TEIXEIRA et al,  2006, p.66). 

Dessa maneira concorda-se com Carvalho & Ceccim quando destaca: 

 

uma educação de caráter instrumental e recortada passou a determinar 
conteúdos e uma forma de disponibilizá-los. Os conteúdos foram 
cristalizados em disciplinas, subdivido em ciências básicas e ciências 
clínicas, área biológica e área profissional, conhecimentos aplicados e 
conhecimentos reflexivos. Dessa concepção de formação decorreu para 
prática pedagógica que tomou o acesso a informação como sinônimo de 
construção do conhecimento3, embasada numa visão do corpo, saúde, doença 
e terapêutica reduzida, partida e, sobretudo estática. Esta constatação é 
perceptível por meios dos currículos que são organizados por conteúdos e 
estágios, que os únicos fatores de aprendizagem são o contato com o 
professor em sala de aula, com os manuais de diagnósticos e terapêutica, 
com estudo programado e com os profissionais de serviço em campo de 
treinamento supervisionado (CARVALHO & CECCIM, 2006, p. 154).  

 

No entanto, vale dizer que tendo em vista a Reforma Sanitária brasileira, - que será 

abordada no próximo capítulo - e os objetivos a que se propõe, concomitante com as 

transformações advindas da socialização globalizante, subsidiadas pela implantação das 

inovações tecnológicas no contexto das sociedades contemporâneas, nota-se que estas 

provocam a obrigatoriedade de uma reestruturação organizacional, o posicionamento político 

efetivo e um saber contra-hegemônico que paute a necessidade dos sujeitos absorverem novos 

instrumentos como também novas demandas culturais no cotidiano do trabalho, o que reflete 

na sua subjetividade, na capacidade de análise e interpretação e uma nova práxis no campo da 

saúde pública. 

Partindo dessa idéia reproduz-se a fala de Frigotto que elucida que o “desafio está, 

sob a base contraditória do capital, em dilatar as possibilidades de uma formação tecnológica 

‘unitária’ para todos” (Cf. FRIGOTTO, 2003, p. 177).  Para o autor, 

 

                                                 
3 O conhecimento diz respeito ao conjunto de saberes e práticas para a construção da experiência cognitiva e 
afetiva diante dos objetos de conhecimento, e permanece ao longo do tempo como apropriação singular. A 
informação, por sua vez, se compõe por dados, acumulações, erudições por conteúdos e não reinventa as 
realidades, as absorve como dadas. E fundamental que a universidade realize a organização e a compreensão da 
informação, mas implemente uma educação formativa. Seu principal objetivo é a construção do conhecimento e 
não a reprodução do que já se sabe ou ainda da memorização do conhecimento destituídos de significado, o que 
ocorre quando é baixa a compreensão dos objetos de conhecimento. Cf. CARVALHO, Y. M, CECCIM, R. B. 
“Formação e educação em saúde: aprendizados com a saúde coletiva”. In: CAMPOS, G. W. de Sousa et al (org.) 
Tratado de Saúde Coletiva, 2006, p. 154. 
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Do ponto de vista epistemológico, ou seja, dos processos de apreensão e 
construção do conhecimento na realidade histórica, o conceito de escola 
unitária nos indica que o esforço é no sentido de identificar os eixos básicos 
de cada área de conhecimento que em sua unidade detenham a virtualidade 
do diverso. O princípio da ciência é, neste sentido, por excelência unitário, 
isto é, síntese do diverso múltiplo. No plano prático do processo de 
construção do conhecimento, a concepção de escola unitária, em nossa 
realidade, implica, ao mesmo tempo, vários desdobramentos. O primeiro 
deles é o de distinguir-se entre o processo teórico-prático mediante o qual o 
homem, enquanto ser social, constrói o conhecimento da realidade, da 
natureza do conhecimento em si (FRIGOTTO, 2003,p. 177). 
 

Mediante as proposituras, entende-se que a educação assume um papel importante e 

se constitui em uma estratégia bem definida, com o propósito de articular os gestores, 

comunidade e trabalhadores para uma nova prática social.  

  

1.7. Mudanças no conceito de Saúde: implicações para o processo de formação 

do Trabalhador em Saúde 

  

O modelo que tem predominado no ensino e na prática dos profissionais de saúde é 

resultante da evolução da biologia, conforme observa Capra (2006) e, gerou a base para o 

modelo de saúde baseado na especialização. Desta forma, para compreender as influências 

deste modelo no âmbito da educação precisa-se apreendê-la de acordo com Frigotto (2003) no 

plano das determinações e relações sociais as quais se apresentam historicamente como um 

campo de disputa hegemônica. Assim, de acordo com Capra: 

 

Os progressos em biologia durante o século XIX foram acompanhados pelo 
avanço da tecnologia médica. Foram inventados novos instrumentos de 
diagnóstico, como estetoscópio e aparelhos para a tomada de pressão 
sanguínea; e a tecnologia cirúrgica tornou-se a mais sofisticada. Ao mesmo 
tempo, a atenção dos médicos transferiu-se gradualmente do paciente para a 
doença. Patologias foram localizadas, diagnosticadas e rotuladas de acordo 
com um sistema definido de classificação, estudada em hospitais 
transformados, das medievais casas de ‘misericórdia’, em centros de 
diagnóstico, terapia e ensino. Assim começou a tendência para a 
especialização, que iria atingir seu auge no século XX (CAPRA, 2006, 
p.123). 

 

Fica visível a introdução da tecnologia, da especialização, e a centralidade da doença 

na relação médico-paciente. Nesse período começou-se a delinear uma concepção de trabalho 
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e processos educativos baseada na fragmentação do paciente, no estudo e intervenção nas 

partes, desconsiderando o todo. Ou seja, observa-se, portanto, que a disputa hegemônica no 

âmbito da educação “dá-se na perspectiva de articular as concepções, a organização dos 

processos e dos conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da 

vida social, aos interesses de classe” e da racionalização técnico - cientifica (grifo meu) 

(FRIGOTTO, 2003, p. 25). 

Para Capra essa convergência reducionista, ênfase na localização da patologia 

continuou no século XX no campo da ciência biomédica e, a medicina do século XX foi 

marcada  

pelo crescimento da biologia até o nível molecular e pela compreensão de 
vários fenômenos biológicos nesse nível [...]. A biologia como forma de 
pensamento impôs-se as ciências humanas e, por conseguinte, passou a ser a 
base científica da medicina [...]. (CAPRA, 2006, p. 123-124). 

 

Diante das transições paradigmáticas vivenciadas na contemporaneidade aonde a 

ciência é questionada Feuerwerker afirma que as modificações, 

 

no campo da Saúde, o momento histórico de tensão se revela pela 
incapacidade da maioria das sociedades de promover e proteger a saúde das 
pessoas na medida requerida pelas circunstâncias históricas. Tendo em vista 
a transição epidemiológica, o desafio da eqüidade e a necessidade de 
contenção de custos, há necessidade de reorientação da atenção, ampliando a 
promoção e articulando-a com as ações de cura e reabilitação, buscando a 
utilização mais racional da tecnologia e dos diferentes equipamentos de 
saúde. Tendo em vista a profunda insatisfação a população com a qualidade 
da atenção (o mais alto nível de satisfação em relação a um sistema de saúde 
é observado no Canadá e a taxa de satisfação é de apenas 50%), é 
indispensável redefinir a relação entre os profissionais da Saúde e a 
população e redefinir os papéis na produção social da saúde 
(FEUERWERKER, 2003, p.24). 

 

Compreende-se assim, que a visão biologista provocou o distanciamento dos 

profissionais desse campo do conceito de saúde e foi reforçada, por um modelo de educação 

baseada na transmissão, fragmentação do saber o que, implicou em grandes dificuldades e não 

corresponde a necessidade da realidade do século XXI, uma vez que o conceito de saúde foi 

ampliado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) a define de acordo com seu estatuto desta 

forma: “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a 

ausência de doenças e suas enfermidades” (CAPRA, 2006, p. 117). 
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 Percebe categoricamente a mudança do conceito, da noção de saúde não se 

restringindo a mesma à concepção biologista. Capra (2006) mesmo considerando a definição 

da Organização Mundial de Saúde algo irrealista por descrevê-la como um estado estático de 

bem-estar e não com um processo constante de evolução, considera que a mesma revela a 

natureza holística da saúde. 

No entanto, cabe questionar as implicações e questionamentos que aparecem diante 

desse conceito de saúde enquanto um estado irrestrito. Quais as dificuldades para sua 

concretização tanto no que diz respeito à relação entre sociedade e saúde, a coletividade como 

no que tange ao princípio da liberdade e autonomia dos sujeitos; como os trabalhadores 

vivenciam e o percebem no cotidiano de suas práticas? Campos tratando do tema explicita: 

 
sem abandonar a noção de que a saúde depende do físico, do mental e do 
social, seria conveniente trabalhar com um conceito de saúde relativo ao 
próprio indivíduo ou ao padrão epidemiológico predominante.[...]. O ser 
humano não vive apenas segundo esta ou aquela racionalidade construída 
com base em evidências estatísticas [...]. Na realidade, quando se pensa 
saúde com apenas ganho de quantidade de vida, tende-se a desencadear 
práticas preventivas e terapêuticas centradas no “interesse”, esquecendo-se 
de que o funcionamento subjetivo inclui também o fator ‘desejo’. Este fator 
desejo impõe uma outra dimensão à definição de saúde, que é qualitativa e 
se refere à intensidade e ao gozo de viver. Uma dimensão organicamente 
ligada ao sujeito e à sua história e, portanto, muito difícil de mensuração 
objetiva (CAMPOS, 2006a, p. 74)  

  

Este conceito, portanto, não é um simples exercício semântico em que a inter-relação 

entre as duas áreas de conhecimentos, saúde e sociedade, se conformam de forma harmônica, 

elas se interagem e se influenciam reciprocamente mediadas por contextos políticos, culturais, 

econômicos, sociais e históricos. 

Minayo ao pensar o conceito sociológico de saúde expressa que este: 

 

[...] retém ao mesmo tempo suas dimensões biológicas, estruturais e políticas 
e contém os aspectos histórico-culturais e simbólicos da sua realização. Em 
primeiro lugar, com questão humana e existencial, saúde é um bem 
complexo, compartilhado indistintamente por todos os segmentos e 
diversidades sociais. Isso implica que, para todos os grupos, ainda que de 
forma específica e peculiar, saúde e doença expressa, agora e sempre, no 
corpo ou na mente, particularidade biológicas, sociais e ambientais vividas e 
subjetivamente, na peculiar totalidade existencial do indivíduo ou dos 
grupos. As formas como cada pessoa e a sociedade onde ela se insere 
experimentam esses fenômenos cristalizam e simbolizam as maneiras pelas 
quais lidam com seu medo da morte e exorciza seus fantasmas (MINAYO, 
2007, p. 30-31). 
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Assim, olhando nesta direção, pode-se dizer que “se as necessidades de saúde são 

social e historicamente determinadas/construídas, elas só podem ser captadas e trabalhadas 

em sua dimensão individual” (CECÍLIO, 2001 apud RAMOS, 2005). Desta forma, baseado 

no que asseveram os autores, concorda-se que a incorporação da dimensão da integralidade, 

instituída pelo Estado brasileiro, após a promulgação da Constituição Federal de 1998, a qual 

foi resultante dos valores e normas de um determinado contexto histórico a fim de produzir 

ações para o cuidado e atenção à saúde, nos remete a problemática própria da relação entre 

trabalho e educação, pois, 

 
o princípio da integralidade da atenção à saúde recoloca o sentido que tem o 
trabalho na ‘subjetivação’ da vida .Ou seja, na reconstituição da humanidade 
das pessoas frente as suas necessidades de saúde. Dessa perspectiva, o 
trabalho em saúde guarda simultaneamente o sentido econômico e 
ontológico.  O primeiro, devido à sua finalidade de manter a existência de 
pessoas objetivadas como fatores de produção. O segundo porque a atenção 
integral em saúde se volta para as necessidades do ser humano como sujeito 
e não como objeto (RAMOS, 2005, p. 208). 
 

Ademais, cabe acrescentar que o reconhecimento da conexão entre a esfera do 

trabalho e da educação implica de fato na ampliação do conceito de saúde e suas,  

 
interfaces com outros temas e com riqueza de valores e processos, somados à 
diversidade de olhares e subjetividades deste complexo sistema, na busca da 
transição de um modelo de atenção pautado na Promoção da Saúde. No 
entanto, a orientação predominante na formação ainda é alheia à organização 
setorial e ao debate crítico sobre o cuidado na saúde, apresentando pouca ou 
nenhuma relação com a realidade social e epidemiológica da população. 
Além disso, defronta-se com modelos curriculares fragmentados, não 
inseridos nos serviços públicos de saúde, divididos em ciclos básicos e 
profissionais, em geral pouco integrados e dependentes de alta tecnologia. 
Quanto ao enfoque pedagógico, freqüentemente limita-se às metodologias 
tradicionais baseadas na transmissão de conhecimentos, que não privilegiam 
a formação crítica do estudante, inserindo-o tardiamente no mundo do 
trabalho. A abordagem interdisciplinar e o trabalho em equipes 
multiprofissionais, raramente são explorados pelas instituições formadoras 
na graduação, o que se reproduz nas equipes de saúde, resultando na ação 
isolada de cada profissional e na sobreposição das ações de cuidado e sua 
fragmentação (BRASIL, 2005) 

 

 A partir daí pode-se inferir que essa transição, esse movimento de transformação 

que se vivência requer um novo modelo, ou para além disso, um olhar mais implicado dos 

diversos atores sociais, mais especificamente dos usuários, profissionais e gestores do sistema 
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de saúde haja vista que todo progresso biológico não diminui as sociopatias, psicopatias, o 

problema da assistência à saúde, entre tantos outros. Portanto, à luz dessas mudanças o debate 

sobre a questão do trabalho em saúde se torna necessário uma vez que o trabalho, assim como 

a educação sofrem influências do paradigma tecnicista, e são resultantes do modo de 

produção capitalista, configurando-se como categorias chaves para a compreensão das 

mudanças na sociedade contemporânea. Entende-se que “o papel social da educação, ou 

especificamente da relação entre o processo de produção e os processos educativos ou de 

formação humana vem marcado por concepções conflitantes e, sobretudo, antagônicas” 

(FRIGOTTO, 2003, p. 29). Assim sendo, é necessário compreender que,  

 
[...] a educação não é reduzida a fator, mas é concebida como uma prática 
social, uma atividade humana e histórica que se define no conjunto das 
relações sociais, no embate dos grupos ou classes sócias, sendo ela mesma 
forma específica de relação social. O sujeito do processo educativo aqui é o 
homem e suas múltiplas e históricas necessidades (materiais, biológicas, 
psíquicas, afetivas, estéticas e lúdicas). A luta é justamente para que a 
qualificação humana não seja subordinada às leis do mercado e à sua 
adaptabilidade e funcionalidade, seja sob a forma de adestramento e 
treinamento estreito da imagem do mono domesticável dos esquemas 
tayloristas [...] (FRIGOTTO, 2003, p.31).  

 

 Ou seja, ao pensar a relação entre o processo de formação e o processo de trabalho 

em saúde, há que se considerar a necessidade preeminente da incorporação de dimensões 

outras, que integrem além da técnica, as dimensões política e humanística diante da 

complexidade e da singularidade do objeto em saúde o que requer, portanto, o envolvimento 

dos sujeitos. Assim, concebe-se que diante das transformações na dinâmica organizacional da 

política de saúde no Brasil a partir da institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

relevante centrar a discussão na relação entre trabalho e educação nesse âmbito sob a 

perspectiva do  

 
‘trabalho centrado no sujeito’ e ‘subjetivação normativa do trabalho’, na 
perspectiva da participação ativa dos trabalhadores, da autonomia e da 
constituição de uma consciência ética do trabalho, e da auto-realização não 
só no trabalho mas no ‘mundo vivido’(BAETHGE apud DELUIZ, 1995, p. 
88). 

 

Neste sentido, ao tratar das transformações na formação do trabalhador em saúde é 

pertinente eleger o princípio da integralidade como eixo estruturante na formação e no 

trabalho, pois, corroborando com a idéia explicita abaixo de que, 
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a formação para área da saúde deveria ter como objetivos a transformação 
das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e estruturar-se 
a partir da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar 
acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades em saúde das 
pessoas, dos coletivos e das populações. A melhor síntese para essa 
designação à educação dos profissionais de saúde é a noção de integralidade, 
pensada tanto no campo da atenção, quanto no campo da gestão dos serviços 
e sistemas (BRASIL, 2004 apud HENRIQUE, 2005, p. 149). 
 

Assim, evidencia-se que existem novas possibilidades de organização e de formação 

para o trabalho que devem buscar superar, conforme sinaliza Deluiz,  

 
[...] a compartimentalização entre o mundo do trabalho e o mundo cultural, 
integrando os diferentes saberes e preparando os indivíduos para atuar na 
esfera do trabalho e da cidadania; superar a dicotomia entre trabalho manual 
e intelectual, através da apropriação da ciência pelos trabalhadores; articular 
a dimensão da subjetividade (desenvolvimento das competências cognitivas, 
linguísticas, motivacionais e interativas do ‘eu’) com a dimensão da 
intersubjetividade (possibilidade de comunicação e discussão/negociação 
dos interesses individuais e coletivos, dentro e fora do mundo do trabalho), 
em uma dinâmica de interação dialógica no qual o processo de 
individualização e de solidariedade estejam integrados e podem constituir-se 
em tarefas para a educação diante das novas exigências econômicas, sociais 
e culturais (DELUIZ, 1995, p. 89-91). 

 

Nessa direção faz-se necessário uma pedagogia que contemple as necessidades 

advindas da realidade, que proporcione ao educando condições de aprender a aprender, 

estimule-o a buscar o conhecimento possibilitando que este permita relacionar o local e o 

global de modo significativo e capaz de transformar sua prática. Nessa perspectiva Ceccim 

esclarece que após a formulação do SUS, os trabalhadores deveriam ganhar um lugar 

finalístico e não mais de atividade-meio no setor. Para o autor,  

 
[...] a produção de conhecimento relativo à formação e ao exercício 
profissional e a produção de práticas de saúde deveriam retirar os 
trabalhadores da condição de ‘recursos’ para introduzi-los no estatuto de 
‘atores sociais’ de produção de saúde. Sua implicação como atores sociais 
estabelece como trilha do trabalho uma atuação centrada nos usuários ou na 
qualidade da produção social do trabalho no interesse da sociedade [...]. Sem 
que estejamos construindo uma sociedade, cujo padrão de consciência moral, 
intelectual e política esteja em divergência com a racionalidade 
administrativa e gerencial hegemônica, parece óbvio que essa compreensão 
não signifique mais que a colaboração do setor saúde com o do ensino ou a 
regulamentação negociada de prerrogativas normativas afetas ao campo da 
educação na saúde e da regulação profissional. Entretanto o atestado da 
intenção disruptiva com a racionalidade administrativa e gerencial 
hegemônica do trabalho em saúde está, justamente, no acoplamento dos 
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‘recursos humanos’ com o ordenamento da formação: papel de produção (no 
sentido de geração/ativação/facilitação) de novos perfis profissionais, de 
novos compromissos entre as instituições formadoras e o SUS e novos 
paradigmas organizacionais (CECCIM, 2005c, p. 164). 
  

Neste caminho, ao pensar esse processo no âmbito da saúde, sabe-se que o desafio 

está, também, em utilizar um caminho metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 

crítica, reflexiva, capaz de proporcionar mudanças na prática profissional, criar novas 

competências, pois se considera que esta aprendizagem só se efetiva de fato quando 

possibilita um saber necessário. Diante disso, fica evidente que é essencial a integração 

ensino-serviço de forma que possibilite aos diversos atores sociais, comunidade e usuários a 

participar como sujeitos no processo de construção da saúde.  

Para Pereira, 

 
a educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes 
destinados ao desenvolvimento humano.Há uma interseção entre estes dois 
campos, tanto em qualquer nível de atenção à saúde quanto na aquisição 
contínua de conhecimentos pelos profissionais de saúde.Assim, estes 
profissionais utilizam, mesmo inconscientemente, um ciclo permanente de 
ensinar e de aprender (PEREIRA, 2003, p. 1527). 

 

Isto exige necessariamente, uma mudança de modelo na formação do trabalhador em 

saúde,4 que contemple a doutrina da Reforma Sanitária e os princípios normativos e 

organizativos do Sistema Único de Saúde brasileiro, bem como, a visão de competência 

humana tendo em vista que esta considera não apenas os aspectos técnicos instrumentais 

envolvidos na prática profissional, mais incluem a humanização do cuidado 

(BRASIL/MEC/MS, 1999). 

Uma vez que as instituições formadoras têm perpetuado e situado o seu processo de 

ensino em “modelos essencialmente conservadores, centrados em aparelhos e sistemas 

orgânicos e tecnologias altamente especializadas, dependentes de procedimentos e 

equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico” (FEUERWERKER, 2002; 

FEUERWERKER, LLANOS & ALMEIDA, 1999 apud CECCIM & FEUERWERKER, 

2004b, p.42), modelos estes fortemente influenciados pela racionalidade científica 

hegemônica que se traduziram em uma base pedagógica da educação assentada em relações 

                                                 
4 Trabalhadores aqui entendidos em sentido amplo, englobando as diversas profissões em Saúde e o nível 
técnico. 
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verticalizadas de poder e de saber, de separação do todo em partes, desconsiderando o caráter 

de integral do conhecimento. De acordo com Campos  

 

o ideal taylorista procurou estender para o mundo do trabalho o espírito 
conformado do burocrata. Educação para a renúncia, para o medo, para o 
silêncio, para aceitar o cotidiano sem mudança. Morte ao desejo de Ser 
Sujeito, autor de alguma obra, alguém realizando-se, com direito à diferença 
e notoriedade. Educação para um horizonte restrito e medíocre. Este foi o 
sentido almejado pela ‘Administração Científica’ (CAMPOS, 2005, p. 32). 

 

Contrapondo-se, portanto, à percepção sobre o papel emancipador da educação, já 

que esta compreende-se como o conhecimento que tem em vista um modelo, uma visão de 

mundo que deve buscar incessantemente, 

 
o ideário da politecnia rompendo com a dicotomia entre educação básica e 
técnica, resgatando o princípio da formação humana em sua totalidade. Em 
termos epistemológicos e pedagógicos, esse ideário defendia um ensino que 
integrasse trabalho, ciência e cultura, visando ao desenvolvimento de todas 
as potencialidades humanas [...] (PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 79). 

 

Contudo, cabe ressaltar que dadas às contradições e as implicações decorrentes do 

crescimento do capitalismo, o avanço das tecnologias e sua influência sobre as qualidades do 

trabalho e as qualificações profissionais, estes vão se constituindo tendo em vista que o 

conhecimento é expropriado do trabalhador uma vez que, 

 
o progresso do capitalismo (apropriando-se cada vez mais da ciência e da 
tecnologia), o conhecimento – que no pensamento marxiano era entendido 
como valor de uso – passa a ser cada vez mais apreendido como valor de 
troca, ou seja, passa a constituir-se também como mercadoria [...]. No caso 
da saúde os exemplos mais gritantes podem ser determinados fins e 
prioridades da indústria de medicamentos e o usos do aperfeiçoamento das 
tecnologias voltadas cada vez mais para a saúde privada (PEREIRA & 
RAMOS, 2006, p. 15). 
 

Assim, no horizonte dessa discussão está posto o desafio de se pensar para além de 

pedagogias educacionais e conteúdos curriculares. Cabe questionar o atual processo de 

organização do trabalho e da educação no contexto da saúde pública ultrapassando as 

dimensões do mundo trabalho, ou seja, partir do pressuposto que se deve buscar a integração 

entre formação geral e formação técnica na educação dos trabalhadores. “Nos anos 60 e 70, a 

concepção de competência que influenciou a organização curricular tinha fortes raízes na 
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linha comportamental (behaviorismo). Essa influência ainda é marcante na formação dos 

profissionais, principalmente da área da saúde”. (CHIESA, et al, 2007, p.237). 

De acordo com Ramos,  

 

não se pode admitir que a formação dos trabalhadores em saúde tenha uma 
orientação funcionalista, seja baseada em conteúdos ou em competências. 
Isso reduziria um processo complexo e contraditório em simples estratégia 
de adequação aos sistemas de produção, negando-se a possibilidade de 
identificação dos sujeitos com o outro, mediada por seus conhecimentos e 
suas práticas [...].  (RAMOS, 2005, p. 217). 

  

Nessa perspectiva, o trabalho em saúde é uma relação de encontro entre sujeitos 

singulares, com histórias e modos de ser e estar no mundo também singulares. Portanto, a 

educação necessita possibilitar que esses atores dominem os códigos simbólicos e apreendam 

para além dos aspectos biológicos e tecnologistas do campo científico. Faz-se necessário que 

se sintam como “sujeito do processo de apreensão do mundo social e cultural” (DELUIZ, 

1995, p. 168). De acordo com Ramos ao se inserir “a proposta de integralidade na formação 

dos trabalhadores em saúde devemos ter como finalidade permitir que as pessoas 

compreendam a realidade para além de sua aparência fenomênica” (RAMOS , 2005, p. 216). 

Já que a “finalidade última de qualquer trabalho em saúde, em qualquer tipo de serviço, é a 

responsabilidade em operar saberes tecnológicos, de expressão material e não material, a 

produção do cuidado individual e/ ou coletivo, que promete a cura e a saúde” (MERHY, 

2006b, p. 23). 

Partindo desta perspectiva, ressalta-se que os usuários e os trabalhadores em saúde 

são sujeitos de um mesmo processo. Para Ceccim & Laura Feuerwerker (2004b), uma 

proposta de ação estratégica para transformar a organização dos serviços e dos processos 

formativos, das práticas de saúde e das práticas pedagógicas implicaria em um trabalho 

articulado entre o sistema de saúde (em suas várias esferas de gestão) e as instituições 

formadoras. Para os autores, 

Colocaria em evidência a formação para a área da saúde como construção da 
educação em serviço/educação permanente em saúde: agregação entre 
desenvolvimento individual e institucional, entre serviços e gestão setorial e 
entre atenção à saúde e controle social [...] (CECCIM & FEUERWERKER, 
2004b, p. 45).  
 

Ou seja, ainda de acordo com Ceccim, 
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uma noção de trabalho em saúde como cruzamento dos componentes de 
formação dos profissionais, gestão do setor, participação da sociedade e 
ordenamento das práticas de atenção à saúde: quadrilátero de faces inter-
conexas [...] (CECCIM, 2005c, p. 167). 
 
 

Com base nas proposições dos autores cabe então dizer que se deve  partir para uma 

ruptura dialética e uma transformação do paradigma tecnicista presente na educação e no 

trabalho em saúde para um outro, baseado na solidariedade, na linguagem interacional, na 

formação de cidadãos ativos, co-responsáveis, ou seja, para um outro modelo que se propõe 

“além de produzir saúde também caberia ao sistema de saúde contribuir para ampliação do 

grau de autonomia das pessoas” (CAMPOS & CAMPOS, 2006, p. 669). No entanto, os 

mesmos autores chamam atenção para o fato de que, 

 
considerar a co-construção de autonomia como uma das finalidades do 
trabalho em saúde tem importantes implicações políticas, epistemológicas e 
organizacionais. A adoção dessa diretriz exige uma reformulação ampliada 
tanto dos valores políticos quanto do sistema de conceitos teóricos que 
orientam o trabalho em saúde. A principal dessas mudanças refere-se à 
redefinição do ‘objeto’ do trabalho em saúde: a pensar esse ‘objeto’ como 
uma síntese entre problemas de saúde (riscos, vulnerabilidade e 
enfermidade) sempre encarnados em sujeitos concretos. Esta valorização do 
sujeito e de suas singularidades altera radicalmente o campo do 
conhecimento e de práticas da saúde coletiva e da clínica [...]. Para ser 
coerente com esta diretriz, a de buscar a co-construção de autonomia tanto 
para os usuários quanto para os profissionais, há que se proceder a uma 
ampla reorganização da clínica e da saúde coletiva; e, em decorrência 
também dos modelos de gestão e de atenção [...]. Os objetivos essenciais do 
trabalho em saúde seriam, portanto, a própria produção de saúde e também a 
co-construção de capacidade de reflexão e de ação autônoma para os sujeitos 
envolvidos nesses processos: trabalhadores e usuários (CAMPOS & 
CAMPOS, 2006, p. 669). 
 

Nesta mesma linha vale dizer que tendo a autonomia, como objetivo da saúde isso 

implica uma reconstrução histórico-dialética articulando teorias e práticas sociais 

potencializando assim o dialogo e inúmeras matizes entre os diversos atores sociais e os 

campos do conhecimento do qual acredita-se que a educação, dada a sua dimensão política, 

tem um importante papel para o desenvolvimento desse processo, pois como “experiência 

especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 2007, 

p. 98). Ademais acrescenta-se que “o critério de verdade da teoria é seu caráter prático, sua 

eficácia para compreensão e para a intervenção na realidade” (MARX & ENGELS apud 

KUENZER, 2008, p. 57).   
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Mas cabe ainda sinalizar, baseado nas idéias de Campos & Campos, que 

“entendemos autonomia como a capacidade do sujeito em lidar com sua rede de dependência”. 

(CAMPOS & CAMPOS, 2006, p. 670). Sendo que esta pode ser exprimida segundo os autores 

“em um processo de co-constituição de maior capacidade dos sujeitos de compreenderem e 

agirem sobre si mesmos e sobre seu contexto conforme objetivos democraticamente 

estabelecidos” (CAMPOS & CAMPOS, 2006, p. 670). 

Os autores acima citados acrescentam também que essa co-constituição de autonomia 

depende de uma série de fatores. Ou seja,  

 
 [...] Depende sempre do próprio sujeito, do indivíduo ou coletividade. Por 
esse motivo nos referimos sempre a co-produção de autonomia; co-
constituição de capacidades ou co-produção do processo de saúde/doença. O 
sujeito é sempre co-responsável por sua própria constituição do mundo que o 
cerca [...]. (CAMPOS & CAMPOS, 2006, p. 670). 

 

Todavia cabe ressaltar, que no contexto sócio-histórico, das relações sociais de 

produção e reprodução da vida em sociedade à autonomia aparece como questão política 

materializada em relações de poder; nas quais as condições conjunturais e estruturais 

historicamente constituídas nas dimensões culturais, sociais, econômicas e políticas da qual 

faz parte, poderão facilitar ou dificultar um maior grau de autonomia por parte dos sujeitos 

mediante o acesso ao conhecimento e sua capacidade de fazer uso deste para ampliar seu 

poder de criticidade, interpretação e reflexão frente à realidade para modificá-la, portanto, ela 

é social, processual e historicamente construída. 

 

 

1.8. Política de Educação para o SUS: Educação Permanente em Saúde 

 

A noção e o desenvolvimento de uma Política de Educação Permanente em Saúde 

têm se constituído em um campo de intervenção que concorre no interior do sistema público 

de saúde com o propósito de articular arranjos, acordos e pactos entre os diversos atores 

sociais a fim de possibilitar o desenvolvimento de competências emancipatórias e 

humanísticas, fundamentada no ideário da Reforma Sanitária e da concepção de saúde como 

um direito social; assim, só podem ser compreendidas a partir de uma perspectiva histórica 

como produto e resultado de um contexto político, cultural, econômico e social.  
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Portanto, insere-se na arena de inter-relações entre o sistema e o mundo da vida 

como defende Habermas o que requer uma visão ampliada do seu significado na produção das 

práticas em saúde e uma pedagogia que resulte na apropriação conhecimentos e não 

simplesmente na obtenção de informações, transmissão de conteúdos. 

Para Silva, baseada na concepção de Condorcet a educação permanente 

 

torna-se fundamental para a manutenção da soberania e para o ajuste das 
políticas sociais no sentido de corrigir as injustiças que muitas vezes surgem 
devido aos próprios avanços da sociedade rumo a correção de iniqüidades. 
Assim a sociedade estaria sujeita a um constante ‘progresso’. O 
aperfeiçoamento das instituições sociais e a contínua correção das injustiças 
exigiriam, sobretudo, pessoas preparadas para aprender continuamente a 
respeito da sociedade em que vivem, a respeito dos progressos humanos e 
para estarem capacitadas para acessar o arsenal sempre variável de 
conhecimentos estratégicos para a manutenção da autonomia individual e 
coletiva (SILVA, 2006, p. 161-162). 

 

A idéia de educação continuada já estava presente no contexto do sufrágio universal 

e na idéia de república no sentido epistemológico em que, a formação política é direito 

humano, e a educação, vai permitir a todos, o desenvolvimento dos talentos naturais 

fundamentada na razão.  

No contexto da saúde pública brasileira vale a pena ressaltar, de acordo com 

informações do Relatório do Ministério da Saúde (2006), 5 que após análise das Conferências 

Nacionais de Saúde foi possível perceber que o conceito de educação continuada não aparecia 

nas disposições gerais sobre a necessidade de qualificação e que somente a partir da VI 

Conferência, em 1977, é que o termo passa a ser, sistematicamente, utilizado. No entanto, 

embora o conceito ainda não aparecesse explicitamente nas conferências, sua concepção 

estava ligada à formação médica, nos anos 50. Somente em 1963, a preocupação com a 

educação continuada começa a abranger também a necessidade de formação para o nível 

médio. 

Cabe destacar também, segundo esse mesmo Relatório, que em decorrência da 

divisão do trabalho médico hospitalar acentua-se a necessidade de qualificar a força de 

trabalho. Assim, o conceito de educação continuada foi se estruturando, essencialmente, como 

                                                 
5 MOTA (1988) apud BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Análise da Política de Educação Permanente em Saúde: um estudo exploratório de projetos aprovados 
pelo Ministério da Saúde, 2006, p. 12 
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meio de formação em serviço. A grande ênfase é dada ao treinamento como forma de ajustar 

os profissionais a sua atividade nos serviços. Estes treinamentos acabaram-se configurando 

como cursos estanques, dirigidos a cada especialidade profissional. Estes cursos visavam, 

principalmente, a atualização dos conhecimentos na área médica e programas de 

aperfeiçoamento. Assim, só em 1980 o conceito de educação permanente em saúde passa a 

ser estruturado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) devido à necessidade de se 

utilizar um novo vocábulo para implantar as mudanças que o setor iria enfrentar com as 

transformações que vinham ocorrendo no capitalismo, portanto referida a uma visão restrita, 

focada no posto de trabalho para atender o desenvolvimento econômico. 

Na conjuntura brasileira atual, a educação permanente, é o conceito pedagógico do setor 

saúde como política do Sistema Único de Saúde (SUS) ampliada pela Reforma Sanitária, para as 

relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p.2).  De acordo com Ceccim, 

 
optou-se por priorizar a educação dos profissionais de saúde como uma ação 
finalística da política de saúde e não a atividade - meio para o 
desenvolvimento da qualidade do trabalho.Este é o aspecto original, o 
diferencial de novidade configurado sob o conceito político – pedagógico da 
Educação Permanente em Saúde, conceito que resume a política proposta e 
lhe dá tradução concreta junto dos Conselhos de Saúde, instituições de 
ensino, associações, docentes, movimentos sociais, organizações docentes , 
organizações estudantis e representações de trabalhadores (CECCIM, 2005b 
p. 976). 
 

Para Ceccim a institucionalização de uma política de educação na saúde configura-se 

com marco histórico; possibilitando ao SUS constitui-se como uma rede de ensino 

aprendizagem no exercício do trabalho de forma descentralizada através da criação de Pólos 

de Educação Permanente em Saúde locorregionais conforme estabelecido na portaria 198 

(MS, 2004) na qual se elegeu dentre as ações educativas dos Pólos, o desenvolvimento para a 

gestão do SUS e para a educação no SUS, optando-se claramente pelo processo político, o que 

requer participação ativa, protagonismo de diferentes atores sociais na condução dos sistemas 

locais de saúde diferentemente de uma simples implantação de um programa. 

Acrescenta-se ainda, segundo documento do Ministério da Saúde que a esses Pólos, 

 
cabe-lhes, ainda, trabalhar com os elementos que conferem à integralidade 
da atenção à saúde (diretriz constitucional), forte capacidade de impacto 
sobre a saúde da população e que são essenciais para a superação dos limites 
da formação e das práticas tradicionais de saúde, quais sejam: 
acolhimento,vínculo entre usuários e equipes, responsabilização, 
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desenvolvimento da autonomia dos usuários e resolutividade da atenção à 
saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004,p. 12). 
 

Nesta direção Ceccim chama atenção ainda, para o fato de que,  

 
o desafio da política brasileira foi ultrapassar a utilização pedagógica de 
natureza educacional/da formulação trabalhada pela Organização Pan-
Americana de Saúde, relativa à Educação Permanente do Pessoal da Saúde, 
para implicá-la com o caráter situacional das aprendizagens nos próprios 
cenários de trabalho em saúde, em todas as suas dimensões, conectando às 
ações contra hegemônicas necessárias. Por isso, para Rovere, no desafio 
brasileiro, houve um desapego às referências originais, em consistência com 
seu ideário, para qualificar a própria educação permanente em saúde, 
colocando o desafio assumindo no tamanho das lutas de produção da saúde, 
abrindo fronteiras e desterritorializando instituídos (ROVERE, 2005 apud 
CECCIM, 2005b, p.979) 
 

Assim, a educação permanente em saúde é entendida a partir da realidade local, da 

singularidade vivenciada pelos sujeitos, da problematização do cotidiano dos serviços e da 

suas inter-relações com a comunidade, com as instituições de formação e com a gestão 

setorial, e insere-se na micro política do trabalho vivo em saúde, na luta e disputas contra-

hegemônica para as mudanças de práticas exigindo, portanto, um referencial prático 

pedagógico capaz de questionar “de produzir auto-interrogação de si mesmo no agir produtor 

do cuidado, colocar-se ético, politicamente em discussão no plano individual e coletivo do 

trabalho; o que não é nada óbvio ou transparente” (MERHY 2005 apud CECCIM, 2005b, p. 

982). 

No âmbito das discussões sobre os ideais da educação permanente, vale trazer à tona 

também, as colocações feitas por Pereira & Ramos (2006) baseadas nas críticas de Ruy 

Canário sobre os limites a que foram submetidos. De acordo com esses autores, 

 
um desses limites refere-se a uma concepção redutora de educação 
permanente, que conduziu-se a circunscrevê-la ao período pós-escolar e/ou a 
públicos adultos não-escolarizados. A Declaração de Hamburgo sobre a 
educação de adultos, publicada pela Unesco em 1997, acabou abrangendo, 
sob este conceito, o conjunto de idéias sugeridas pelos conceitos de 
educação permanente e de educação continuada [...]. Este documento diz que 
a educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou 
informal, onde pessoas consideradas ‘adultas’ pela sociedade desenvolvem 
suas habilidades, enriquecem seus conhecimentos e aperfeiçoam suas 
qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de 
suas necessidades e de sua sociedade. A educação de adultos inclui a 
educação formal, a educação não formal e o espectro da aprendizagem 
informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 
estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos (CANÁRIO, 
2003 apud PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 100). 
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Observa-se a presença de elementos contraditórios e reduzidos no que tange a 

concepção de educação permanente. Destarte, é no contexto de buscar apreender as 

modificações sofridas na conceituação da mesma que Pereira & Ramos novamente se dirigem 

à Canário e clarificam, sobre o fato de que no ano 2000 à União Européia, 

 

acrescenta mais um ideário consubstanciado no Memorando sobre a 
aprendizagem ao Longo da Vida que, num primeiro momento, poderia ser 
compreendido como uma continuidade relativa ao movimento da ‘educação 
permanente’ que marcou a década de 1970 [...]. Naquela época a justificativa 
da educação permanente era de ordem eminentemente política e filosófica, 
enquanto a argumentação que fundamenta a ‘aprendizagem ao longo da 
vida’ e de natureza diversa, fundamentada em três grandes categorias de 
argumentos que remetem para a evolução tecnológica, para a eficácia 
produtiva e para a coesão social (CANÁRIO, 2003 apud PEREIRA & 
RAMOS, 2006, 101). 
 

Nesta perspectiva, verificam-se os ideais da “aprendizagem ao longo da vida”, 

subordinados aos imperativos do mercado em termos organizacionais e pedagógicos, 

marcados com ênfase na formação profissional, responsabilização individual e racionalidade 

econômica. Isto significa, segundo Pereira &Ramos, conjuntamente com Ruy Canário que, 

 
essa concepção está nos antípodas de uma concepção de educação 
permanente, encarada como o trabalho que cada um realiza sobre si próprio, 
na construção de si, de uma visão e de uma intervenção no mundo, o que 
implica admitir que o mundo social, como construção humana, pode ser 
compreendido e objeto de uma ação transformadora (CANÁRIO, 2003 apud 
PEREIRA & RAMOS, 2006, p. 101). 
 
 

Voltando ao debate mais específico da educação permanente, enquanto política no 

cenário da saúde pública brasileira, é mister aludir a compreensão de Merhy a fim de ampliar 

o olhar sobre esse objeto. Para o autor  “la  propuesta está baseado em desarrolos conceptuales 

del campo de la pedagogía, que incluyen elementos de la pedagogía crítica y del 

constuctivismo [...] (MERHY, FEUERWERKER e CECCIM, 2006, p. 152). 

Essa abordagem, expondo a educação permanente em saúde como geradora de 

mudanças, diz bem da fé nas possibilidades da mesma como política estratégica, como um 

acontecimento ético, uma educação para si e para o outro no sentido de superar a educação 

técnico-científica.  
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De acordo com Ceccim (2005b), para muitos educadores a educação permanente em 

saúde é entendida como um desdobramento da Educação Popular ou Educação de Jovens e 

Adultos, perfilando-se pelos princípios e/ou diretrizes desencadeadas por Paulo Freire. Para 

outros autores, a Educação Permanente configura um desdobramento do Movimento 

Institucionalista em Educação, caracterizada fundamentalmente, segundo Ceccim, pela 

produção de René Lourau e George Lapassade, que propuseram alterar a noção de coletivos 

de produção, propondo a criação de dispositivos para que o coletivo se reúna e discuta, 

reconhecendo que a educação se compõe necessariamente com a reformulação da estrutura e 

do processo produtivo em si nas formas singulares de cada tempo e lugar.  

Para outros educadores, ressalta o autor, a Educação Permanente em Saúde 

configura-se como o desdobramento, sem filiação, de vários movimentos de mudança na 

formação dos profissionais de saúde, resultando na análise das construções pedagógicas na 

educação em serviços de saúde, na educação continuada para o campo da saúde e na educação 

formal de profissionais de saúde. No caso brasileiro, destaca Ceccim, pode-se citar nos 

movimentos de mudança na atenção à saúde, a mais ampla intimidade cultural e analítica com 

Paulo Freire6; nos movimentos de mudança na gestão setorial, uma forte ligação com o 

movimento institucionalista7 e nos movimentos de mudança na educação de profissionais de 

saúde um intenso engajamento8, também com uma intensa produção original9. 

 Produção original essa, que em Aracaju resultou na adoção de uma abordagem 

pedagógica denominada Pedagogia do Fator de Exposição10. 

De acordo com Carvalho Santos, 

 
os fatores de exposição são objetos, recortes da realidade vivenciada, modos 
de ver e de delimitar um determinado campo da organização da vida, com 
existência real, natureza própria e sempre em produção, para os quais 
podemos dispor de um conjunto de saberes e tecnologias que nos permitem 
compreender, significar intervir [...]. (CARVALHO SANTOS, 2006, p.152) 

 

                                                 
6 A obra de Paulo Freire em Educação se estende de 1959 a 2000. Cf. CECCIM, “Educação Permanente em 
Saúde: descentralização e disseminação da capacidade pedagógica na saúde” in: Ciência & Saúde Coletiva, 
2005b) 
7 Do Movimento Institucionalista pode-se citar os seguintes nomes Gastão Campos, Emerson Merhy e Luis 
Cecílio, entre outros. Ibid 
8 Engajamento pode se referir à rede de integração docente-assistencial, os projetos UNI e Rede Unidas. Ibid. 
9 Pode-se referir a Comissão Nacional Institucional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) pode-se citar 
Rogério Carvalho dos Santos. Ibid. 
10 A Pedagogia do fator de Exposição teve como membro mais atuante a Comissão Nacional Institucional de 
Avaliação do Ensino Médico (Cinaem) Ibid. 



77 
 

  

Adentrando um pouco mais na política de educação permanente em saúde cabe 

destacar que em agosto de 2007 foi publicada a Portaria GM/MS nº 1.996 (MS, 2007) a qual 

em seu anexo II expressa que essa política deve considerar o seguinte conceito de educação 

permanente: 

 
a Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 
educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação 
permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 
acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela 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, 2007, p. 2).  

 

Considerando o exposto compreende-se que a educação permanente dos 

trabalhadores em saúde assim proposta, busca incorporar o envolvimento da subjetividade do 

trabalhador na organização, no cotidiano do trabalho tendo como pré-requisitos 

indispensáveis à vinculação e a responsabilização no cuidado; bem como, desenvolver a 

capacidade de utilizar seus conhecimentos adquiridos por outras fontes, meios, vivências. 

Ademais, ressalta que o processo de educação, deve ter como objeto as necessidades de saúde 

das pessoas e da população. O que leva a entender, que esse deve ser pautado pelas 

singularidades da realidade, no olhar ampliado dos determinantes do processo saúde-doença 

buscando superar a simples questão instrumental técnica, para o alcance das transformações 

das práticas profissionais tendo em vista também novas formas de organização do trabalho.  

Por conseguinte, a portaria citada, sublinha que a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, 

 
explicita a relação da proposta com os princípios e diretrizes do SUS, da 
Atenção Integral à Saúde e a construção da Cadeia do Cuidado Progressivo à 
Saúde. Uma cadeia de cuidados progressivos saúde supõe a ruptura com o 
conceito de sistema verticalizado para trabalhar com a idéia de rede, de um 
conjunto articulado de serviços básicos, ambulatórios de especialidades e 
hospitais gerais e especializados em que todas as ações e serviços de saúde 
sejam prestados, reconhecendo-se contextos e histórias de vida e 
assegurando adequado acolhimento e responsabilização pelos problemas de 
saúde das pessoas e das populações (BRASIL, 2007, p. 2). 
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Sob esta ótica é visível o papel estratégico atribuído ao processo de educação 

permanente, pois, a mesma deve ser baseada na estreita relação com os princípios e diretrizes 

do SUS e o novo modelo organizacional. Esse tem como eixo um conjunto de serviços 

articulados entre si para produzir o cuidado em saúde compreendendo que nos diversos 

espaços orgânicos aonde ele ocorra deve ter como pressuposto a participação dos sujeitos que 

se reconhecem enquanto protagonistas da realidade que os cercam, partindo do confronto com 

o outro, e com o contexto histórico e de vida que permeiam as relações, em “uma perspectiva 

de construção de novas solidariedades a partir de sujeitos autônomos e competentes, que são 

capazes de discutir e revalidar as regras sociais e, com isso, revitalizar a própria sociedade” 

(HABERMAS, 1990 apud DELUIZ, 1995, p.192). 

Já outros autores, entendem que a política de educação permanente desenvolvida 

pelo Ministério da Saúde como aproximação de: 

 
teorias sobre as organizações qualificantes, um modelo de gestão próprio da 
reestruturação produtiva contemporânea que se baseia no desenvolvimento e 
na valorização das competências individuais dos trabalhadores e na sua 
capacidade de se comprometer com os interesses da empresa/instituições 
(PEREIRA & RAMOS, 2006, p.101). 
 

Observa-se também que na conceituação da educação permanente por parte do 

Ministério da Saúde a mesma faz referência à aprendizagem significativa a qual, para alguns 

autores, é aquela que “promove e produz sentido e propõe que a transformação das práticas 

profissionais deva estar baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais 

reais em ação na rede de serviços” (HADDAD, ROSCHKE E DAVINI, 1994 apud CECCIM 

& FEUERWERKER, 2004b, p. 49).  

De acordo com Rosa, 

 
o caminho da aprendizagem começa com uma dificuldade (problema) e com 
a necessidade de resolvê-la. Da percepção das insuficiências de respostas do 
próprio sujeito, desencadeia-se um movimento de busca de novas soluções 
(conflito cognitivo) no mundo externo [...]. A aprendizagem é o resultado do 
esforço de atribuir e encontrar significados para o mundo, o que implica a 
construção e revisão de hipóteses sobre o objeto do conhecimento (ROSA, 
2002, p. 57).  

 

Isso está de acordo com o que afirma Konder quando, baseado na dialética marxista,  

ressalta que a atividade humana é um processo de totalização. Assim, qualquer objeto que o 

homem possa perceber ou criar é parte de um todo. Em cada ação empreendida, o ser humano 
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se defronta, inevitavelmente, com problemas interligados. Por isso, para encaminhar uma 

solução para os problemas, o ser humano precisa ter uma certa visão de conjunto deles; é a 

partir da visão do conjunto que o ser humano pode avaliar a dimensão de cada elemento do 

quadro. Foi o que, segundo o autor, Hegel sublinhou quando escreveu ‘a verdade é o todo’ 

(KONDER, 1999, p.36) 

 Segundo o autor, a realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que se tem 

dela. Ou seja, á síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura 

significativa da realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa estrutura 

significativa que a visão de conjunto proporciona que é chamada de totalidade. Todavia faz 

jus lembrar que “a educação não transforma a prática social de modo direto e imediato, mas 

de modo indireto e mediato na medida em que age sobre o sujeito da prática” (SAVIANI, 

1984 apud, BERBEL, 1998, p. 206). Ou seja: 

 

a teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesmo, e, em primeiro lugar, 
tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, 
efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 
organização dos meios materiais e planos concretos de ação, tudo isso como 
passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido 
uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de 
mediações o que antes só existia idealmente com o conhecimento da 
realidade ou antecipação ideal de sua transformação  (VAZQUEZ  apud 
BERBEL, 1998, p.206-207). 
  
 

Ou seja, o que os autores apontam permite sinalizar que, para se produzir mudança 

real e concreta na formação do trabalho em saúde é necessário que esta transcenda os limites 

da técnica, possibilitando aos sujeitos inseridos no processo de formação [...] “a integração da 

dimensão profissional e política, pois o desafio hoje é desenvolvermos a capacitação efetiva 

para empregos reais e formação da consciência dos sujeitos socialmente responsável” 

(DELUIZ, 1995, p. 194).  

Assim, reconhece-se juntamente com Ceccim que a política de educação permanente 

para ser potente deve ser posta em uma lógica descentralizadora, 

 
ascendente e transdisciplinar. Essa abordagem pode propiciar: a 
democratização institucional; o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, da capacidade de docência e de enfrentamento criativo das 
situações de saúde; de trabalhar em equipes matriciais e de melhorar 
permanentemente a qualidade do cuidado à saúde, bem como constituir 
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práticas técnicas críticas, éticas e humanísticas (CECCIM & 
FEUERWERKER, 2004b, p. 50). 

 

O que significa dizer que é necessário mudar, rever-se, repensar, refazer e 

redirecionar caminhos. Ou seja, conforme diz Rosa, mudar é muito mais do que inovar. 

Muitas inovações se operam sem que se altere o essencial. “O movimento de mudança, ao 

contrário, implica radicalidade, isto é, implica ir fundo em busca das raízes. É por isso mesmo 

ruptura por dentro” (ROSA, 2002, p. 27).   

Assim, reconhece-se que está posto o desafio para o processo de construção e 

desenvolvimento da política de educação permanente em saúde e esta, deve busca superar a 

dicotomia entre ensino-serviço, rever a relação entre os avanços tecnológicos e os modelos 

pedagógicos como campo de produção do conhecimento. Portanto, apresentam-se como uma 

intricada arena de conjunção de forças e possibilidades. O que denota que tal relação 

pressupõe indiscutivelmente, uma atuação e constituição voltada para o enfrentamento de 

questões referentes ao processo de aprendizagem, a interação entre os sujeitos envolvidos, e a 

relação entre formação básica e profissional como facilitador e mobilizador dos sujeitos 

sociais no processo de construção do conhecimento e, no preenchimento de lacunas na 

formação de pessoal para a saúde. Ademais, entende-se que por ser um conceito ainda em 

construção, conforme denotado no Relatório do Ministério da Saúde (2006)11 carrega 

elementos contraditórios, tanto das políticas neoliberais como da Reforma Sanitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Análise da 
Política de Educação Permanente em Saúde: um estudo exploratório de projetos aprovados pelo Ministério da 
Saúde, 2006, p.34-35. 
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                         CAPÍTULO II 

 

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: REESTRUTURAÇÃO 

ORGANIZACIONAL DE UMA HISTÓRIA EM MOVIMENTO 

 

X ste capítulo busca debater a política de saúde no Brasil, articulando a discussão 

em torno da Reforma Sanitária, da saúde enquanto direito e do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nessa perspectiva, a argumentação está subsidiada em dois pontos que respaldam esta 

abordagem. O primeiro diz respeito à dimensão ideológica da Reforma Sanitária, alavancada 

pelo movimento sanitário que ao fomentar uma reestruturação organizacional do modelo de 

saúde, representa a luta pela saúde enquanto direito. Ou seja, “o projeto da Reforma Sanitária 

está imbricado com a perspectiva de reforma social, com a construção de um Estado 

democrático, para além de uma reforma setorial” (MATTA, 2008, p. 27). 

O segundo está relacionado ao processo de reestruturação institucional empreendido 

pela implantação do SUS, ao novo modelo de atenção à saúde, as suas modalidades, e a 

reorganização da gestão e das práticas de saúde amparadas pelo conceito ampliado de saúde e 

seus determinantes. 

Torna-se necessário, portanto, evidenciar que o caminho percorrido na 

institucionalização da Reforma Sanitária é histórico, e socialmente determinado; acontece em 

uma arena de disputa política, ideológica de expressão contra-hegemônica.  

 

2.1. A Reforma Sanitária e a luta pela democratização da Saúde no Brasil 

          

O debate em torno da Reforma Sanitária Brasileira12 e as modificações empreendidas 

pela mesma ultrapassam a questão da política de saúde e têm suscitado inúmeros estudos e 

questionamentos. Na realidade presente o resgate da sua dimensão política têm se colocado 
                                                 
12 Para maiores informações sobre a Reforma Sanitária consulte os diversos estudos sobre a constituição do 
Movimento pela Reforma Sanitária em autores, entre outros, como: Sônia Fleury Teixeira, Carlos Nelson 
Coutinho, Edmundo Gallo, Geraldo Lucchesi, Rômulo Damaso, Sarah Escorel, Silvia Gerschman, Jairnilson 
Silva Paim, Sônia Fleury, Gastão Wagner de Souza Campos, Jeni Vaitsman, Maria Helena M. Machado, Paulo 
César Nascimento. 
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como imprescindível dada à conjuntura atual de imobilidade social, diante do crescimento e 

disseminação da idéia de falência do sistema público de saúde, mais especificamente do 

Sistema Único de Saúde, pois vivencia-se hoje o que Gallo denomina de guerra de posições,  

 
onde atores sociais a favor e contra a Reforma Sanitária defendem  seus 
ideários e entram na luta (de forma velada ou aberta), nas mais diversas 
instâncias - no interior do aparelho  das instituições de saúde, junto às 
organizações da sociedade, no Congresso e nas instituições dos profissionais 
do setor - , no contexto de uma grave crise social e econômica (GALLO e 
NASCIMENTO, 2006, p. 93). 
 

Nesse contexto vale salientar, que a Reforma Sanitária não se restringe à 

implementação do SUS, ou seja, este representa suas dimensões setorial, institucional e 

administrativa não se reduzindo, portanto ao mesmo (PAIM & TEIXEIRA, 2007 apud PAIM, 

2008, p.91). De acordo com Paim o SUS é apenas uma das respostas sociais aos problemas e 

necessidades de saúde. Ou autores acima, reafirmam esta idéia expressando que: 

 
A RSB13, no entanto, não se limitava à construção do SUS. Expressando 
uma ‘reforma social’, não se reduzia a determinadas dimensões setorial, 
institucional ou administrativa. E os descaminhos da RSB e do SUS 
passaram por processos distintos, a saber: reformas neoliberais; clientelismo 
político; política de ajuste macroeconômico; desrespeito à constituição e à 
Lei Orgânica da Saúde; decisões da área econômica dos governos desde 
1998 etc. (PAIM & TEIXEIRA, 2007 apud PAIM, 2008, p. 97) 
 

Essas colocações deixam clara a dimensão ideológica da Reforma Sanitária 

engendrada no contexto brasileiro, os desencontros provocados entre os ideais do movimento 

sanitário e os rumos tomados pela política setorial. Segundo Escorel ao se privilegiar a saúde 

como campo de luta, justifica-se por ser um campo de múltiplas intercessões e relações com 

outras esferas do desenvolvimento das sociedades, sendo que a saúde é um elemento vital, 

que mexe com morte e a vida dos seres humanos, que possibilita tanto a perpetuação como a 

libertação das relações de dominação, portanto, a saúde é valor universal e um componente 

fundamental da democracia e da cidadania. Partindo desse entendimento, significa dizer que a 

Reforma Sanitária refere-se a uma luta que ultrapassa aspectos de um campo setorial, e insere-

se na luta maior pela vida. Ainda de acordo com a mesma autora, referindo-se às colocações 

do senador e professor italiano Giovanni Berlingue em visita ao Brasil,  

a saúde é o componente revolucionário da Reforma Sanitária. A nosso ver, 
isso significa que o objetivo último e principal da Reforma Sanitária reside 
na mudança substancial das condições de saúde da população (no nosso 

                                                 
13 Ver PAIM, J. “Reforma Sanitária Brasileira” in: Estado, Sociedade e Formação Profissional: contradições e 
desafios em 20 anos do SUS, 2008. 
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caso, brasileira), uma vez que essas transformações permitirão o exercício da 
liberdade de poder mudar a sociedade como um todo (ESCOREL, 2006, p. 
184) 

 

Assim sendo, entende-se que ao considerar a saúde como um bem universalmente 

aceito, vislumbra-se a possibilidade da conjunção de forças na luta por sua efetividade e isso 

importaria em uma mudança da própria sociedade, pois “a saúde é um elemento potencial de 

consenso, a forma de distribuição desse ‘direito consensual’ é que é motivo de dissenso” 

(ESCOREL, 2006, p. 184). 

Compreende-se que atender ao pressuposto elucidado, implica na constituição, ou 

formação de atores sociais comprometidos, capazes de assumir, nos diversos espaços que 

ocupam na sociedade o papel de lutar pela transformação da mesma, tendo na saúde o seu 

locus privilegiado, para o exercício da cidadania. Isto, portanto, remete à busca do 

entendimento sobre o Movimento Sanitário e o seu significado para as mudanças ocorridas no 

campo da saúde pública brasileira. Em se tratando de sua origem cabe frisar, segundo Teixeira 

et al (2008) citando Escorel (1997) que no período da ditadura militar em que praticamente 

todos os canais de expressão política foram fechados, a Universidade passou a ser o principal 

reduto de contestação do governo autoritário, e nas faculdades de medicina sob orientação da 

organização Panamericana de Saúde, foram criados os Departamentos de Medicina Preventiva 

os quais aglutinaram no seu interior o pensamento crítico na saúde por meio da inclusão das 

disciplinas sociais, e do método histórico-estutural que passou a ser usado no campo da saúde 

a fim de compreender processos como a ‘determinação social da doença’ e a ‘organização 

social da prática médica’.  

No entanto, Teixeira, esclarece que mesmo considerando sua origem acadêmica, o 

Movimento não se restringiu à vertente do cultivo de um novo saber,  ao contrário disso, “em 

todos os momentos caracterizou-se por aliar a produção científica à busca de novas práticas 

políticas e à difusão ideológica de uma nova consciência sanitária” (TEIXEIRA et al, 2006, p. 

205). 

Verifica-se que o processo vivenciado tinha no seu cerne um projeto de sociedade do 

qual os sujeitos, então partícipes, tinham consciência que as intervenções no campo da saúde, 

nos seus determinantes não se restringiam a uma atuação de práticas médicas, capazes de 

compreender tecnicamente os determinantes sociais do conceito de saúde-doença; este 

processo requeria uma ação ampliada capaz de mobilizar a sociedade em torno da construção 
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de uma consciência sanitária, evidenciando assim, um processo de luta contra a privatização 

da saúde e seu modelo de atenção. Nas palavras de Teixeira,  

  
na sua vertente político-ideológica, o Movimento Sanitário buscou, inspirado 
na experiência italiana, mecanismos capazes de difundir uma nova 
consciência sanitária, ao mesmo tempo que construir uma rede organizadora 
e canalizadora das diferentes manifestações de oposição à política de saúde 
(Teixeira et al, 2006, p. 206). 

  

Assim pode-se dizer que uma das características do Movimento Sanitário é o de “ser 

um movimento suprapartidário, cuja organicidade é formada por um projeto e uma linguagem 

comuns. A ‘linguagem’, o código de identificação, está contido no pensamento médico-social 

e o projeto é a transformação das condições de saúde da população” (ESCOREL, 1987 apud 

ESCOREL, 2006, p. 185). Observa-se que nessa passagem a autora confere ao Movimento 

Sanitário o sentido de hegemonia; sentido esse que na expressão de Gallo reafirma a idéia de 

que não se deve limitar, portanto, a uma proposta hegemônica para o setor saúde apenas, mas 

também procurar a ‘hegemonia’ da questão da saúde na sociedade. Segundo os autores, 

reportando-se ao pensamento de Gramsci, “todo processo de hegemonia deve convergir os 

interesses das forças que se unirão em torno de uma nova proposta [...]” (GALLO e 

NASCIMENTO, 2006, p. 94). 

Dessa forma, cabe mencionar que o Movimento Sanitário ao caminhar na busca da 

hegemonia em torno da proposta de transformação da sociedade, como já salientado neste 

texto, buscou convergir força que no primeiro momento, sob a ditadura, de acordo com 

Escorel, tinha como “diretriz ‘saúde e democracia’. Num segundo momento de transição 

política traçou a estratégia de penetração dos aparelhos de Estado numa clara busca de tentar 

dar uma outra direcionalidade à política pública[..]” (ESCOREL, 2006, p. 186). Ainda, 

segundo a autora, ao iniciar a transição democrática, qual seja, a Constituinte estabeleceu 

alianças com os setores progressistas, populares ou não, comprometidos com a luta e 

conseguiu escrever o direito à saúde como direito elementar do cidadão brasileiro.   

No entanto, Escorel (2006) entende que por mais que se tenha ampliado, estendido os 

interesses do Movimento Sanitário a outros movimentos populares, o mesmo constitui-se em 

movimento de intelectuais da classe média, considerado como um intelectual coletivamente 

orgânico das classes trabalhadoras no campo da luta da saúde, uma vez que ainda se depara 

com o fantasma da ‘classe ausente’, pois, não foi capaz em seu desenvolvimento de construir 

estratégia comum de luta e de operacionalização do novo. Todavia, esclarece que não se pode 
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caracterizá-lo como um movimento elitista ou defensor de interesses próprios, pois, todos os 

espaços são abertos no sentido de propiciar a ação para setores marginalizados. 

Assim, têm-se o desafio atual de desenvolver uma consciência sanitária que 

ultrapassando os interesses de grupos específicos consiga estabelecer e caminhar no sentido 

efetivo de uma mudança cultural, social e de politização da saúde. Dâmaso chama atenção 

para o fato de que “a Reforma Sanitária privilegiou até aqui o seu momento de reforma, mas 

tudo indica que seu destino próximo depende de que ela seja finalmente, sanitária, sob pena 

de ser novamente tragada pela burocracia estatal da saúde” (DÂMASO, 2006, p. 89). 

Ou seja, como bem evidencia Escorel, 

 
[...] o Movimento Sanitário ao pautar suas ações numa estratégia que 
privilegia o aparelho do Estado como palco de  luta, relega a um segundo 
plano a atuação sobre as próprias condições de saúde. Também ao optar por 
uma luta ‘técnico-política institucional’, o Movimento Sanitário se afasta de 
um trabalho mais cotidiano e permanente com a classe trabalhadora. Daí ter 
encontrado dificuldades para colocar-se como intelectual orgânico do 
proletariado e para produzir permanentemente uma fratura ideológica na 
massa dos intelectuais setoriais. [...] Dentre os desafios destaca-se a 
resolução de algumas questões de ordem técnico-política como conseguir 
promover alterações substantivas na forma de atenção à saúde, assim como, 
num segundo momento, nas próprias condições de saúde da população 
brasileira. Esse papel ‘técnico’ não pode ser delegado. É responsabilidade do 
movimento Sanitário [...]. (ESCOREL, 2006, p. 191-192). 

  

Salienta-se que a observância das condições de saúde da população, e dos 

determinantes sociais do processo saúde-doença, torna-se imprescindível para que o 

Movimento Sanitário avance no sentido de se colocar como um propulsor das mudanças para 

além de uma reestruturação do setor saúde. A estratégia empreendida pelo Movimento de 

ocupação e penetração nos espaços do Estado e a alteração da norma constitucional que 

incorpora grande parte das reivindicações do Movimento Sanitário traduz o seu aspecto 

reformador. 

Quanto a este aspecto, pode-se dizer que a Reforma Sanitária tem como uma das suas 

dimensões - ou para alguns - estratégia, a constituição do Sistema Único de Saúde o qual é 

fundamentado na universalidade do direito; sendo assim, portanto um projeto contra-

hegemônico diante do crescimento e a resistências postas por aqueles que defendiam e 

defendem um projeto de saúde voltado para o mercado. A reestruturação do setor através do 

SUS tem como arcabouço na proposta da Reforma Sanitária nova formas de gestão e 
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participação através dos Conselhos de saúde, descentralização administrativa para os âmbitos 

estadual e municipal, o reconhecimento dos determinantes sociais.  

Teixeira lembra que a criação do Sistema Único de Saúde é fruto das “críticas ao 

sistema de saúde vigente e à luta em torno da garantia efetiva dos direitos sociais de saúde a 

todos cidadão” (Cf. TEIXEIRA et al, 2006, p. 219). Dessa forma as autoras pontuam 

sinalizando que, 

 
com relação à dinâmica das reformas, ressalta-se como problema a ser 
enfrentado a sua burocratização, processo pelo qual as questões 
administrativas tendem a sobrepujar a força política das mudanças. É certo 
que a Reforma Sanitária sempre será uma reforma administrativa, ela 
transcende esse nível ao propugnar um efetivo deslocamento do poder. O 
risco que se corre é que os aspectos, necessários mas não suficientes, 
relativos à administração das mudanças, passem a ocupar lugar cada vez 
mais destacado em detrimento da essência revolucionária do processo que é 
a própria saúde, como considerada por Berlingue. Assim, o caráter 
racionalizador embutido na proposta da reforma, ao invés de ser um dos 
elementos de fortalecimento e viabilização do projeto político, passaria ao 
contrário, a comprometer e descaracterizar a proposta reformadora 
(TEIXEIRA et al, 2006, p. 229). 

 

Pode-se destacar que para além da dimensão revolucionária há que se considerar 

outros determinantes nessa questão, como por exemplo, a forma de gestão dos serviços 

públicos, a sua capacidade técnico administrativa aliada aos aspectos políticos e ao valor de 

uso social intrínseco aos serviços públicos de saúde, bem como a questão ética. Para Gallo, 

 

[...] a ética remete-se a atitude do homem em relação ao mundo; no caso da 
saúde, é a atitude do profissional de saúde para com o seu ‘mundo’ – a 
profissão e a maneira como ela é exercida. Para além de boas condições de 
trabalho e remuneração para os profissionais de saúde, o movimento da 
Reforma Sanitária tem de travar uma das batalhas mais difíceis e  
prolongadas a saber, a de convencê-los de que um Sistema Nacional de 
Saúde de novo tipo, descentralizado mas integrado, é o seu Sistema de 
Saúde, e que portanto eles têm responsabilidade sobre os destinos de tal 
sistema. No Brasil, de forma geral, os funcionários das instituições públicas 
(que na verdade não são públicas enquanto tais, mas ordenamentos 
burocráticos) não apresentam qualquer interesse em seu bom funcionamento 
(GALLO e NASCIMENTO, 2006, p. 94-95). 

 

Ou seja, os autores alertam para um aspecto fundamental no processo da Reforma 

Sanitária Brasileira que diz respeito ao nível de comprometimento, no âmbito do trabalho em 

saúde que requer para além de uma política de Estado atores sociais com competências 
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humanas capaz de produzir um novo sentido aquilo que é publico, sobretudo quando se 

considera a saúde como um valor público. 

 

2.2. Sistema Único de Saúde (SUS): um novo modelo de saúde 

  

A reestruturação organizacional, administrativa empreendida pelo Sistema Único de 

Saúde envolve uma série de componentes diferenciados: uma imagem ideal do modelo de 

atenção consubstanciada nos ideais da Reforma Sanitária, os valores que a validam, sua 

função social, princípios, diretrizes e objetivos, suas normas e práticas interventivas, os 

conhecimentos científicos.  

Segundo Fleury (2008) a Reforma Sanitária Brasileira tinha como diretrizes: 

princípio ético-normativo no qual a saúde é parte dos direitos humanos, a compreensão da 

determinação social do processo saúde-doença baseado em um princípio científico; assumir a 

saúde como direito universal inerente à cidadania em uma sociedade democrática, portanto 

como princípio político; e, um princípio sanitário que compreende a proteção da saúde de 

forma integral, desde a promoção, ação curativa e até a reabilitação. Todavia, a autora destaca 

que a construção do SUS, aprovado na Constituição Federal de 1998  

 
aconteceu em um contexto no qual a disputa ideológica favoreceu de forma 
ampla o projeto neoliberal, reorganizando as relações entre Estado e 
sociedade de forma diferenciada daquelas pressupostas pelos formuladores 
do SUS. Foram retomadas as orientações liberais que propugnaram forte 
redução da presença do Estado, seja na economia, seja nas políticas sociais, a 
redução da pauta e/ou valor dos benefícios sociais juntamente no aumento 
das dificuldades para alcançá-los, a introdução de mecanismos de economia 
de mercado como a competição gerenciada na organização dos serviços 
sociais, a redução do papel de provedor do Estado com a transferência desta 
competência a organizações civis lucrativas ou não (FLEURY, 2008, p. 72) 

  

O exposto elucida o contexto e a disputa travada no campo ideológico refletindo, 

portanto, uma conjuntura política que favorecia o Estado mínimo, a lógica de mercado, a 

redução dos direitos sociais, mas que também encontrou nos movimentos sociais sujeitos 

coletivos capazes de se contrapor e mobilizar respostas e caminhos diferentes para aquilo que 

estava sendo posto. Paim (2008) afirma que o SUS é um dos caminhos para a garantia do 

‘direito a saúde’ dos cidadãos; é o maior sistema público do mundo. Acrescenta ainda, que 

está inserido no contexto das políticas públicas de seguridade social as quais abrangem, além 
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da Saúde, a Assistência Social e a Previdência. Sobre o aspecto da Seguridade Social Fleury 

pontua que sobre o seu olhar, 

 
a seguridade social, como princípio reitor da proteção social, consagrado na 
Constituição federal de 1998, não foi concluída organizacional, 
financeiramente ou em relação ao padrão de benefício de cobertura. No 
entanto, segue como norteador dos movimentos e lutas sociais atravessando 
a burocracia pública, na defesa dos direitos sociais universais, tendo 
demonstrado sua capacidade de resistência às conjunturas mais adversas 
(FLEURY, 2008, p. 71). 

 

Antes da criação do SUS, as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, enquanto 

instituição responsável pela política pública brasileira eram focadas quase que exclusivamente 

em controle de endemias e campanhas de vacinação. A atuação no âmbito da assistência 

médico-hospitalar era desenvolvida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 

através do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps) e 

beneficiava somente os trabalhadores com carteira de trabalho assinada, ou seja, inseridos na 

economia formal, e seus dependentes; dessa forma não constituía-se em uma política 

universal e igualitária, antes de tudo era fragmentada, dicotômica, seletiva,  desarticulada, 

excludente; nesta política os cidadão denominados de segunda classe, que não tinham carteira 

de trabalho assinada, dependiam dos serviços oferecidos pelas Santa Casa de Misericórdia ou 

de alguns poucos serviços mantidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde e o Ministério.  

Por conseguinte, foi com a Constituição Federal de 1988 que a saúde passa a ser 

direito conforme posto no artigo 196 que cita: 

 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 2004). 
 

Há, portanto, a partir daí uma redefinição dos caminhos a ser tomados, ficando assim 

definida a universalidade da assistência. Quanto ao modelo de saúde a Constituição Federal 

expressa em seu artigo 198:  

 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo; 
II.Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III.Participação da Comunidade. 
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Parágrafo único – O Sistema único de saúde será financiado, com recursos 
do orçamento da seguridade social da União, do Distrito Federal e dos 
Municípios além de outras fontes 
 

Assim, no que tange as diretrizes organizativas do sistema, quais sejam: 

descentralização, regionalização, hierarquização dos serviços e participação comunitária, cabe 

enfatizar que as mesmas fixam a racionalidade organizativa do funcionamento do SUS.  

Quanto à descentralização, pode-se dizer que essa é uma diretriz que transfere tanto 

recursos como responsabilidades para os gestores municipais e Estaduais. Do ponto de vista 

conceitual, de acordo com Queiroz  

 
a organização local, de estruturas político-administrativas capazes de 
assumir as responsabilidades inerentes a gestão de políticas públicas, que 
traduzam e sejam decorrentes da decisão de ampliar a autonomia, 
competências e responsabilidades conferidas pela legislação (QUEIROZ, 
2003, p.94-95).  
 

Em função disso a mesma vem sendo implantada de modo heterogêneo haja vista as 

conjunturas, as estruturas e singularidades presentes nos municípios e estados brasileiros.  

Campos tratando do tema comenta: 

 
[...] ainda que a delegação de responsabilidades tenha sido maior do que a de 
poder pode-se afirmar com segurança que o desenho do sistema de saúde 
brasileiro modificou-se bastante nos últimos quinze anos, ampliando a 
extensão, a importância e as funções dos sistemas estaduais e municipais de 
saúde (GERSCHMAM, 1995 apud CAMPOS, 2006b, 141)  
 

A opção pela descentralização, ainda segundo Campos (2006b), não se completou, 

ou seja, no seu entender existem pontos dúbios, ambíguos que levam à definição imprecisa da 

responsabilidade sanitária de um ou outro ente federativo o que tem gerado superposição de 

ações e descompromisso com temas, assuntos de interesse público comprometendo assim a 

pretensa racionalidade sistêmica da ação governamental.  

Em se tratando da descentralização dos recursos, o mesmo é feito de forma regular e 

automática pela União aos Fundos de Participação Estadual e Municipal. Sobre esse aspecto 

vale considerar a reflexão de Cohn, 

 
[...] ao repassar um percentual dos recursos que arrecada para esses entes 
federados, reforçam a autonomia relativa deste ante o governo central. Mas 
apesar disso, como o financiamento da saúde em grande medida ainda é de 
responsabilidade do governo federal, é ele que acaba determinando os 
parâmetros pelos quais a descentralização da saúde acaba se dando, com a 
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definição das atribuições dos estados e municípios e seu grau de autonomia 
para ditar suas respectivas políticas de saúde (COHN, 2006, p. 254-255) 

  

Trazer essa discussão da lógica do financiamento é um desafio, na medida em que 

persistem ainda formas de repasse de recursos vinculados a programas, e o pagamento por 

produção, mesmo considerando as mudanças obtidas. 

 
Isso levou à fragmentação do financiamento por ações, e a normatização 
sobre sua utilização tem sido apontada pelos gestores como dificuldade 
adicional à aplicação desses recursos, que muitas vezes não guardam 
correspondência com prioridades locais e regionais [...] (VASCONCELOS, 
2006, p. 545). 

 

Quanto à outra diretriz organizativa, hierarquização, pode-se dizer que a mesma tem 

como objetivo ordenar os sistemas de saúde por níveis de complexidade. “[...] A crítica aos 

modelos hierarquizados tem apontado a necessidade de superar a idéia de pirâmide por 

modelos mais flexíveis com variadas portas de entrada e fluxos reversos entre os vários 

serviços” (VASCONCELOS, 2006, p. 536). Ou seja, a crítica aponta para necessidade de 

rever a idéia de que é no nível da atenção primária que deve ser estabelecida a “porta de 

entrada” do sistema de saúde, ocorrendo a partir daí a referência para outros níveis de atenção 

denominados de secundários e terciários. 

Cecílio (1997) ao pensar sobre o tema explica que a proposta de regionalização e 

hierarquização tornou-se consensual no movimento sanitário em razão de estar ligada à idéia 

de democratização do acesso aos serviços de saúde para toda a população brasileira e a 

expansão da cobertura. Portanto, o espaço da rede básica foi considerado o locus privilegiado 

para testar um modelo contra-hegemônico de atenção à saúde. Assim, a hierarquização 

representaria a utilização de recurso tecnológico no lugar certo de acordo com a necessidade 

bem estabelecida do usuário.  

Ainda, segundo o autor, a figura clássica de uma pirâmide representa o modelo 

tecnoassistencial na qual a sua base é formada por um conjunto de unidades de saúde, 

responsáveis pela atenção primária, situadas em áreas de cobertura para uma população 

adstrita, que teria como função oferecer atenção integral dentro das atribuições colocadas para 

atenção primária constituindo, portanto, em uma ‘porta de entrada’ para os níveis de maior 

complexidade tecnológica.  
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Dessa forma, Cecílio (1997) esclarece que a parte intermediária da pirâmide, seria 

formada pelos serviços ‘ditos de atenção secundária’, os quais seriam compostos de serviços 

ambulatoriais especializados de apoio diagnóstico e terapêutico, e alguns serviços de urgência 

e emergência, e os hospitais gerais considerados ‘hospitais distritais’; e, finalmente, no topo 

da pirâmide estariam dispostos os hospitais de maior complexidade, tendo no seu vértice os 

hospitais quartenários ou terciários de caráter regional, estadual ou mesmo nacional. Ou seja, 

a figura da pirâmide, representaria a possibilidade de um fluxo ordenado de usuários, através 

da introdução dos mecanismos de referência e contra-referência e, portanto, essa figura tem 

sido utilizada para representar o modelo tecnoassistencial a ser construído com a implantação 

do SUS. 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS SUS 01/01) de Janeiro de 

2001 define a regionalização como macro estratégia de reorganização assistencial. Essa 

diretriz é vista e defendida por alguns, segundo Vasconcelos (2006), como uma forma de 

racionalizar a organização dos serviços de saúde, e tem como objetivo fazer uma distribuição 

mais racional e equânime dos recursos assistenciais no território, baseada na distribuição da 

população, a fim de promover a integração tanto das ações quanto e das redes assistenciais, 

garantindo assim o acesso oportuno e a continuidade do cuidado bem como a e economia de 

escala.  

Sobre esse aspecto, vale destacar a posição de Paim que considera que o mesmo na 

sua operacionalização 

 
[...] traz problemas insuficientemente resolvidos como a quase inexistência 
de rede regionalizadas de serviços de saúde, sem dispor de mecanismos 
efetivos de regulação de referência e contra-referência. A baixa efetividade 
da atenção básica leva à sobrecarga das demais instâncias, com o aumento da 
tensão da tensão entre os níveis de complexidade a atenção, implicando a 
persistência de mecanismo de seletividade e iniquidade social. Do mesmo 
modo, o crescimento desordenado do SAMS em desarticulação com o SUS, 
tem consolidado a segmentação e o aparecimento de múltiplas portas de 
entrada no sistema, comprometendo a acessibilidade dos usuários do SUS e 
o aumento do sofrimento de pacientes e familiares quando necessitam de 
assistência (PAIM, 2008, p. 99). 

 

 

Afirma ainda: 

 
A insuficiente infra-estrutura de estabelecimentos, serviços, equipamentos e 
de pessoal de saúde, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, reforçam 
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as dificuldades de acesso da população ao SUS, prejudicando a sua 
credibilidade. Entre 1999 e 2004 o número de médicos por mil habitantes 
cresceu de 1,4 para 1,6 ainda que sua distribuição desigual apresente 2,2 no 
Sudeste, 1,0 no Nordeste e 0,8 no Norte. Os enfermeiros passaram de 0,4 
para 0,5 e os dentistas de 0,9 a 1,0 com diferenças regionais semelhantes. 
Em 2002, 71% dos estabelecimentos de saúde eram ambulatórios, dos quais 
76% (35.086) eram públicos e, entre estes, 73% (33.747) municipais. Menos 
de 15% dos estabelecimentos privados sem internação eram contratados 
pelos SUS. No caso dos 7.397 hospitais, 4.809 pertenciam ao setor privado. 
Entre os 471.171 leitos hospitalares, 324.852 pertenciam ao setor privado e 
146.319 (31%) ao setor público. Além dos leitos públicos, o SUS 
proporcionava à população 83% dos leitos privados de modo que é possível 
estimar que 88% dos leitos existentes no país podem estar sendo utilizados 
pelo SUS. Entretanto, 95% dos estabelecimentos de apoio diagnóstico e 
tratamento são privados e destes apenas 35% prestam serviços ao SUS 
(OPS/OMS, 2007). Trata-se, portanto, de uma extrema dependência do SUS 
em relação ao setor privado, quando constitui seu dever de cuidar da vida e 
da saúde de todos, individual e coletivamente.  [...] (PAIM, 2008, p. 99-100). 
 

Daí, pode se constatar, a necessidade de pactuação coletiva, de repensar os sistemas 

de saúde de base piramidal, rever os entraves da modalidade de pagamento por produção e 

dos convênios, a fim minimizar as desigualdades de acesso da população à assistência médica 

e à atenção à saúde, e contribuir para garantir de fato o acesso com qualidade da população a 

todos os níveis de assistência necessários. Esse pressuposto requer além de arranjos 

organizacionais, o envolvimento dos atores sociais implicados para que o mesmo represente 

além de um aspecto racionalizador a possibilidade da universalidade do acesso, considerando 

as diferenças, desigualdades econômicas, geográficas e sociais que marcam a sociedade 

brasileira e que se tornam mais gritantes quando se considera a distribuição desigual dos 

recursos tecnológicos e de profissionais em saúde e a dependência do SUS ao setor privado 

como abordado pelo autor acima. 

Já em relação à participação, pode-se dizer que para além da garantia constitucional e 

dos entraves para a regulamentação dos conselhos de saúde, que só foi regulada em 1990 pela 

Lei 8.142/90, representa uma inovação e uma conquista democrática, de gestão e participação 

da sociedade civil; e um locus privilegiado de controle das ações da política pública de saúde. 

Tem caráter permanente e deliberativo e é constituído de 50% de representantes da sociedade 

civil e outros 50% (cinqüenta por cento) de trabalhadores, gestores e prestadores de serviço 

com composição paritária. Todavia, cabe assinalar de acordo com Cohn que : 

 
[...] estudos sobre a dinâmica de funcionamento desses conselhos de saúde 
demonstram que sua efetividade e sua eficácia quanto à sociedade aí exercer 
a representação de seus interesses e que essa representação diga respeito a 
conjuntos de interesses mais gerais dos grupos e/ou segmentos sociais mais 
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amplos são muito diferenciadas, impedindo que se afirme categoricamente 
que a existência de per si desses colegiados de fato garanta maior 
democratização das políticas de saúde [...] (COHN, 2006, p. 256). 
 

O que se pode dizer então, diante disso, é que urge a necessidade de reverter essa 

situação, essa realidade, na perspectiva de que as dificuldades que se apresentam possam ser 

enfrentadas tendo em vista que a luta pelo reconhecimento da saúde, enquanto condição 

essencial, fundamental perpassa pela retomada e consolidação do SUS, a fim de que a saúde 

não fique ao arbítrio das leis do mercado e isso implica, entre outras, assumir posicionamento 

ético-político.  

Ademais, concorda-se com Acioli (2005) quando assinala que mesmo considerando a 

forte influência que o poder público pode exercer tanto na composição quanto na organização 

dos conselhos isso sucede uma situação dupla, pois, se por um lado a participação por ser 

institucionalizada, sofre determinado grau de controle; por outro lado, possibilita um espaço 

concreto para que a população discuta, delibere e interfira sobre as questões de saúde. 

Entretanto, a autora ressalta que a participação institucionalizada nos conselhos de saúde por 

mais importantes que sejam não devem e não podem substituir espaços de participação ‘não-

institucionalizada’ que se materializam por meio de redes de movimentos e grupos sociais, 

ainda que possam cultivar entre si uma relação de articulação e fortalecimento. 

A integralidade, enquanto princípio doutrinário e diretriz do Sistema Único de Saúde 

tem sido bastante discutida, estando presente em vasta literatura. Assim, a intenção neste 

trabalho  é estabelecer algumas conexões presentes sobre esse princípio constitucional, e não 

resumir a complexidade que envolve o tema. Cabe mencionar que o mesmo, 

 
vem auxiliando no estabelecimento ético e técnico, redefinindo as relações 
entre gestores, profissionais e usuários no cotidiano das instituições de 
saúde, seja no plano individual (onde o cuidado surge como uma ação 
inovadora capaz de gerar práticas eficazes), seja no plano sistêmico (onde o 
acesso aos níveis de complexidade na rede de serviços de saúde se impõe 
como direito de cidadania). Isto nos leva a compreender o princípio da 
integralidade como uma ação social que resulta da interação democrática 
entre atores no cotidiano de suas práticas na oferta do cuidado de saúde, nos 
diferentes âmbitos da atenção do sistema, ou seja,ampliando sua definição 
legal (PINHEIRO & MATTOS, 2001, 2003, 2004 apud MACHADO et al, 
2005, p. 60). 
 

A partir daí pode-se presumir que a integralidade, assim, compreendida, além de 

ultrapassar o significado legal, como mencionado no ordenamento jurídico, também apresenta 

a dimensão da subjetividade que está intrínseca nas relações que se estabelecem entre os 
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diversos atores sociais no momento em que interagem, possibilitando assim, contribuir para 

transformar a relação entre profissionais e usuários historicamente marcada pela presença da 

doença, no trabalho em saúde, em uma relação em que o outro é considerado na sua totalidade 

enquanto sujeito histórico e social, que traz em si as suas representações e vivências. Sabe-se, 

porém, que este é mais um dos desafios a ser vencido, tendo em vista que envolve a 

necessidade de ressignificação de conceitos fortemente arraigados e cultuados na sociedade 

individualista, pois, requer uma revisão da forma como eu, enquanto sujeito individual e 

coletivo, me envolvo, estou implicado na caminhada e me comprometo no cotidiano das 

minhas práticas pela sua transformação baseada em valores éticos, humanos e tecnicamente 

competentes e na luta da saúde enquanto direito de cidadania. Neste contexto a integralidade é 

concebida como,  

 
uma constante luta contra qualquer constrangimento que impeça o seu 
exercício ou [...] a garantia de uma autonomia plena nas dimensões civis, 
políticas e sociais. Essa autonomia não ocorre no vazio, ou em um espaço 
virtual, conforme colocado na teoria jurídica clássica, mas em situações 
cotidianas e reais de existência (NOGUEIRA & PIRES, 1997 apud 
MACHADO et al, 2005, 49). 
 

Daí advoga-se, que a atenção integral enquanto uma ação voltada para o sujeito e 

este concebido enquanto um cidadão requer no âmbito das políticas públicas um plano 

sistêmico, um modelo de atenção que propicie de fato a universalidade do acesso, pois “não 

há como integralidade e equidade possíveis sem a universalidade do acesso” (CECÍLIO, 

2001, p. 113). 

Há que se expressar que a relevância posta no SUS impressa na Constituição Federal 

quanto ao modelo de saúde a ser seguido não se traduz de forma linear e uniforme. Ela é 

resultante do contexto, da conjuntura política, da história, das especificidades e diferenciações 

que marcam o Estado brasileiro. Assim, cumpre apontar de acordo com Paim (2008) no caso 

do setor saúde, [...] “a organização e o planejamento do sistema de serviços de saúde podem 

privilegiar as necessidades ou as demandas – espontânea ou induzidas”. (PAIM, 2008, p. 94). 

Sobre esse aspecto Cecílio (2001) salienta que as necessidades de saúde são resultantes dos 

fatores determinantes da saúde. Assim ele os classifica em quatros conjuntos sendo que: 

 
O primeiro são as boas condições de vida, entendendo-se que o modo como 
se vive se traduz em diferentes necessidades. O segundo diz respeito ao 
acesso às grandes tecnologias que melhoram ou prolongam a vida. É 
importante destacar que, nesse caso, o valor de uso de cada tecnologia é 
determinado pela necessidade de cada pessoa, em cada momento. O terceiro 
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bloco refere-se à criação de vínculos efetivos entre usuários e o profissional 
ou equipe dos sistemas de saúde. Vínculo deve ser entendido nesse contexto, 
como uma relação contínua, pessoal e calorosa. Por fim, necessidades de 
saúde estão ligadas também aos graus de crescente autonomia que cada 
pessoa tem no seu modo de conduzir a vida, o que vai além da informação e 
da educação (CECÍLIO, 2004, p. 28). 
 

Logo, para dar conta de um modelo de atenção que privilegie as necessidades de 

saúde da população é necessário pautar-se para além de princípios, diretrizes e ordenamento 

jurídico, e se colocar na condição para o efetivo enfrentamento dos determinantes do processo 

saúde-doença e compreender que eles são resultantes das relações de sociabilidade, e da 

mesma com a cultura, o ambiente, com o social. De acordo com Campos 

 
o objetivo que justifica a existência do Sistema Único de Saúde é a produção 
de saúde. E a saúde é um atributo das pessoas, dos sujeitos. Não há, portanto, 
como se falar em saúde desconsiderando os sujeitos concretos, ainda quando 
a produção de saúde depende do contexto. A cidade, ou o ambiente, ou o 
território saudável, somente podem ser assim classificados por referência as 
pessoas reais. A saúde das pessoas, portanto (CAMPOS, 2003, p. 153). 
 

Dessa forma, entende-se que ao inserir o conceito ampliado de saúde no arcabouço 

do SUS o mesmo sinaliza para um novo modelo de atenção, capaz de ser resolutivo que 

incorpore a promoção da saúde, tenha sua estrutura organizacional baseada em práticas e 

conhecimentos interdisciplinares que favoreça um caminhar sob uma nova direção, de 

reorganização tanto do que diz respeito às práticas em saúde como as formas de gestão e de 

participação. Importa também reconhecê-lo, conforme expressado na, Lei 8.080/90, art. 3º, 

que “[...] os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do 

País”, ou seja, há uma intrínseca relação entre o econômico e o social.  

Paim argumenta: 

 

não obstante todos esses valores, princípios, diretrizes e inovações, o SUS é 
apenas uma das respostas sociais aos problemas e necessidades de saúde. 
Outras respostas significativas dizem respeito às políticas econômicas, 
sociais, ambientais, culturais que incidem sobre determinantes e 
condicionantes de saúde. Apesar da existência do SUS, o sistema de saúde 
no Brasil ainda não é o único, continua segmentado, tendo em vista o 
fortalecimento do Sistema de Assistência Médica Suplementar (SAMS) e a 
manutenção do chamado Sistema de Desembolso Direto (SDD), 
representado por consultórios, clínicas e hospitais particulares nos quais o 
pagamento é realizado após a prestação de serviços (PAIM, 2008, p. 97). 
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O disposto acima revela o reconhecimento de que as respostas às necessidades de 

saúde da população requerem ações para além de um sistema de saúde, ou seja, o autor aponta 

que o caminho a ser percorrido exige uma resposta aos determinantes e condicionantes da 

saúde e, para tanto a efetividade de políticas outras, como a econômica, sociais constituem-se 

em respostas significativas que incidem sobre as condições de saúde da população. Ademais, 

também pontua uma preocupação com o crescimento de outros sistemas de saúde paralelos ao 

SUS o que favorece o seu enfraquecimento e dificulta o reconhecimento por parte da 

população contribuindo assim, para sua segmentação. 

O dilema dessa apreciação permite situar a influência da doutrina neoliberal nas 

políticas públicas brasileiras e sua lógica de privatização dos serviços justificada pela 

necessidade de maior eficiência e racionalização dos custos. Matta abordando o tema firma: 

 
[...] As políticas sociais, nesse sentido, deveriam desempenhar um papel 
compensatório e focalizar basicamente os setores mais pobres da população. 
Na área da saúde, essas orientações foram explicitadas pela primeira vez 
pelo Banco Mundial, em 1987, com o documento ‘Financing health 
services: na agenda for reform’, depois em 1993, por meio do ‘Informe 
sobre El desarollo mundial: investir em salud’, e em 1995, com o texto ‘A 
organização, prestação e financiamento da saúde no Brasil: uma agenda para 
os anos 90’. No plano internacional, a difusão das idéias do Banco Mundial 
sobre as políticas de saúde produziu o realinhamento dos atores e instituições 
da arena internacional da saúde, questionando o mandato de organismos 
tradicionais no setor, como o Sistema Organização Mundial da 
Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde (OMS/OPS). Dessa forma, nos 
anos 1990 o setor saúde no Brasil passa a enfrentar uma contradição central 
entre a clara dominância do projeto neoliberal e a organização de um sistema 
de saúde baseado legalmente nos princípios de universalidade, equidade e 
integralidade, com uma clara direção de reforço do setor público, e não de 
mercado. Uma conjuntura plena de tensões e resistências ao desmonte do 
SUS, por parte daqueles que lutam por uma perspectiva contra-hegemônica 
no plano social e político-institucional [...] (MATTA, 2008, p. 30). 

 

Nessa perspectiva é mister se reporta ao pensamento de Boaventura Santos pois, 

acredita-se que  uma análise crítica ao que está posto na realidade, pode suscitar o 

inconformismo e contribuir para alavancar as mudanças na medida em que se reconhece  

 
[...] que a realidade qualquer que seja o modo como é concebida é 
considerado pela teoria crítica como um campo de possibilidades e a tarefa 
da teoria consiste precisamente em definir e avaliar a natureza e o âmbito das 
alternativas susceptíveis de superar o que é criticável no que existe. O 
desconforto o inconformismo ou a indignação perante o que existe suscita 
impulso para teorizar sua superação (SANTOS, 2007, p. 23). 
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Assim sendo, ao verificar as diversas experiências, contradições, dilemas e inovações 

vivenciadas no âmbito da saúde, as quais foram suscitadas pelo movimento da Reforma 

Sanitária, pode-se dizer que essas experiências ilustram bem aquilo posto por Boaventura 

Santos, qual seja, a de que “não parece que faltem no mundo de hoje situações ou condições 

que nos suscitem desconforto ou indignação e nos produzam inconformismo” (SANTOS, 

2007, p. 23). Basta observar na atualidade as diferentes concepções, visões, como bem ilustra 

Paim (2008), que os diversos segmentos da sociedade, estudantes de saúde, mídia, 

profissionais e outros, mantém sobre o SUS. Para o autor 

 
[...] tem-se o ‘SUS para os pobres’, um produto ideológico resultante do 
modelo institucionalizado de saúde pública, de políticas focalizadas 
influenciada pelos organismos internacionais e de restrições à expansão do 
financiamento público. O ‘SUS formal’, estabelecido pela Constituição, lei 
Orgânica da Saúde e portarias pactuadas, também conhecido como ‘aquele 
que está no papel’. E há o ‘SUS democrático’ que integra, organicamente, o 
projeto da RSB na sua dimensão institucional: universal, igualitário, 
humanizado e de qualidade. Essas representações em torno do SUS traduzem 
interesses cristalizados na ‘indústria da saúde’, em governos e corporações 
profissionais, de um lado, e idéias de mudança social, de outro [...] (PAIM, 
2008, P. 111). 

 

Nesse sentido é necessário ter clareza dos problemas, estratégias percorridas, da 

correlação de forças e poder que se apresentam, nos diversos espaços da sociedade, a fim de 

suscitar os instrumentos e conhecimentos que nos possibilite entender que “só combatendo o 

seu próprio senso comum é que descobre outros senso comuns a combater [..].” (SANTOS, 

2007, p. 327) para enfrentar o quê, segundo Fleury, tem se traduzido em um desafio. Ou seja, 

 

[..] é um desafio para a democratização da saúde  a incapacidade de 
transformar as práticas cotidianas que desqualificam o usuário e o destituem 
dos direitos humanos ao acolhimento digno e à atenção eficaz. A 
incapacidade de implantar um modelo integral de atenção à saúde, de 
reversão da predominância do modelo curativo para um modelo preventivo, 
a incapacidade de melhor a gestão do sistema de forma que gere melhorias 
correspondentes na gestão das unidades, a falta de uma renovação ética nos 
profissionais do sistema de saúde, a dependência de insumos e 
medicamentos cujos preços e condições de produção por grande empresas 
multinacionais fogem ao controle dos Estados nacionais, e muitos outros 
mais, são desafios presentes no momento atual da Reforma Sanitária 
(FLEURY, 2008, p. 77). 
 

O que a autora mostra é no sentido de avançar naquilo que Paim (2008) também 

destaca, ou seja, o modelo de atenção. Para ele, apesar de persistir o modelo médico-
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assistencial privatista e o sanitarista como modelos assistenciais hegemônicos, “vêm sendo 

incorporados, alternativamente, novos modos tecnológicos de intervenção tais como a oferta 

organizada, a vigilância da saúde, o trabalho programático e o acolhimento [...] (PAIM, 2008, 

p. 100).  

  Vale lembrar experiências como o modelo “Em Defesa da Vida”, que nasceu em 

Campinas no final da década de 1980 e tinha como princípios, entre outros, a gestão 

democrática, saúde como direito de cidadania; modelos como o Ação Programática em Saúde 

que tinha como principais características tecnológicas organizar o processo de trabalho a 

partir de hierarquização interna de atividades, articulação das atividades por equipes 

multiprofissionais, entre outros; e , o Sistemas Locais de Saúde (SILOS) que de acordo com a 

proposta o planejamento local das ações básicas na análise da situação de saúde e na definição 

da situação desejada.14 Bem como outros, acrescenta-se, a exemplo do próprio projeto “Saúde 

Todo Dia” desenvolvido em Aracaju que introduziu o Acolhimento enquanto uma tecnologia 

do trabalho em saúde. 

A questão, pois, que se coloca diante do anunciado, é que mesmo considerando os 

avanços alcançados, como demonstrados acima, pelas experiências vivenciadas, estes ainda, 

são fortemente dependentes das contradições, conflitos e lutas empreendidas pelos militantes 

da Reforma Sanitária, intelectuais e conjunturas políticas favoráveis. Para Campos, como  

 
[...] o contexto político e sanitário ainda é muito heterogêneo, sendo também 
distintas a capacidade de pressão da população, a cultura sanitária acumulada 
e a vontade política dos governantes, tornou-se bastante desigual a 
reorganização do sistema e a garantia de acesso e de atenção com qualidades 
entre as várias regiões do Brasil [...]. Há diferenças importantes entre as 
regiões do país na adoção de medidas para reorganizar o que se denominou 
de modelo de atenção. Em geral, os conceitos e métodos para reformular o 
paradigma tradicional da atenção à saúde no Brasil não foram transformados 
em leis, havendo, portanto, espaço para que os municípios expandam a 
cobertura segundo formas antigas. Nada obriga um município a incorporar 
preceitos da promoção à saúde, ou da clínica ampliada, ou do trabalho em 
equipe, ou mesmo a adoção de protocolos e programas de educação 
continuada, ou sistemas de avaliação, e, em várias localidades, o sistema 
ainda é hospitalocêntrico e centrado no atendimento médico de urgência [...] 
(CAMPOS, 2006b, p. 143-144). 
 

O que autor mostra é uma série de dificuldades que vêm sendo postas no transcorrer 

dos anos no processo de implantação do SUS. Dificuldades e complexidades tanto àquelas 

inerentes às questões estruturais quanto aos aspectos culturais, sociais presente na sociedade 
                                                 
14 Ver ANDRADE, Luiz O. Monteiro de et al. “Atenção primária à saúde e estratégia saúde da família” in: 
Tratado de Saúde Coletiva. CAMPOS, G. W. de S. et al. Org.) São Paulo, 2006. 
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civil e na capacidade governamental do Estado de minimizar as desigualdades e incorporar 

uma nova cultura na qual a garantia ao direito a saúde deve estar ancorada no sentido de 

responder às necessidade de saúde da população e isso, perpassa para além de outros fatores 

como já apontado nesse trabalho, pela questão também da responsabilização gestora e da sua 

competência em produzir um conjunto de oferta e serviços de saúde que,  enquanto um bem 

público, represente também a sua dimensão de qualidade e efetividade pois, entende-se que os 

processos se dão de forma dialética. 

Para Conh, 

[...] as políticas de saúde, quer na sua formulação, quer na sua 
implementação, se configuram como processo complexos de jogos e 
interesses múltiplos existentes na sociedade, de confronto de representações 
sobre o que vêm a ser as necessidades e as demandas de saúde da população, 
ou dos seus distintos segmentos socioeconômicos, e particularmente do que 
vem a ser a qualidade de vida compatível com a manutenção das condições 
de saúde da população. Nesse processo interagem redes de interesses, de 
demandas, de representação e de valores permanentemente em disputa, tendo 
por base sólidos interesses econômicos já configurados ao longo do tempo, 
quer no interior do próprio setor saúde, quer no que diz respeito às 
necessidades de investimento em determinadas áreas sociais tidas como 
prioritárias em determinado momentos para se levar avante determinados 
projetos econômicos da sociedade, quer a velha já conhecida dicotomia que 
nossa história tanto afirma (falsamente) entre investimento econômico, com 
aquele produtivo e prioritário, e investimento social, entendido no geral 
como gasto improdutivo, embora todos falem em saúde e educação como 
dois setores-chave para o desenvolvimento do País (COHN, 2006, p. 256). 
 

No âmbito dessas considerações acredita-se, assim como Cohn, que se deve estar 

atentos para os aspectos relativos aos diferentes discursos que permeiam a sociedade, e o 

complexo jogo de forças que se trava interior do próprio setor saúde; os quais muitas vezes 

sob a lógica do interesse geral escondem os seus próprios interesses. Sob essa perspectiva, 

entende-se que uma das formas de enfrentamento dessa questão é qualificar e ampliar cada 

vez mais os espaços democráticos de gestão sem desconsiderar as necessidades e as 

diferenciações que marcam a política pública em seus aspectos macro e micro e o papel que o 

Estado deve exercer. Rodrigues dos Santos lembra o seguinte: 

 
o processo transformador na implantação da política pública com base nos 
direitos de cidadania à saúde não separa, na prática política, o macro e o 
micro, com pena de tergiversar e postergar a própria transformação. O 
ativismo polarizado no macro, tende a produzir disfarçada tecnocracia e 
nomenklatura incapaz de se envolver e incorporar devidamente as realidades 
e os saberes do cotidiano do micro e, por isso, construir cumplicidade e 
alianças estratégicas imprescindíveis às transformações. O ativismo 
polarizado no micro, ao avançar no desenvolvimento de subjetividade 
individuais, gera usualmente a falsa impressão da construção de sujeitos 



100 
 

  

políticos em engajamento no processo transformador, quando na verdade 
pode estar promovendo, em regra, o predomínio da construção de sujeitos 
individuais em detrimento da construção de sujeitos coletivos, forma 
disfarçada de alienação e transformação (SANTOS, 2008, p. 241). 
 

Nesse sentido não se deve converter os espaços de colegiado de gestão, de pactuação 

entre as esferas de governo em relações de subordinação sob pena de negar que o fundamento 

e o desenvolvimento do SUS dependem também da capacidade de integração e incorporação 

das contradições que permeiam a realidade brasileira; é imprescindível reconhecer e que a sua 

continuidade exige o exercício do exame crítico dos diferentes atores sociais  sobre o lugar 

que ocupam a fim de disparem dispositivos produtores de estratégias, baseadas em uma 

relação dialógica e amparada sobre uma perspectiva ético-política, acrescida da premissa de 

que a luta pela defesa da vida requer  ações de responsabilidade coletiva na cobrança junto ao  

Estado, e suas instâncias de interlocução pelo reconhecimento do direito à saúde enquanto um 

direito social. 

Com base nessa compreensão e tendo em vista as reflexões postas no transcorrer 

deste texto, cabe fazer referência ao pensamento de Paim (2008). Segundo o autor, baseando-

se em Campos é necessário construir um ‘bloco histórico’ específico, que reúna forças e 

atravesse a sociedade civil e o Estado envolvendo vários segmentos, se está em vista a 

conquista da sustentabilidade institucional e de sustentabilidade política do SUS.  O autor 

assinala que para além da questão financeira, a luta deve esta permeada pela conformação 

institucional que supere os limites impostos pelos partidos políticos, pela burocracia e pelo 

mercado. Daí ressalta a necessidade de constituição de novos sujeitos sociais e o 

desenvolvimento de uma consciência sanitária que promova a desmedicalização da sociedade, 

o reforço à cidadania plena e a participação social. 

Por fim, quer se enfatizar que a abordagem temática sobre os aspectos centrais do 

Sistema Único de Saúde e as inovações nele contidos também rebate diretamente para a 

complexidade que envolve sua força de trabalho no setor saúde e sua dimensão, tendo em 

vista que as obrigações postas pela implantação do SUS possibilitaram uma crescente 

inserção de outras categorias profissionais para além das tradicionais formadas por médicos e 

suas especialidades, enfermeiros, odontológos bem como a inserção de outras de categorias de 

nível técnico, como Agente Comunitário de Saúde, por exemplo.  Todas elas possuem suas 

direções corporativas e pautas de reivindicações o que torna sua complexidade e 

hetrogeneidade ainda maior e constitui-se em mais um desafio para gestão do trabalho, pois 

essa divisão técnica incide fortemente no desenvolvimento do setor saúde e na capacidade de 
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prestação de serviços. Esse processo, dentro do conjunto de mudanças é acompanhado de 

tensões, dessa forma, entende-se que parece central o enfrentamento dessa questão já que a 

velocidade e as consequências de sua negligência incidem qualitativamente e 

quantitativamente, e suas implicações são notórias no cotidiano dos serviços. 
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                         CAPÍTULO III 

 

O CENÁRIO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE (CEPS) – ARACAJU 

 

b capítulo apresenta a análise documental sobre a política de Educação 

Permanente em Saúde desenvolvida no município de Aracaju relacionando com os  

depoimentos dos entrevistados de forma crítica e reflexiva, considerando as singularidades 

das partes na constituição do todo.  Faz-se necessário elucidar que não se pode prescindir de 

uma abordagem sobre a dimensão política e profissional dos diversos atores sociais 

envolvidos no processo de formação; assim o olhar sobre o modelo técnico de gestão 

organizacional busca identificar os elementos que orientaram o processo de educação 

permanente e sua relação de qualificação como o currículo, os elementos dos conteúdos 

curriculares, os métodos de ensino aprendizagem e o modelo técnico assistencial que orientam 

a racionalização para as mudanças das práticas no trabalho em saúde.  

Nesse contexto cabe destacar, conforme dados documentais,  que no de 2001 assume 

o governo municipal de Aracaju o Partido dos Trabalhadores (PT) desencadeando assim, o 

processo de municipalização plena da política de saúde local o qual posteriormente, culminou 

com a implantação de um modelo tecnoassistencial denominado “Saúde Todo Dia”.  

 

3.1. Modelo Tecnoassistencial: o objeto de trabalho em saúde 

 

De acordo com os dados do Projeto Saúde Todo Dia15, fornecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, as dimensões que compõem um modelo tecnoassistencial são 

a organização da produção de serviços a partir de um determinado arranjo de saberes da área 

                                                 
15 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju.Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.Memorial do Projeto 
Saúde Todo Dia, 2003. Para maiores informações consultar CARVALHO, SANTOS, R. Saúde todo dia: uma 
construção coletiva, 2006. 
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Necessidades 
em saúde 

 
Produção do cuidado 

em saúde 

 
Ganhos de 
autonomia 

 

de saúde e projetos de construção de ações sociais específicas, expressas como políticas, que 

assegurem sua reprodução social.  

Estes elementos são identificados na trajetória de construção do Projeto Saúde Todo 

Dia os quais são assim descritos: o modelo teórico que orienta a formulação das intervenções; 

a política implementada desde o início da gestão; a articulação entre o referencial teórico e a 

política; a organização dos serviços através de redes; a constituição das Linhas de Produção 

do Cuidado e o significado da Integralidade. 

No que tange ao modelo teórico orientador, o documento informa que o objeto para o 

qual está orientada a política de saúde de Aracaju são as necessidades de saúde dos indivíduos 

e dos coletivos. O resultado do trabalho em saúde e o objetivo da política é produzir 

autonomia para indivíduos e coletivos.  

Desta forma Carvalho Santos esclarece que “toda intervenção da saúde deve resultar 

em ganhos de autonomia, ou seja, tornar os indivíduos e coletivos que foram alvo daquela 

ação mais capazes de gerenciar suas vidas com mais qualidade” (CARVALHO SANTOS, 

2006, p. 108).                                                     

 

   Figura 1. Objeto do trabalho em saúde 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Memorial do 
Projeto Saúde Todo Dia (2003). 

 

O Projeto também explicita na sua fundamentação, que o trabalho em saúde deve ser 

entendido a partir da natureza do encontro/intercessão, de usuário que tem necessidades de 

um lado, e trabalhador que reconhece estas necessidades de outro, caracterizando como um 

processo em que há, de forma reiterada, acolhimento de necessidades, compreensão e 

significação destas necessidades a partir dos saberes da saúde que vão permitir ao profissional 

produzir intervenções continuadas (vínculo) e co-responsabilização pelo resultado destas 

intervenções, conforme pode ser observado na figura exposto abaixo: 
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                              Figura 2 – Relação entre Trabalhador e Usuário. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Memorial do 
Projeto Saúde Todo Dia (2003).  

 

A partir da observação da Figura 2 é possível sinalizar que as idéias desenvolvidas 

no dia-a-dia, na sua concretude, atualmente trazem em seu bojo vários questionamentos, dada 

à complexidade da sua efetividade no cotidiano da vida e do trabalho em si; diante da 

excessiva demanda junto aos profissionais, do olhar sobre o processo saúde-doença e dos 

modos de intervenções aliados, à dependência do usuário na sua relação com o trabalhador, 

com o serviço  frente a necessidade de co-responsabilizar e, dos fatores subjetivos que  

envolvem essa relação. Problemas e implicações esses que se fazem presentes na atualidade 

na política macro e micro a qual pôde se observada na fala dos entrevistados (Capítulo IV). 

Isto remete, portanto, a obrigação de uma releitura, um repensar sobre os modos e arranjos 

nos quais vem sendo operado, compreendido, singularizado a interação dos sujeitos 

individuais, coletivos e destes com sua prática política, de gestão, do trabalho no sentido de 

ressignificarem, refletirem e gerarem dispositivos16 de mudanças.  

                                                 
16 [...]. Um dispositivo compõe uma máquina semiótica e uma pragmática e se integra conectando elementos e 
força (multiciplicidade, singularidade, intensidades) heterogêneos que ignoram os limites formalmente 
construídos das entidades molares, estratos, territórios, instituídos, etc). Os dispositivos, geradores da diferença 
Absoluta, produzem realidades alternativas e revolucionárias que transforma o horizonte do considerado Real”. 
BAREMBLIT (1992) apud MERHY, O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano, 
2006b, p. 210). 

 

Acolher necessidades 

Compreender, significar 

Intervir com vínculo 

Co-responsabilizar-se 

Produzir autonomia 

Figura 2- Produtos do encontro entre trabalhador e usuário na saúde 
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Quanto à infra-estrutura o documento17 chama a atenção o fato de que no sentido de 

garantir a ampliação da rede para ampliar o acesso, foi realizado no início da gestão em 2001 

um extenso diagnóstico da capacidade instalada na rede básica, e das condições da infra-

estrutura existente. Segundo os dados apresentados, havia bairros em Aracaju onde a 

capacidade instalada de serviços permitia cobertura de apenas 60% da população, alguns 

destes com condições sócio-econômicas muito precárias como os bairros de Santa Maria, 

América e Coqueiral. A insuficiência de oferta no município como um todo era de 

aproximadamente 50% (cinquenta porcento). Para enfrentar essa realidade foi concebido um 

plano de ampliação e adequação de toda a rede básica. A partir da Gestão Plena de Sistema 

outras quatro redes foram constituídas, Urgência e Emergência, Saúde Mental, Média e Alta 

Complexidades Ambulatorial e Hospitalar. 

Outra diretriz, segundo os dados documentais, do Projeto Saúde Todo Dia para 

qualificar o acesso foi conceber o Acolhimento como tecnologia. De acordo com Carvalho 

Santos (2006), ampliar a capacidade instalada da rede básica não era suficiente, sendo 

também necessário romper com a cultura do acesso burocratizado e excludente através de 

filas e distribuição de fichas para consultas individuais. A implantação do acolhimento foi a 

primeira intervenção sobre o processo de trabalho da rede básica. A proposta do acolhimento, 

segundo eles, era ampliar o acesso através da substituição do critério “fila” pela necessidade 

devidamente qualificada por profissionais de saúde. A partir do acolhimento o usuário deve 

ter acesso a um conjunto de ações que seja mais adequado às suas necessidades. De acordo 

como o memorial do projeto, a implantação do acolhimento resultou em uma desestruturação 

do modo instituído de produzir ações em saúde na rede e demandou a construção de novos 

saberes tecnológicos para a organização dos serviços de saúde. 

Posto isso, infere-se que nesse contexto, a dinâmica do desenvolvimento técnico e 

organizacional que se constata no sistema de saúde local de Aracaju favoreceu um processo 

de reorientação e de transformações no processo de trabalho em saúde.  Novos espaços foram 

criados e impactaram substancialmente as relações de poder e os princípios normativos 

vivenciados até então nos serviços de saúde. Desta forma, entende-se que em muitos aspectos 

deve-se levantar questionamentos, sobretudo, àqueles referentes ao modo como os sujeitos 

dialogaram, vivenciaram seus conflitos, suas diferenças culturais, de valores, criando 

                                                 
17 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.Memorial do Projeto 
Saúde Todo Dia, 2003. 
17 Ver CARVALHO, Santos, R. Saúde todo dia: uma construção coletiva, 2006. 
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subjetividade e intersubjetividade para além, de uma ação técnico-instrumental, em função do 

conjunto das mudanças que o processo de reestruturação engendrou.  

Como parte de alcançar os objetivos e dar concretude ao projeto foi desencadeado, 

conforme observado na documentação, outra diretriz que dizia respeito à ampliação dos 

interlocutores da saúde em Aracaju através da participação da comunidade.  

Segundo as fontes documentais essa ampliação foi feita através da constituição de 44 

Conselhos Locais de Saúde, junto com os quais se definiu como seria feita a ampliação da 

rede e como se daria a implantação da nova modalidade de acesso aos serviços, o 

acolhimento. Segundo seus autores, a grande articulação em torno de uma nova proposta de 

saúde para o município permitiu que a Conferência Municipal de Saúde se efetivasse como 

fórum legítimo de formulação da política, sendo a primeira Conferência a ser encerrada com o 

cumprimento de sua pauta na totalidade. Outro canal para interlocução da população com a 

saúde foi à criação da Ouvidoria.  

A partir do exposto e tendo em vista que a participação da sociedade em saúde é uma 

garantia constitucional observa-se a relevância de ampliar seus espaços na formulação e no 

controle das políticas públicas. De acordo com Santos (2008),  

 
A sociedade, em seu conjunto, é portadora de determinado grau de 
consciência das suas necessidades de saúde, com diferenciações entre os 
vários segmentos sociais. E o desenvolvimento da consciência das 
necessidades influi no desenvolvimento da consciência dos direitos 
individuais e sociais, que por sua vez influi na formação da consciência 
política, no surgimento dos movimentos sociais e na democratização do 
Estado que venha a contemplar os direitos sociais (SANTOS, 2008, p. 227). 
 

Por conseguinte, pode-se inferir que na ocasião a relação entre a gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, através da ampliação dos espaços democráticos de 

participação coletiva, que se deu por meio da estruturação de 44 (quarenta e quatro) conselhos 

locais de saúde, dirigiu-se à difusão de valores constitutivos do novo modelo organizacional. 

Mas, também simbolizou através da conferência como espaços de lutas, resistências e de 

mobilização na perspectiva de avaliar, pactuar as diretrizes do Projeto Saúde Todo Dia. 

Outro aspecto salientado, no mesmo documento18, como parte estratégica e 

estruturante do projeto, foi à formação de um coletivo dirigente. Este coletivo teve que ser, 

                                                 
18  ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju/Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/Memorial do Projeto 
Saúde Todo Dia, 2003. 
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constituído progressivamente, salientam seus autores. Segundo eles, algumas tecnologias 

educacionais e outras da análise institucional foram sendo utilizadas para a constituição de um 

grupo-sujeito capaz de empreender a transformação do Modelo Assistencial de Aracaju. Em 

vários períodos, deixam claro que recorreram à supervisão institucional, mas principalmente 

adotaram uma abordagem pedagógica para a formação destes dirigentes. No que tange a 

pedagogia utilizada foi a de exposição a situações problema para se construir a intervenção 

através da problematização e utilizando-se o saber de experiências de referência como insumo 

para produzir os pactos sobre as estratégias de intervenção.  

Esta postura remete a compreensão da formação de um grupo de intelectuais em 

sentido estrito com a finalidade de exercerem funções diretivas. De acordo com Neves (2008) 

reportando-se a Gramsci, 

 
nas sociedades urbano-industriais, o modo de ser do intelectual caracteriza-
se pela sua inserção ativa na vida prática como construtor, organizador e 
‘persuasor permanente’, e ele, quer para sua conservação, quer para sua 
transformação, deve se constituir simultaneamente em especialista e 
dirigente (GRAMSCI, 2000 apud NEVES, 2008, p. 362). 
 

É relevante citar também, que a conformação da rede foi compreendida pela então 

gestão, como uma trama. Assim, foi definido, segundo Carvalho Santo (2006), que na saúde 

essa trama é constituída por equipamentos assistenciais de saúde, ligados entre si por suas 

características tecnológicas, por fazerem parte de um mesmo projeto assistencial e por serem 

responsáveis por abordar um elenco de necessidades semelhantes.  

Para o autor, as semelhanças destes equipamentos e sua disposição em rede 

delimitam instâncias de gestão. Conforme demonstrado no memorial do projeto, as redes 

assistenciais de saúde constituídas no município de Aracaju no período compreendido entre 

2003 e 2006 foram: Rede de Atenção Básica, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de 

Urgência e Emergência, Rede de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 

Evidencia-se aí, tomando como referência o exposto, uma tomada de decisão com 

vista a maximizar a utilização dos recursos tecnológicos. Observa-se, portanto, a dimensão da 

racionalidade dos custos da assistência médica, envolvida na proposta de reorganização do 

sistema local, conforme preconiza a Lei Orgânica da Saúde (LOS), diante da possibilidade de 

escolher uma dentre as várias possibilidades para área da saúde19. Entretanto, acrescento 

                                                 
19 [...]. O processo de formulação e implementação das políticas de saúde envolvem a dimensão a dimensão do 
exercício do poder, e a dimensão da racionalidade que está envolvida nas propostas de organização e 
reorganização e de escolhas de prioridades ao se eleger uma dentre várias possibilidades para a área de saúde 
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ainda, ao tratar a questão que essa opção sugere a existência de outras relações de 

determinação: o uso eficaz e qualitativamente mais rico dos instrumentos, ferramentas de 

intervenção, tecnologia duras, leves e leve-duras20 em cada ponto do sistema no cuidado à 

saúde, a fim, de propiciar uma maior resolutividade e, na tentativa de diminuir a ênfase nos 

gastos hospitalares e redirecionar para práticas extra-hospitalares (atenção primária, rede de 

atenção psicossocial, etc.) visando à integralidade da assistência.  

Ademais, vale destacar que para além de uma organização estrutural por meio de 

equipamentos tecnológicos semelhantes é necessário compreender “que as redes são 

configurações organizacionais que não são definidas por sua forma, por seus limites extremos 

e externos, mas por ‘centro de força, que são constituídos por vários atores sendo 

protagonistas de atividades cotidianas” (BRASIL, 2005, p. 55). O que requer, portanto, o 

envolvimento, o compromisso, o estabelecimento de relações horizontais e compartilhadas. 

A integralidade nesta proposta de modelo tecnoassistencial, conforme descrito no 

memorial21,  é resultado da capacidade do sistema em produzir um conjunto de intervenções 

desencadeadas pela identificação de necessidades. Pode ser compreendida como resultado de 

cada parte da intervenção que garante a continuidade da linha do cuidado, mas só está 

assegurada pela realização do conjunto das intervenções necessárias. O critério da 

necessidade para definir o acesso também possibilita operacionalizar o princípio da equidade 

segundo descrição do memorial.  

Os autores/gestores do projeto Saúde Todo Dia chamam atenção ainda, para o fato de 

que a integralidade além de ser um horizonte para a abordagem profissional, também é 

atributo da organização do Sistema, ou seja, os dados documentais informam que um sistema 

responsável não pode depender apenas da militância ou perfil do profissional para garantir a 

continuidade e a integralidade do cuidado, estes atributos devem ser considerados em cada 

interação do usuário com o sistema. Assim propõe que além da capacitação profissional, da 

programação dos serviços, da elaboração de protocolos assistenciais a implementação de 

tecnologias da gestão e da informação para sustentar esta atribuição. 

                                                                                                                                                         
frente as necessidades de saúde da população de cidadãos que está sob a autoridade e a responsabilidade do 
Estado.  COHN, Amélia. “O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos” in: (org.) CAMPOS, G. W et al 
(orgs.) Tratado de Saúde Coletiva, 2006, p. 233 
20 Ver MERHY, Emerson Elias. Saúde: a cartografia do trabalho vivo, 2006. 
21 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju.Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.Memorial do Projeto 
Saúde Todo Dia, 2003. 
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Quanto à constituição das linhas de cuidado, fica explícito através das informações 

documentais, que a articulação entre as diversas redes assistenciais é representada pela 

existência de Linhas de Produção do Cuidado. Assim, os autores/gestores do projeto definem 

que o caminho realizado por um usuário entre a identificação de uma necessidade até o acesso 

ao conjunto de intervenções disponíveis para reconstituir sua autonomia conforma uma linha 

de cuidado singular, o acesso a estas intervenções é mediado por profissionais de saúde. O 

acesso é dependente da necessidade e deve ocorrer a partir do local onde ela foi identificada, 

ou seja, de qualquer ponto do sistema onde se identifica uma necessidade deve se produzir à 

inclusão daquele usuário na melhor oferta disponível. 

Assim, observa-se, por meios dos seus documentos, que algumas linhas de produção 

do cuidado estão previamente determinadas pela existência de programas de atenção a 

determinados riscos e agravos à saúde, o que significa dizer que há um conjunto de ofertas de 

intervenção pré-definidas para estas situações e que fazem parte da programação strito sensu 

do sistema, ou seja, a certa população de hipertensos corresponde um dado número de 

procedimentos especializados. Apesar da existência de um conjunto de intervenções para 

determinados riscos e grupos vulneráveis, os indivíduos que compõem estes grupos devem 

passar por um processo de individualização das atividades programadas, as quais foram  

denominadas de  estratificação de risco. Segundo, seus autores/gestores esta etapa do processo 

de trabalho permite a convivência e articulação dos saberes dos vários profissionais da equipe.  

A partir desse entendimento, é possível observar, ao mesmo tempo problematizar a 

dificuldade vivenciada na prática sobre a integralidade no cotidiano dos serviços e como os 

profissionais interiorizam, participam e conceituam o mesmo (ver capítulo IV). Henrique 

(2005) reportando-se a Acioli (2001) expressa: 

 
não existem profissionais de saúde integrais ou serviços de saúde integrais; 
no entanto, a forma como as pessoas vivem seus problemas é integral. A 
concretização de ações de saúde integrais implica manter canais de interação 
entre serviços, profissionais e população (ACIOLI, 2001 apud HENRIQUE, 
2005, p. 149). 
 

Ou seja, é necessário estabelecer canais de comunicação, interação e compromisso 

entre os diversos atores e o sistema para o estabelecimento de novas práticas de saúde mesmo, 

diante da divisão social e técnica do trabalho a fim de superarmos práticas do cuidado em 

saúde tradicionais.  
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Para ir mais além, outras implicações são postas a exemplo das colocações de 

Ramos: “não há como agir com integralidade se sua formação humana não for integral” [...]. 

(RAMOS, 2006, p. 214). Posto isto, observa-se em que pesem os esforços tendo em vista que 

a integralidade22 princípio norteador do modelo tecnoassistencial de Aracaju, reúne diferentes 

significados e sentido, tanto na perspectiva da integração, da promoção, prevenção e atos 

curativos individuais como coletivos, em cada nível de complexidade do sistema, conforme 

sua definição constitucional; não pode está desvinculado do sentido de construção e prática 

social resultante da defesa de valores como: respeito, acesso aos serviços com qualidade e de 

acordo com suas necessidades. Emergem desafios no cotidiano para trabalhadores, gestores e 

população quando se compreende que as demandas são construídas histórica e socialmente e a 

sociedade moderna, contemporânea se apresenta em constante mutação exigindo assim, de 

todos uma participação mais ativa, arranjos, instrumentos, novas formas de intervenção de 

forma contínua e articulada na busca de superar o olhar fragmentado sobre o processo saúde-

doença. 

No quadro 1 identificam-se as diretrizes norteadoras do Projeto Saúde Todo Dia. 

 

Quadro 1 - Articulação entre a teoria e a política no Projeto Saúde Todo Dia 

TEORIA POLÍTICA 
Acesso – Investimentos na Rede Assistencial para ampliação de oferta. (construção, reforma, 

ampliação, adequação de US). 
– Investimento em controle social, com a constituição de Conselhos Locais de Saúde e 
pactuação na Conferência Municipal da política a ser implementada  

Acolhimento – Capacitação dos profissionais, para qualificar as necessidades a partir da manifestação 
de sua dimensão ponderável e imponderável; 
– Espaço com conforto físico e estético; 
– Organização da agenda com ofertas programadas e espaço para atender as 
necessidades não programáveis; 
– Todos os serviços devem ser capazes de fazer a inclusão do usuário na oferta mais 
adequada. 

Compreensão/ 
Significação/ 
Intervenção 

– Desenvolvimento de Pessoal com capacitação para mudança do paradigma das 
profissões de saúde; 
– Identificação de grupos e condições de risco; 
– Programas e Protocolos para cada tipo de risco com organização de linhas de cuidado 
específicas; 
– Projeto terapêutico singulares, ou seja, oferecido para a situações específicas de cada 
usuário. 

Vinculação – Adscrição de clientela à equipe. 
Responsabilização – Gestão Plena do Sistema com desenvolvimento de instrumentos de gestão eficazes; 

– Complexo Regulatório/ Sistema Responsável com capacidade de gerenciar todos os 
recursos disponíveis e garantir acesso mediante necessidade, promovendo equidade. 

                                                 
 
 
22 Art. 198 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II – atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil 1988, 2004) 
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Resolutividade – Complementaridade das ações, redes com interação lateral; 
– Adensamento tecnológico para otimização dos recursos existentes, não 
competitividade da rede prestadora, incentivo ao desenvolvimento da vocação dos 
serviços com vistas a excelência; 
– Linhas de Produção do Cuidado – Linhas imaginárias e dependentes de cada usuário. 
Universal porque permite que qualquer problema seja abordado. Organização dos recursos 
existentes em matriz produtiva que inclui os usuários a partir de suas necessidades e não o 
contrário. 

Fonte: Carvalho Santos, Painel “Construção da Equidade: desafios contemporâneos do SUS”, VII Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva - Brasília/DF, 02 de Agosto de 2003. 

Os dados (Quadro1) permitem compreender que a base da reestruturação 

organizacional empreendida no projeto articula dimensões estruturantes, políticas, técnico-

instrumentais, comportamentais em que a agregação dessa nova forma de pensar e agir, a 

partir da necessidade de saúde do usuário, requer para além de intervenções políticas em seu 

sentido restrito, como uma ação governamental intersetorial, o envolvimento de atores outros, 

a exemplo a comunidade, os movimentos sociais e os trabalhadores. Dada a especificidade 

que envolve o processo de trabalho em saúde estes últimos elaboram suas defesas, resistências 

e representações. Dessa forma percebe-se que os autores/gestores do projeto, compreendendo 

a subjetividade que envolve o trabalho nos serviços de saúde, optam pelo processo de 

“capacitação profissional”, conforme demonstrado no quadro acima, objetivando a mudança 

do paradigma no ensino dos profissionais de saúde fortemente marcado pela flexenerização.23 

Verifica-se a articulação entre a dimensão política e a dimensão educacional como estratégia 

da dinâmica de inovações técnicas e organizacionais da política local, e das transformações da 

natureza do objeto do trabalho em saúde, suscitando, portanto, novas exigências de 

qualificação.  

 

3.2. Educação Permanente em Saúde no município de Aracaju: uma estratégia 

da reorganização do sistema de saúde. 

 

De acordo com documentos e com o Relatório Anual de Gestão 200624, fornecidos 

pela coordenação do Centro de Educação Permanente de Aracaju (CEPS), este espaço foi 

                                                 
23 O esforço de modificar a tendência liberal do Estado brasileiro em relação à educação superior nas profissões  
da saúde, regulamentar a educação formal e tornar científicas as formações superiores deu lugar, nos anos de 
1940, a introdução do Relatório Flexner, naquela época comemorado como uma educação científica da saúde. 
Uma educação científica das profissões de saúde, segundo o relatório, teria base biológica, seria orientada pela 
especialização e pela pesquisa experimental e estaria centrada no hospital [...] CARVALHO, Y. M, CECCIM, R. 
B. “Formação e educação em saúde: aprendizados com a saúde coletiva” in: CAMPOS, G. W. de Sousa et al 
(orgs) Tratado de Saúde Coletiva, 2006, p. 153 
24 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju.Secretaria Municipal de Saúde. Relatório Anual de Gestão, 
2006. 
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criado em novembro de 2002, com o objetivo de desencadear ações pedagógicas capazes de 

desenvolver junto aos trabalhadores habilidades e competências para implantar e operar o 

então modelo tecnoassistencial denominado “Saúde Todo Dia”, ampliando a eficiência e 

eficácia, introduzir novas práticas de saúde, permitir a reestruturação das práticas já 

consagradas no interior dos serviços e, por fim desencadear a reorganização do processo de 

trabalho, visando o exercício de uma política de saúde que incorporasse o acolhimento às 

necessidades de saúde, a produção do cuidado, o exercício da autonomia e proporcionasse aos 

profissionais a clareza do modelo tecnoassistencial.  

Nesse aspecto parece haver uma clara definição dos atributos de competência em que 

o locus de desenvolvimento desse processo se dá, tendo em vista a possibilidade de contribuir 

para construção de um novo perfil profissional e para a reorganização da gestão do trabalho 

vinculada ao modelo tecnoassistencial; sugerindo, portanto, a necessidade de um maior 

engajamento, integração da força dos trabalhadores aos objetivos e diretrizes do citado 

modelo. De acordo com Cruz (2005), 

 
na perspectiva habermasiana,  nos contextos de ação socialmente  
integrada, os agentes atuam na base de alguma forma de consenso 
intersubjetivo, explicito ou implícito, sobre normas, valores e fins, 
afirmados nos discursos e interpretação lingüísticas, envolvendo o 
debate e a participação democrática na esfera política e pública 
(CRUZ, 2005, p.119). 
  

Assim, partindo desta compreensão habermasiana percebe-se como primordial a 

participação ativa dos diversos atores a fim de suscitar discussão e debate favorável e 

contrário ao processo, com a finalidade de produzirem consenso no que concerne aos 

caminhos e modos de operar o modelo. Os enfermeiros entrevistados, conforme se observará 

no capítulo seguinte deste trabalho, manifestaram várias inquietações, questionamentos sobre 

as dificuldades geradas na implementação do Projeto “Saúde Todo Dia”. A pressão para 

atuarem sob determinados padrões contribuiu para gerar resistência da categoria médica e dos 

próprios enfermeiros ao acolhimento, por exemplo, dentre outros. Ao mesmo tempo 

ressaltaram que o denominado “Saúde Todo Dia” e suas diretrizes representavam um grande 

ganho para a saúde pública de Aracaju e, mesmo reconhecendo algumas dificuldades 

identificam perspectivas otimistas quanto aos resultados.  
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Segundo informações obtidas no Memorial do Projeto Saúde Todo Dia, 25 cabia ao 

CEPS prestar apoio à gestão, participando de frentes de trabalho, desenvolvendo projetos e 

capacitações, utilizando como principais ferramentas a pedagogia aliada à gestão e 

planejamento. O CEPS tem ainda a atribuição de articular em nível municipal a Política de 

Educação Permanente na Saúde junto a instituições formadoras de nível técnico, superior e da 

educação popular. De acordo com o documento, o CEPS foi criado em consequência dos 

processos pedagógicos desencadeados e com a finalidade de ampliar nos profissionais de 

saúde a capacidade de escuta, compreensão e significação das necessidades de saúde da 

população e a capacidade de articulação de diversos saberes tecnológicos para intervenção 

sobre as necessidades de saúde. 

Carvalho Santos argumentando sobre o tema acrescenta: 

 
o Centro de Educação Permanente (CEPS) foi criado com a pretensão de se 
transformar num espaço de ampliação do censo comum, de ampliação critica 
da compreensão da realidade do coletivo de trabalhadores sobre suas 
práticas, e vem compreender esse papel [...]. O CEPS se transformou num 
grande espaço de gestão rompendo com formulações sobre centros de 
educação permanente. Isso revela a conformação da visão complexa, 
conformadora de novos sentidos e significados institucionais, de práticas e 
de posturas profissionais e posições políticas dos atores (CARVALHO 
SANTOS, 2006 p. 156). 
 

O exposto permite deduzir que o CEPS foi delineado para constituir-se como espaço 

para formar uma nova mentalidade que busca articular a dimensão educacional e política do 

processo pedagógico uma vez que, as exigências de qualificação não se detêm apenas à 

dimensão técnico-instrumental. Esta nova mentalidade propõe a valorização de aspectos como 

responsabilidade, autonomia, cooperação configurando-se, portanto, também como uma arena 

que possibilita “o exercício coletivo da reflexão crítica” (DELUIZ, 1995, p. 169). Ademais, 

verifica-se entre as atribuições da instituição a de articular o processo de educação 

permanente junto às instituições formadoras, o que demonstra em certa medida, uma 

preocupação e reconhecimento da necessidade de junção entre a formação orientada para o 

trabalho e o processo de educação geral.  

De acordo com Deluiz 

 
a formação orientada para o trabalho, deve integra-se no processo de 
educação geral, constituindo-se em uma síntese dialética entre formação 

                                                 
25 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju.Secretaria Municipal de Saúde. Memorial do Projeto Saúde 
Todo Dia, 2003, p.23.  
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geral e formação profissional. Desse modo, a formação para o trabalho 
integra o processo global de educação formal, que se constitui em um todo 
articulado e inter-relacionado entre si, tendo como objetivo final a formação 
multilateral do indivíduo: a educação científica, moral, física, estética, 
tecnológica e política (DELUIZ, 1995 p. 177-178). 
 

Alcançar os pressupostos, conforme expressado por Deluiz, de superação da 

dicotomia entre formação geral, formação para o trabalho e formação política significa 

ultrapassar de uma simples estratégia de integração entre teoria e prática, o reconhecimento, 

dada a especificidade do trabalho em saúde, de avançar para além de uma educação técnica e 

científica, de caráter instrumental, especializada, fragmentada, tão presentes na formação das 

profissões de saúde. Todavia, embora o CEPS signifique “um espaço de ampliação crítica da 

compreensão da realidade” (CARVALHO SANTOS, 2006), conforme concebido pelos seus 

autores, não se pode desconsiderar as suas limitações. Assim, acredita-se que os trabalhadores 

também devem, de fato, concebê-lo como espaço de luta, de desenvolvimento de suas 

potencialidades, de formação política, de democratização das relações trabalho; através de 

participação ativa nos processos de decisão, de construção dos conteúdos, dos métodos, 

efetivada na relação dialógica e construtiva do processo ensino-aprendizagem. 

A pedagogia utilizada foi a Pedagogia do Fator de Exposição26.  Para Carvalho 

Santos, 

As necessidades de saúde como objeto das práticas profissionais, dos 
serviços e dos sistemas de saúde é, na pedagogia do fator de exposição, um 
objeto um dos vários fatores de exposição, um dos  objetos, um dos vários 
fatores de exposição, o que não reduz sua importância. As necessidades 
como objeto de práticas profissionais, dos serviços e do sistema de saúde 
conformam elementos instituinte do modelo técnico-assistencial do Projeto 
saúde Todo Dia e desse modo são interrogadores e marcadores fundamentais 
no âmbito da gestão e da atenção à saúde (CARVALHO SANTOS, 2006, p. 
145)  

O autor acrescenta que essa pedagogia é potencializada graças ao fato dos educandos 

serem trabalhadores imersos numa realidade com grandes implicações; assim, ressalta que 

esse processo se dá no trabalho, a partir do trabalho e para o trabalho. Ainda, segundo 

Carvalho Santos, uma das características da pedagogia do fator de exposição é que em sua 

operacionalização utiliza-se de métodos e técnicas27 originados de outras teorias educacionais, 

                                                 
26 Conceito desenvolvido na III Fase do Projeto Cinaem apresentado no relatório de Cinaem: preparando a 
transformação da Educação Médica. CARVALHO SANTOS,  Saúde todo dia: uma construção coletiva, 2006, 
p.145. 
27 Ver CARVALHO SANTOS, R. A realidade como objeto: estratégias de aproximação e interação. In: Saúde 
todo dia: uma construção coletiva, 2006, p.151-153. 
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os quais podem ser incorporados às caixas de ferramentas de Unidade de Produção 

Pedagógica, (UPP) 28  a exemplo de: 

 Caso analisador: toma por objeto situação da realidade, após análise por diferentes 

sujeitos segue-se o momento de teorização co a aporte de conhecimentos sistematizados; 

Fluxograma analisador: define as entradas e as saídas do fluxo do usuário em um 

serviço. Utilizado para analise da organização do processo de trabalho, do modelo 

tecnoassistencial e do desenho do sistema de saúde; 

Transmissão de conhecimentos: utilizada em processo no qual o saberes sobre os 

objetos são estruturados. A exemplo de seminários, a leitura de textos, o estudo de caso. Com 

a abertura para o conhecimento que o educando traz de determinado objeto; 

Significação do Processo de Aprendizagem: parte de objetos da realidade que façam 

sentido para os sujeitos envolvidos no processo pedagógico; 

O Estudo dos Saberes Tecnológicos: sistematiza o saber-fazer possibilitando a 

tomada de conhecimentos dos processos de trabalho. O estudo divide o saber tecnológico nas 

etapas de identificação, compreensão, significação, intervenção e monitoramento; 

Simbolizações: utilização de exercícios, representativos de situações vividas ou para 

representações de exercícios a serem reproduzidos na realidade: recorte de revista, desenhos, 

dramatizações, musicas, entre outros. 

Estações: distribuições das etapas do processo de trabalho, serviços e setores, 

utilizando mediadores concretos que fazem parte dos cotidianos e das praticas dos lugares; 

Jogos e Dinâmicas: utilizados para compreender e significar elementos afetivos no 

processo de aprendizagem; 

Arte Educação: com ênfase para a linguagem teatral com realização de esquete, 

dramatização de casos representativos da realidade, teatro-forum; 

Construção de agenda: utilizando método de programação em saúde, os programas e 

protocolos de atendimentos. 

Técnicas de Dialogo Crítico: participação ativa do educando na construção do 

conhecimento, considerando o saber do sujeito sobre o objeto. 

                                                 
28 A expressão unidade de produção pedagógica foi criada pela Equipe técnica da Comissão Interinstitucional 
Nacional de Avaliação de Ensino Médico (Cinaem), em 1999. Refere-se ao conjunto de meios e processos 
necessários e articulados num modo de produção pedagógica. (Ibid, p. 150) 
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As idéias propostas pelos autores/gestores da política de educação permanente de 

Aracaju, aqui apresentada, traduzem a vinculação estreita entre à opção pedagógica e o 

processo de educação permanente para a mudança do modelo assistencial, ao tempo que 

reafirmam o enfoque nas necessidades de saúde, na singularidade local, na apreensão da 

realidade a fim de propiciar uma nova acepção para a prática. Portanto, como síntese 

provisória, pode-se dizer tomando como referência a expressão “esse processo se dá no 

trabalho, a partir do trabalho e para o trabalho”, elencada acima por Carvalho Santo (2006), 

que a educação permanente assim concebida ultrapassa a questão pedagógica e insere-se 

como uma ação política. Para Freire (2007),  

 
aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar [...]. Toda 
prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que ensinando 
aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí seu cunho gnosiológico; a 
existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e apreendidos; envolve o 
uso de métodos e técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter 
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade 
que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra (FREIRE, 
2007, p. 69-70). 
 

Ou seja, olhando para a compreensão de Freire e relacionando-a com o eixo 

norteador da proposta pedagógica do CEPS, cabe frisar que concretizar a prática nessa 

direção, exige esforço e vontade política não só dos educadores como dos educando, acrescida 

de uma instrumentalização adequada, significando, portanto, esforço mútuo uma vez que 

professor e alunos devem dialogar e estarem motivados para aprendizagem. 

Observa-se, segundo as informações postas pelo Memorial (2003), 29 que na proposta 

pedagógica do CEPS os educando têm que assumir a função de verdadeiros condutores do seu 

processo de aprendizagem e, para tanto, têm que acumular uma habilidade fundamental, qual 

seja, a de ‘aprender a aprender’. Aqui o educando assume uma tarefa, a tarefa do fazer sob 

mediação e, neste movimento interage com as necessidades das pessoas, tendo nessa relação, 

que compreender tais necessidades.  

Assim, em se tratando da base conceitual da pedagogia adotada, segundo o relatório 

do CEPS (2004), verifica-se os seguintes conceitos: as necessidades de saúde como fator de 

exposição, o educando como sujeito, o educador como mediador, a organização pedagógica 

como mediadora, a organização do processo de trabalho como mediador, os saberes como 

insumo, a concentração e a dispersão. 

                                                 
29 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju.Secretaria Municipal de Saúde.Memorial do Projeto Saúde Todo 
Dia, 2003, p.23.  
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 O exposto demonstra que na pedagogia adotada o processo de aprendizagem foi 

mediado pela realidade do educando.  Tal concepção instiga a interrogar suas raízes e 

implicações, quando a mesma é direcionada para o campo da saúde pública ao mesmo tempo 

em que coaduna com os pressupostos da aprendizagem significativa referendada pelo 

Ministério da Saúde: “a aprendizagem significativa acontece quando aprender uma novidade 

faz sentido para nós. Geralmente, isso ocorre quando a novidade responde a uma pergunta 

nossa ou quando o conhecimento novo é construído a partir de um diálogo com o que 

sabíamos antes” (Brasil, 2005, p.11). Assim, vale atentar para compreender as seguintes 

questões: a forma como foi desenvolvida em Aracaju contribuiu para o aumento da autonomia 

dos educando/trabalhadores? Possibilitou o desenvolvimento de uma percepção crítica dos 

sujeitos sobre sua realidade, permitiu que entendesse os problemas para além de suas 

manifestações empíricas ou situacionais? Instrumentalizou para a transformação de sua 

realidade e de si mesmo? Quais os determinantes sócio-históricos que influenciaram sua 

escolha?  

Duarte (2001), referindo-se a proposta do “aprender a aprender” pontua: 

 
[...] quando educadores e psicólogos apresentam o “aprender a aprender” 
como síntese de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é 
importante atentar para um detalhe fundamental: essa criatividade não deve 
ser confundida com busca de transformações radicais na realidade social, 
busca de superação radical da sociedade capitalista, mas sim criatividade em 
termos de capacidade de encontrar novas formas de ação que permitam 
melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista (DUARTE, 2001, p. 
38). 
 

Tomando como base as colocações de Duarte percebe-se que o autor demonstra os 

limites dessa aprendizagem quando se busca as transformações profundas de modelo de 

sociedade.  

Essa pedagogia do Fator de Exposição quando desenvolvida na especialização em 

Saúde Coletiva procurou romper com o ensino por transmissão. Dessa forma por trata-se de 

uma mudança, que incentivava o aluno a aprender, a desenvolver autonomia, assegurada por 

uma metodologia que confrontava a realidade com a teoria ocasionou de imediato conflito, 

choque, impacto nos educando conforme pode ser constatado no capítulo seguinte deste 

trabalho. 

Em particular, destacam-se nesse processo os papéis definidos para os intitulados 

grupos de educadores ou agentes educacionais que faziam parte corpo do CEPS. Cabe 
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sinalizar ainda que, de acordo com o Memorial, a abordagem pedagógica utilizada para 

construir as intervenções e capacitar os dirigentes foi também utilizada na capacitação dos 

profissionais da rede. Ou seja, o coletivo dirigente assumiu o papel de agente educacional nas 

diversas etapas da capacitação conforme observado no quadro 2. 

 

Quadro 2– Agentes Educacionais 

Fonte: Aracaju. SMS. Centro de Educação Permanente em Saúde 

 

 Entende-se que houve uma opção pela participação ativa dos responsáveis pelas 

diversas áreas técnicas da gestão do processo educacional.  Nota-se que prevaleceu a busca de 

romper com a idéia de linhas prescritivas de capacitações, de compra de procedimentos 

educacionais, pacotes fechados, ofertados por especialistas, consultores, universidades 

desvinculadas das demandas reais inerentes aos processos de trabalho, e suas manifestações 

de sentido local, da sua singularidade.  

Contudo, nos documentos, não foram encontradas iniciativas de preparação 

pedagógica, a exemplo de cursos de aperfeiçoamento, especialização ou outros voltados para 

formação pedagógica desse grupo de gestores para atuarem na pedagogia crítica. O que pode 

ter interferido no processo ensino-aprendizagem. A exceção foi o curso ofertado para 

Técnicos de Agentes Comunitários de Saúde (TACS), em que o corpo de professores, que 

envolveu gestores e trabalhadores da rede, participou de oficina para formação pedagógica de 

docentes com carga horária de oitenta e quatro horas.  

Quanto à localização física do CEPS importante relembrar que no período 

compreendido entre 2002 a 20006 estava situado na Rua F-10 nº. 298, Conjunto Orlando 

Coordenadores 
Pedagógicos 

É o agente educacional responsável por organizar o grupo de educadores em suas atividades, 
tanto na concentração como na dispersão, devendo para tanto, promover reuniões periódicas 
no processo de aplicação das metodologias, avaliar e corrigir a trajetória quando for 
necessário. 

Instrutores 
Entende-se por instrutores os agentes educacionais responsáveis por promover, apoiar e 
facilitar as discussões dos grupos em regime de concentração. 

Tutores 

Entende-se por tutores os agentes educacionais responsáveis por facilitar, estimular os 
educando, guiar o grupo tutorial (sem forçá-lo ou dirigi-lo), promover o pensamento crítico. A 
proposta é que esse agente educacional seja estrutura por unidade, ou seja, cada unidade terá 
um tutor de referência para acompanhamento das atividades. 

Palestrantes Expositores e debatedores das Normas Técnicas. 

Supervisores 
Tutores 

Serão agentes com papel diferenciado na capacitação. Atuam auxiliando a organização das 
turmas para capacitação, supervisão do Trabalho de Dispersão, supervisão dos desdobramentos 
das ações nas Unidades. Avalia o trabalho de tutoria e o desempenho na aquisição de 
autonomia do grupo – Esses agentes serão os coordenadores de área e/ou supervisores da 
atenção básica. 
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Dantas, nesta capital. Constituía-se num espaço com: 09 (nove) salas de aula; 1 (um) 

laboratório para o uso do cartão SUS; 1 (um) auditório; 1 (uma) sala para Direção; 1 (uma) 

sala para Equipe Pedagógica e Secretaria; 1 (uma) sala para Mecanografia e arquivos didático 

e documentação; 1 (uma) sala para Almoxarifado; 1 (uma) cantina; 5 (cinco) banheiros 

(RELATÓRIO DE GESTÃO/SMS, 2003, p. 49-50).  No que tange aos temas abordados, as 

diretrizes do processo de formação para os trabalhadores os dados do Relatório30 do CEPS 

(2006) esclarecem que ações desenvolvidas com os trabalhadores das redes assistenciais 

tratavam de temas específicos relacionados ao processo de trabalho, do acolhimento das 

necessidades de saúde, do fortalecimento de vínculo e responsabilização, do aumento da 

resolutividade das ações, da organização do trabalho em equipe multiprofissional e ainda da 

construção da autonomia dos sujeitos em suas práticas. 

Assim, foram oferecidas, segundo esse mesmo relatório, atividades de educação 

permanente a todos os profissionais da Rede Básica e Equipes de Saúde da Família: médicos, 

enfermeiros, odontólogos, assistentes sociais, auxiliares de consultório odontológico, 

auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, essas atividades 

foram estendidas a outros segmentos, a exemplo de outras redes assistenciais e setores da 

SMS como: Conselheiros Locais e Municipais de Saúde, redes de Saúde Mental, Núcleo de 

Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação (NUCAAR), redes de Urgência e Emergência, 

Rede Ambulatorial Especializada Própria, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, áreas da 

Gestão. 

Os dados do relatório acrescentam ainda que nesse período realizou-se mais de vinte 

atividades a exemplo de: cursos, oficinas e capacitações caracterizadas por mobilizar grande 

contingente de trabalhadores, a maior parte delas dirigidas para a rede de Atenção Básica, 

para grupos de 1.000 (mil) a 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, divididas em média de 04 

(quatro) a 06 (seis) turmas. Mais de 12.000 (doze mil) trabalhadores foram beneficiados com 

as atividades desenvolvidas de 2002 a 2006. 

A seguir, são elencadas as diversas frentes de trabalho do CEPS. As informações 

relativas ao processo educativo, organizacional e produtivo são resultantes da consulta aos 

documentos fornecidos pela instituição. Ressalta-se que foram destacados apenas os dados 

interessantes à consecução desse trabalho; algumas ações do processo de formação 

desenvolvido no CEPS, com especial destaque para o curso de Especialização em Saúde 

                                                 
30ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde.Relatório do Gestão do Centro de Educação Permanente em Saúde, 2006. 
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Coletiva. Portanto, as ações aqui apresentadas não encerram todas as atividades empreendidas 

pela instituição no período acima mencionado.  

No período compreendido entre 2002 e 2006 o processo produtivo da equipe do 

CEPS se organizava por frentes de trabalho assim constituídas: Educação Permanente para 

trabalhadores e Controle Social; Pós-Graduação Latu Sensu em Nível de Especialização em 

Saúde Coletiva; Especialização Integrada em Saúde Coletiva; Modalidade Residência; Ações 

de Informação; Educação e Comunicação em Saúde – IEC; Curso Técnico para Formação em 

Agente Comunitário de Saúde; Estágio de Vivência, Curricular e Voluntário (ARACAJU. 

RELATÓRIO DE GESTÃO, 2006). 

 

3.2.1 Informação, Educação e Comunicação – IEC  

 

Os dados do Relatório de Gestão do CEPS (2005)31 apontam que em 2004, a 

instituição, recebeu o contingente de 15 (quinze) Agentes Comunitários de Saúde para 

integrar o seu quadro de servidores. Esses profissionais eram procedentes de outro setor da 

SMS, onde executavam tarefas de Informação, Educação e Comunicação (IEC), no projeto 

“A Arte de prevenir é melhor que remediar”. Dentre os objetivos desse trabalho o CEPS 

destaca entre outros a contribuição para a organização do trabalho educativo fomentando a 

promoção da autonomia dos sujeitos envolvidos, agentes comunitários de saúde (ACS) 

instrutores artistas, e população alvo das ações de promoção, prevenção e da assistência à 

saúde.  

Essas atividades foram desenvolvidas através de esquetes teatrais com temas como: 

aleitamento materno, saúde da mulher, diabetes, DST/AIDS, hipertensão, saúde mental, 

produzidas através de teatro de rua, teatro de boneco, feira da saúde e reisado da saúde. 

Abaixo, apresentam-se os quadros demonstrativos sobre o público alvo: 

 

 

 

 

                                                 
31 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde.Relatório do Gestão do Centro de Educação Permanente em Saúde, 2005. 



121 
 

  

 

Quadro 3 - Esquetes produzidas e encenadas pelo CEPS 

TEMA ESQUETE TEATRAL LOCAL TOTAL 

DST/AIDS 
A Escolinha da Professora 

Raimunda 

Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
10.268 

Hipertensão 
arterial 

A Paixão proibida de Chico 
Tripa... OU... A História sem sal! 

Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
5.785 

Saúde da 
mulher 

A Vizinha muda que falava mais 
que pobre na Chuva 

Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
5.198 

Aleitamento 
materno 

Oh! Peito Amado 
Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
2.499 

Samu Quem avisa amigo é! 
Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
1.200 

Saúde Bucal Recreação em Saúde Bucal 
Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
8.675 

Outras 
atividades 

Cortejo folclórico Arrastão 
vigilância, grito de carnaval, 

Unidades Básicas de Saúde, Escolas, CRAS 
Empresas, Espaços Públicos, Academia da 

Cidade, Outros 
7.812 

Fonte: ARACAJU/SMS/CEPS 

 

O desenvolvimento de todas essas atividades (Quadro 3) significa uma preocupação 

com a promoção da saúde, ressaltando as potencialidades culturais como estratégia para 

articular saberes, e modos de intervenção, uma vez que o Relatório Final da XI Conferência 

Nacional de Saúde (CNS, 2000:165-166), no capítulo Democratização das Informações 

expressa: 

 
As Políticas de IEC (Informação, Educação e Comunicação) devem estar 
voltadas para a promoção da saúde, que abrange a prevenção de doenças, a 
educação para a saúde, a proteção da vida, a assistência curativa e a 
reabilitação sob responsabilidade das três esferas de governo, utilizando 
pedagogia crítica, que leve o usuário a ter conhecimento também de seus 
direitos; dar visibilidade à oferta de serviços e ações de saúde do SUS; 
motivar os cidadãos a exercer os seus direitos e cobrar as responsabilidades 
dos gestores públicos e dos prestadores de serviços de saúde (CNS, 2000, p. 
165-166). 
 

Verifica-se assim, que a utilização das ações de IEC proporciona através da arte 

disseminar tanto as ações inerentes aos serviços de saúde como desencadear processos 

educativos junto à comunidade. 
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Dessa forma, observa-se, de acordo com o Relatório Final da XI Conferência 

Nacional que o direito à saúde passa pelo resgate a cidadania. Percebe-se ainda de acordo com 

os dados apresentados no (Quadro 3) que as estratégias de envolvimento e motivação da 

população passam por ações intersetoriais ampliando o seu papel socializador de espaços 

políticos, refletindo um conjunto de práticas concretas, através da expansão e do aumento do 

acesso, haja vista, o quantitativo do público atingido configurando, sendo portanto uma 

ferramenta potencializadora das ações coletivas, favorecendo o questionamento das práticas 

centradas na abordagem individual. Pois, assim com Westphal (2006) compartilha-se a idéia 

de que, 

 
A compreensão da Promoção da Saúde e da qualidade de vida na América 
Latina pressupõe o reconhecimento do imperativo ético de responder às 
necessidades sociais no marco dos direitos fundamentais, posto que 
entendemos o direito à saúde como expressão direta do direito fundamental à 
vida.  As respostas às necessidades sociais derivadas dos direitos se totaliza 
no enfrentamento dos determinantes sociais da saúde e da qualidade de vida. 
A identificação destas necessidades sociais reivindica uma ação coletiva 
participativa dentro de contextos específicos que evidenciam a complexidade 
de sua determinação e ilumina as potencialidades daquele contexto social em 
tela (ABRASCO, 2003 apud WESTPHAL, 2006, p. 663) 

 

Têm-se então nesse caso, o entendimento que práticas de saúde e práticas educativas 

interagem mutuamente, existindo uma intercessão, uma inter-relação entre os dois campos; 

ambas podem contribuir efetivamente no enfrentamento dos determinantes sociais da saúde, 

dada a sua dimensão política, sobretudo quando norteada, mediada por uma pedagogia que 

possibilite e amplie a capacidade de crítica dos sujeitos sobre sua realidade, seja ele 

trabalhador da saúde ou usuário. Nesse sentido, se afigura como necessário questionar os 

modos como vem se dando a participação, a produção das informações, as relações de poder, 

as formas de atuação dos segmentos de trabalhadores, gestores e usuários. Como dialogam 

frente às diferenças historicamente determinadas, diferenças essas que marcam a relação 

desses atores políticos na construção de ações em defesa da vida. 
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3.2.2. Educação Permanente para a Rede de Atenção Básica 

 

Ainda, de acordo as informações postas no Relatório (2005),32 as atividades 

desenvolvidas pelo CEPS para os trabalhadores da Atenção Básica, no ano posterior a 

realização do concurso público pela Secretaria de Saúde, tinham como objetivo a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, ofertando aos 

trabalhadores saberes e tecnologias necessárias a sua atuação cotidiana tendo como referência 

as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social 

em saúde, conforme pode ser vislumbrado no quadro que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Prefeitura Municipal de Aracaju/Secretaria Municipal de Saúde/ Centro de Educação Permanente em 
Saúde/Relatório de Gestão do CEPS (2005). 
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Quadro 4 - Atividades de educação permanente para os trabalhadores da Rede Básica 

Fonte: Relatório de Gestão/CEPS/Fevereiro/2005 

Tema Conteúdo 
Nº de 

turmas 
Carga 

horária 
Público alvo 

Total de 
participantes 

Oficina para 
Implantação do 

Núcleo de 
Gestão do 

Acolhimento 
do Risco no 
Território 

 

Proposta do Núcleo de Gestão de 
Acolhimento do Risco no Território e 
Integração das Equipes de Controle de 
Endemias e Dengue e Equipes do 
Programa Saúde da Família; Estratégias 
para implantação do Núcleo; Risco, 
território, recursos, vulnerabilidade, 
sujeito, redes sociais, intersetorialidade, 
cartografia, unidade de produção do 
cuidado. 

02 Turmas 12 horas 

Assist. Sociais, Enfer. 
e ACS das Equipes de 

Saúde da Família e 
gestores locais das 

UBS. 

303 pessoas. 
 
 

Capacitação 
para Integração 
das Equipes de 

Controle de 
Endemias e 
Dengue e 

Equipes do 
Programa 
Saúde da 
Família 

 
 

Determinantes da produção das 
necessidades de saúde e ferramentas 
importantes para o cuidado; território, 
mapa, risco, vulnerabilidade, redes sociais, 
cartografia, espaço, sujeitos, recursos; 
planejamento das visitas dos agentes, 
método de abordagem do agente; Cuidado 
a grupos especiais em situação de 
vulnerabilidade: saúde da criança, saúde da 
mulher, saúde mental, saúde bucal e saúde 
do adulto; Uso das fichas do SIAB; 
Prevenção da dengue e outras endemias; 
técnica para eliminação e controle de 
vetores e reservatórios; Discussão e 
pactuação dos papéis de todos os 
trabalhadores da equipe de saúde da 
família em conformação. 

 
05 turmas 

 
32 horas 

ACS (707), 
Enfer.(125) e Assist. 

sociais das Equipes de 
Saúde da Família (42); 
Agentes de endemias, 

apoiador de campo 
(32) e supervisor das 
Equipes de Controle 

de Endemias e Dengue 
(12); gestores locais 

das UBS (32); 
residentes do Curso de 

Residência 
Multiprofissional em 
Saúde Coletiva (22). 

954 
pessoas. 

Capacitação em 
Saúde Mental 
para a Rede de 

Saúde da 
Família. 

 
 

Conceitos de: Saúde Mental, Transtorno 
Mental e Sofrimento Psíquico; 
Preconceitos, estigmas, reinserção social, 
desinstitucionalização e reabilitação em 
um enfoque mais cotidiano; Reforma 
psiquiátrica; Sujeito, família e comunidade 
para a clínica ampliada; Conceitos de 
campo e núcleo. Compreensão dos papéis 
de cada profissional e da equipe, com 
relação ao campo e núcleo; Quadros 
psicopatológicos (captação, sinais e 
sintomas, estratificação de risco, 
intervenções, acompanhamento de 
egressos de internação); Acolhimento 
como espaço para ampliação do cuidado e 
promoção da integralidade; Crianças e 
adolescentes em situações de risco 
(violência familiar, abuso, prostituição), 
com discussão da dinâmica e abordagem 
familiar; Uso e abuso de substancias 
psicoativas: abordagem, manejo e a 
política de redução de danos, dinâmica e 
abordagem familiar; Interdição e Curatela. 
Interação medicamentosa em odontologia; 
Projeto terapêutico individual; Trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar. 

06 turmas 32 horas 

ACS (760); 
Enfermeiro (133);  

Médicos (116); 
Cirurgião dentista 
(57); Auxiliar de 

Enfermagem (128); 
Assistente Social 
(53);apoiador de 

Campo (31); Auxiliar 
de Consultório 

Dentário (57); Gerente 
(37); trabalhadores dos 

Centros de Atenção 
Psico-Social (CAPS) 
da Rede de Atenção 

Psicssocial (14); 
residentes do Curso de 

Residência 
Multiprofissional de 
Saúde Coletiva (22); 

Estudantes de 
Medicina (24) . 

1.431 pessoas 

Capacitação 
dos Atendentes 
de Consultório 

Dentário 

Anatomia; Doenças Bucais; Prevenção das 
Doenças Bucais; Ética Profissional; 
Materiais; Instrumentos e Equipamentos 
odontológicos; Biossegurança; Ergonomia; 
Educação em Saúde; Humanização do 
Atendimento; Visitas Domiciliares; 
Grupos de risco. 

04 turmas 20 horas 

Atendentes de 
Consultório Dentário 
da Rede de Saúde da 

Família e 
especialidades. 

90 pessoas. 
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Observando os temas postos no (quadro 4) no que tange aos conteúdos 

desenvolvidos no processo de qualificação dos diversos trabalhadores que compõe a rede 

assistencial de atenção primária em saúde, constata-se uma abordagem de caráter técnico-

científico, a utilização de temas transversais, organizacionais e de planejamento centrados na 

normatização técnica do trabalho em saúde, concomitante com temas que resgatam a 

humanização, a subjetividade nas relações entre as pessoas. Nota-se que a educação 

permanente assim disposta busca ampliar conhecimentos, habilidades e atitudes de acordo 

com as diretrizes do modelo tecnoassistencial denominado “Saúde Todo Dia”. Ou seja, reflete 

um determinado contexto, um momento histórico que agrega interesses singulares, coletivos 

distinguindo-se e contrapondo-se. 

Chama atenção também no (quadro 4) a  participação de várias categorias numa 

mesma oficina permitindo assim o compartilhamento dos saberes, a responsabilização pelos 

problemas e soluções, a interdisciplinaridade; fato este ressaltado e considerado positivo no 

processo de educação permanente, conforme pode ser observado na ampliação da análise do 

tema, a partir dos dados qualitativos obtidos com os enfermeiros entrevistados, apresentado 

em capítulo posterior deste trabalho. De acordo com (SAUPE, 2008, et al)  reportando-se a 

Furter (1974), 

 
[...] a interdisciplinaridade contribui de varias formas: ampliando os grupos a 
serem incluídos, implicando a intersetorialidade, a interinstitucionalidade e o 
controle social; revitalizando conteúdos a partir das experiências vivenciadas 
e assim ultrapassando o domínio técnico e científico específico de cada 
profissão; aprofundando competências para o cuidado individual, familiar e 
coletivo, para o planejamento, para a compreensão de informações 
epidemiológicas, para o gerenciamento compartilhado dos serviços e as 
relações entre profissionais e usuários; testando metodologias e tecnologias 
que favoreçam o exercício democrático nas ‘rodas’ de discussão e pactuação 
(FURTER, 1974 apud SAUPE, et al 2008, p. 434). 

 

Nota-se que, nesse sentido, a interdisciplinaridade é um ideal a ser buscado 

implicando a explicitação de valores e posicionamento frente às relações de poder 

engendradas no seio dos diversos núcleos que compõe as profissões de saúde.  
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3.2.3. Ações Inter-setoriais do CEPS 

 

Quanto às ações inter-setoriais de Educação Permanente, destaca-se o projeto 

denominado “Conhecendo o SAMU – uma lição de cidadania”. O mesmo foi desenvolvido no 

Bairro Santa Maria, porque a maior parte dos trotes para o SAMU Aracaju partia desta 

localidade, entretanto, foram incorporadas também as unidades escolares localizadas nos 

conjuntos habitacionais do Augusto Franco e Orlando Dantas, já que muitos de seus 

estudantes residem no Bairro Santa Maria.  

Os temas, conteúdos e o total do número de participantes podem ser observados no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 5 - Atividades de educação permanente para o Projeto “Conhecendo o 
SAMU: uma lição de cidadania” 

Tema Conteúdo 
Nº de 

turmas 
Carga 

horária Público alvo 
Total de 

participantes 

Oficina de 
Capacitação 

para 
Multiplicadores 

Cidadania, participação social, 
responsabilidade social, direitos, 
deveres, obrigações, ética, justiça, 
autonomia, organização e 
funcionamento do SAMU, 
agressividade humana, alteridade, 
auto-estima, auto-respeito, 
comunidade democracia, deveres, 
cuidado. 

03 20 

Professores, equipes 
pedagógicas das 
escolas, líderes 

comunitários, agentes 
de saúde, assistentes 

sociais, representantes 
de conselhos de saúde e 

educação. 

150 pessoas 

Fonte: ARACAJU. Relatório de Gestão. CEPS, Fevereiro, 2005 

 

Observando o disposto acima verifica-se um movimento de incorporação de diversos 

segmentos, visando à formação de facilitadores, tendo em vista a necessidade de se estreitar 

as relações entre as ações no âmbito da política de saúde, a sociedade civil organizada e as 

demais políticas públicas, ampliar os espaços democráticos de participação cidadã e 

valorização do SUS para além da dimensão do acesso, contemplando as dimensões da co-

responsabilização dos diferentes atores, objetivando o envolvimento e incorporação de 

saberes, experiências singulares, a fim de construírem estratégias e alianças que contemple as 

diferenças locais articuladas as diretrizes da macro política de saúde para apreendam a 

realidade ao tempo que se preparam para transformá-la traduz a relevância da “identificação, 

produção e apropriação de informações e conhecimentos” (SANTOS, 2008, p. 245).  
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O autor chama atenção para a necessidade de permanecer alerta no sentido de não 

transformar os mecanismos e ações em defesa dos direitos à saúde, em construções 

polarizadas que realçam a promoção de sujeitos individuais.  

 

3.2.4. Formação Técnica 

 

Quanto às atividades de Formação Técnica o relatório aponta a implementação do 

Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde. Enfatiza que este visava preparar 

profissionais para atuar como técnicos de nível médio junto às equipes multiprofissionais que 

desenvolvem ações de cuidado e proteção à saúde de indivíduos e grupos sociais. 

 De acordo com as informações obtidas na instituição, esses profissionais, ao término 

do curso, deveriam ter potencializadas suas capacidades de aumentar o vínculo entre as 

equipes de saúde e as famílias/comunidade, de facilitar o acesso dos usuários ao sistema de 

saúde e de liderança, avançando em direção à autonomia dos sujeitos em relação à própria 

saúde e à responsabilização coletiva pela promoção da saúde de indivíduos, grupos e meio 

ambiente. 

 Além disto, o curso deveria reforçar o importante papel social do Técnico Agente 

Comunitário de Saúde de atuar como mediador entre distintas esferas da organização da vida 

social. Sinaliza também que a Habilitação Técnica de Nível Médio Agente Comunitário de 

Saúde estava estruturada com uma carga horária mínima em 1.200 horas, conforme Resolução 

CNE/CEB n° 04/1999, distribuída em três etapas formativas modulares.33  

Para desenvolver o curso, acima referido, os docentes passaram por preparação 

através de uma oficina pedagógica, que teve como objetivos: compartilhar referenciais 

teóricos e práticos das disciplinas bem como os referenciais pedagógicos e metodológicos a 

serem utilizados pelos professores no Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

(TACS); a produção dos instrumentos didático-pedagógicos a serem utilizados pelos 

professores em sala de aula e na dispersão; a definição dos objetivos e ementas das 

disciplinas; a produção do Plano de Disciplinas e da sequência das atividades e pactos 

administrativos para o bom funcionamento do curso.  

Nos quadros abaixo pode ser observado o conteúdo da oficina pedagógica para 
                                                 
33 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde.Relatório do Gestão do Centro de Educação Permanente em Saúde, 2005. 
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docentes do curso Técnico e o conteúdo da primeira etapa formativa do curso técnico de 

acordo com os dados do relatório. 

 

Quadro 6 - Atividades do Curso de Formação Técnica para Agentes 
Comunitários de Saúde (TACS). I Etapa Formativa, realizada pelo CEPS 

Tema Conteúdo 
Nº de 

turmas 
Carga 

horária 
Público alvo 

Total de 
participantes 

Oficina para 
Formação 

Pedagógica dos 
docentes do 

Curso Técnico 
para ACS. – 

TACS. 

Perfil de Formação dos Técnicos dos 
agentes Comunitários de Saúde, 
Organização Curricular por 
Competências, Etapa Formativa I, 
Pedagogias da Problematização e do 
Fator de Exposição, Modelo 
Assistencial Saúde Todo Dia, Plano 
de atividades, ementas das unidades 
temáticas e seqüência de atividades, 
papel do docente, política de 
Educação Permanente no modelo 
técno-assistencial Saúde Todo Dia, 
Proposta oferecida pelo Ministério da 
Saúde e a proposta do município de 
Aracaju, a partir do manual de 
referência e das Unidades Temáticas. 

01 
64 

horas 

Docentes da 
concentração do 

Curso Técnico para 
Agentes 

Comunitários de 
Saúde. 

52 pessoas 

Oficina para 
Formação 

Pedagógica dos 
docentes do 

Curso Técnico 
para ACS. – 

TACS. 

01 
 
 
 
 

20 
horas 

Docentes da 
dispersão do Curso 

Técnico para 
Agentes 

Comunitários de 
Saúde. 

49 pessoas 

I Etapa 
Formativa do 

Curso Técnico – 
TACS. 

Competências, habilidades e 
conhecimentos articulados em torno 
das seguintes unidades temáticas: 
Políticas Públicas; Processo Saúde 
Doença;  Territorialização, 
Indicadores sociais e epidemiológicos; 
Família;  Processos Sociais e 
Comunicacionais; Formação Social e 
Política Brasileira; Produção de Texto; 
Planejamento e Avaliação em Saúde. 

30 
400 

horas 

Agentes 
Comunitários de 

Saúde do Município 
de Aracaju. 

848 alunos 

    Fonte: ARCAJU/SMS/CEPS/2005/2006 

 

De acordo com o relatório da coordenação do CEPS  para além dos conteúdos acima 

mencionados na primeira etapa formativa do TACS, foi realizada a primeira mostra dos 

Agentes Comunitários de Saúde denominada “Um olhar sobre a cidade de Aracaju”. A 

mostra, segundo o relatório,  foi disparada como tarefa de dispersão pela Unidade Temática 

Formação Social e Política Brasileira, mas a proposta da atividade era transdisciplinar, e 

articulou todas as demais unidades temáticas em torno do tema da cartografia do território de 

Aracaju, resgatando o seu processo histórico, econômico, cultural, demográfico e de saúde.  

O Agente Comunitário de Saúde é um trabalhador do âmbito específico do Sistema 

Único de Saúde. Assim, o Ministério da Saúde entende que o curso Técnico de Agente 

Comunitário de Saúde visa,  



129 
 

  

 
Preparar profissionais para atuar como técnicos de nível médio junto às 
equipes multiprofissionais que desenvolvem ações de cuidado e proteção à 
saúde de indivíduos e grupos sociais, em domicílios e coletividades. Este 
profissional atua no Sistema Único de Saúde, no campo de interface 
intersetorial da assistência social, educação e meio ambiente, desenvolvendo 
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças por meio de processos 
educativos em saúde, privilegiando o acesso às ações e serviços de 
informação e promoção social e de proteção desenvolvimento da cidadania, 
no âmbito social e da saúde (BRASIL, 2004b, 16) 
 

Com base nos dados constantes no Quadro 6 verifica-se que a formação curricular 

para a I etapa formativa do Curso Técnico – TACS realizada por meio da oficina de fomação 

pedagógica para docentes objetivava construir um determinado perfil de formação para os 

TACS, e um currículo baseado em competências. Nas palavras de Sant’Anna, 

 
Essa nova concepção de EP agrega o conceito decompetência como 
elemento orientador de currículos dos cursos profissionalizantes. Conforme é 
descrito nos Referenciais urriculares nacionais para a Educação Profissional 
de Nível Técnico, elaborado pelo MEC em 2000, os currículos: passam a ser 
encarados como conjuntos integrados e a articulados de situações-meio e 
organizados para promoverem aprendizagens profissioanis significativas. 
Portanto não devem amis estar centrados em conteúdos, ams sim em 
competência, conceituando como uma combinação integrada de 
conhecimentos ( o ‘saber’) , habilidades (‘o saber fazer’) e valores, atitudes ( 
o ‘saber ser), que conduzem a um desempenho profissional eficiente e eficaz 
em diversos contextos) [...]. (SANT’ANNA et al, 2008, p. 417). 

 

Ou seja, os currículos assim orientados possibilitam a articulação, representação de 

interesses que envolvem demandas particulares referentes as necessidades do modelo 

tecnoassistencial de Aracaju e as diretrizes postas pelo Ministério da Saúde valorizando 

assim, as características socioculturais, a problematização da realidade, mediada pelo 

pedagogia da problematização e do fator de exposição.Tratava-se portanto, da possibilidade 

de crítica a própria lógica do sistema de saúde, as contradições haja vista a inserção no 

currículo formal desses trabalhadores (Quadro 6) de unidades temáticas como Políticas 

Públicas, Formação Social e Política Brasileira, Planejamento e Avaliação em Saúde, 

propiciando assim, uma abordagem social, política e econômica.  “Educar para o difícil é 

também ensinar/debater a ‘grande’ e a ‘pequena política’, a construção do sentido das 

condições objetivas e subjetivas” (PEREIRA, 2008, p. 21). Contudo ressalta-se, como bem 

denota Pereira, a construção do conhecimento e o acesso a sua produção passa pela questão da 

linguagem, dos discursos e estes, se sabe, não são neutros.  
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Conforme Pereira (2008), “é crucial lembrar que o profissional da saúde se educa, é 

educado, no conflito e na contradição. Que herda uma tradição, não uma tábula rasa. Que 

negará aceitará e tentarar superar, os limites herdados. Não partira do zero, nem chegara ao 

absoluto” (PEREIRA, 2004 apud PEREIRA, 2008, p. 20). Assim, os processos educativos 

desencadeados não podem perder de vista esta compreensão mesmo diante da dura 

objetividade que  se apresenta na sociedade contemporânea.        

Ainda, segundo informações fornecidas pela instituição, a primeira etapa do processo 

formativo do TACS teve início em 20 de fevereiro de 2006 e término em 26 de novembro do 

mesmo ano. No quadro abaixo é possível observar o quantitativo de alunos matriculados e 

aprovados. 

 

Quadro 7 - Quantitativo de alunos no Curso de Formação Técnica para Agente 

Comunitário de Saúde (TACS).  I Etapa Formativa, realizada pelo CEPS. 

ALUNOS NÚMERO 

Matriculados 848 alunos 
Desistentes 91 alunos 

Reprovados por falta 84 alunos 
Reprovados por média 39 alunos 

Total de alunos reprovados 123 alunos 
Total de alunos aprovados 634 alunos 

          Fonte: ARACAJU/CEPS/2006  

 

Nota-se, conforme dados apresentados no Quadro 4 que do total de 848 (oitocentos e 

quarenta e oito) alunos/trabalhadores matriculados apenas 634 (seiscentos e trinta e quatro) 

conseguiram aprovação final. Sendo que destes 39 (trinta e nove) foram reprovados por média 

e 89 (oitenta e nove) reprovados por falta. Isso denota o uso do instrumento formal para aferir 

os conhecimentos, os quais articulados com outros fatores podem ter sido determinantes para 

essa ocorrência. 
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3.2.5. Outros atores no processo de Educação Permanente do CEPS 

 

No Quadro 8 a seguir, é possível verificar a realização de capacitação para 

conselheiros locais de saúde. Esta capacitação tinha como objetivo específico, de acordo com 

o Plano de Educação Permanente para o ano de 2006,34 fortalecer o controle social, 

capacitando os conselheiros em ferramentas que auxiliem na formação e efetivo 

funcionamento dos conselhos locais de saúde.  

 

Quadro 8 - Capacitação para os Conselheiros de Saúde 

Tema Conteúdo 
Nº de 

turmas 
Carga 

horária 
Público 

alvo 
Total de 

participantes 

Capacitação 
para os 

conselheiros 
de saúde 

 
 

Participação popular; Metodologia da 
problematização; Cartografia; 
Conceitos de Necessidade de Saúde, 
Saúde-Doença e Cuidado; Processos 
de trabalho em uma Unidade de 
Saúde da família; Princípios do SUS; 
Redes assistenciais e sistema de 
saúde; Oferta X Demanda; 
Organização do sistema de saúde de 
Aracaju; Linhas de Produção do 
cuidado em saúde; Acolhimento; 
Regulação; Ética; Orçamento e 
Financiamento no SUS; Mecanismos 
de Transparência da Gestão, Pontos 
Críticos do Sistema Hoje e 
perspectiva de agenda para os 
Conselhos de Saúde. 

 
03 

turmas 
 

16 horas 

Conselheir
os titulares 
municipais 
e locais de 

saúde 

309 
pessoas. 

Fonte: Centro de Educação Permanente em Saúde 

 

Entre os temas abordados deve-se sublinhar a questão da “ética, mecanismo de 

transparência da gestão e o conceito de necessidade de saúde”, que articulado aos demais, 

serviu uma oportunidade de gerar sínteses e superar dicotomias de fragmentação da realidade, 

possibilitanto refletir sobre os múltiplos olhares e discursos que atravessam o campo da 

política de saúde. Esses conceitos e conteúdos expressam a intencionalidade do ato educativo, 

mas possibilitam também através da problematizarão da realidade que os atores inseridos 

nesse processo reflitam sobre suas próprias concepções e redefinam, construam um novo 

olhar, uma nova conceituação. 

 
                                                 
34 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Saúde de Aracaju.Secretaria Municipal de Saúde. Plano de Educação 
Permanente em Saúde, 2006. 
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3.2.6. Estágios de Vivência 

 

Dentre as ações coordenadas pelo CEPS cabe ainda destacar o Centro de 

Documentação da Secretaria Municipal de Saúde (CEDOC) e a biblioteca, além do 

desenvolvimento de estágio de vivência, curricular e voluntário. Segundo documentação os 

estágios se configuram da seguinte forma: estágios universitários e técnicos os quais ocorrem 

no município de Aracaju, e podem concentrar-se nas diversas Redes. Através desses estágios 

as Universidades e os cursos técnicos buscam articular na formação dos seus alunos, espaços 

de prática e vivência da realidade do SUS. Já os estágios de vivência do SUS buscam criar um 

espaço de vivência, onde os estudantes possam conhecer modelagens de uma política 

assistencial que consolidem em nível local o Sistema Único de Saúde. 

Cabe ressaltar nesse contexto que o estágio de vivência desenvolvido pelo CEPS é 

parte integrante das diretrizes do Ministério da Saúde e uma estratégia de Educação 

Permanente denominada VER-SUS/BRASIL.35 Segundo informações do projeto VER-SUS 

Aracaju, o mesmo faz parte da estratégia do Ministério da Saúde e do movimento estudantil, 

de aproximação dos estudantes universitários do setor saúde com os desafios inerentes à 

implantação do Sistema de Saúde no país. A missão é promover a integração dos futuros 

profissionais à realidade da organização dos serviços de saúde, levando-se em consideração os 

aspectos de configuração do sistema, o modo de organização e gestão das práticas, as 

estratégias de atenção e educação em saúde e o controle social.    

A presença dos estudantes nos espaços das práticas de saúde qualifica sobremaneira, 

tanto no sentido simbólico, quanto em termos práticos. O diálogo, a intercessão entre as 

instituições de ensino e os serviços é fundamental para a superação do hiato, historicamente 

constituído, que separa as demandas advindas dos serviços, do Sistema Único de Saúde e o 

processo de formação formal dos profissionais de saúde atrapalhando a prerrogativa da 

educação de contribuir para transformar a realidade do sistema de saúde atual. 

 

 

 

                                                 
35 Ver: BRASIL. Educação Permanente em Saúde. Ministério da Saúde, Brasília.Ver – SUS Brasil: cadernos de 
textos / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004 
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3.2.7 Atividades de Pós-graduação desenvolvida pelo CEPS 

 

Os dados obtidos também através do Projeto Pedagógico da Especialização Integrada 

em Saúde Coletiva (EISC)36 apontam que a mesma se configurou como uma modalidade de 

ensino de pós-graduação latu sensu, que foi oferecida pelo Centro de Educação Permanente 

da Saúde (CEPS), conveniada com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), sendo esta 

última à instituição certificadora dos diplomas. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 

financiamento do Departamento de Gestão da Educação na Saúde/ DEGETES do Ministério 

da Saúde para execução da mesma.  

No ano de 2005 também foi desenvolvida pelo CEPS a Especialização Integrada em 

Saúde Coletiva – (EISC) na modalidade de Residência Multiprofissional - e os residentes, 

discentes foram integrados à Especialização em Saúde Coletiva em desenvolvimento. A 

mesma se conformou, segundo os documentos37 na modalidade de educação profissional pós-

graduada multiprofissional, de caráter interdisciplinar, desenvolvida em ambiente de serviço, 

mediante educação a partir do trabalho e para o trabalho e mantendo orientação técnica direta 

e orientação docente em sala de aula, e se desenvolveu em diferentes ambientes de ensino em 

serviço (locais credenciados), funcionando de maneira articulada às diferentes estratégias de 

educação permanente dos trabalhadores de saúde destes ambientes. A meta era garantir a 

formação de 25 (vinte e cinco) profissionais residentes, sendo: 05 (cinco) Médicos; 05 (cinco) 

Enfermeiros, 05 (cinco) Odontólogos; 05 (cinco) Psicólogos; 05 (cinco)  Assistentes Sociais; 

e ainda desenvolver um processo pedagógico dialógico e horizontal durante o transcorrer da 

formação e envolver 100% (cem por cento) dos profissionais das equipes implantadas nas 

discussões teórico-práticas.   

Entretanto, cabe salientar que a mesma iniciou, a partir das informações obtidas, com 

22 (vinte e dois) residentes e no transcorrer do ano de 2006, houveram 07 (sete) desistências 

de alunos na Modalidade Residência. Porém, os mesmos concluíram a sua formação através 

da Especialização em Saúde Coletiva. As desistências, segundo as informações, foram 

decorrentes da inserção desses profissionais no mercado de trabalho.  

                                                 
36 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação 
Permanente. Projeto Pedagógico da Especialização em Saúde Coletiva, 2005. 
37 ARACAJU.  Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório Anual de Gestão, 
2005. 
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Conforme relatado no Projeto Pedagógico38 a especialização teve como público alvo: 

Médicos e Enfermeiros, aprovados em concurso público realizado em 19/01/2004, de acordo 

com o edital nº 1/2003, de 17 de novembro de 2003 das equipes de saúde da família e 

profissionais de saúde de nível superior integrantes das equipes de gestão da SMS, indicados 

pelo gestor. Tanto os envolvidos com as instâncias de gestão, quanto os trabalhadores 

envolvidos diretamente com o cuidado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Acrescentam 

ainda, que 5% (cinco por cento) das vagas do curso seriam disponibilizadas a profissionais 

pertencentes ao quadro da Universidade Federal de Sergipe que estivesse também inserido na 

função de Médicos e Enfermeiros nas equipes de saúde da família na rede de atenção básica 

da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. A mesma foi constituída com uma carga horária 

de 4.950 horas, considerando a carga horária para o serviço e as tarefas de dispersão. A área 

de concentração foi Saúde Coletiva. Expressam também que as vagas ofertadas seriam 

oferecidas prioritariamente, em regime de adesão a 92 (noventa e dois) médicos e 20 (vinte) 

enfermeiros. Contudo, dados do relatório de 2006 apontam que o curso iniciou em 2004 com 

78 (setenta e oito) especializandos matriculados, e no seu transcorrer houveram 03 (três) 

desistências. Ou seja, em dezembro de 2006 o total de aprovados foi 75 (setenta e cinco) 

constituído pelas seguintes categorias: Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, 

odontólogos, Educador Físico, Arte-educadores, Fisioterapeuta, Pedagogo. 

Salienta-se que não se encontrou nos documentos relatos sobre os motivos da falta de 

adesão e ou desistência dos profissionais médicos, uma vez que do total de concludentes 

apenas 19 (dezenove) eram médicos, distanciando bastante da proposta inicial da gestão que 

era de 92 (noventa e duas) vagas. Isso implica em deduzir que esses profissionais não se 

adaptaram à proposta pedagógica, às diretrizes curriculares, e a um processo de formação não 

direcionado para a doença, e sim dirigido pelas necessidades de saúde, para desenvolver 

capacidade de avaliar, formular, coordenar sistemas e serviços de saúde, uma vez que os 

mesmos advêm de uma formação centrada prioritariamente em conhecimentos científicos e 

tecnológicos. 

 Ademais o curso tinha como objetivo, além de manter, reconfigurar as competências 

dos núcleos profissionais, ou seja, punha em cheque, rediscutia a hegemonia e direcionalidade 

da atenção médica, historicamente centralizadora do saber e poder nas relações do trabalho 

em saúde. Questiona-se também se essa grande falta de adesão não se constituiu em uma 

                                                 
38 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde. Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005. 
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resposta silenciosa, contrária ao processo de reestruturação organizacional, de gestão em 

curso que requeria envolvimento, responsabilidade, cooperação, participação e motivação dos 

trabalhadores revelando, portanto de acordo com Hirata (2000) a dimensão social da noção de 

competência.  

Observa-se, de acordo com o Projeto Pedagógico, que a especialização, conforme já 

referido, era orientada pelo seguinte objetivo geral: formar especialista em saúde coletiva com 

competência para a gestão transformadora dos serviços e sistemas de saúde que mantenha a 

competência para o cuidado à saúde, mantendo e reconfigurando o seu núcleo profissional 

específico, e ampliando o seu campo de intervenção em saúde. Buscando atingir no final do 

processo a formação de sujeitos de construção de saberes e com autonomia para posicionar-se 

e contribuir profissionalmente, social e politicamente no processo histórico. 

Nesse sentido, cabe mencionar que o discurso de construir uma proposta educacional 

com competências que possibilitem uma ação transformadora requer, para além de um 

currículo que contemple uma concepção de atenção voltada para o cuidado e para a gestão, 

também um artifício de constituição de identidades que ao possibilitar a construção de uma 

consciência crítica, mediada pela complexidade e as contradições da realidade, caminha na 

perspectiva de uma educação emancipatória. 

Conforme disposto no Projeto Pedagógico a (EISC)39 tinha como orientação do 

processo pedagógico os princípios da educação permanente, da problematização e da 

pedagogia chamada de “pedagogia do fator de exposição”, em que o eixo estruturante da 

formação se dá a partir da reflexão da exposição do educando à realidade concreta vivida de 

forma implicada (o desenvolvimento do processo de trabalho e a gestão desse processo bem 

como toda a rede de relações e ações em torno disso) de modo que os saberes são buscados 

como insumos e construídos na tentativa de intervenção e transformação daquela realidade. 

Enfatizam que, o educando é entendido como sujeito de práxis e construtor do conhecimento, 

enquanto o educador é visto como mediador e facilitador do processo pedagógico. Deste 

modo, partiram do princípio da implicação e protagonismo do educando para o 

desenvolvimento do seu processo de formação, orientado para o desenvolvimento da sua 

autonomia e da construção do SUS.  

                                                 
39 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde. Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005. 
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Quanto aos conceitos para operacionalização da proposta do curso evidenciam que: a 

pedagogia do fator de exposição se articula a um conjunto de outros conceitos para estruturar 

a organização curricular e didático-político-pedagógica e que, no contexto do curso tinham os 

seguintes significados: 

 

Quadro 9 - Conceitos para operacionalização da EISC 

Conceitos 
Transversalidade: a presença da transversalidade no processo da especialização tem o objetivo de provocar 
uma ruptura com a individualidade e isolamento dos saberes em campos disciplinares; 
Interdisciplinaridade: questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento produzidos por 
uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles. Refere-se a uma abordagem 
epistemológica dos objetos de conhecimento; 
Educação Permanente: educação que toma como local de aprendizagem os processos de trabalho, as práticas 
cotidianas e as relações da equipe. Na saúde é permanente porque atendendo às necessidades de constante 
ressignificação dos saberes e práticas, acompanhando a dinamicidade das mudanças tecnológicas e das 
necessidades de saúde. Toma como dimensões o cuidado, a gestão, a formação e a alteridade com as redes 
sociais; 
Protagonismo: busca a intenção de estimular no educando o desenvolvimento de um sujeito ativo no seu 
processo de formação e da construção de conhecimento, preservando o papel de co-autores do processo; 
Singularização: o tempo todo o grupo de educando estará sendo estimulado a produzir cartografias da sua 
realidade singular, encarar os desafios do seu cotidiano e sobre este olhar ser capaz de significar saberes e 
construir conhecimentos, buscando autonomia ao articular saberes universais a uma realidade específica. 
Alteridade: representa no curso várias possibilidades: as trocas entre os sujeitos dos saberes, o respeito às 
diferenças de idéias, abertura dos serviços e sistemas de saúde ao outro, população e controle social, 
reconhecimento dos sujeitos. 
Implicação: é possibilitar por dentro do curso que os sujeitos possam criar uma significação de si e do 
fenômeno que estão estudando, e nesse processo mexer no seu próprio agir, sendo eles ao mesmo tempo os 
interrogadores e os produtores do fenômeno sob análise, interrogando o fenômeno a partir do lugar que estes 
sujeitos ocupam e que dão sentido ao mesmo; 
Fator de Exposição: é escolhido pelo valor que representa para os sujeitos, não é uma escolha isenta de 
significações, subjetividade ou decisão política. É uma escolha influenciada pela implicação do sujeito e por 
sua concepção de mundo não representando apenas um dispositivo para desenvolvimento instrumental e 
tecnológico de competências. Os fatores de exposição podem ter uma natureza explícita e concreta ou sutil e 
imponderável; 
Unidade de produção Pedagógica (UPP): proposta de metodologia estética do conjunto de disciplinas do 
curso, que se constituem como campos de prática reflexiva em torno de objetos percebidos na realidade dos 
sujeitos. É o lugar da construção da significação dos fatores de exposição, construindo compreensão e 
autonomia para lidar com estes objetos, sendo um centro prático de ação. É o lugar onde se colocará em 
análise a relação implicada entre os sujeitos e os fatores de exposição. 

Fonte: ARACAJU, Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005 

 

Ao analisar a proposta política pedagógica empreendida, ressalta-se que a mesma 

articula na sua organização curricular a transversalidade, a contextualização, a singularidade 

local e a interdisciplinaridade, sendo esta última compreendida tanto no sentido 

epistemológico quanto sob o aspecto metodológico. Ademais, observa-se que ao 

contextualizar a realidade local buscam uma aprendizagem significativa a partir do recorte da 
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realidade na qual o fator de exposição “é escolhido pelo valor que representa para os sujeitos, 

não é uma escolha isenta de significações, subjetividade ou decisão política”.40 

Os dados documentais expressam ainda que as diretrizes curriculares foram 

organizadas em função da implantação do Modelo Assistencial “Saúde Todo Dia” e, o  grupo 

de educandos foi composto por sujeitos que ocupavam lugares diferentes na sua implantação, 

o que reflete portanto, uma intencionalidade, uma arena de confronto político ideológico. 

Ramos entende que ao se trabalhar sobre o princípio da contextualização uma questão se 

coloca: 

 
O risco de não se cair numa perspectiva muito generalista ou na extrema 
simplificação dos processos de aprendizagem, tornando-os pseudo-
aprendizagem. A realidade social e concreta pode ser o ponto de partida das 
aprendizagens, mas somente mediante a elaboração do pensamento e da 
capacidade de abstração, aprende-se o ‘concreto pensado’ (KOSIK, 1989, 
apud RAMOS, 2006, p. 141) e, portanto, suas múltiplas determinações e 
suas dimensões essenciais, complexas e contraditórias (RAMOS, 2006, p. 
141) 
 

Ou seja, se deve também estar atento para a questão do processo de ensino-

aprendizagem, aos aspectos de como os fenômenos são apreendidos nas suas contradições, 

para a necessidade de se empreender recursos metodológicos, estratégias que possibilitem a 

problematização, a teorização para uma ação-reflexão-ação baseada no pressuposto de uma 

relação dialógica, política, interacional entre educando e educador na relação com o 

conhecimento, buscando superar a dicotomia entre o intelectual e o manual, de percepção dos 

determinantes históricos e sociais  que estruturam os sistemas de saúde uma vez que “quando 

se parte do contexto de vivência do aluno, pressupõe-se ter de se enfrentar as concepções 

prévias trazidas por ele[...]” (RAMOS, 2006, p.141).  

Pode-se dizer então, que essas diretrizes educativas ao ser apropriadas pela saúde 

pública configuram-se em uma oportunidade de disputa, dentro da adversidade, de criticidade, 

de possibilidade de transformação das relações entre os sujeitos das práticas de saúde 

permitindo assim, que o trabalho em saúde intrinsecamente relacionado ao valor de uso social 

caminhe para superar a visão reducionista de interesses econômicos que o capitalismo busca 

imprimir.  

                                                 
40 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde. Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005. 
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Cabe também mencionar que a proposta da EISC se apresenta em consonância com 

as discussões e as tendências pedagógicas que vinham sendo discutidas no âmbito da 

educação em saúde e com as diretrizes da política de Educação Permanente do Ministério da 

Saúde. 

Outro aspecto captado na EISC é a valorização além da qualificação técnica, do 

conceito da qualificação social como: autonomia, subjetividade, sujeitos ativos e implicados, 

alteridade. Portanto esses requisitos “evocam os chamados saberes sociais ou saber 

ser”.41Refletindo essa tendência cita-se as palavras de Carvalho & CECCIM,  

 

para ser um profissional de saúde há necessidade do conhecimento científico 
e tecnológico, mas também de conhecimento de natureza humanística e 
social relativo ao processo de cuidar, de desenvolver projetos terapêuticos 
singulares, de formular e avaliar políticas e de coordenar e conduzir sistemas 
e serviços de saúde. O diploma em qualquer área de saúde não é suficiente 
para garantir a qualificação necessária, já que o conhecimento e a 
informação estão em permanente mudança e exigem atualização do 
profissional [...]. (CARVALHO & CECCIM, 2006, p. 171). 
 

Nesse sentido, pressupõe admitir a existência das mediações de dimensão cultural, 

histórica, social, política na formação humana para os profissionais de saúde condizentes com 

as necessidades da realidade atual, ao tempo que imprime à política de educação permanente a 

tarefa de ser potencializadora no sentido de desencadear por dentro dos serviços, para os 

trabalhadores já inseridos no sistema de saúde processos educativos a fim de possibilitar um 

novo olhar para a dimensão da ética introduzida nas relações sociais no âmbito da saúde, de 

reconhecer a dimensão sociopolítica do trabalho em saúde, de avançar para além das questões 

instrumentais, de trabalhar no sentido do “empoderamento” tanto na dimensão coletiva como 

individual a fim de produzir uma ação comunicativa, dialogal capaz de se defrontar com a 

lógica normativa e questioná-la, de interagir com seus conhecimentos. 

Quanto às competências o Projeto Pedagógico destaca que os alunos do curso 

deverão desenvolver as seguintes competências: 

 

 

                                                 
41 Os saberes sociais compreenderiam mais que os saberes técnicos, pois apelam para os aspectos da 
personalidade e dos atributos do trabalhador . RAMOS, Marise N. A pedagogia das competências: autonomia ou 
adaptação?, 2006, p. 53-54 
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Tabela 1 – Competências para os alunos da EISC 
 

Competências  
Analisar, formular, implantar, gerir e avaliar as políticas de saúde 
Gestão de pessoas e do trabalho em saúde; analisar, formular, implementar, gerir, avaliar e realizar práticas de 
educação permanente para trabalhadores e comunidade 
Analisar e compreender os modelos de atenção à saúde, reconhecer os modelos operantes a partir da realidade 
e articular as tecnologias, considerando as necessidades de saúde, conformando diferentes modelagens 
Analisar, organizar, gerir e avaliar os processos de trabalho 
Analisar, articular e facilitar os trabalhos de grupos e equipes 
Analisar, formular, coordenar e avaliar processos de planejamento em saúde 
Conhecer e compreender as bases das ciências sociais e humanas de modo a ampliar sua análise acerca das 
questões do setor saúde e de seu contexto histórico social; 
Produzir conhecimentos e elaborar e coordenar projetos de pesquisa, desenhando a metodologia adequada ao 
objeto de investigação/intervenção  
Conhecer e compreender as bases das ciências sociais e humanas de modo a ampliar sua análise acerca das 
questões do setor saúde e de seu contexto histórico social 
Desenvolver interfaces entre assistência médica e de enfermagem e promoção da saúde 
Executar ações de assistência em atenção primária  
Compreensão do papel profissional dos componentes da equipe na atenção primária e na Estratégia Saúde da 
Família 
Utilizar a clinica como instrumental para articular a atenção individual e coletiva em todos os níveis  
Abordar o paciente em sua dimensão bio/psico/social 
Produzir novas tecnologias na assistência e atenção comunitária 
Articular saberes interdisciplinares para a construção de projetos terapêuticos individuais e singulares 
Conhecer os principais sistemas de informações utilizados na gestão, sendo capaz de utilizá-los como 
ferramentas de gestão dos serviços e do cuidado a grupos e coletivos 
Estimular, organizar e fortalecer o controle social 
Compreender o modo como se produz o cuidado e os principais modelos de organização existentes no sistema 
de saúde do município 
Compreender de forma critica o atual modelo hegemônico de organização da atenção à saúde, seus aspectos 
históricos e políticos 
Compreender e utilizar de forma emancipatória a contratualização como ferramenta de gestão e 
responsabilidade de trabalhadores em serviços 
Coordenar e facilitar espaços de gestão entre trabalhadores 

Formular, planejar, implementar e avaliar práticas de educação permanente para a saúde 
Fonte: Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005 

 

O disposto no currículo teve como base o desenvolvimento e a formação de novas 

competências a partir da pedagogia do fator de exposição conforme pode ser observado na 

tabela fornecida pela coordenação do CEPS. A Tabela 1 evidencia que as competências 

delineadas na EISC estão baseadas no modelo de reestruturação organizacional empreendidos 

pelo Projeto “Saúde Todo Dia” a fim de atender as necessidades de formação de especialistas 

com uma série de competências para o cuidado, para a gestão e organização de serviços e 

sistemas. Essa articulação das competências está estabelecida na diretriz curricular, orientada 

para contemplar não apenas os avanços tecnológicos, técnico-instrumentais, mas a relação 

entre o cuidador e o usuário, ou seja, as competências sociais, a fim de aproximar e reorientar 

a relação do trabalhador com seu objeto de trabalho.  
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Percebe-se, portanto, uma estratégia metodológica que busca inserir nos educandos, 

o comprometimento, a responsabilização a partir de uma lista de competências abrangentes, 

pois os diversos profissionais técnicos com habilitações diferenciadas, mas inseridos na área 

de saúde deveriam ter as mesmas competências gerais: tomada de decisão, planejamento, 

comunicação, ação clínica individual e coletiva, capacidade de implantar práticas de educação 

permanente e utilizar o sistema de informação como ferramenta de gestão possibilitando 

assim, a caracterização de um perfil.  

De acordo com Cruz  

 
as competências comportamentais e interpessoais se constroem na apreensão 
da realidade e na atuação dos indivíduos sobre ela, são obtidas no exercício 
da vida cotidiana, mediante o processo de ‘construção social das 
qualificações (CRUZ, 2005, p. 259).  
 

A esse respeito, os enfermeiros entrevistados ao serem questionados sobre as 

competências necessárias para o trabalho em saúde pública expressaram a valorização do 

saber-fazer, o técnico-instrumental, mas, realçam que é imprescindível o saber-fazer 

organizacional, os aspectos ligados a subjetividade, a formação humana quando se trata do 

trabalho em saúde. Ou seja, ha uma relação entre as competências suscitadas, valorizadas 

pelos entrevistados e aquelas estabelecidas nas diretrizes na EISC conforme pode ser 

observado no capítulo posterior deste trabalho. 

O perfil dos educandos é concebido, de acordo os dados documentais,42 no sentido 

mais amplo para formar sujeitos epistêmicos, sociais e políticos a partir da experiência do 

modelo assistencial local, mas com abordagem ampla dos campos de saberes de modo a 

garantir a universalidade do conhecimento e a reflexão sobre os campos de prática fundada no 

entendimento de que o sanitarista não deve perder o seu núcleo profissional e sim re-significar 

e agregar a este outro núcleo, o de sanitarista ou especialista em saúde coletiva.  Objetiva 

assim, formar sanitaristas aptos a atuar tanto nos vários níveis de gestão do sistema como de 

uma forma ampliada no cuidado direto no âmbito da atenção básica.  

A esse respeito observa-se, a adoção de estratégias, métodos que implicam 

alterações, mudanças nas qualificações demandadas, na forma de trabalhar.  Assim, como 

Deluiz 

 

                                                 
42  ARACAJU.  Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório Anual de Gestão, 
2006. 
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partimos do pressuposto marxiano de que o modo de produção da vida 
material condiciona o processo de vida social, política e intelectual geral, e 
que todas as manifestações da vida social (inclusive a educação) devem ser 
compreendidas em seu conjunto, como uma totalidade dialética [...] 
(DELUIZ, 1995, p. 24). 
 

Ademais, tendo em vista as modificações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, 

o processo de reestruturação do setor e os seus novos métodos de gestão, com bem expressa 

Ramos (2006), colocam a dimensão da qualificação em cheque. Segundo essa autora, a 

liberação dos códigos de classificação de carreira, salários e exercício profissional em relação 

aos diplomas ou a especialização comprovada e validada, promovem novos métodos de 

regulação do mercado de trabalho, destacando o livre mercado de negociações. Já que, de 

acordo com Ramos os parâmetros regulares corporativistas e classistas, a exemplo do que 

historicamente vem ocorrendo com a medicina no Brasil começam a ter sua legitimidade 

questionada (grifo meu). 

Percebe-se que as mudanças geraram a necessidade de um novo perfil profissional. 

E, os elementos orientadores do processo educativo para aquisição das novas habilidades e 

conhecimentos foram desencadeados nas diversas ações e processos educativos desenvolvidos 

pelo CEPS através da definição de competências para gestão e o cuidado nos serviços 

oferecidos. Salienta-se que historicamente a formação educacional para os trabalhadores em 

saúde, tanto no que diz respeitos ao nível superior, quanto para os níveis técnicos no setor 

saúde foi relegada por muito tempo e direcionada para prestação de serviço ao setor médico-

privatista, quando não era totalmente negligenciada, causando assim um distanciamento entre 

o modelo atual de saúde e capacidade de dar resposta por parte desses profissionais.  

Segundo Pereira & Ramos (2006), na teoria das organizações qualificantes, a 

competência é uma referência para a gestão já que esse modelo exige mais competência do 

trabalhador, envolvimento, responsabilidade e autonomia nas suas ações e menos habilidade 

técnica formal. Assim, as autoras defendem a superação da noção de competência tanto em se 

tratando de situações de trabalho como em escolares. Mas pontuam que não ignoram as 

especificidades e peculiaridades sócio-cognitivas de reconstrução dos saberes escolares em 

saberes profissionais que ocorrem na concretude dos processos de trabalho. Todavia, 

sinalizam que a noção de competência seria mais admissível para as aprendizagens nas 

situações de trabalho do que na situação de escolares. 

De acordo com Deluiz (1995) ao pensar a competência humana, como pano de fundo 

de onde se desdobram todas as demais competências, é necessário compreendê-la como um 
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conceito político-educacional abrangente, como um processo de articulação e mobilização 

gradual e contínua de conhecimentos gerais e específicos, de habilidades teóricas e práticas, 

de hábitos e atitudes e de valores éticos, que possibilite ao indivíduo o exercício eficiente de 

seu trabalho, a participação ativa, consciente e crítica do mundo do trabalho e na esfera social, 

além de sua efetiva auto-realização. 

A qualificação para os trabalhadores inseridos no cotidiano dos serviços ou nos 

espaços de gestão do SUS e a utilização de diretrizes curriculares baseados em competência, 

sobretudo considerando que o trabalho em saúde é relacional, contribui para constituição de 

atores socialmente competentes. 

 Desse modo, o desenvolvimento dessas competências para os trabalhadores da 

saúde, possibilita dialeticamente, o repensar de suas práticas e a constituição de um espaço de 

luta, divergência de interesses, pactuação e solução de conflitos. Quando apreendidos de 

forma democrática facilita o caminhar na direção das transformações tão imperativas e 

desejadas para atender às necessidades, pois “a qualificação é formadora de subjetividade e 

identidade do trabalhador” [...] (CRUZ, 2005, p. 91) e os processos educativos anteriores 

centrados na questão técnica não contribuiu para mudanças ou melhora do trabalho em saúde.  

A reestruturação organizacional do sistema de saúde e as novas formas de 

organização do trabalho em saúde viabilizada pela Reforma Sanitária e seus pressupostos não 

altera o lugar de centralidade que o trabalho ocupa na sociedade contemporânea, mas indica, a 

obrigação de transformação dos processos educativos, de qualificação e formação haja vista 

que esses trabalhadores estão ligados a uma função de Estado de grande valor de uso social 

assim, requer uma formação que leve em conta as diferenças e responsabilização dos diversos 

atores sociais.  

Na perspectiva do Projeto Pedagógico da EISC43 o conjunto de disciplinas do curso se 

caracteriza como grandes áreas do conhecimento e se conformam através de Unidades de 

Produção Pedagógicas, campo de saberes e de práticas que possibilitam trabalhar os campos 

disciplinares a partir da interseção entre saberes, práticas e objetos concretos da realidade 

cotidiana vivenciada pelos educandos no Sistema de Saúde. As Unidades de Produção 

Pedagógica funcionam como dispositivo para garantir a transversalidade na proposta 

pedagógica do curso. Assim, sua conformação pedagógica foi delineada conforme pode ser 

observado no quadro abaixo. 

                                                 
43 ARACAJU. Prefeitura Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal de Saúde. Centro de Educação Permanente 
em Saúde. Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005. 
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Quadro 10 - Conformação Pedagógica 
 

Fonte: ARACAJU. Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005 

 

Quadro 11 - Conformação das Atividades Obrigatórias do Curso 

Conformação das Atividades 

 
Disciplina 

Unidades de Produção Pedagógica (UPP) Teoria Singularização Prática Total 

Grupalidade 
Grupalidade e Singularização 

 
30 105 - 135 hs 

Supervisão – tutoria Supervisão e apoio individual ao aluno. 
- 
 

- 180 
180 

horas 
Área de 

Concentração 
Atividades de trabalho e tarefas de 

Dispersão 
330 - 1.860 

2.190 
horas 

Monografia Trabalho de Conclusão de Curso 20 70 - 
90 

horas 
Total Geral de Carga 

Horária do Curso 
 

4.950 horas 
Fonte: ARACAJU. Projeto Pedagógico da Especialização Integrada em Saúde Coletiva, 2005 

 

O que se pode constatar ao se analisar os Quadros 10 e 11 é uma articulação dos 

temas, conteúdos, conhecimentos mais gerais, universais que devem ser apreendidos de forma  

a considerar  as experiências e saberes dos alunos/trabalhadores em um processo pedagógico e 

social, viabilizado através dos espaços de singularização e práticas,  em que os conteúdos 

disciplinares não governam sozinhos haja vista, a organização em torno do contexto local de 

forma transversal com temas e sub-temas. 

Disciplinas 
Conformação Pedagógica Carga Horária 

Disciplina Unidades de Produção Pedagógica (UPP) Teoria Singularização Prática Total 

Clínica Ampliada 
UPP Cuidado individual e Coletivo 65 15 650 1.260 

hs UPP Linhas de Produção do Cuidado 40 15 475 
Gestão, Planejamento e 

Administração em 
Saúde 

UPP Coletivos em gestão 56 15 60 
315 hs 

UPP Trabalho em Saúde 26 8 150 

Epidemiologia em 
Saúde Coletiva e 

Vigilância 
Epidemiológica e 

Sanitária 

Organização dos Serviços de Saúde para a 
Produção da Integralidade do cuidado: 
Serviços de Saúde, estabelecimentos e 

Equipamentos assistenciais. 

 
40 

 
15 

 
 
 

100 
285 hs 

Epidemiologia nos Serviços de Saúde. 20 15 95 

Educação Popular e 
Educação em Saúde 

Sujeito e Saúde 35 10 80 
300 hs 

Território e Espaços de Produção Social 45 15 115 

Ciências Sociais em 
Saúde 

 
Necessidades de Saúde 

 
24 06 60 90 hs 

Metodologia do Ensino Educação Permanente 
 

15 
 
- 

 
30 

45 hs 

Metodologia do 
Trabalho Científico 

Instrumentalização para a Produção 
científica 

 
15 

 
- 

 
45 

60 hs 
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 Observa-se também temas referentes às habilidades necessárias para uma atuação 

competente nas áreas técnicas como, por exemplo, entre outras, a habilidade de utilizar as 

informações epidemiológicas articulados a outros saberes para análise, planejamento de suas 

intervenções a partir dos elementos fornecidos. A disciplina Epidemiologia em Saúde 

Coletiva e Vigilância Epidemiológica e Sanitária com carga horária total de (285 horas) 

conforme observado no Quadro 5,  estava organizada em duas UPP: Organização dos 

Serviços de Saúde para a Produção da Integralidade do cuidado: serviços de Saúde,  

Estabelecimentos e Equipamentos Assistenciais  com carga horária de (165 horas) distribuídas 

em teoria (40 horas), singularização (15 horas) e prática (100 horas) e uma outra denominada 

Epidemiologia nos Serviços de Saúde com carga horária de (130hs) distribuídas em teoria (20 

horas), singularização  (15 horas) e prática  (95 horas). No tocante a essa UPP o que chama a 

atenção é que ao serem solicitados para falar sobre como se apropriam dos dados 

epidemiológicos no cotidiano dos serviços, todos os entrevistados, inclusive os inseridos nos 

espaços de gestão como no âmbito da estratégia da saúde da família, frisaram as dificuldades 

atuais do seu uso, ligados a uma série de fatores conforme pode ser observado no capítulo 

seguinte deste trabalho. 

  

3.2.8 Perfil dos Professores/Educadores da Especialização em Saúde Coletiva do 

CEPS 

Os dados abaixo expõem as características do perfil dos educadores. A seguir 

apresenta-se a tabela de professores/educadores, indicando as disciplinas/unidades de 

Produção Pedagógicas/UPP, titulação e procedência do corpo docente da Especialização em 

Saúde Coletiva: 
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Quadro 12-Disciplinas e titulação dos educadores – especialização em saúde coletiva 

Disciplinas/Unidades de Produção Pedagógica 
(UPP) 

Titulação 

Clínica Ampliada 

UPP Cuidado 
individual e Coletivo 

Médico, Mestre em epidemiologia, Universidade Federal de 
Pelotas, 1995. 

UPP Linhas de 
Produção do Cuidado 

Médico, Doutor em Educação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, UFRGS, 2002, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Gestão, Planejamento e 
Administração em Saúde 

 
UPP Coletivos em 

gestão 

Médico, Doutor em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, 
FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil, 1996. 

UPP Trabalho em 
Saúde 

 

Enfermeiro, Doutor em Psicologia Clínica, Pontifica Universidade 
Católica de São Paulo, PUC-SP, São Paulo, Brasil. 

Organização dos 
Serviços de Saúde para 

a Produção da 
Integralidade do 

cuidado: Serviços de 
Saúde, 

estabelecimentos e 
Equipamentos 
assistenciais. 

Médico, Residência Médica em Medicina Preventiva e Social, 
Departamento de Medicina Preventiva e Social, FCM/ UNICAMP, 

Campinas. São Paulo, 2000. Especialista em Planejamento e 
Gestão, Departamento de Medicina Preventiva e Social, FCM/ 

UNICAMP, Campinas. São Paulo, 2001. 
Socióloga, Especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde 

Pública, 1982. - Especialista em Psicodrama e Psicoterapia pelo 
Instituto de Psicodrama e Psicoterapia de Campinas 1994. 

Especialista em Gerenciamento de unidades básicas de saúde, pela 
Pontifica Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP, 1996. 

Epidemiologia em Saúde 
Coletiva e Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária 

Epidemiologia nos 
Serviços de Saúde. 

Médico, Especialista em Medicina Preventiva e Social, 
Universidade Federal da Paraíba, 2005. 

Educação Popular e 
Educação em Saúde 

Sujeito e Saúde Médica, Doutora em Saúde Coletiva pela UNICAMP, ano de 1989. 

Território e Espaços de 
Produção Social 

Médico, Doutor em Saúde Coletiva, Departamento de Medicina 
Preventiva e Social, FCM, UNICAMP, Campinas (SP), 2003. 

Especialista em Homeopatia, IHB/ UNIRIO, 1986. 
Ciências Sociais em Saúde 

 
Necessidades de Saúde 

 
Médico, Mestre em Medicina Preventiva, Doutor em Medicina, 

Livre Docente em Saúde Coletiva, ano de 1999. 

Metodologia do Ensino 
Educação Permanente 

em Saúde 

Médica, Especialista em Medicina Social e Preventiva, 
UNICAMP, 1997. 

Assistente Social, Especialização Latu Sensu em Serviço Social – 
Área de Concentração: Políticas Públicas, 1995. Especialização em 

Métodos e técnicas de Pesquisa, 1997. 
Socióloga, Especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde 

Pública, 1982. - Especialista em Psicodrama e Psicoterapia pelo 
Instituto de Psicodrama e Psicoterapia de Campinas 1994. 

Especialista em Gerenciamento de unidades básicas de saúde, pela 
Pontifica Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP, 1996. 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

Instrumentalização 
para a Produção 

Científica 

Enfermeiro, Doutor em Psicologia Clínica, Pontifica Universidade 
Católica de São Paulo, PUC-SP, São Paulo, Brasil. 

Assistente Social, Especialização Latu Sensu em Serviço Social – 
Área de Concentração: Políticas Públicas, 1995. Especialização em 

Métodos e técnicas de Pesquisa, 1997. 

Grupalidade 

Singularização 
Supervisão – tutoria 

Atividades de trabalho 
e tarefas de Dispersão 

___ 

___ 

Monografia 
Trabalho de Conclusão 

de Curso 
___ 

Fonte: ARACAJU. Projeto Pedagógico da Especialização em Saúde Coletiva/CEPS 
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Nesta investigação, os dados revelam um perfil em que o corpo dos educadores é 

constituído de 12 (doze) professores. Destes, 9 (nove) graduados em Medicina, 1 (um) em 

Enfermagem, 1 (um) em Serviço Social, 1 (um) em Sociologia. Ou seja, havia uma 

predominância do grupo de docentes com formação em Medicina. Quanto a titulação observa-

se que do total 6 (seis) eram doutores o que representa 50% (cinquenta por cento) do total de 

educadores. Destes 1 (um) era doutor em Psicologia Clínica, 1 (um) doutor em Educação, 1 

(um) doutor em Medicina e Livre docente em Saúde Coletiva, 2 (dois) doutores em Saúde 

Coletiva, 1 (um) doutor em Saúde Pública e, 1 (um)  Mestre em Epidemiologia e, 5 (cinco) 

eram Especialistas. Destes 3 (três) eram Especialistas em Medicina Preventiva e Social, 1 

(um) Especialista em Saúde Pública e 1(um) Especialista em Métodos e Técnicas em 

Pesquisa.  

 A partir do Quadro 12 observa-se que os professores tinham experiência em docência 

superior e outros estavam inseridos em centros de Educação em Saúde. Compreende que a 

competência docente “antes de ser um conjunto de conhecimentos profissionais, é entendida 

‘como um assumir de responsabilidade, sendo então uma atitude social’ (ZARIFIAN, 1998 

apud BOMFIM et al, 2002, p. 23). O grupo de educadores acima explicitado é formado por 

militantes da Reforma Sanitária, engajados na luta pelo direito à saúde, na defesa do SUS e na 

transformação da educação, do ensino em saúde. Portanto, atores políticos e sociais, sendo 

alguns de reconhecimento nacional assim, as sua competências não estão restritas as 

competências técnicas.  

O contexto acima reafirma o quanto é imperativo o desenvolvimento de processos 

educativos, pedagógicos que considerarem as necessidades locais, os sujeitos na suas 

particularidades e uma atuação e concepção voltada para o fortalecimento e a mobilização dos 

sujeitos sociais na cobrança das propostas assumidas pelo governo, na construção de um 

modelo de desenvolvimento necessário e voltado para uma nova ordem social que propicie de 

fato a universalização do acesso à saúde, integralidade e a equidade como reza a Constituição 

Federal. Considerando, sobretudo uma formação educacional geral baseada na humanização 

das competências, e que favoreça a interdisciplinaridade na construção dos currículos ao 

tempo que possibilite um pensar teórico-prático, crítico e reflexivo que o leve, a transformar a 

realidade ao passo que se transforma. 
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Historicamente o Estado brasileiro desenvolveu um modelo educacional a partir de 

uma escola que ensinava a pensar, e outra que ensinava a fazer, repercutindo assim, na 

subjetividade do aluno-trabalhador de forma passiva, adaptando-se ao contexto. 

Frente a isso, pode-se dizer que o ingresso de técnicas disciplinares nas escolas, 

hospitais e prisões, entre outros, contribuíram para a disseminação de uma maneira eficaz de 

dominação, em que o poder do Estado se somava a uma multiplicidade de micro-poderes 

orientados para reduzir os sujeitos a seres obedientes (FOUCAULT apud CAMPOS, 2005). 

Ou seja, as escolas, de acordo com a visão dos autores, enquanto espaço de formação 

constitui-se em uma arena de poder que interfere diretamente na representação social do 

sujeito na medida em que estabelece o lugar que cada um deve ocupar no mercado de 

trabalho. Diante disso, os novos paradigmas educacionais e do mundo do trabalho e da saúde 

exigem a reformulação e implantação de uma política educacional que contemple novas 

competências, habilidades e saberes que contribuam para o processo de emancipação do 

homem. 

Todavia há que se pontuar que o poder hegemônico das classes dominantes, os 

diversos interesses corporativos envolvidos, a flexibilização das relações de trabalho, a 

terceirização acelerada, a precarização resultante da reestruturação capitalista impactam no 

investimento público do setor Saúde e da Educação principalmente nas regiões menos 

desenvolvidas. Portanto, precisa-se ter clareza que qualquer projeto, movimento de mudança 

nos campos acima referido deve ser fruto de uma vontade coletiva haja vista que tanto a 

Educação como a Saúde são processos complexos e dinâmicos. 
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                         CAPÍTULO IV 

 

AS EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO DOS 

EDUCANDOS/ENFERMEIROS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

SAÚDE COLETIVA 

 

T  política de saúde do município de Aracaju, como de todos os outros municípios 

brasileiros encontra-se essencialmente relacionada ao Sistema Único de Saúde, ou seja, 

integrada aos seus princípios e diretrizes a nível macro. Nesse espaço são criadas estratégias 

concernentes ao modus operandi, e manifestam-se no cotidiano a complexidade das relações 

de trabalho, do processo de trabalho. Portanto, configura-se como um desafio para o seu 

desenvolvimento relacionar o conhecimento produzido decorrente da visão de saúde como 

idéia de direito social ou valor humano, e as vivências e representações arraigadas na cultura 

dos trabalhadores de saúde.  

Dessa forma este estudo apreende as aspirações e conhecimentos produzidos nos 

processos de formação e o valor atribuído pelos respondentes tanto no que tange às condições 

e formas como desenvolvem seu trabalho, quanto em relação ao processo de qualificação, 

perceptíveis a partir das respostas apresentadas em relação aos temas como: concepção de 

saúde, educação permanente, trabalho em saúde e o modelo tecnoassistencial  da Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju. É possível contrapor às informações e as diretrizes  que estão 

postas nos documentos oficiais da política municipal de saúde e do processo de qualificação 

frente às perspectivas e o modo de apreensão dos trabalhadores que a vivenciam no cotidiano 

de suas práticas. Alguns dados quantitativos sobre o perfil dos trabalhadores 

(educandos/enfermeiros) também foram sistematizados, particularmente sobre aspectos 

relacionados à idade, sexo, estado civil, composição familiar, formação, função/cargo, tempo 

de serviço na instituição. 
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4.1. O Perfil dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) 

 

Em vista das transformações do trabalho em saúde a partir da Reforma Sanitária, e da 

institucionalização do Sistema Único de Saúde, novas demandas são postas para os 

trabalhadores. Diante desse quadro é salutar identificar as características que compõem o 

perfil desses trabalhadores para entender o modo de atuação profissional, sua preparação 

técnico-científica, e se estes apresentam condições objetivas a favor do desenvolvimento de 

novas práticas de saúde e de gestão que se contrapõe ao modelo fragmentado e dicotômico do 

agir em saúde frente à complexidade e amplitude, tanto no que diz respeito às atribuições e 

competências exigidas para o âmbito da gestão, quanto para o agir nas equipes 

multiprofissionais, sobretudo,  considerando a especificidade do modelo tecnoassistencial de 

Saúde de Aracaju.  

Destarte, é importante questionar: que aspectos estes trabalhadores oferecem para o 

desenvolvimento de um pensar crítico e comprometido em favor dos princípios e diretrizes do 

SUS, dos novos processos organizacionais e de trabalho no sentido de atuarem sobre as 

necessidades sociais de saúde? Quais variáveis sugerem uma relação de aproximação entre a 

formação profissional, os lugares que ocupam e o preparo para exercerem atividades no SUS?  

Assim apresenta-se análise dos dados estatísticos e sua relação com os aspectos 

qualitativos. Neste sentido as informações abaixo delineadas sistematizam essa proposição 

conforme pode ser observado: 

Tabela 2- A idade, o estado civil, sexo e número de filhos 

Área  Faixa  Mulheres  Homens  
Idade 28 a 38 anos 10 03 
 39 a 49 anos 02 01 
 + 50 anos 01 00 
Total   13 04 
 Estado Civil   
 Solteira  05 03 
 Casado  07 00 
 Outros  01 01 
 Nº de Filhos   
 00  07 03 
 01 03 00 
 02 02 01 
 03 00 00 
 04 01 00 
Total de entrevistados com filhos  06 01 
Fonte: Entrevista aplicada 
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 No caso estudado, observa-se a hegemonia feminina, ou seja, aproximadamente 

80% (oitenta por cento) dos educandos participantes da EISC da categoria de enfermeiros era 

composta mulheres. Isso reflete a hegemonia feminina, nessa área, que tem se consolidado 

como um núcleo predominantemente feminino. A divisão sexual do trabalho se dá em relação 

aos aspectos ligados ao ato do cuidado, considerados historicamente como atributos 

femininos. No âmbito da própria enfermagem essa divisão também ocorre, tendo em vista que 

os homens são minoria conforme pode ser constatado. Do total de 17 (dezessete) respondentes 

apenas 4 (quatro) eram do sexo masculino. A participação das mulheres no mercado de 

trabalho é crescente e é mais acentuada nas profissões tradicionalmente femininas mesmo 

considerando a diversidade do mercado de trabalho na atualidade.  

Os dados empíricos apontam que do total dos 4 (quatro) homens, 3 (três) atuam 

diretamente na assistência, no âmbito do cuidado em saúde e 1 (um) atua no cargo de gestão. 

Os respondentes da pesquisa do sexo masculino expressaram que o fato da enfermagem ser 

uma profissão feminina não dificulta a sua ascensão na carreira, todavia, ressaltam que alguns 

procedimentos, a exemplo de preventivo ginecológico as mulheres preferem realizar com as 

enfermeiras. Isso demonstra segundos os enfermeiros uma questão de gênero arraigada no 

imaginário da população e que tem origem cultural.  

Em se tratando da idade dos respondentes da pesquisa, é possível verificar que se 

encontram predominantemente na faixa etária entre 28 e 38 anos conforme demonstra a tabela 

1 acima. O que indica uma faixa etária jovem e tempo de experiência profissional na 

enfermagem em média em torno de 15 (quinze) anos. De acordo com Cruz, 

 
a idade constitui uma variável individual imbuída de sentidos econômico, 
cultural e ideológico, encontrados em todos os países e regiões com 
diversidade de desenvolvimento, podendo ser, ao mesmo tempo considerado 
uma categoria que revela mudanças qualitativas importantes no mercado de 
trabalho [...]. (CRUZ, 2005, p. 146). 

 

Considerando a idade dos entrevistados pode-se presumir que esses profissionais em 

sua grande maioria estão em início de carreira. Sua atuação profissional no campo da saúde 

coaduna-se com o período de desenvolvimento do SUS e essa variável aliada a outras, como 

plano de carreira, política de educação permanente entre outras, pode significar um aspecto 

positivo e potencializador da nova cultura do agir em saúde, contribuindo qualitativamente 

para incorporação por esses atores de uma nova práxis, resultantes de um pensar crítico sobre 

os novos processos organizacionais e de trabalho advindos da introdução dos princípios e 
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diretrizes que passaram a reger a política pública de saúde a partir da Constituição Federal de 

1998.  

Quanto ao estado civil os dados revelam nesta investigação que os respondentes do 

sexo masculino predominantemente são solteiros 3 (três) enquanto as mulheres em situação 

conjugal estável 8 (oito) superam o número de mulheres solteiras 5 (cinco), no entanto, 

observa-se que essa proporção não é tão diferente. Essas mulheres solteiras relataram em sua 

grande maioria que são responsáveis  pela sua própria condição econômica, administram suas 

casas, a organização do lar, seu próprio orçamento uma vez que moram sozinhas, 

contrapondo-se às mulheres casadas que ressaltaram que dividem o orçamento com os 

maridos, mas que o papel da administração do lar, da educação dos filhos também 

majoritariamente dependem delas o que reforça a existência da divisão sexual dos papéis 

tornando assim, no entender das mulheres casadas a integração entre trabalho produtivo e 

reprodutivo mais complexa dado os inúmeros papéis que exercem. Esse fato relacionado ao 

número de filhos mais concentrado em torno de 1 (um) filho para 3 (três) mulheres e 0 (zero) 

filhos para 6 (seis) mulheres, conforme nota-se na Tabela 1, que demonstra uma tendência de 

diminuição do número de filhos resultante da sua inserção no mercado de trabalho. Diante 

desses dados cabe então questionarmos como essas variáveis influenciam a vida desses 

trabalhadores e se apresentam no cotidiano dos serviços?  

 

Tabela 3 - Nível de Formação 

PÓS- GRADUAÇÃO ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO QUANTITATIVO 
 
 
Especialização latu sensu 
 
 

Saúde Coletiva 
Enfermagem do Trabalho 
Saúde da Família 
Educação Profissional em Saúde 
Enfermagem em Obstetrícia 
Saúde Pública 
Neopediatria 
Auditoria em Sistema de Saúde 

17 
07 
04 
08 
01 
01 
02 
01 

Quantitativo de Especialização 
por Profissional 
 

Nº de Especialização 
00 a 01 
02 a 03 
03 a 04 

 
02 
07 
08 

Fonte: Entrevista aplicada  

 

Em se tratando da qualificação observa-se mediante os dados expostos na tabela 2 que 

enfermeiros/educandos têm investido em cursos de especialização para atender às novas 

demandas colocadas pela sociedade contemporânea, em que os trabalhadores sentem 
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necessidade de estar constantemente atualizados. Também representa um potencial da força 

de trabalho e tem se constituído como um artefato estratégico para o fortalecimento do SUS 

em vista dos novos processos organizativos. Na tabela 2 nota-se ainda que 4 (quatro) do 

contingente total 17 (dezessete) dos enfermeiros entrevistados  têm especialização 

especificamente em Saúde da Família, todavia, a inserção do grupo na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) é de 13 (treze) desse total.  

No entanto, é preciso considerar que mesmo existindo a elevação da qualificação dos 

trabalhadores do SUS, estes encontram dificuldades para acesso a ocupações, ou seja, não 

conseguem converter em valorização para ascensão na carreira. Fato esse apontado como 

negativo e desestimulante no trabalho em Saúde Pública segundo a fala dos entrevistados. É 

preciso considerar ainda que as dificuldades encontradas advém da falta efetiva de 

implantação de Plano de Carreira  no SUS que contemple a mobilidades dos servidores na 

carreira e o acesso a distintas áreas, participação na gestão e ocupação nos cargos de chefia 

com carreira única integrando todos os órgãos e instituições públicas e observando tanto a 

qualificação profissional como a complexidade para o desenvolvimento das atividades, 

conforme preconiza a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 012, de 03 de outubro de 

1991. Pois, observa-se no caso estudado que dos educandos/enfermeiros entrevistados 

participantes da EISC e, inseridos na Estratégia de Saúde da Família no início do curso apenas 

1 (um) foi mobilizado e encontra-se atualmente ocupando cargo de gestão indicando assim 

uma pequena alteração. Enquanto os demais, 4 (quatro), que já estavam inseridos na gestão 

anteriormente ao curso permanecerem, sendo que apenas 1 (um) encontra-se exercendo suas 

funções em outra instância do Sistema Único de Saúde. 

 

Tabela 4 - Função/Cargo e Tempo de Serviço  

Área de Atuação Quantitativo 
Enfermeiro de ESF 12 
Gestão 05 
Tempo de Serviço Quantitativo 
00 a 05 anos 
+ 06 anos 

15 
02 

Fonte: Entrevista aplicada  

 

No tocante ao tempo de serviço na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju foi 

possível constatar que do total de 17 (dezessete) apenas 2 (dois) estavam inseridos há mais de 

5 (cinco) anos na instituição. Portanto, o tempo de serviço desses trabalhadores na Secretaria 
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Municipal de Saúde de Aracaju, predominantemente em torno de 5 (cinco) anos, apresenta-se 

coerente e faixa etária compreendida entre 28 a 38 anos conforme pode ser observado na 

tabela 3. Esses dados também revelam que a maioria desses profissionais foram inseridos 

após o concurso público que ocorreu em janeiro de 2004. Esse fato sugere estabilização da 

mão-de-obra. Outro dado verificado concernente ao tempo de serviço é que de do total de 13 

(treze) inseridos na ESF apenas 1 (um) mudou de unidade de saúde assim, o tempo de serviço 

em um mesmo local significa, segundo a fala dos enfermeiros, uma possibilidade maior de 

estabelecimento de vínculo, confiança entre os profissionais e a comunidade, atributos esses 

muito valorizados nas formas de organização do trabalho no âmbito da ESF favorecendo 

assim, o desempenho das atividades.  

Os dados qualitativos também permitiram detectar que todos os profissionais já 

tinham experiências anteriores na ESF antes de atuarem em Aracaju. De acordo com Cruz “o 

longo tempo de serviço revela larga experiência de trabalho, significa um longo caminho de 

aprendizagem na prática, concomitante ou somado ao da qualificação formal, por meio de 

cursos e treinamentos” (CRUZ, 2005, p. 150). Assim, compreende-se, a necessidade de 

valorização tantos dos aspectos referentes ao processo de formação formal quanto os 

conhecimentos adquiridos nas práticas de trabalho, nas contradições que permeiam o 

cotidiano dos serviços. 

  

4.2. Concepção de Saúde na perspectiva dos trabalhadores 

(educandos/enfermeiros) 

 

Os depoimentos foram muito semelhantes sobre a concepção de saúde. De início, o 

discurso coerente com a concepção de saúde definida pela Organização Mundial de Saúde 

como um “completo estado de bem estar físico, social e mental” é reafirmado, porém no 

decorrer das argumentações vão surgindo questionamento por parte dos entrevistados quanto 

às dificuldades para sua aplicabilidade. Eles entendem que o conceito envolve vários fatores a 

exemplo do contexto, das questões culturais, da articulação das políticas públicas e do acesso 

dos indivíduos ao trabalho, ao saneamento básico, ao ambiente saudável, habitação, ao lazer.  

Esses aspectos tornam complexo o conceito de saúde. Sob o ponto de vista dos 

respondentes essa concepção ampliada de saúde se apresenta ainda mais difícil uma vez que 

pensando a partir do lugar em que atuam profissionalmente, regiões periféricas de Aracaju, 



154 
 

  

verificam problemas inerentes tanto em relação aos aspectos de falta de infra-estrutura, de 

acesso ao emprego, entre outros, da população alvo do seu trabalho, quanto àqueles 

relacionados às questões culturais, sociais.  Eles ressaltam que: 

 
para operacionalizar eu não sei, para conseguir cada secretaria tem que fazer 
seu papel e a população, a  população tem que querer, é um processo social e 
político (Enfermeira, ESF). 
 

Observa-se que os entrevistados no dia-a-dia dos serviços encontram dificuldades 

para operacionalizar as ações de educação, de promoção de saúde no território. E essas, em 

parte são sentidas pela ausência de entendimento tanto por parte da comunidade quanto da 

compreensão de alguns profissionais.  

Também expressaram, em vários exemplos, de que “a doença o momento em que 

você sai de um estado de equilíbrio e passa para um estado de desequilíbrio”, ou ainda: “a 

saúde não é um estado estável que quando atingido pode ser mantido. Envolve diversos 

condicionantes e a interação do individuo com esses condicionantes”. Um dos respondentes 

traz a seguinte argumentação: 

 
Com certeza eu não acredito que, eu particularmente eu não concordo com 
esse conceito que é o completo bem estar, isso não existe, né? A vida ela é 
dinâmica, não é estática, então o indivíduo nunca. Eu acho que a gente tá 
sempre na busca pelo equilíbrio. A gente não vai alcançar esse completo 
bem estar físico, mental e espiritual é isso aí. Eu! A gente na prática, 
sinceramente, principalmente pela minha experiência que trabalhei com uma 
área de periferia, com comunidades carentes é muito difícil a gente trabalhar. 
Independente disso eu acho que até quem tem boas condições financeiras, 
esse completo bem-estar? Isso é uma utopia. Eu acho que você ter 
autonomia, ter resiliência, ter condições para tá em busca desse equilíbrio, aí 
sim é, que a gente pode se dizer que a pessoa tem um nível de saúde 
razoável, mas um completo bem estar eu não acredito nesse conceito não 
(Enfermeira, ESF). 

 

Pensando a partir dos discursos desses atores verifica-se que sem negar os aspectos 

físicos, mental e social da saúde eles relativizam a idéia de bem estar total e referem-se às 

dimensões subjetivas que envolvem o conceito de saúde e sua relação com capacidade dos 

sujeitos de produzir autonomia, conforme notado na fala acima. Assim, questiona-se: qual 

seria então o papel, o objetivo do trabalho em saúde a partir do entendimento acima 

elucidado? De acordo com Campos,  

 
A finalidade do trabalho em saúde é alcançar graus relativos maiores de 
saúde. Saúde tem várias dimensões, quantitativas e qualitativas. Algumas 
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passíveis de mediações objetivas e realizadas sem participação ativa dos 
sujeitos, como, por exemplo, a medida do número de anos vividos, da 
sobrevivência. E outras difíceis de avaliar sem o concurso ativo dos sujeitos 
implicados; a exemplo dos casos em que a saúde diga respeito ao bem-estar 
mental ou subjetivos dos cidadãos. Entretanto, a grande possibilidade de 
mudança na linha de ampliação da finalidade do trabalho em saúde refere-se 
a inclusão da “co-produção de autonomia” como objetivo do trabalho clínico 
e coletivo (CAMPOS, 2006a, p. 74-75). 

 

Baseado na idéia do autor nota-se que mesmo considerando a dimensão quantitativa 

da saúde e a possibilidade da mesma ser realizada sem uma participação ativa do sujeito, a 

exemplo do trato dos dados epidemiológicos, essa tem uma dimensão qualitativa, subjetiva 

que requer uma atuação ativa dos sujeitos implicados. Assim, relacionando com a reflexão 

produzida pelos respondentes da pesquisa, cabe deduzir que esses, observando as dimensões 

subjetivas e objetivas que envolvem o conceito de saúde ultrapassam a visão biologicista de 

que a saúde seria a ausência de doença. Visão essa tão presente na formação dos profissionais 

de saúde.  

Os argumentos dos trabalhadores articulam vivências e experiências produzidas no 

cotidiano de suas práticas e nos processos de qualificações, formações mediadas pelo contexto 

em que se inserem e pelas relações sociais que estabelecem no decorrer de suas vidas. Diante 

disso e tendo em vista que os respondentes coadunam com o conceito ampliado de saúde 

também expressado, na Constituição Federal, faz-se o seguinte questionamento: até que ponto 

esse entendimento da concepção saúde por partes dos trabalhadores, facilitou o 

desenvolvimento do modelo tecnoassistencial “Saúde Todo Dia”? O referido modelo para 

além de incorporar a ampliação do conceito de saúde tem como objeto de trabalho as 

necessidades de saúde. No item a seguir é possível observar como se manifesta, na visão dos 

respondentes, o sentido de necessidade de saúde.  

 

4.3. Concepção de necessidade de saúde na perspectiva dos trabalhadores 

(educandos/enfermeiros) 

 

O modelo tecnoassistencial de Aracaju expressa em sua fundamentação que o 

trabalho em saúde deve ter como objeto as necessidades de saúde, conforme já salientado 

neste trabalho. Nesse sentido, os processos de qualificação a exemplo da especialização em 

Saúde Coletiva focalizou o tema na sua base curricular. Os depoimentos expressaram de 
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forma articulada que as necessidades de saúde referem-se tanto aos aspectos psicológicos, 

biológicos “a alguma coisa, carência que esse indivíduo tenha que tá perturbando seu curso 

normal de vida” e as quais muitas vezes, segundo os entrevistados, não são nem percebidas 

pelo próprio sujeito:  

 
A gente muitas vezes identifica algumas necessidades que eles mesmo não 
percebem e que existem. Não são verbalizadas, não são percebidas pelos 
próprios sujeitos, além daquelas que eles referem pra gente (Enfermeira, 
ESF). 
 

Eles também argumentam na direção de que as necessidades econômicas, sociais 

também são necessidades de saúde conforme pode ser observado: 

 
A necessidade de vínculo com a população de ouvir quem você atende para 
poder resolver o problema.  O que mais, me lembro que tem aquele livro. É 
muito bom aquele texto é aquele texto diz tudo o que realmente é uma 
necessidade saúde. Você pode ter necessidades econômicas, necessidades 
sociais, políticas, o que mais que tem ali, e necessidade de ser ouvido, para 
poder resolver aquilo. Às vezes até a pessoa não está nem doente. 
Necessidade de ser escutado, necessidade de ser acolhido. Eu acho o que 
tudo que tem na taxonomia, pode botar aí no meu depoimento, porque eu 
concordo com tudo aquilo. Um serviço organizado para poder atender às 
demandas e a e as necessidades em todos os níveis de complexidade.  Um 
serviço organizado em rede para que a gente possa acessar, nós profissionais 
e os usuários tudo interligado e conectado (Enfermeira, ESF). 

 

A análise dos depoimentos permite inferir que esses trabalhadores no geral buscam 

relacionar a necessidade de saúde, que são referentes aos direitos, às condições de vida, 

portanto, resultantes do acesso as políticas públicas como também a sua condição de ser 

percebido enquanto sujeito, e o acesso desses mesmos a um sistema de saúde que possa 

atendê-los de modo a garantir a integralidade da assistência. Ou seja, isso significa também o 

direito às tecnologias que possibilitem aprazar, fazer durar mais tempo sua vida. Tais 

reflexões nos indagam: como esses trabalhadores lidam com a necessidade de saúde enquanto 

objeto de suas práticas?  Que aspectos facilitaram a compreensão? É interessante observar o 

depoimento a seguir: 

 

Necessidade de saúde significa necessidade de trabalho, necessidade de 
comida, necessidade de convivência social, são necessidades relacionadas às 
necessidades reais. Quando o indivíduo chega aqui eu observo primeiro a 
queixa dele. O que é que está acontecendo agora. Aí eu tenho essa primeira 
conversa para saber o que está atrás, que levou ele aqui as unidades saúde. 
Diante disso assim, numa conversa informal eu procuro saber o que está 



157 
 

  

acontecendo por trás como é que esta a família, o trabalho e aí eu começo a 
puxar dele. Como é essa relação dele no seio familiar, e às vezes ela fala 
mesmo, principalmente o que eu já tenho um vínculo. Para mim hoje é mais 
fácil falar com um paciente e perceber as necessidades de saúde do que há 
quatro anos atrás quando eu cheguei. Eu tinha, eu tentava um olhar voltado 
para a necessidade, era sensível, porém, esse olhar ficou mais ampliado 
depois da especialização e hoje a gente revisa  as apostilas trabalhada na 
época e aí eu observo alguma coisa e aí eu falo, olha a gente falou sobre isso 
aí por exemplo, com Ceccim, Merhy,  e aí a gente resgata muitas vezes no 
corredor com os colegas: e aí você é lembra daquela vez  que aconteceu isso 
e isso pois é o paciente veio hoje e aí quando eu busquei de uma forma 
diferente e a aí ele relatou e tal [..] ( Enfermeira, ESF). 
 

Os depoimentos em geral revelam que a compreensão sobre a necessidade de saúde 

enquanto objeto do seu trabalho foi facilitada pelo acesso que tiverem ao curso de 

especialização, aos textos que refletiam sobre a temática, que permitiram que desconstruíssem 

os saberes anteriormente postos no seu processo de formação inicial e construíssem um novo 

conhecimento, um novo olhar sobre necessidades. Isso demonstra a importância e o papel 

exercido pelo processo de educação, ao mesmo tempo em que reafirmam a necessidade de sua 

permanência. No depoimento a seguir pode-se notar: 

 
Tem teorias que classificam bem detalhadas o que é necessidade de saúde, 
na especialização a gente começou a ver, a questionar não só a necessidade 
de saúde, principalmente a questão das necessidades, necessidades humanas 
básicas, porque houve uma formação que necessidades humanas básicas é a 
lei maior do mundo, então assim, até na especialização como questionar as 
necessidades humanas básicas “não é aqui que eu devo tá, porque tá tudo 
errado e aí você começa a ler e ver que necessidade de saúde não é só aquilo 
que ta engessado que tá então oxigenação, alimentação. Então às vezes a 
necessidade de ser bem aceito está acima de outras, então as necessidades de 
saúde são variáveis a depender do indivíduo, do outro. Então assim: o que eu 
tenho de teoria talvez num paciente seja diferente do outro, talvez a 
necessidade de saúde num paciente são diferentes do outro, talvez a 
necessidade de saúde do paciente são diferentes pelos valores, pelas crenças, 
então assim, a gente teve uma grande desconstrução dos nossos 
conhecimentos, principalmente necessidade de saúde que a gente tinha. 
Então é aquilo que a pessoas precisa, demanda para o serviço ou outros 
setores, para ter uma vida dentro dos padrões que ele acha que é saúde 
(Enfermeira, ESF). 

 

Também foi possível observar que a compreensão desses trabalhadores coincide com 

a fundamentação teórica do Projeto “Saúde Todo Dia” uma vez que buscam na sua interação 

com o usuário, no seu processo de trabalho “fazer uma escuta, construir uma relação que 

possibilite significar as necessidades de saúde” para, a partir daí construir sua intervenção. 

Nesse contexto também se faz necessário destacar que as necessidades de saúde devem ser 
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analisadas tendo em vista o lugar dos sujeitos, ou seja, elas são definidas a partir do espaço 

que os sujeitos ocupam. Isso denota que gestores, trabalhadores e usuários, enquanto sujeitos 

sociais e históricos produzem significados e sentidos diferenciados no que tange à forma de 

ver e lidar com a mesma. 

 

4.4. A integralidade na perspectiva dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) 

 

A integralidade é um dos princípios do SUS e como já explicitado nesse trabalho é 

um termo polissêmico e polifônico. Assim, a reflexão dos educandos/enfermeiros abordou 

tantos os aspectos relacionados com a integralidade em seu sentido legal, ou seja, 

“integralidade é um atendimento completo ao paciente, não faltar exame complementar, não 

faltar atendimento especializado”, ou ainda, “na questão da saúde a gente ter que ver os níveis 

de complexidade, se tá realmente sendo ofertada a população essa integralidade. Cuidados 

básicos, cuidados intermediário, o cuidado mais especializado, para que a gente tenha mesmo 

uma atenção integral”, mas, é também na visão geral dos respondentes a possibilidade de 

enxergá-lo como um todo. “É você não dividir, não fragmentar o processo de saúde”. O 

depoimento a seguir ilustra bem essa visão. 

 
Integralidade é você, dentro da área de saúde, é você trabalhar o paciente, o 
problema de saúde como um todo, levando em consideração todos os fatores 
determinantes daquele problema, todos os fatores para a melhora daquele 
paciente, então é ver o paciente como um todo, não apenas como ele está 
apresentando no momento em determinado órgão, ou sistema, mas sim, 
vendo ele no contexto social em que ele está inserido, né? Qual o tipo de 
habitação? Qual o tipo de trabalho? Qual o tipo de lazer? Como é a família? 
Como é a questão financeira? Qual a renda família? Porque tudo isto pode 
está influenciando. E se a gente não vir isso de uma forma integral, a gente 
pode tá fazendo um subdiagnóstico  do paciente, né?  (Enfermeiro, ESF). 
 

  Nesse contexto, infere-se que é no interior das práticas de saúde que se tornam 

explícita as exigências de um nova cultura e comportamento, as quais  têm no 

desenvolvimento da subjetividade do trabalhador o eixo estruturante para produzir um novo 

olhar sobre a integralidade. E isso implica um redimensionamento técnico, teórico, político e 

ético das suas práticas, alterando substancialmente o seu processo de trabalho e colocando 

exigências de qualificação conforme pode ser exemplificado: 

 
Integralidade significa tentar dar uma cobertura, assim, para que aquela 
família seja assistida mesmo que ela não nos busque mais, que ela tenha a 
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assistência que ela merece. Por exemplo, a vacinação da criança, a saúde da 
mulher, a saúde do adulto, do hipertenso, olhar o idoso, mesmo que ele tenha 
plano de saúde, a partir do conceito que a gente tem  agora do idoso e as 
atualizações permitem isso, não só pela especialização mais pela atualização 
contínua, uma educação continuada em serviço (Enfermeira, ESF). 
 

Pode-se dizer, ao analisar o discurso dos respondentes, que esses trabalhadores ao 

congregarem em seu processo de trabalho o conceito de integralidade, desencadeiam 

processos pedagógicos e de trabalho integrados no âmbito dos serviços como uma ferramenta 

importante para o seu desempenho, uma vez que o cuidado integral requer a 

complementaridade dos saberes, articulação do trabalho em equipe e a intersetorialidade. 

Todavia, na singularidade do contexto estudado puderam-se observar as dificuldades 

expressas pelos entrevistados no transcorrer de suas argumentações em relação à falta de 

articulação entre as políticas setoriais e o trabalho na equipe multiprofissional, conforme, 

podem ser visualizados no decorrer deste texto, e como esses entendem o quão é 

imprescindível a sua conexão. Nos exemplos verifica-se: 

 
Tem que tá essas redes todas muitos conectadas, é não só a rede de saúde e 
mais a de assistência social, de justiça das de saneamento básico e todas elas  
interligadas. Tem que ter a intersetorialidade funcionando. Sempre vai ter 
nós, sempre vai ter nós no meio dessas redes e a gente tem que sair 
desatando construindo e reconstruído (Enfermeira, ESF). 
 
a integralidade é uma questão complicada. A gente recentemente teve um 
problema então assim, a gente, eu tinha uma falta na formação, porque a 
alguns anos atrás eu achava que a integralidade era apenas ver o paciente 
como um todo e aí a gente começa a ter acesso a outro nível de leitura que 
começa a ter noção que não é só ver o paciente como um todo, é o paciente 
ter acesso dentro da rede de forma cidadã mesmo então hoje mesmo a gente 
recebeu a notícia que a gente mandou um paciente para a referência, o 
paciente que a gente já tinha marcado quatro vezes e o SAMU social nunca 
tinha conseguido levar ele, sempre mudava e aí a gente conseguiu mandar 
quando chegou lá o médico tava de férias. Ele chegou lá e ele foi e voltou e é 
uma referência que a gente tem outros médicos (Enfermeira, ESF). 

 

É nesse sentido que se pôde perceber que o conjunto de inovações implantadas no 

contexto local com ênfase na mudança do objeto de trabalho, na reestruturação organizacional 

se afirma ou se nega em parte, pelo uso de estratégias adequadas, pelo desenvolvimento de 

habilidades técnicas e sociais capazes de romper com uma prática fragmentada bem como 

pela capacidade de co-responsabilização inerente a cada um dos atores sociais. 
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4.5. A percepção dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) sobre a política de 

Educação Permanente em Saúde de Aracaju. 

 

Foi possível, na pesquisa, capturar entre todos os educandos/enfermeiros 

trabalhadores e gestores a valorização da política de educação permanente, do processo de 

qualificação empreendido. Eles destacaram os aspectos positivos tanto aqueles inerentes ao 

desenvolvimento do seu processo de trabalho, o saber-fazer, o técnico instrumental para a 

formação específica e a qualidade do trabalho, como apontaram o ganho social advindo da 

relação entre as experiências, vivências adquiridas na prática bem como a relação destes com 

os conhecimentos construídos nos espaços de educação permanente. Ao refletirem sobre a 

percepção que têm em relação à política de educação permanente do município, mais 

especificamente, os respondentes em geral referiram-se a dois momentos e apontaram os 

aspectos positivos e negativos. Segundo eles, esses dois momentos são: um desenvolvido no 

período de 2002 a 2006 e outro posterior, que de acordo com os entrevistados traz 

características diferenciadas como denotados nos exemplos abaixo: 

 
O primeiro momento eles eram muito mais ativos, tinham curso 
permanentes, tinham capacitações, o problema do primeiro momento é que 
não foi perguntado a gente o que a gente precisava, o que a gente queria, 
então acho esse um novo momento, a educação em saúde da prefeitura tá 
com outro olhar, veio perguntar pra gente o que a gente queria, quais eram as 
necessidades (Enfermeira, ESF). 
 
Olhe a gente sentiu essa ruptura mesmo. A gente sentiu que passou uma fase 
bastante engajada.   A gente sentiu uma diminuição das capacitações nessa 
segunda fase, então eu não sei se é uma fase de transição, mas a gente sentiu 
que reduziu bastante as capacitações, além de mudar a metodologia, né?A 
gente percebe que a metodologia que eles trabalham com a gente mudou 
bastante (Enfermeira, ESF). 

 

Os processos de decisões, as mudanças no interior de um sistema de saúde, de uma 

política pública, as formas de organização do trabalho, o projeto pedagógico, explícitos ou 

implícitos têm como objetivo a formulação de certo perfil de trabalhador e, são mediadas 

pelas ações concretas dos atores sociais e pelas transformações operadas nos mesmos. As 

reações à nova realidade, à conjuntura, se desenvolvem no cotidiano e são resultantes do 

contexto múltiplo, ou seja, são determinadas pelas condições sociais, políticas, históricas e 

pelas opções ideológicas. Para Kuenzer, 
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[...] se o trabalho pedagógico, escolar e não escolar, ocorre nas relações 
sociais produtivas e através delas, elas não está imune às mesmas 
determinações. Ou seja, enquanto não for superada a divisão entre capital e 
trabalho – o que produz relações sociais e  produtivas que têm a finalidade 
precípua de valorização do capital -, não há possibilidade de existência de 
práticas pedagógicas autônomas; apenas contraditórias, cuja direção depende 
das opções políticas da escola e dos profissionais da educação no processo 
de materialização do projeto político-pedagógico [...].(KUENZER, 2005, 
p.90-91). 
 

A análise feita pela autora expressa a inexistência de práticas pedagógicas 

autônomas. Dessa forma entende-se que no contexto da política de educação permanente de 

saúde as contradições sentidas, percebidas no interior de suas práticas são resultantes das 

opções políticas, da forma como é concretizado e direcionado o projeto político-pedagógico, 

mas também, resultam na possibilidade de apreensão, conhecimento e questionamento dessa 

mesma realidade. 

Todos os membros de forma consensual frisaram que a educação permanente 

constitui-se como uma ferramenta imprescindível para desenvolver novas competências uma 

vez que possibilita troca de experiências, de informações entre os trabalhadores, como espaço 

de aprendizagem e convivência. O que significa uma formação mais geral. Os depoimentos 

abaixo ilustram bem esse pensamento. 

 
Eu vejo de uma forma muito positiva, porque a gente precisa tá fazendo 
atualizações, capacitações nem sempre para aprender algo novo, mas às 
vezes pra poder ver e tá discutindo casos, tá conversando com outros 
colegas, tá voltando a ser sensível a algumas questões que às vezes a gente, 
se ficar só no dia-a-dia aqui do trabalho, a gente acaba perdendo, então é 
muito importante (Enfermeiro, ESF). 

 
eu acho muito importante a política de educação permanente, e eu não me 
sinto um ser obsoleto na unidade de saúde, em um postinho, para mim 
melhora a auto-estima do profissional, a gente tem a possibilidade de 
produziu um cuidado com qualidade e acho também que tem que estar 
sempre discutindo na educação permanente é a clínica o porque daí é que  
vamos partir para resolver as soluções dos problemas, das doenças e 
também, a parte filosófica daquilo que é o SUS, da organização do trabalho, 
dos processos de trabalhos. Ainda acho mais: a educação permanente tem 
que ter aquela parte teórica, que a gente ouve e tira as dúvidas, e a  educação 
permanente também teria que ser feito em lócus, na hora, na unidade saúde, 
no hospital para está se discutindo os casos para está vindo aqui pedir 
matriciamento, não isso como um, ah! vai pegar no pé do profissional. Não 
isso não, porque às vezes a gente aprende lá uma coisa e quando chega aqui 
a gente não faz (Enfermeira, ESF). 
 

As representações expressam o desejo de que ocorram processos de educação 

permanente nos serviços, no trabalho a exemplo de estudos de caso, matriciamento em virtude 
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da própria dificuldade que tem para por em prática os conhecimentos adquiridos e pela 

necessidade que emerge no cotidiano dos serviços. Ademais não se pode perder de vista que 

“qualquer intervenção em saúde implica uma ação pedagógica” (GARCIA, 2001, p. 94).  

A similitude no interior da fala de cada um dos respondentes dá-se pela existência de 

intercessão entre educação e trabalho, a qual expressa diferente dinamismo de acordo com o 

lugar, o tempo e os sujeitos. Observa-se assim a possibilidade através da educação de levar 

esses trabalhadores à compreensão do processo de produção, do conhecimento e sobre a 

gestão do seu processo de trabalho, da suas formas de organização. Na visão dos 

educandos/enfermeiros, gestores, a educação permanente desenvolvida no município era 

“uma ação educativa intencional” objetivava a mudanças das práticas, a reestruturação do 

modelo. Veja os exemplos a seguir: 

 
Eu percebo essa política como fundamental para a construção da Reforma 
Sanitária que foi feita de, a partir de, eu acompanhei a partir de 2004, mas eu 
vivenciei belos anos da minha vida profissional em Aracaju e atribuo 
diretamente à educação permanente, acho que se a gente conseguiu avançar 
em relação à saúde em Aracaju, a gente avançou porque a gente juntou com 
os pares e foi discutindo processo de trabalho, e foi mexendo. Uma ação 
educativa intencional né? De gestor e do corpo de gestão que trouxe as 
questões para serem discutidas na roda. Algumas foram modificadas pelo 
meio e outras foram absorvidas pelo meio, mas houve interação, houve 
oportunidade, foi um espaço onde os profissionais puderam se manifestar 
puderam interagir e influenciar inclusive na própria política do município. 
Então acho que foi crucial, a gente não teria avançado nada se não tivesse 
(Enfermeiro, gestor). 
 
Espaço de ampliação do olhar de forma crítica que possibilita uma melhor 
compreensão da práxis do seu trabalho, para uma melhor visibilidade e 
possível mudança no processo de trabalho, a partir das necessidades 
individuais e coletivas através de uma metodologia problematizadora e 
participativa. Vejo como uma estratégia utilizada de diálogo e interlocução 
entre os trabalhadores e a gestão na compreensão das práticas de trabalho e a 
proposta do modelo assistencial do município, necessidades, controle social, 
organização dos serviços dentre outros (Enfermeira, gestora). 
 

Os depoimentos ilustram bem o papel desempenhado pela política de educação 

desenvolvida no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse caminho percebe-se que 

foram construídas mudanças, ações coordenadas de forma estratégica. Algumas questões 

incitam a pensar: a qualificação para o trabalho em saúde, cruzada por relações de poder, pode 

constituir-se no interior dos seus processos a possibilidade de uma reflexão crítica dos 

indivíduos para a mudança das práxis? É possível avançar através da socialização dos 
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conhecimentos, para uma aproximação entre gestores e trabalhadores como sujeitos 

produtores e participes das decisões?  

Entende-se que caminhar nessa direção é fundamental, pois as novas habilidades 

exigidas na produção do trabalho em saúde como vínculo, co-responsabilização, 

comunicação, capacidade de trabalhar em equipe, enfrentar e superar situações complexas, 

interagir e agir é imprescindível “na medida em que extrapolam as referências do mundo do 

trabalho e passam a ser necessárias ao desenvolvimento de um projeto autônomo de gestão da 

sociedade” (DELUIZ, p.168, 1995) o qual, poderá avançar, na medida em que os 

trabalhadores ao se conscientizarem da dimensão social e do valor de uso do trabalho em 

saúde e passarem a atuar efetivamente nesse campo, a partir do reconhecimento das relações 

contraditórias, de poder presente nas relações de trabalho, educação e saúde.  

 

4.6. O significado da educação permanente em saúde para os trabalhadores 

(enfermeiros/educandos) 

  

Entre os respondentes da pesquisa evidencia-se uma preocupação tanto com o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional quanto, com a possibilidade de introjetar novos 

conhecimentos com ganhos individuais e institucionais. Os respondentes expressam que 

permite: 

 
oferecer um melhor serviço a comunidade. Refletir sobre sua prática e 
executá-la da melhor forma pra si mesmo e pra o receptor da assistência 
(Enfermeira, ESF) 
  
tem um significado muito grande porque a gente precisa tá sendo novamente 
questionado sobre algumas coisa, tá sendo lembrado de outras, pra poder a 
gente continuar prestando uma boa assistência aos pacientes (Enfermeira, 
ESF) 
 

Essas colocações indicam que os educandos/enfermeiros entrevistados avaliam o 

acesso ao conhecimento, as possibilidades de reflexão sobre sua própria prática, sobre o seu 

trabalho como uma condição necessária tanto no âmbito da vida pessoal, social como 

institucional. De acordo com Cruz (2005), 

 
[...] É preciso tentar compreender, nessa nova conjuntura, essa dinâmica, as 
mediações que engendram transformações, quando ocorre o processo de 
transição de uma antiga ordem social para uma nova ordem. Valoriza-se a 
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multiplicidade de experiências, o que se passa ‘entre’, o que se labora não na 
continuidade e totalidade (isto é, segundo um ponto de vista), mas na 
perspectiva transversal, na associação de sentidos/significados. A 
constituição do sentido torna-se a própria base da capacidade simbolizadora 
do homem (CRUZ, 2005, p. 23-24). 

 

Pode-se dizer que há em vista mudanças no mundo globalizado, das reformas no 

campo da saúde pública, tanto nacional como local, o reconhecimento das necessidades de 

ampliação dos conhecimentos. Essas alterações e esse novo modo de ver significam, e 

entrecruzam com a evolução histórica da própria saúde e a trajetória política das profissões e 

dos próprios sujeitos, uma vez que o sentido de pertencimento presentes nos discurso é 

portador de uma visão de mundo. Veja os depoimentos abaixo: 

 
Então, eu acho que já falei dessa oportunidade de me sentir integrante e 
construtor do serviço de saúde, do sistema de saúde. Então me dá a sensação 
de pertencimento, né? De ser de fato sujeito do processo. Dá essa sensação, 
pra mim a maior importância é essa gera um pertencimento e uma 
responsabilização. Para mim a maior sacada da ‘educação permanente é 
essa’ (Enfermeiro, gestor). 

 

A reflexão posta pelos entrevistados revela posição relacionada à sua consciência 

política a partir do concreto vivido e das contradições inerente dos diferentes campos de força. 

Também é reveladora de uma opção pedagógica educacional que ao partir da realidade local, 

do contexto, das singularidades e da problematização dessa mesma realidade, pode torna-se 

um instrumento viabilizador para constituição de sujeitos críticos, construtivos. 

 

4.7. Expectativas dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) em relação a 

política de Educação Permanente 

 

Nesse aspecto os trabalhadores apresentaram argumentos contraditórios. Ao mesmo 

tempo em que afirmavam que a política de educação permanente desenvolvida pela secretaria 

municipal de saúde de Aracaju atendia suas expectativas “olhe, atende, mas é como eu falei 

deveria ter as equipes de matriciamento”. No transcorrer suas justificativas apontam que a 

mesma em parte é “frustrada” pela dificuldade de produzir mudanças em “adaptar totalmente, 

implementar aquilo que a gente ver lá dentro da sala de aula”, pela “dinâmica da própria 

realidade, pelas expectativas geradas e não atendidas”.  
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O que eu sinto um pouco dessas capacitações é que muitas vezes a gente vai 
para capacitação e lá se faz criar uma expectativa de que a gente vai receber 
um impresso novo, com isso e aquilo e depois isso não se concretiza 
(Enfermeiro, ESF). 
 

Apontam ainda que suas expectativas não são atendidas por que compreendem que a 

política de Educação Permanente  no âmbito da saúde deveria abranger todos os 

“profissionais”, “trabalhadores” as “equipes”.  Os depoimentos a seguir ilustram bem isso: 

 
eles não tão conseguindo trabalhar com a equipe como um todo. Então 
assim, você quer falar de hipertensão trabalha com a equipe como um todo, 
cada um com sua lógica de conhecimento, de competência, mas tem que 
fazer, não adianta chegar pra dois profissionais e tentar, que não vai expandir 
a base não vai chegar, não tem conhecimento pela base, então tem que 
pensar assim não adianta pensar só nos profissionais enfermeiros, tem que 
pensar numa equipe. A equipe precisa de educação continuada, permanente, 
e eles não tão conseguindo fazer, é por isso que não tá atendendo às minhas 
expectativas, porque eles não conseguiram fazer ainda a capacitação chegar 
às equipes. Porque a capacitação permanente é o momento de você tá 
motivando aquele profissional, pra que ele volte pra base querendo mais, 
querendo fazer mais, não é um momento só de trocar idéias, é um momento 
até de relaxamento, a educação continuada também tem esse processo, para 
que você volte com mais ânimo (Enfermeira, ESF). 
 
Atende e eu acho que deveria ser mais abrangente, envolver mais, ser mais 
ativo em relação ao pessoal de nível médio, a participar de uma forma mais 
....mais, deveria incluir mais o auxiliar de enfermagem, incluir o pessoal do 
atendimento, recepção, pessoal que tem muito contato com o usuário, eu 
acho que eles dão pouca capacitação (Enfermeiro, 33 anos ESF). 

 

Os respondentes demonstraram uma compreensão de que a garantia da qualificação 

deve dar-se para toda equipe da Estratégia de Saúde da Família uma vez que isso facilitaria o 

consenso, o diálogo e a troca de saberes entre os membros, uma maior interação e 

consequentemente melhores resultados. Isso significa reconhecer que esses profissionais 

imersos no cotidiano do seu trabalho identificam que os problemas e as soluções requerem o 

compartilhamento entre os membros e não a sobreposição dos saberes.  De acordo com as 

diretrizes nacionais na proposta de educação permanente em saúde, 

 
a mudança das estratégias de organização e do exercício da atenção terá que 
ser construída na prática concreta das equipes. As demandas para 
capacitação não se definem somente a partir de uma lista de necessidades 
individuais de atualização, nem das orientações dos níveis centrais, mas 
prioritariamente a partir dos problemas que acontecem no dia-a-dia do 
trabalho referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, 
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considerando a necessidade de prestar ações e serviços relevantes e de 
qualidade. É a partir da problematização do processo e da qualidade do 
trabalho - em cada serviço de saúde - que são identificadas as necessidades 
de capacitação, garantindo a aplicabilidade e a relevância dos conteúdos e 
tecnologias estabelecidas. É a partir da problematização do processo e da 
qualidade do trabalho em cada serviço de saúde - que são identificadas as 
necessidades de capacitação, garantindo a aplicabilidade e a relevância dos 
conteúdos e tecnologias estabelecidas (BRASIL, 2003, p. 7-8) 

 

Os enfermeiros educandos em sua reflexão, ao serem questionados sobre a presença ou 

não nos processos de educação permanente da discussão sobre os princípios do SUS, em geral 

todos apontaram que os mesmos foram contemplados e difundidos no período compreendido 

como Projeto “Saúde Todo Dia”. Os depoimentos abaixo evidenciam essa assertiva: 

 
Um tema bastante discutido e debatido é o acolhimento né? E o acolhimento 
envolve todos esses princípios do SUS, você vai discutir acolhimento, você 
encontra tudo isso, acesso universal, equidade, integralidade. Sentir a 
presença de todos esses temas sim, praticamente em todos os momentos 
(Enfermeira, ESF). 
 
Olha como eu falei no momento anterior durante principalmente na 
especialização isso era bem tratado, bem questionado, durante, depois que 
ocorreu a mudança do modelo vamos dizer assim..., isso aí ficou meio 
deixado de lado, ficava subentendido só. Tem pessoas que não tem muito 
contato devido à própria formação né? Têm determinadas faculdades e 
cursos especificamente que eu não vou nem citar, que não tratam muito bem 
essa questão principalmente do Sistema Único de Saúde (Enfermeiro, ESF). 
 
[...] a pauta da discussão era justamente esses princípios, diretrizes do SUS. 
Quando falo da integralidade, né? Quando falava de acesso universal tu 
discutia pro trabalhador e que proporcionava esse acesso né? Quando tu 
discutia o acolhimento tava discutindo essa necessidade do usuário que 
precisava ser vista, a porta aberta, esse direito do usuário de acessar o 
serviço, quando tu discute com o gestor a importância de ter um serviço que 
dê conta dessas coisas, o gestor municipal em especial, tu discute a gestão no 
serviço de saúde e a responsabilidade pelo serviço [...] (Enfermeiro, 39 anos, 
gestor). 
 

A inserção de temas sobre a política pública de saúde, sobre os conceitos, diretrizes e 

princípios que a fundamentam é permeada por contradições e constitui-se em um projeto 

contra-hegemônico no qual as metodologias, a pedagogia e as teorias configuram-se como 

uma ferramenta estratégica e norteadora para apreensão do conhecimento, do modelo 

tecnoassistencial para a formação de um pensar crítico, dialético e uma ação transformadora. 

A inclusão no debate local junto aos trabalhadores de princípios como integralidade, equidade 

entre outros é potencializadora e contempla as diretrizes da política nacional de educação 

permanente em saúde a qual expressa que a mesma deve: 
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[...] sempre trabalhar com os elementos que conferem à “integralidade da 
atenção de saúde” (diretriz constitucional) forte capacidade de impacto sobre 
a saúde da população e que são essenciais para a superação dos limites da 
formação e das práticas tradicionais de saúde, quais sejam: acolhimento; 
vínculo entre usuários e equipes; responsabilização; desenvolvimento da 
autonomia dos usuários; resolutividade da atenção à saúde. A integralidade 
da atenção à saúde envolve: a compreensão da clínica ampliada; o 
conhecimento sobre a realidade; o trabalho em equipe multiprofissional e 
transdisciplinar; a ação intersetorial; o conhecimento e o trabalho com os 
perfis epidemiológicos, demográficos, econômicos, sociais e culturais da 
população de cada local e com os problemas, regionais, estaduais e nacionais 
(dengue, tuberculose, hanseníase e malária, por exemplo) (BRASIL, 2004a, 
p. 204) 

 

Ou seja, relacionando as diretrizes da política nacional à política micro desenvolvida 

na singularidade local, nota-se a partir dos dados coletados na pesquisa que tanto o curso de 

pós-graduação, a exemplo da EISC, quanto em outros momentos à discussão sobre as 

diretrizes do SUS estiveram presentes e como observado nos depoimentos provocou 

inquietações e um novo olhar desses atores sobre os mesmos. 

 

4.8. Os conteúdos apreendidos, a pedagogia utilizada e a relação com a prática 

na percepção dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) 

  

O discurso dos respondentes da pesquisa, de forma semelhante apresentaram em 

relação à pedagogia utilizada na especialização e, em outros momentos  aspectos positivos, 

negativos e contraditórios. Referem-se à dificuldade para apreensão do conhecimento a partir 

da pedagogia do fator de exposição. Eles reconhecem certo estranhamento, “choque” diante 

daquilo que eles consideraram “extremamente inovador”.  Embora os educandos/enfermeiros 

declarem terem ocorrido problemas de compreensão é interessante indagar: esse impacto seria 

resultante também das suas próprias dificuldades em serem sujeitos de sua própria 

aprendizagem? Do fato de serem frutos de uma educação tradicional onde o professor estava 

no centro, era o responsável pela transmissão dos conhecimentos? Os depoimentos são 

esclarecedores: “a gente tinha muita liberdade e era responsável pelo nosso processo de 

aprendizado”. Ou ainda: acho que foi muita construção, e não chegou a formar o alicerce. 

Qual o papel do professor? “Eu gosto de aula expositiva”. Veja outros depoimentos: 
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As capacitações o problema era a metodologia, que nem um dos dois eu 
achei que enfim, ficou muito solta, não teve aquela coisa certa 
pedagogicamente, foram lançados conteúdos, foi dado é só, não teve o 
momento de fechar cada conteúdo, ficou parecendo que ficou faltando, a 
metodologia é aquele momento da prática do fazer, então ficou muito solto, 
eles não fizeram, foi muito cansativo, quase sempre as mesmas coisas, achei 
muito cansativo, deveria ser mudado a forma, feito algo assim meio 
expositiva, eles rejeitam muito aula expositiva, acho assim nem tanto nem 
tão pouco, hoje falar de processo de educação, o aprendizado é contínuo é 
com todos, com a participação de todos, não é só o professor que joga o 
assunto e o aluno traz, mas não é só assim, e a parte expositiva? (Enfermeira, 
ESF) 

 
E interessante, a gente sempre reclama que a pedagogia da problematização 
é uma pedagogia bastante complicada por a gente não ser muito maduro, 
falta maturidade, eu encontrei muita dificuldade pela minha falta de 
maturidade nesta questão, a gente costuma achar que o mais fácil é a gente 
ficar lá sentado e tá ouvindo o professor dizer, então assim, a especialização 
problematizou (Enfermeira, ESF). 
 

Também de forma semelhante apontaram que o uso de tarjetas tanto na 

especialização quanto nas capacitações tornou-se “cansativa”:  

 
Eles passavam o trabalho e você fazia e colocava tarjeta e apresentava, essa 
metodologia era constante em todas as capacitações e dentro da 
especialização sempre a mesma coisa, senta, discute e coloca a tarjeta e vai e 
apresenta (Enfermeira, ESF). 

 
o que eu percebo, eu volto a dizer que, as pessoas não gostam muito dessa 
metodologia nós não somos formados para essa metodologia da exposição”. 
Já outra assinala, “a gente demorava muito na construção do conhecimento 
entendeu porque a gente tinha que sentar estudar mais assim, um eu sinto 
falta talvez a união dos dois fosse legal (Enfermeira, ESF)  
 

Alguns autores pensando sobre essa temática defendem: 

 
para que esta vivência seja significativa, fazem-se necessárias algumas 
mediações, sendo essencial o papel do docente. Cabe a este a 
problematização do cotidiano (sua desconstrução e reconstrução) pelo 
diálogo com o saber científico. Pelo “princípio dialógico” configura-se um 
processo de articulação que coloca em confronto múltiplas vozes 
historicamente definidas, produtoras daquele conhecimento 
(FONTANA,1995 apud GARCIA, 2001, p. 91). 
 

Partindo das idéias postas pelos autores e da percepção dos educandos/ enfermeiros 

sobre essa vivência cabe inferir que um dos entraves dessa experiência no tocante ao processo 

de ensino-aprendizagem se deu pela dificuldade de mediação professor/aluno no processo de 

construção e desconstrução dos fatores de exposição, ou seja, da problemática presente na 
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realidade o qual aliada ao aspecto didático confirma em parte a hipótese, mais exatamente na 

articulação entre conteúdo e didática. Uma vez que se deve considerar de acordo com o 

pensamento de Perrenoud o seguinte: 

 
[...] Organizar e dirigir situações de aprendizagem é manter um espaço e 
dispor de competências profissionais necessárias para imaginar e criar outros 
tipos de situações, que as didáticas contemporâneas encaram como situações 
amplas, abertas, carregadas de sentido e regulação, as quais requerem  um 
método de pesquisa, de identificação e de resolução de problemas. Essa 
competência global mobiliza várias competências mais específicas: 
conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua 
tradução em objetivos de aprendizagem; trabalhar a partir da representação 
dos alunos; trabalhar a partir dos erros e obstáculos à aprendizagem; 
construir e planejar dispositivos e seqüências didáticas; envolver os alunos 
em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento (PERRENOUD, 
2000, p. 25-26). 
 
 

Assim, pode-se afirmar que esse processo de estranhamento salientado pelos 

educandos/enfermeiros no caminho para a interiorização dos aspectos críticos relativos a sua 

prática, à realidade que o circunda e sua manifestação quando mediada por uma educação 

crítica, tende para uma formação emancipadora pois possibilita dialeticamente uma nova 

síntese a partir do confronto e das contradições entre a subjetividade e a objetividade. Abaixo 

seguem alguns depoimentos:  

 
A metodologia utilizada inicialmente a gente estranhou um pouco, né? 
Porque trabalhava com aquela questão de você tá construindo o 
conhecimento e a gente tava acostumado a sentar numa sala de aula e chegar 
lá e apresentaram esses conceitos pra gente. Não, tá construído os conceitos. 
E aí, a gente sentiu um pouco de dificuldade porque a turma era muito 
grande.  A turma da especialização era muito grande, então ficava... É 
interessante a subjetividade e a construção dos conceitos, mas ficou uma 
coisa desestimulante, cansativa, por conta do número de alunos que tinha. 
Com relação as capacitações, as atualizações, não, eu achei a metodologia 
excelente, os facilitadores, os  professores, os textos que foram trabalhados, 
a metodologia das capacitações eu sempre gostei muito, gostei bastante. 
Exatamente o trabalho em grupo, a gente tava discutindo casos, né? 
Trazendo bem para a realidade da gente, então sempre é muito interessante. 
Além de ter àquela era bem mesclado, tinha arte, trabalhava em grupo, 
estudo dirigido, tinha aula expositiva. As discussões sempre muito ricas e 
sempre com atualização, né? É uma constante, é muito importante isso. Eu 
particularmente, eu gostava muito (Enfermeiro,  ESF). 
 
 a pedagogia utilizada na especialização é, como eu já tinha falado eu sou 
uma pessoa aberta  a qualquer  pedagogia e eu acho que a gente tem de tá 
aberto para o novo para aquilo que é o que está de mais novo o que está 
sendo e fazer parte de isso e que irá aquilo que é ruim e ficar com que o que 
é bom. Eu gostei, eu não achei... o curso de especialização me colocou à 
frente em contato com  essa literatura  bem nova dessas discussões da 
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integralidade do lapa da UERJ, da Unicamp e o que a gente vê por aí aqui 
aquilo que se tem de mais novo, pensado um sobre saúde coletiva e com 
certeza é o modelo mais humanizado, seu eu fizer uma comparação com os 
modelos de saúde desde 1980, da reforma sanitária para cá é o melhor é o 
que se tem de mais humanizado a ainda não é o ideal mas é aquele que se 
pensou em mais humanizado daquilo que está em voga. O que se vê é que 
muitos de nós...  A educação brasileira há muito tempo vem com essa  
educação bancária depositária, que não leva a autonomia ao indivíduo,  as 
pessoas não estão acostumados com isso. Você ouvia e ouve os colegas dizer 
que não gostam de essas metodologias de construtivismo, de 
problematização. É aquele jogo de idéias, de unidades produtivas e aí quem 
gosta mesmo da educação bancária.... mais eu achei bom, não achei ruim não 
o curso de pós-graduação. (Enfermeira, ESF). 
 

 Outra situação observada, é que quando questionados sobre os conteúdos 

desenvolvidos, a correlação teórico-prático e se a mesma possibilitou ou contribuiu para 

transformação de suas práticas foi possível identificar de forma semelhante que todos os 

respondentes, considerando outras variáveis que interferem no processo, relataram que 

mudaram tanto o olhar, a compreensão em relação aos conceitos estruturalmente 

sedimentados ao longo da sua formação como incorporaram novos conceitos e tecnologias no 

seu processo de trabalho a exemplo do acolhimento, do uso da cartografia enquanto 

ferramenta de organização dos serviços, do conceito de necessidade de saúde, autonomia. A 

esse respeito é possível observar: 

 
Esses conteúdos apreendidos deram subsídios para a mudança na prática 
sim, a gente melhorou muito a questão da organização das agendas, com 
base de cálculo de fórmulas corretas de fazer, como você trabalhar melhor 
com sua equipe, como você consegue trabalhar melhor na área. O problema 
foi que a gente não conseguiu segurar muito tempo isso por causa da 
demanda, não é que não deu, deu sim, as capacitações melhorou no processo 
de trabalho claro, em termos de atendimento (...). Aquela questão, 
enfermeiro em consultório, melhorou, mas o enfermeiro de saúde pública, 
PSF, território, melhorou pra você saber mais de suas necessidades e de se 
decepcionar por não conseguir fazer, começou a enxergar mais coisas que 
não enxergava antes, você consegue fazer o mapa de avaliação do território 
melhor e fica frustrado por não conseguir intervir de forma correta. A gente 
tem uma visão bem melhor de territorização, de área, de mapa, de cartografia 
mesmo da área e de tá aí, sempre essa cartografia tá sendo atualizada e viva, 
e você fica e você fica sempre se dizendo que um dia vou chegar até ali 
(Enfermeira, ESF). 
 
O que marcou para mim foi à quebra da idéia de necessidade de saúde. Então 
assim eu sair da aula arrasada morrendo  de raiva da aula, daquele professor, 
foi Merhy né que falou? Fiquei “esse cara não sabe de nada tá perseguindo a 
enfermagem”, mas, você tem acesso àquela bibliografia, que foi muito 
material bom que a gente teve acesso. E aquela problematização,  que não 
foi só a problematização, foi provocar a gente. Depois a gente tá estudando e 
tá pensando “ele tá certo”, eu não posso pegar uma caixinha e dizer: olha e 
assim primeiro respirar, depois comer, não á assim!E a gente vem, eu vim 
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desta formação e achava que era a lei básica, então eu acho que foi muito 
válida a provocação que a especialização trouxe não foi só passar a 
informação, então mudou a conduta. Com certeza não foi só a prática não, 
pra visão de mundo, eu assim acho que chegou um momento na minha vida 
que a gente manda, eu não podia falar, era o dogma da enfermagem, 
ninguém podia falar, então as teorias da enfermagem que... Então assim 
naquela provocação a gente começou... Ele ate reclamou “quem tem 
necessidades básicas é um boi e uma vaca”, eu me lembro muito bem desta 
aula “é um ser inanimado”, a gente não consegue considerar o ser humano 
enquanto um ser inanimado então assim eu creio que essa especialização 
mudou tanto o meu lado profissional que a gente começa a pensar: será que a 
gente tá fazendo? A gente tá impregnado com o modelo biológico? Que ver 
o paciente doente? A gente ver só o corpo? E assim demorou um pouquinho 
para a gente ver o paciente como um cidadão. Então eu acho que mudou 
tanto a minha conduta profissional como até pessoal, como até a teoria que 
eu acho que é a certa, então hoje seria a teoria da autonomia. Eu achei que a 
provocação foi interessante. A problematização é bastante interessante, 
porque não vem mastigada, você fica lá, ele passa o problema. Eu achei que 
foi válida, eu acho que a gente tinha que continuar assim para adquirir 
maturidade... eu achei que mudou a minha vida profissional, mas eu acho 
que a gente tinha que trabalhar muito a problematização, porque muda a 
conduta,não é só a informação, você muda a sua forma de pensar 
(Enfermeira, ESF) 

 

Isso significa reconhecer que a problematização da realidade enquanto uma ação 

complexa, mediada pela educação, por uma relação dialógica deve ser um caminho a ser 

perseguido. De acordo com Freire (1987) o diálogo 

 
É este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, 
não se esgotando, portanto na relação eu-tu [...]. Por isto o diálogo, é uma 
exigência existencial.  E, se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e 
o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito 
no outro, nem tampouco tornar-se simples troca, idéias a serem consumidas 
pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 45). 

  

4.9. Trabalho em saúde: o sentido na perspectiva dos trabalhadores  

(educandos/ enfermeiros) 

 

Pôde-se perceber que os enfermeiros/educandos revelam o significado do seu 

trabalho a partir das experiências advindas das suas vivências, das relações que estabelecem 

no cotidiano de suas práticas a qual, foi possível constatar, é permeada de dimensões positivas 

e negativas reflexo da especificidade do trabalho em saúde e inerente as mudanças produzidas 

no mundo do trabalho, da forma como estabelecem as relações sociais e estas com o trabalho, 
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com o concreto vivido na interação entre o objetivo e subjetivo, nas contradições e negações 

presente na dinâmica da realidade.  

Foi possível identificar ainda que tanto a positividade como a negatividade estão 

ligadas  à dimensão da subjetividade, do abstrato. Para os educandos/enfermeiros o trabalho 

em saúde é revestido de “satisfação” e “frustração” na mesma dimensão. “Eu me sinto 

imensamente satisfeito quando vejo um bom resultado e, imensamente frustrado quando eu 

não consigo ver desenrolar para uma boa solução”. Eles apontam ainda que o trabalho em 

saúde se diferencie de outros porque “lida com a vida” e por isso tem que “gostar de gente”, 

de “cuidar do outro”.  

Campos (2006a) assinala que na ação do enfermeiro, do médico e outros 

trabalhadores de saúde, há cruzamento de subjetividades; sempre há uma outra subjetividade 

diretamente implicada pois, esse trabalho segundo o autor assenta sobre relações interpessoais 

o tempo todo. Isto, relacionado com os dados obtidos na pesquisa leva a crer que os 

trabalhadores de enfermagem ao reconhecerem o aspecto relacional contido no seu processo 

de trabalho, gera consequentemente, uma maior implicação e maior impacto nos resultados 

dado o maior nível de comprometimento e responsabilização. 

Também foi possível averiguar de forma semelhante à centralidade que o trabalho 

ocupa na vida dos respondentes, decorrente, principalmente, com o fato de ser um trabalhador 

de saúde: “Meu trabalho para mim significa tudo, porque é uma coisa que eu sempre pensei 

desde à época da faculdade foi trabalhar com o Programa de Saúde da Família” ou ainda, 

“tem  um sentido muito grande, primeiro foi o que eu escolhi, né, para minha vida foi 

trabalhar com atenção básica, especialmente PSF”.  Outra entrevistada expressa: “eu adoro 

meu trabalho, fiz enfermagem porque eu amo trabalhar em saúde”. Os dados apontam, 

portanto, correspondência entre o significado, fruto de suas vivências, escolhas, experiência e 

a forma como internalizam. Ou seja, de acordo com Freire (1987) a significação tem um 

caráter individual e coletivo e depende de interesses, experiências anteriores e da própria 

consciência. 

Apareceu em menor expressividade uma negatividade decorrente da existência de 

uma “cultura médico-centrada” que se coloca numa relação de supremacia perante as demais 

profissões e a diferenciação salarial presente na gestão de pessoal em saúde. Para eles existe 

“a questão da não valorização do trabalho em saúde pública, o salário não adequado”. 
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 Analisando esses posicionamentos é importante ressaltar conforme expressa 

Cruz  

[...] que a ação não pode ser analisada somente dentro das contradições 
estruturais. Ela tem que ser considerada enquanto interação de objetivos, 
recursos e obstáculos, como uma orientação intencional que é instituída 
dentro de um sistema de oportunidades e coerções estabelecida na rotina 
cotidiana. Essa rotina que é aquele aspecto da realidade social que se mais se 
presta a alienação, se manifesta na coexistência silenciosa entre as tarefas 
envolventes do viver diário e a ordem social maior que a determina [...] 
(CRUZ, 2005, p. 295). 
 

O pensamento da autora quando analisado tendo em vista a percepção dos 

educandos/enfermeiros sobre o seu trabalho e as relações dele decorrente, permite 

compreender o modo como vivenciam as relações de poder. Esses trabalhadores refletindo 

sobre essas relações de poder as identificam, de forma explicita ou implícita entre os 

membros, sobretudo entre médicos e enfermeiros “dentro da equipe”. “Olha, aqui dentro do 

programa Saúde da Família eu acho que as relações de poder são muitos sentidas, porque nós 

trabalhamos em equipe e as relações de poder se apresentam muito dentro da equipe”.  Veja 

outro exemplo semelhante: 

 
[...] dentro da equipe às vezes acontece... deixa-se perceber uma relação de 
poder, talvez um achando que é mais importante dentro da própria equipe, 
do próprio trabalho.Mais eu não tenho problema nenhum em enfrentar esse 
tipo de coisa! Porque às vezes, graças a Deus nunca aconteceu de ser 
explicito, mas a gente percebe principalmente a relação do médico com o 
enfermeiro, às vezes acontece do médico transparecer sem querer ou às 
vezes querendo também que ele é mais importante, que ele é o médico, ele 
tem maior importância dentro do trabalho, então essas relações se 
manifestam dentro do PSF desta forma (Enfermeira, ESF) 
 

Os trabalhadores ressentem-se ao mesmo tempo em que paradoxalmente negam a 

existência de conflitos. Todavia, no decorrer da sua reflexão, assinalam de forma semelhante 

que os maiores desafios do trabalho multiprofissional e ou interdisciplinar  “é encontrar 

profissionais dispostos a ouvir opiniões diversas” ou ainda: “ o grande desafio é trabalhar na 

formação o respeito pelo conhecimento do outro”. Acrescentam também, as dificuldades 

encontradas para discutirem “casos”, realizarem “ações coletivas”. Essas dificuldades são 

apontadas em sua maioria com relação ao profissional médico e seu posicionamento na 

equipe. Para eles há uma necessidade desses profissionais “de se engajarem mais no Programa 

Saúde da Família”. Os respondentes atribuem essa dificuldade “a formação acadêmica”.  O 

depoimento abaixo reafirma essa compreensão: 
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Eu acho que o conceito de transdiciplinariedade e interdisciplinaridade nos 
SUS ele precisa se reafirmado tanto quanto na universidade. As pessoas que 
saem das universidades têm que sai com outra cabeça (Enfermeira, ESF). 

 

Ao analisar essa situação e relacioná-la ao conceito ampliado de saúde, é possível 

identificar as dificuldades postas para sua operacionalização, uma vez que o mesmo 

pressupõe, entre outras, a interlocução dos diversos saberes. Ademais, essa situação 

demonstra também os problemas e os entraves encontrados para dar conta de um modelo 

tecnoassistencial que tem como objeto as necessidades de saúde e consequentemente, da 

própria Estratégia Saúde da Família que tem como eixo estruturante o trabalho em equipe. 

No tocante ao processo de trabalho foi possível averiguar a organização parcelar e 

fragmentada: a “demanda excessiva” e “um número auto de demanda espontânea”, “o 

controle em relação a meta” e a “formação da agenda de trabalho”.  A introdução de novas 

tecnologias no processo de trabalho, a exemplo do acolhimento, diretriz do modelo tecno-

assistencial de Aracaju, vem impactando, sobretudo na enfermagem. A pesquisa constatou 

que os esses trabalhadores não são contrários ao acolhimento, enquanto uma tecnologia que 

produz acessibilidade, mas se opõe à forma como vendo sendo direcionado uma vez que vem 

ocorrendo um deslocamento do eixo na equipe para o enfermeiro.  As semelhanças nos 

depoimentos expressam-se: 

 
Acolhimento que deveria ser feito por toda a equipe: enfermeiro, médico, 
auxiliar de enfermagem, agente comunitário, assistente social aqui não tá 
funcionando, já funcionou, posso dizer. Há dois anos atrás nós tínhamos uma 
equipe aqui, pelo menos eu falo da minha equipe, mas tinha uma outra aí 
também que trabalhava desse jeito e funcionava [...]. depois que houve 
mudanças e entraram novos profissionais que não estavam acostumados a 
trabalhar com o acolhimento coletivo, não eles não quiseram  participar; aí 
pronto, terminou tudo, ficando nas costas da enfermagem. Então é o 
enfermeiro que tá fazendo o acolhimento todos os dias (Enfermeira, ESF). 
 
O acolhimento eu acho que é uma porta de entrada do Sistema único é uma 
porta que deveria existir uma multiprofissionalização, mas que ainda não há. 
Há o atendimento é multiprofissional, mas eu acho que o acolhimento é 
louvável deveria ser mais estudado, mas aprimorado (Enfermeira, ESF). 
 

Atenção especial é dada aos discursos expressos de maneira organizada nos 

momentos-chave pelos quais passa a saúde enquanto objeto de disputa social. Desse modo, 

mesmo considerando esse conflito há um reconhecimento por parte dos enfermeiros da 

capacidade produzida: “a gente conseguiu que ele desse uma boa resolutividade para a 

comunidade porque aqui em Aracaju, a gente tem implantado o acolhimento”. Ou seja, foi 
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possível identificar de forma semelhante que esses profissionais passaram a usar “todo o seu 

arsenal tecnológico, o conhecimento para assistência, na escuta e na solução de problemas de 

saúde, trazidos pela população usuária dos serviços da unidade” (MERHY, 2006b, p. 45). No 

transcorrer de suas reflexões sobre o acolhimento eles relatam: 

 
Olhe o acolhimento no início era a coisa que a gente mais batia né? O que é 
acolher, né? A gente questionou muito isso na pós, também o que é acolher é 
só ouvir, é só marcar numa agenda né? Então é muita questão. O que é 
acolher? E, assim hoje em dia minha visão de acolhimento é completamente 
diferente de quando eu entrei aqui, graças também a pós que eu aprendi a 
diferenciar o que é acolhimento do que é agendamento né? Os pacientes 
sabem que muitas vezes, e até eles dizem isso, eles precisam de uma 
conversa, eles chegam, sentam chegam aqui e começam a conversar 
né?(Enfermeira, ESF). 
 
Eu não sou contra, sou totalmente a favor do modelo de acolhimento, do tipo 
de instrumento que é o acolhimento de Aracaju. Eu não sou a favor no 
momento como ele vem sendo trabalhado. Eu volto a repetir aquela falta de 
compromisso para algumas categorias (Enfermeira, ESF) 
 
Acolhimento é você saber receber o paciente e ver realmente o que ele está 
precisando, saber ouvir, saber identificar o problema, saber identificar uma 
solução para aquele problema, né? O acolhimento às vezes é uma coisa bem 
simples: o paciente chega para tirar só uma dúvida, fazer só uma pergunta, 
mas acolher muitas vezes não é tão fácil, tão simples porque às vezes você 
está tão assoberbado, tão cheio que quando o paciente chega e vai... começa 
a contar a história você já pega e diz assim: você quer é marcar uma 
consulta? Então o acolhimento de verdade é você saber receber o paciente, 
ver qual é o problema e encaminhar para uma solução até que seja resolvido 
por completo (Enfermeiro, ESF) 

 

Considerando os dados obtidos cabe anunciar assim como Merhy que o “acolhimento 

modifica radicalmente o processo de trabalho. O impacto da reorganização do trabalho na 

Unidade se dá principalmente sobre os profissionais não médicos que fazem assistência e, 

sobretudo no caso de Aracaju sobre os enfermeiros” (grifo meu) (MERHY, 2006b, p. 44). 

Ainda segundo Merhy o acolhimento possibilita uma maior autonomia desses profissionais na 

função que exerce, sobre o exercício pleno do ‘saber-fazer’ no momento do procedimento 

assistencial.  

Todavia observando a singularidade local, foi possível constatar, paradoxalmente, a 

partir das experiências desses trabalhadores que dada à forma como vem se dando o impacto 

no sentido de uma maior produção de autonomia no seu processo de trabalho, como relata o 

autor acima, vem perdendo expressividade na concepção desses atores, na medida em que 

estes processos têm se configurado como uma ação individualizada, ou melhor, restrita aos 
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enfermeiros, sobrecarregando-os. Esse dado informa a necessidade de conhecer as 

particularidades de cada realidade. Por isto, os estudos de caso são importantes. 

O depoimento abaixo expressa:  

 
o termo certo seria tortura, hoje porque  o acolhimento é como eu lhe disse 
ninguém quer fazer e aí, caiu nas costa da enfermeira e a enfermeira fica 
atendendo no acolhimento uma série de pessoas que estão aqui sozinhas, ta 
entendendo? Tentando dá solução sozinha, eu acho que isso é torturante 
(Enfermeira, ESF). 

 

Considerando a conjuntura atual, e tendo em vista as orientações do modelo 

assistencial de Aracaju, cabe afirmar que a mesma vem se distanciando daquilo que preconiza 

as suas diretrizes, ao mesmo tempo em que vem produzindo uma negatividade que repercute 

na capacidade de alavancar processos de mudanças no interior da organização dos serviços de 

saúde local. 

Outro elemento destacado na reflexão produzida pelos educando/enfermeiros se 

refere à percepção dos mesmos sobre a capacidade do acolhimento, tanto como uma ação 

individual ou coletiva, para produzir vínculo e responsabilização. Eles demonstraram no 

transcorrer de suas falas uma valorização e clareza da potencialização que o estabelecimento 

do vínculo entre profissionais e usuários produz. 

 
Se você não tiver vínculo com a comunidade, você não consegue realizar 
trabalho nenhum, tá. Então você? eu me sinto responsável, se eu não crio um 
vínculo com a comunidade, eu não consigo tirar nada dela, porque ela não 
vai confiar em mim né?  Então eu tento o máximo trazer eles para mim, a 
confiança deles, ta entendendo? Pra conseguir fazer um bom trabalho. Então 
eu acho que o vínculo é essencial tá. Eu acho que uma coisa leva a outra, se 
você tem vínculo com a comunidade é porque você tem responsabilidade, 
você tem responsabilidade com isso. Uma coisa leva a outra. Não existe 
vínculo sem responsabilidade eles caminham juntos (Enfermeira, ESF) 

 

Merhy, pensando sobre essa temática entende que:  

 
nas práticas de saúde de saúde individual e coletiva o que buscamos é a 
produção da responsabilização clínica e sanitária e da intervenção resolutiva, 
tendo em vista as ‘pessoas’, como um caminho para defender a vida, 
reconhecemos que sem acolher e sem vincular não há produção desta 
responsabilização nem otimização tecnológica das resolutividades que 
efetivamente impactam os processos sociais de produção de saúde e da 
doença (MERHY, 2006b, p. 40). 
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Assim sendo, pode-se dizer que esses atores ao conceberem de forma semelhante o 

significado do vínculo e da responsabilização na produção do cuidado em saúde demonstram 

passo importante para operar o encontro entre modelo de atenção, necessidade de saúde e o 

saber fazer do profissional com bem entende Merhy.  

Foi possível também captar que os educando/enfermeiros ao refletirem sobre a 

responsabilização salientaram as dificuldades para a produção da co-responsabilização do 

usuário no cuidado a sua saúde, e consequentemente da autonomia. Eles entendem que “a 

responsabilização não pode ser só nossa, as pessoas também tem que ter responsabilização. E 

eu não vou, as pessoas têm muito isso, eu não vou carregar ninguém no colo”. Para esses 

trabalhadores essas dificuldades sucedem em razão de uma questão cultural. E isto tem sido 

um dificultador para produção de autonomia. De acordo com os entrevistados essa tem se 

constituído um “desafio. Principalmente a autonomia dos usuários com produzir autonomia 

nos usuários? isso é um desafio”. No modelo de saúde de Aracaju a autonomia é 

compreendida como o resultado do trabalho em saúde e objetivo da política.  

Dessa forma entende-se que essa situação deve ser apreendida na sua totalidade e 

caminhar nesse sentido requer também, para além de outras ações, uma contribuição efetiva e 

consciente dos gestores e dos profissionais na interação com o outro, por meio de uma ação 

dialética entre o cuidado em saúde e práticas pedagógicas uma vez que toda ação em saúde 

resulta no ato de aprender e ensinar o que gera, por conseguinte “empoderamento”. 

Quanto ao uso no seu processo de trabalho dos dados epidemiológicos para o 

planejamento das ações, tendo em vista que essa ferramenta fez parte das Unidades de 

Produção Pedagógica (UPP) da EISC, foi possível constatar, de forma semelhante, que todos 

entrevistados mesmo reconhecendo a importância do uso desse instrumento informaram que 

utilizam na atualidade muito pouco. Eles atribuem esse fato a diversos fatores: “demanda 

excessiva”, “comodismo da própria equipe”, “falta de tempo”, “não priorização”, “falta de 

apropriação da ferramenta” ou ainda, “desconhecimento de tá usando de forma efetiva esses 

conhecimento, apesar de saber de sua importância” conforme exemplo: 

 
Então, na prática mesmo a gente tem utilizado pouco, muito pouco, a gente 
faz mais um trabalho empírico. Disponibilização e tempo, porque nós temos 
só uma reunião de equipe, né?  Durante a semana uma tarde. Então são três 
horas, só que durante a reunião a gente tem que dá conta de diversas 
demandas que acabam reduzindo o tempo da gente tá fazendo um trabalho 
mais aprofundado, epidemiológico, então talvez seja necessário uma 
reorganização do processo de trabalho pra gente conseguir um desempenho 
melhor, mais uma coisa interna da equipe (Enfermeiro, ESF) 
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Os respondentes reconhecem no geral que a epidemiologia44 é uma oportunidade de 

rever o que vem sendo produzido pelo trabalho da equipe, uma forma de intervir nos 

indicadores de saúde. Considera-se que os dados epidemiológicos quando aliados a outros 

instrumentos, a um olhar ampliado sobre os fatores e determinante da saúde deixa de ser uma 

informação mecânica. Portanto, far-se-á necessário desenvolver habilidades para saber 

analisar, interpretar e propor alternativas para mudança, planejar e definir ações. De acordo 

com Cruz (2005) isso significa requisitar desses trabalhadores a capacidade de intervir e 

decidir diante de eventos no contexto profissional em que atua, portanto na dimensão do saber 

agir. 

 

4.10. O modelo Tecnoassistencial de Aracaju na perspectiva dos trabalhadores 

(educandos/enfermeiros) 

 

 O contexto político local e a vinculação com as mudanças na Secretaria de Saúde 

Municipal são lembradas pelos respondentes da pesquisa. Eles de um modo geral expressam 

que mesmo considerando a alteração do nome “Saúde Todo Dia”45 para “Saúde e Cidadania” 

não visualizam mudanças substanciais nas suas orientações gerais. Assim, refletindo sobre o 

modelo de atenção à saúde na singularidade local esses trabalhadores em sua totalidade o 

valorizaram, embora, apresentem suas negatividades e positividades fruto da complexidade da 

realidade. Uma dessas negatividades refere-se à dificuldade da integralidade da assistência ao 

usuário, ou seja, ao acesso, na garantia a todos os níveis de atenção a saúde mesmo 

considerando a amplitude da rede em vista de uma demanda crescente. Abaixo segue alguns 

depoimentos: 

 
Eu acho que a gente avançou no momento que foi aberto as portas, então que 
a gente tem o PSF que trabalha na atividade programática, mas que a gente 

                                                 
44Ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores 
determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 
específicas de prevenção, controle, ou erradicação de doenças, e construindo indicadores que sirvam de suporte 
ao planejamento, administração e avaliação das ações e rotinas, em consonância com as políticas de promoção 
da saúde. ROYQUEIROL, “Contribuições da epidemiologia” in: CAMPOS, G. W. de Sousa et al Tratado de 
Saúde Coletiva, 2006, p.321  
45 Em 2006 com a saída do então prefeito Marcelo Deda e o secretário de saúde Drº Rogério Carvalho para 
candidatar-se a governador e deputado estadual respectivamente, assume a prefeitura o vice-prefeito Edvaldo 
Nogueira que nomeia como secretária de saúde nesse período Drª Lêda Lúcia Couto Vasconcelos. No momento 
(2009) o secretário municipal de saúde de Aracaju é o médico cardiologista Marcos Ramos. 
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conseguiu abrir as portas para outras necessidades, então foi um grande 
avanço a gente tem uma rede integrada (Enfermeira, ESF) 
 
Eu acho assim, que a proposta é boa, ela só precisa funcionar, ta 
entendendo? Como é ser profissional, como é que ela precisa funcionar? 
Pelos profissionais, pelo atendimento e pela oportunidade daquele usuário 
que sai daqui, né com seu retorno garantido, com seus exames realizados no 
tempo menor, curto, a gente sabe que tem alguns exames aqui que demora 
muito ta entendendo? Então assim, o serviço tem ofertado, mas nem sempre 
ele tem um desfecho rápido, então precisa melhora isso (Enfermeira, ESF) 
 
eu acho o modelo assistencial de Aracaju muito bom, muito bom ser 
comparado com  outros lugares por onde passei e aquilo que a gente lê a 
literatura. Eu acho muito interessante agora, a ignorância do povo e a  falta 
de informação dos profissionais e dos usuários não sabem e ainda falam mal 
modelo. Agora o que precisa é como eu falei, é necessário estar apertando os 
parafusos sempre, porque   está em construção porque isso aqui está é 
construção porque é dinâmico, todo dia um problema e ainda como falei 
falta mão-de-obra qualificada para tocar não só Aracaju mais o SUS porque 
é muito novo e muito pouca gente  estuda para poder conduzir (Enfermeira, 
ESF)  

 

Quanto aos aspectos positivos eles salientam que “depois que começou essa coisa de 

Saúde Todo Dia’, ‘Saúde e Cidadania’ a população percebe que realmente ela tem prioridade, 

que ela tem valor, que ela é escutada, que ela tem onde recorrer”. A partir da visão desses 

atores, cabe lembrar que a potencialidade que se abriu com a reestruturação do modelo 

assistencial de Aracaju requer atenção para questionar-se: em que medida essas inovações 

poderão se processar sem a participação ativa de gestores, trabalhadores e usuários? 

Merhy discorrendo sobre o tema elucida:  

 

[...] modelos de atenção à saúde é antes de tudo perceber que ele  expressa 
relações de contrato, de acordos nem sempre conhecidos e falados, entre 
esses três tipos de atores centrais no conjunto das ações de saúde, por isso é 
fundamental, para se analisar esta situação, compreender que se está antes de 
tudo diante de processos políticos, que se apresentam sempre sob a capa de 
serem tecnológicos. Isto é, são questões políticas que se realizam enquanto 
modos técnicos de produzir os atos de cuidar, expressão das muitas 
possibilidades que os projetos em jogo podem adquirir e das capacidades do 
atores em cena produzirem acordos e controles, nas situações em foco 
(MERHY, 2006b, p. 18) 

 

Dessa forma, a continuidade do seu enfoque é central para produzir as mudanças que 

a própria dinâmica da realidade requer no sentido de avançar, a qual exige 



180 
 

  

imprescindivelmente atores sociais atuantes sob pena de entrar no imobilismo e estes serem 

cooptados pelo discurso da passividade e dos interesses diversos. 

4.11. A valorização das competências na perspectiva dos trabalhadores 

(educandos/enfermeiros) 

 

No contexto do sistema de saúde local e das mudanças produzidas em nível macro 

pela Reforma Sanitária e micro pela reorganização dos serviços, a valorização de novas 

competências para o trabalho em saúde, se faz sentir uma vez que o objeto de trabalho foi 

redefinido e isso leva, consequentemente, à compreensão de que o sucesso do seu 

desenvolvimento enquanto um novo modelo de atenção dependerá de sua capacidade para 

aproximar e empregar as suas competências. Assim cabe indagar: Quais são as novas 

competências valorizadas para o trabalho em saúde pública, em que consistem e como são 

identificadas e reconhecidas pelos trabalhadores?  

Na reflexão dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) foi possível perceber que o 

os mesmos entendem que objeto do trabalho em saúde demanda tanto competências técnicas, 

científicas referentes ao “saber-fazer técnico” inerentes ao núcleo específico de sua atuação 

como um “saber-fazer” mais geral que envolve competências comportamentais, cognitivas e 

interpessoais, ou seja, que considera também o “saber-fazer” organizacional. Percebeu-se, 

sobretudo uma valorização de habilidades relacionadas aos aspectos intersubjetivos como 

“envolvimento”, “comprometimento”, “predisposição”, “saber ouvir”, “comunicação”, 

“sensibilidade”, “flexibilidade”. Para eles para trabalhar em saúde é necessário “ser 

polivalente”. 

Deluiz (1995) refletindo sobre essa questão nos permite comentar que ao se enfatizar 

a dimensão da subjetividade dos trabalhadores, no campo do trabalho em  saúde pública, do 

trabalho em serviço (grifo meu) as novas qualificações possibilitam por um lado, pôr em 

discussão o papel dos indivíduos no desenvolvimento de atividades voltadas para o valor de 

uso social como é o caso da saúde (grifo meu) como sujeitos ativos, em um processo  de 

reconstrução de sua identidade. Isto, segundo a autora, permite por outro lado desenvolver 

questionamento sobre a natureza e a qualidade ética do trabalho com o qual está envolvido. 

Considerando que o trabalho em saúde remete a uma ação que exige a interlocução 

dos saberes foi possível constatar a valorização de saberes voltados para competências para o 
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trabalho em equipes multiprofissionais. Nesse sentido os depoimentos dos sujeitos são 

elucidativos:  

 
Se os trabalhadores se debruçassem sobre o principio da integralidade e 
tivesse maior consciência da sua incapacidade de dar conta de tudo que 
precisam, dariam um jeito nessa liga ou nesse processo de 
multiprofissionalidade ou interdisciplinaridade. (Enfermeiro, ESF) 

 
Primeiro, é importantíssimo saber trabalhar em equipe, né? Ter o perfil 
profissional, gostar do que estar fazendo e estar aberto às mudanças, porque 
como tudo é muito dinâmico, você tem que está aberto a dinâmica, coisas 
novas, aliás, então você não pode ter uma formação fechada, é isso e pronto, 
né? Porque a partir do diálogo, da conversa, da troca de experiência, pode 
ser até com o próprio paciente né? Então é exatamente está aberto ao novo 
sempre, as novas experiências, trocas (Enfermeiro, ESF) 
 

Essa ação assume tal relevância que é possível assinalar que as exigências postas 

pelas novas formas de organização do trabalho em saúde requerem uma compreensão do 

trabalhador em relação ao uso dos conhecimentos e experiências sobre seu processo de 

trabalho. Para Cruz, 

 
[...] a capacitação específica se constitui sobre a base de competências 
adquiridas pelas pessoas em suas experiências, ademais de sua escolaridade 
formal e da experiência compondo suas habilidades básicas. Compõe um 
conjunto de saberes transversais adquiridos na vida cotidiana, que 
possibilitam a resolução de problemas de índole diversa daqueles 
apreendidos na sala de aula [...] (CRUZ, 2005, p. 259). 

 

Pode-se anunciar então que ampliar a capacidade dos trabalhadores em intervir sobre 

as questões da saúde em seu contexto de atuação consiste em criar uma política de formação 

orientada para o trabalho em saúde. Dessa forma compreende-se que a educação tem um 

desafio de articular a dimensão profissional com a constituição de sujeitos ativos, implicados 

no processo para o enfrentamento dos problemas atuais segundo princípios e valores comuns 

a todos. 
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                         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a expansão do setor de serviços, o 

crescimento do setor saúde, a institucionalização da saúde enquanto direito e a reorganização 

do seu modelo de atenção no Brasil exigem um novo perfil de trabalhador. Tais fatos têm 

levado consequentemente, a um repensar e a um novo direcionamento da política educacional 

e da política de saúde, tanto no que se refere à formação inicial dos trabalhadores, quanto dos 

trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho, diante da complexidade que envolve o 

trabalho em saúde, e da redefinição do seu objeto. Hoje, a qualificação dos trabalhadores deve 

ser posta no sentido da multidimensionalidade46 uma vez que a prática por eles desenvolvida 

tem valor de uso social. 

A pesquisa elucidou que a questão do ensino em saúde deve ser entendida no sentido 

de articular concepções e conteúdos que tenham como pressuposto a ética, a problematização 

da realidade, a valorização da vida para além de uma racionalização estritamente técnico-

científica que permeia a relação entre o trabalhador de saúde e os usuários dos serviços. Pois, 

a evolução científica e tecnológica mesmo com todos os avanços não tem se traduzido em 

proteção à saúde da população.  

Nesse sentido, emerge a necessidade da realização de análises para a compreensão da 

complexa realidade da saúde no Brasil por meio do desvelamento dos determinantes 

históricos envolvidos na construção do setor saúde, uma vez que este sofreu as influências e 

também influenciou o contexto político-social brasileiro. A história das políticas de saúde está 

relacionada diretamente à evolução político-social e econômica da sociedade brasileira, não 

sendo possível dissociá-las; o setor saúde sofreu e sofre forte determinação do capitalismo 

nacional e internacional, do contexto sócio-político e econômico, mas também influenciou, 

em vários momentos, a construção social e política do Estado Brasileiro.  

Assim, é importante não se desconsiderar na leitura das políticas governamentais de 

saúde os aspectos resultantes das disputas de distintos projetos e forças sociais, que se dão no 

interior do Estado e também fora dele, procurando estabelecer os vínculos com as questões 

políticas mais amplas. A análise das lutas sociais por saúde no Brasil, em íntima relação com 

a história das políticas públicas de saúde, envolve, portanto, questões relacionadas à 

                                                 
46 HIRATA, Helena. “Da polarização das qualificações ao modelo de competência” in: (org) FERRETTI, C. 
João. Novas Tecnologias, Trabalho e Educação: um debate multidisciplinar, 2000. 
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distribuição e redistribuição de poder, aos conflitos, aos processos de decisão e à repartição 

dos benefícios e dos custos sociais.  

Este estudo traz à tona conhecimentos sobre como são produzidos os ideários ou 

matrizes de pensamento a respeito dos saberes e práticas sobre a questão saúde entre os 

enfermeiros, um dos segmentos de trabalhadores desse campo aqui contemplados pelo fato de 

serem interlocutores fundamentais na garantia na relação da população com o sistema de 

saúde.  

O conjunto das informações obtidas no campo empírico da pesquisa, por meio de 

diferentes fontes, permite entender que o distanciamento e as dificuldades presentes para 

operacionalização de algumas diretrizes do modelo de atenção a saúde, a exemplo da 

integralidade, requer não só uma política de qualificação para os trabalhadores como também 

um sistema de saúde comprometido e politicamente responsável. A política de saúde além de 

produzir ações inerentes a sua responsabilidade deve estar tecnicamente preparada para gerir 

processos organizativos internos bem como, ser capaz de buscar a articulação com outras 

políticas setoriais e promover o envolvimento de todos os atores sociais em um movimento 

contínuo na luta pela garantia e o acesso dos cidadãos às políticas públicas e, 

consequentemente, à qualidade de vida. 

Quanto às dificuldades postas pelos trabalhadores para construção da autonomia dos 

usuários - esta definida como objetivo do trabalho em saúde de acordo com o modelo de 

atenção de Aracaju - relaciona-se às contradições presentes na realidade, no interior das 

organizações e nas relações entre os sujeitos envolvidos, nas relações de poder. Essa situação 

que se produz no interior da organização tem relação, ainda, com a capacidade e as 

oportunidades de acesso ao conhecimento dos sujeitos envolvidos nesse processo, das 

questões culturais. Assim, considerando a totalidade dos fenômenos, pode-se dizer que 

caminhar nesse sentido implica, também, a construção de práticas mediadas por uma relação 

entre ensinar e aprender, inerente às práticas de saúde, o que significa reconhecer também que 

a co-construção da autonomia é processual, social e histórica.  

Os resultados informam que houve impacto no processo de trabalho dos educandos/ 

enfermeiros com a introdução de tecnologias leves, por meio do acolhimento na dinâmica no 

sistema de saúde local de Aracaju. Esse processo de reorientação e de transformação no 

processo de trabalho em saúde implantou novas tecnologias organizacionais, possibilitando 

um acesso qualificado do usuário ao sistema de saúde. Por outro lado, emergem novas 

demandas de qualificação e competências, como capacidade de cooperação, responsabilização 
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dos membros das equipes e da própria gestão do sistema de saúde local, uma vez que o 

acolhimento tem se constituído em uma ferramenta potencializadora para a produção de 

vínculos, que requer, no contexto atual, mudanças na sua condução por parte da gestão da 

política de saúde local. 

A pedagogia do fator de exposição utilizada nos processos pedagógicos no CEPS 

enquanto um modo de ver, significar e intervir apresentou-se na fala dos enfermeiros,  como 

uma possibilidade real, pedagogicamente coerente com os pressupostos de uma ação 

educacional política que visava à problematização da realidade para a transformação das 

práticas, haja vista os conteúdos trabalhados. Trata-se de uma ferramenta para a constituição 

de sujeitos críticos e reflexivos, conforme discursos e argumentos dos trabalhadores 

(educandos/enfermeiros).  

Nesse sentido a política de educação permanente quando pautada em uma 

aprendizagem significativa contribui decisivamente para a reorientação das práticas, para um 

agir responsável e para a formação de atores sociais implicados. Destaca-se a necessidade de  

fortalecimento do processo de educação permanente local com maior incentivo à promoção de 

ações pedagógicas, cursos, envolvendo os membros das equipes de saúde, fomentando o 

diálogo entre os saberes, contribuindo efetivamente para preencher as lacunas de uma 

formação fragmentada, propiciando uma maior interação entre os agentes no agir 

interdisciplinar e a produção do cuidado em saúde com maior responsabilização. 

Compreende-se que a Educação Permanente em Saúde significa a institucionalização 

de uma política de valor de uso social a qual deve ser desenvolvida no interior dos serviços, 

na esfera do sentido e das ações humanas o que requer, a criação de espaços pedagógicos 

horizontais, pois, saberes e práticas têm dimensões científicas e pressupõe valores. 

Os dados informam as dificuldades dos trabalhadores (educandos/enfermeiros) em 

assumir a condução do seu processo de aprendizagem. Provavelmente essa situação está 

relacionada, em parte, ao fato desses sujeitos serem produto de uma educação tradicional na 

qual o aluno passivamente recebia informações de forma transmissiva e descontextualizada e 

a outras variáveis, conforme expressado nos depoimentos.  

Nesse processo observou-se que a metodologia, a didática e a relação professor-

aluno contribuíram para obstaculizar e provocar o “estranhamento” em relação à nova 

pedagogia e metodologia. Assim, novas estratégias devem ser adotadas para o enfrentamento 

de tais barreiras, por meio de uma política formação para os atores sociais que estão à frente 
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da política de educação permanente em saúde, integrando as diversas escolas, centro de 

educação em saúde no Brasil a fim de desenvolver competências reconhecidas como 

prioritárias para dirigir e organizar situações de aprendizagens na educação em saúde.   

 Constatou-se que na base curricular da EISC como em outros processos 

educacionais desenvolvidos no CEPS a discussão e a problematização dos princípios, 

diretrizes do Sistema Único de Saúde foram debatidos tanto quanto são considerados 

fundamentais pelos educandos/enfermeiros.  

Verificou-se no geral que esses trabalhadores (enfermeiros) pouco se referenciaram a 

processos de educação permanente ocorridos nos espaços de trabalho do seu cotidiano o que, 

os distanciam, portanto, da proposta da política nacional, embora se registrem desejos 

expressos e demonstração da necessidade de que estes se desenvolvam in loco. Compreende-

se que a educação permanente para os trabalhadores em saúde deva se dá como continuidade, 

meio e fim de uma aprendizagem significativa para a constituição de uma nova práxis. 

No campo da saúde, tanto nas ações de educação para o trabalho quanto na formação 

dos trabalhadores em saúde, compreende-se que a articulação de conhecimentos gerais e 

específicos deve ocorrer no sentido de desenvolver competências comportamentais, sociais 

mediadas pelo uso de metodologias de ensino-aprendizagem que atuem na constituição de 

sujeitos questionadores, capazes de resolver problemas, posicionar-se e responsabilizar-se, 

interagir e dialogar com o outro.  

Os dados revelam a valorização por parte dos educandos/enfermeiros de 

competências gerais, principalmente relacionais/comportamentais ligadas à responsabilização, 

denotando assim o reconhecimento que a dimensão da intersubjetividade vem ganhando na 

implementação de mudanças efetivas na educação em saúde e na forma como os 

trabalhadores interagem com seu objeto de trabalho, uma vez que a saúde é permeada pelo 

aspecto relacional. As competências técnico-instrumentais são relacionadas aos 

conhecimentos para o trabalho em equipes de saúde.   

A partir da análise dos documentos oficiais sobre o processo de reestruturação 

organizacional empreendido e da política de educação permanente na então gestão, do 

programa “Saúde Todo Dia”, pode-se deduzir que  seus pressupostos e fundamentação teórica 

incorporam a formação do sujeito a partir da práxis enquanto um ser social, histórico 

articuladas as categorias habermasianas do sujeito como: a intersubjetividade, a dimensão 

comunicativa, o desenvolvimento do “eu”, as quais servem de referência para a gestão e a 
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qualificação. Entretanto, salienta-se que não foi encontrado nos documentos oficiais registro 

sobre essa convergência de forma explícita. 

Há urgência de se construir uma nova sociabilidade. A saúde enquanto direito tem 

que está enraizada no imaginário da sociedade brasileira e o sistema de saúde tem que 

produzir uma resposta efetiva nessa direção, pois, verifica-se a precarização do mundo do 

trabalho, a confusão entre o público e o privado, despolitização e apatia dos diversos atores. 

Observa-se ainda, o deslocamento real do usuário do seu lugar na produção do cuidado, da 

saúde nos numerosos encontros produzidos no interior do sistema de saúde já que a presença 

na falação  não significa, necessariamente, que tem existência real na prática. Há que se 

superar práticas em que o usuário é simplesmente objeto dos profissionais; urge caminhar 

para formulação de modelos de atenção à saúde que possibilitem uma participação ativa, de 

protagonismo  do usuário na relação com o trabalhador de saúde, na constituição da 

singularidade do seu projeto terapêutico caminhando assim, para a superação do 

distanciamento que marca a relação entre esses sujeitos. Assim, considera-se que é salutar 

ampliar o debate em torno da complexidade que envolve a temática educação, trabalho e 

saúde. 

Ressalte-se que o estudo não se propõe a responder todas as questões provocadas de 

forma explícita ou implícita, mas a suscitar novas interrogações sobre a relação entre trabalho, 

educação e saúde no contexto da sociedade brasileira. Assim, entende-se que a educação para 

os trabalhadores em saúde, enquanto prática social deve operar sobre a realidade 

possibilitando aos sujeitos a apreensão das contradições dessa mesma realidade de forma 

dialética a fim de caminhar no sentido de uma educação emancipatória. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NUCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Idade:  

Sexo:  

Estado civil:  

Composição familiar (número de filhos):  

Formação:  

Pós-graduação:     lato sensu – stricto sensu                                               

Outros cursos:  

Função/cargo:  

Quanto tempo trabalha na instituição/sms?  

Tempo na função: 

 

2. Concepção de saúde 

  

Qual o significado de saúde e doença? 

O que você entende por necessidade de saúde? 

Qual sua concepção sobre integralidade ? 

 

3. Educação permanente 

 

Como percebe a política de educação permanente desenvolvida pela sms? 

Para você qual o significado da educação permanente em saúde?  
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A educação permanente em saúde atende às diretrizes da política  de saúde e as suas 
expectativas? 

Como você percebe os conteúdos apreendidos nos cursos de capacitação, a pedagogia 
utilizada na especialização e a relação com a prática de saúde? 

  

4. Processo trabalho e formação  

 

Quais os desafios enfrentados no trabalho e na vida cotidiana? 

A formação universitária prepara adequadamente para a prática desenvolvida no seu trabalho? 

Qual o sentido e o significado do seu trabalho?O que significa para você? 

Qual o sentido do trabalho em saúde? (aspectos positivo-negativos) 

Como enfrenta as relações de poder e desafios imprevistos no cotidiano? Quais as estratégias 
utilizadas? 

Como você descreve seu processo de trabalho? (o que faz? Como faz?) 

Quais os desafios do trabalho multiprofissional e / ou interdisciplinar? 

Quais são as novas competências (cognitivos – novos conhecimentos/comportamentos e 
habilidades - formação técnica, novas tecnologia, metodologias de trabalho) novas e saberes 
valorizados para o trabalho em saúde pública no trabalho em equipe? 

Que competências considera necessária para o trabalho na equiipe multriprofissional? 

 

5. Modelo tecnoassistencial 

 

Qual sua compreensão sobre o modelo tecnoassistencial em saúde da SMS/ARACAJU? 

Como você se apropria das ferramentas da epidemiologia para definição, planejamento e a 
implementação de ações? 

Qual o significado para você de vínculo, responsabilização, acolhimento, autonomia?Como 
operacionaliza estes conceitos na prática? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


