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RESUMO 

 

MARCONDES, Fernanda Laxe. Educação permanente em um programa municipal de 

hipertensão e diabetes: estudo sociopoético. Mestrado (Dissertação). Orientadora: Dr.ª 

Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense/ UFF,2015. 

 

Presenciamos, na atualidade, frequentes avanços nos campos científicos e tecnológicos, 

mudanças dos modelos assistenciais e também das necessidades em saúde. Por isso, faz-se 

necessária atenção constante à qualificação profissional como garantia da assistência de 

qualidade ao usuário. O enfermeiro é ator fundamental nesse processo. Sendo assim, como 

objetivo para esta pesquisa, teremos: Analisar a política de Educação Permanente (EP) no 

âmbito do Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa na perspectiva 

sociopoética. O cenário do estudo foi constituído por 5 policlínicas regionais e 5 unidades 

básicas da rede de saúde do município de Niterói. Os sujeitos foram os enfermeiros 

integrantes da coordenação do Programa e a equipe de enfermagem referida ao mesmo. A 

produção de dados se deu por meio do dispositivo grupo-pesquisador e utilizou-se a análise de 

conteúdo temático categorial para analisar os dados produzidos. Foram definidas as seguintes 

categorias: processos educativos individuais; desvelando sentidos atribuídos à EP; e EP como 

direito do profissional de saúde. Conclui-se que o desempenho profissional é influenciado por 

um ambiente de trabalho que valoriza as discussões sobre as problemáticas existentes nele. A 

EP é uma ferramenta necessária para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), mas 

há dificuldades na sua implementação prática, como: articulação entre gestão, profissionais da 

saúde, desarticulação da rede de serviços de saúde, falta de adesão destes profissionais, entre 

outras.  

 

Descritores: Educação continuada; Prática profissional; Hipertensão; Diabetes mellitus. 
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SUMMARY 

 

MARCONDES, Fernanda Laxe. Permanent education in a municipal program of 

hypertension and diabetes: Sociopoetic study. Master’s degree (Dissertation). Advisor: Dr. 

Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Nursing School Aurora de Afonso Costa, Fluminense 

Federal University / UFF, 2015. 

 

We witness today frequently advances at the scientific and technological fields, changes in the 

assistance models and also in the health needs. For that reason, it is necessary constant 

attention to professional qualification as guarantee of the quality of service for the user. The 

nurse is a fundamental actor in this process. Therefore, as objective for this research, we have: 

analyze the Permanent Education Policy (EP) in scope of Arterial Hypertension and Diabetes 

Mellitus Program of Niterói Municipal Health Foundation. It is a study of qualitative 

approach in sociopoetic perspective. The study scenery consisted of 5 regional polyclinics and 

5 basic units of health network of the city of Niterói. The subjects were the nurses members of 

program coordination and nursing team referred to it. The data production was made by a 

group-researcher device and was used the categorical thematic content analysis to analyze the 

produced data. Were defined the following categories: Individual educational processes; 

unveiling assigned senses to Permanent Education and Permanent Education as a right of 

health professionals. It concludes that the professional performance is influenced by a work 

environment that values the discussions about the existing problems. The Permanent 

Education is a necessary tool to consolidation the Unified Health System, but there are 

difficulties in its paractical implementation, as: articulation between management, health 

professionals, dismantling of the health services network, lack of adherence of these 

professionals, among others. 

 

Keywords: Continuing Education; Professional paractice; Hypertension; Diabetes 

mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Presenciamos, na atualidade, frequentes avanços nos campos científicos e 

tecnológicos, mudanças dos modelos assistenciais e também das necessidades em saúde. Por 

isso, faz-se necessária atenção constante à qualificação profissional como garantia da 

assistência de qualidade ao usuário, valorizando a contribuição do enfermeiro para implantar, 

manter e desenvover políticas de saúde para o adequado funcionamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (AARESTRUP; TAVARES, 2008). 

Os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem afirmam, em suas resoluções 

(COFEN nº 311/2007 e lei nº 7.498 de 1986), que o enfermeiro é responsável pela educação e 

desenvolvimento dos profissionais da equipe de enfermagem, através da participação, 

orientação e supervisão do processo. A equipe de Enfermagem é composta privativamente 

pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação (COREN, 2009). Os enfermeiros são 

reconhecidos como educadores potenciais e multiplicadores de conhecimentos junto ao 

cliente, sua família e comunidade e possuem a responsabilidade profissional de orientar e 

capacitar toda essa equipe, que é a maior no âmbito do trabalho em saúde. Tal fato aumenta 

ainda mais a necessidade da capacitação pedagógica desses profissionais (BARRETO et al, 

2013). 

O método educativo deve permear toda e qualquer ação da equipe de enfermagem, 

levando-se em conta que os sujeitos da aprendizagem estão inseridos na prática do serviço. 

Isso ocorre através de informações formais, planejadas, direcionadas, aplicadas e avaliadas, 

oportunizando a aprendizagem. Porém, os conteúdos devem considerar a realidade, o 

cotidiano do trabalho, as necessidades em saúde do usuário, o profissional, o setor e a 

instituição de trabalho. A educação aproximada da vida cotidiana é fruto do reconhecimento 

do potencial educativo da situação do trabalho (DAVINI, 2009). Sendo assim, percebe-se a 

importância de renovar e ampliar os conhecimentos da equipe, pois se exige cada vez mais 

um profissional capacitado para atender as necessidades em saúde do usuário e do serviço. 

Para Gauthier e Santos (1996) não se deve fazer pesquisa apenas pela pesquisa uma 

vez que existe sentido em tudo o que fazemos e as escolhas são sempre intencionais, sejam 

elas pessoais ou institucionais. Nesse sentido, minha inquietação para o desenvolvimento do 

estudo foi disparada quando ainda era enfermeira integrante da coordenação do Programa de 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, lotada no Departamento de Supervisão Técnico 
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Metodológica (DESUM), atuando na gestão à assistência em saúde. Para isso, mantinhamos 

contato com as unidades de saúde e realizávamos visitas de supervisão a elas. Tentávamos nos 

aproximar dos programas realizados na ponta, conhecer a realidade, as ideias e propostas da 

equipe atuante, atividades desenvolvidas, materiais usados, suas necessidades, entre outras 

coisas. Com isso, pude perceber que as atividades de educação dos profissionais nas 

policlínicas e unidades básicas de saúde não se apresentavam de uma forma efetiva, revelando 

uma lacuna em relação à equipe de enfermagem, como também o interesse por parte dela em 

se atualizar. Desliguei-me do programa enquanto enfermeira contratada, contudo senti a 

necessidade de trabalhar com esta temática na tentativa de diminuir a lacuna. O 

desenvolvimento de uma dissertação de mestrado se mostrou como uma oportunidade para 

tal. Para Freire (2014a), é pensando na prática de hoje ou de ontem que se faz uma reflexão 

crítica e melhora-se a próxima prática.  

Em 2004 foi publicada a “Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS: 

Caminhos para a Educação Permanente em Saúde”, que está sustentada nos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta foi proposta para implementar processos 

com capacidade de impacto no ensino, na gestão setorial, nas práticas de atenção e no controle 

social em saúde, sendo chamada de quadrilátero da educação permanente (BRASIL, 2004a). 

Também em 2004 foi publicada pelo MS a Portaria 198, sobre a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS), como estratégia do SUS para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004b).  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida na Política Nacional como 

aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das 

organizações e ao processo de trabalho, ela propõe que os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização da própria prática (BRASIL, 

2007). 

 No município de Niterói, o último movimento para capacitar profissionais oferecido 

pela coordenação do programa ocorreu no período de maio a julho de 2010, tendo como 

temática o diabetes e como público alvo os médicos do Programa Médico de Família (PMF) 

de Niterói e os profissionais de nível superior da Rede de Atenção Primária em Saúde do 

município com interesse no tema. A perspectiva de formação engendrada foi a biomédica, 

centrada no diagnóstico e tratamento da doença, baseada em programas educacionais 

tradicionais, destinados apenas a informar. Enquanto Tavares (2006) destaca que processos 

educacionais atuais deveriam ser substituídos por programas mais amplos de educação que 
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visassem articular conhecimentos profissionais específicos com o de toda a rede de saberes 

envolvidos no sistema de saúde. 

 Compreendemos que vários são os desafios para o desenvolvimento das atividades de 

educação permanente nas unidades de saúde de Niterói. As condições institucionais físicas, de 

organização e manutenção do serviço são fatores que contribuem para a pouca efetividade e 

impacto dessas ações. Para Ceccim (2005a) é crucial o desenvolvimento de recursos 

tecnológicos de operação de trabalho que tragam a noção de aprender a aprender, de trabalhar 

em equipe, de construir cotidianos eles mesmos como objeto de aprendizagem individual, 

coletiva e institucional. E complementa que ao assegurarmos à formação um lugar central às 

políticas de saúde, retiraríamos os trabalhadores da condição de meros “recursos” para o 

status de atores sociais das reformas. 

O presente estudo tem a intenção de pesquisar junto a uma parte dos atores sociais 

envolvidos no processo de educação permanente em saúde – dirigentes e trabalhadores, 

inseridos no próprio contexto do serviço, vivenciando os problemas da prática cotidiana, 

buscando reflexão individual e coletiva voltada para construção de soluções e conhecimentos.  

 

 

1.1 Delimitação do problema de pesquisa 

 

 

O envelhecimento populacional, evento concomitante à queda da taxa de fecundidade, 

alterou significativamente a estrutura da pirâmide etária brasileira, com o afunilamento da 

base e alargamento do ápice. Paralelamente à transição demográfica, a transição 

epidemiológica vem alterando os padrões de morbimortalidade, sem que haja, no entanto, 

adequada oferta de atenção à saúde para esse grupo populacional (MOREIRA et al, 2005). 

Com esse processo de envelhecimento, implicações importantes ocorrem para a 

sociedade. É real o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis - 

hipertensão, diabetes, artrite, insuficiência renal crônica, entre outras - que se não tratadas 

adequadamente, geram complicações e sequelas. Comprometendo, assim, a autonomia desses 

portadores, interferindo em sua qualidade de vida, apesar de se ter em vista que cada idoso 

reage de forma diferente quando exposto à doença. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida é a percepção do 

indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores no quais ele 
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vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL 

GROUP, 1994).  

Tavares (1999), ao citar em seu livro a teoria de enfermagem de Martha Rogers, traz 

que devido à integração do indivíduo com o ambiente, os problemas de saúde não podem ser 

separados das doenças sociais do mundo e, por isso, não se pode tratar desses problemas com 

eficiência por meio de medidas voltadas apenas para a doença. Deve-se levar em conta todo o 

contexto humano e ambiental. 

Ao prestar o cuidado em enfermagem, ajudar pessoas mais velhas a se manterem 

saudáveis e ativas é uma necessidade e não um luxo. Falamos em ajudar, porque como 

Dorothea Orem afirma em sua teoria, os papéis da enfermeira e do paciente no cuidar são 

complementares, pois um determinado comportamento do paciente suscita uma determinada 

reação da enfermeira e vice-versa. E podemos trazer os pacientes crônicos como os principais 

beneficiados com isso, pelo fato de geralmente serem considerados pacientes eternos e 

incapazes de cuidarem da sua própria saúde. 

Os mais velhos, aposentados ou mesmo aqueles que apresentam alguma doença, 

podem continuar a contribuir ativamente em suas casas, comunidades, em seus países. É o que 

explicita a OMS ao falar de envelhecimento ativo – “processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p.13).  Complementa trazendo 

como objetivo desse processo o aumento da “expectativa de uma vida saudável e a qualidade 

de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, 

fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados”. 

Entre as doenças crônicas não transmissíveis, destacamos neste trabalho a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM), uma vez que são consideradas doenças 

significativas devido às altas taxas de morbimortalidade (TAVARES; CÔRTES; DIAS, 

2010), cujos tratamentos e controles exigem alterações de comportamento em relação à dieta, 

ingestão de medicamentos e o estilo de vida. Segundo informações apresentadas por Schmidt 

et al (2006), a hipertensão é a mais frequente das doenças crônicas não transmissíveis e a 

prevalência do diabetes vem crescendo mundialmente, configurando-se atualmente como uma 

epidemia. 

Dados epidemiológicos trazem que no Brasil 35% da população acima de 40 anos tem 

HAS, o que representa cerca de 17 milhões de portadores. E esse número é crescente. “A 

carga de doenças representada pela morbimortalidade devido a doença é muito alta e por tudo 
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isso a Hipertensão Arterial é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo” 

(BRASIL, 2006a). 

O Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 

traz uma série histórica dos cadastros de hipertensos no município, tendo sido realizados 

291.460 até agosto de 2015. 

(Em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?siab/cnv/SIABSRJ.def>. Acesso em: 04 out. 

2015), conforme a figura 1 abaixo.  

 

 

Figura 1: Gráfico de hipertensos cadastrados segundo ano no município de Niterói. Niterói, 2015. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde – SIAB. 

 

 

De acordo com Wild et al (2004), ao calcularem estimativas e prospecções, em 1985, 

estimava-se 30 milhões de adultos com diabetes no mundo. Já para o ano de 2030, a projeção 

é de 300 milhões de pessoas com diabetes. O Brasil encontra-se, num ranking mundial, como 

um dos cinco países com o maior número de pessoas com diabetes, junto com China, India, 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?siab/cnv/SIABSRJ.def
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Estados Unidos e Rússia, conforme mostram os dados estatísticos de 2013 do International 

Diabetes Federation (IDF, 2013).  

Em Niterói, 48.142 diabéticos foram cadastrados no SIAB até agosto de 2015 (Em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?siab/cnv/SIABSRJ.def>. Acesso em: 04 out. 

2015), conforme figura 2, abaixo. 

 

 

Figura 2: Gráfico de diabéticos cadastrados segundo ano no município de Niterói. Niterói, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde – SIAB. 

 

 

O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida 

pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são realidades presentes 

em todo o mundo. Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo 

terapêutico, na manutenção da qualidade de vida e mesmo na prevenção das doenças crônicas. 

E isso pode ser desenvolvido por meio de atividades de promoção de saúde oferecidas pela 

equipe.  
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Promoção de saúde é um processo para capacitar as pessoas a aumentarem o controle 

sobre os determinantes de saúde e, assim, melhorarem sua saúde (WHO, 1986). E esse 

processo inclui estratégias que possibilitam as pessoas serem saudáveis, capacitando-as a 

fazerem escolhas saudáveis, fornecendo apoio para que as pessoas se tornem responsáveis 

pelas suas ações e opções de saúde. O próprio Ministério da Saúde traz que o 

desenvolvimento de ações referentes à Promoção de Saúde e a prevenção das Doenças 

Crônicas não Transmissíveis, em especial para hipertensão e diabetes, é um desafio (BRASIL, 

2001a). 

Como enfermeiros, devemos estar interessados em oferecer uma contribuição para a 

prevenção de doenças crônicas e reduzir o prejuízo à qualidade de vida dos portadores, em 

criar situações de cuidado em saúde e identificar atividades profissionais que venham 

promover a qualidade de vida dessas pessoas. 

Entretanto, as práticas de formação encontram-se voltadas para o diagnóstico e 

tratamento, centradas na assistência às doenças, quando, ao contrário dessa prática, devería-se 

orientar para o cuidado de necessidades em saúde. Para o Ministério da Saúde (MS), é de 

competência do enfermeiro capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários e 

supervisionar, de forma permanente, suas atividades (BRASIL, 2006b). 

Diante desse quadro, faz-se necessário o atendimento qualificado a esse portador de 

doença crônica. Atendimento este realizado mediante ações de diversos profissionais, 

sobretudo no que se refere à atenção básica. Profissionais de diferentes especialidades que 

devem produzir no coletivo, se comunicarem, realizar um cuidado integrado e integral. 

Colome, Lima e Davis (2008) ressaltam que trabalhar em equipe de maneira integrada 

significa estabelecer conexões entre os distintos processos de trabalho, valorizando as 

contribuições na produção de cuidados.  

 Entretanto, este é um dos grandes desafios que se apresenta aos trabalhadores da 

sáude. Tal qual se não for superado, é possível que haja a repetição de um modelo de atenção 

à saúde fragmentado, voltado ao enfoque biomédico individual, rígido na divisão do trabalho 

e desigual no reconhecimento social dos diversos trabalhos (idem). 

Nesta equipe multiprofissional, o enfermeiro tem um compromisso com o cuidado à 

saúde, exigindo o domínio de habilidades técnicas, humanas e seu autoconhecimento 

(TAVARES, 1999). Percebe-se a necessidade de renovar e ampliar os conhecimentos dos 

profissionais, pois se exige cada vez mais um profissional atualizado para suprir as 

necessidades em saúde do usuário e do serviço.  
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Desta forma, o MS aborda essa temática há mais de 10 anos, no Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus, tendo 

como objetivo estabelecer diretrizes e metas para reorganizar a atenção a estes grupos de 

agravos no SUS, investindo na atualização dos profissionais de saúde da Rede Básica 

(BRASIL, 2001b). Nesta via, a EPS é uma estratégia passível de ser utilizada na qualificação 

destes. Para Rodrigues, Vieira e Torres (2010), a EPS mostra-se apropriada para gerar uma 

reflexão dos profissionais em relação ao fazer e ao pensar como está sendo feito, fazendo-os 

surgir o diálogo entre os diversos saberes, assim como a construção de um conhecimento e de 

uma inteligência crítica e coletiva - implicada - entre aqueles envolvidos no atendimento aos 

usuários.  Para Freire (2014a) a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 

relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo. 

Na EPS há a necessidade de se pensar sobre o que o serviço tem para oferecer de 

educativo. Estruturar ideias em cima da nossa própria prática pode clarear um pouco a 

percepção em relação ao restante. 

 

 

1.2 Objeto de Estudo 

 

 

Desenvolvimento da EPS no âmbito do Programa de Hipertensão e Diabetes da 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói 

 

 

1.3 Questões Norteadoras 

 

 

Frente ao exposto, delimitaram-se as seguintes questões norteadoras: Como os atores 

sociais que atuam no Programa de Hipertensão e Diabetes da Fundação Municipal de Saúde 

de Niterói (FMSN) compreendem a sua prática educativa? Qual é a compreensão de EPS que 

eles possuem? Quais são as necessidades de EPS desses atores?  
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1.4 Análise das implicações do pesquisador 

 

 

“Estar implicado (realizar ou aceitar a análise de minhas 

próprias implicações) é, ao fim de tudo, admitir que eu sou 

objetivado por aquilo que pretendo objetivar: fenômenos, 

acontecimentos, grupos, idéias, etc.”  

(René Lourau, 1975, pp. 88-89, grifos do autor). 

 

A sociopoética traz para si alguns conceitos da análise institucional, entre eles a 

questão da não neutralidade do pesquisador como sendo uma coisa cara a se conseguir. 

Abrahão et al (2014) afirma que algumas formas de produção de conhecimento operam na 

perspectiva da constituição do sujeito pesquisador no mundo, in-mundo, com o objeto. 

Levando-se isso em conta e sabendo que nenhum pesquisador é neutro o suficiente, uma vez 

que o processo reflexivo na pesquisa é fundamental, vemos que é preciso que o pesquisador 

analise as suas implicações, que busque em si mesmo o que a pesquisa tem de caro para ele e 

o que ela vai lhe trazer de respostas.  

Para Lourau (2004), o conceito de implicação consiste na produção de 

questionamentos sobre a própria prática do pesquisador, in-mundo, que devem ser analisadas. 

Tal análise não é dada por meio de um esclarecimento objetivo, como que saído da manga do 

mágico. Surge na crise, na contradição (COIMBRA; NASCIMENTO). E de fato, analisar as 

implicações dessa pesquisadora foi uma luta contra o papel em branco. 

Ao refletir sobre essa “crise pessoal”, acredito ter sido bastante custoso analisar tais 

implicações por se tratar de algo novo. Acostumada a escrita acadêmica, que muitas vezes 

engessa a nossa criatividade, temos inibidas as possibilidades de escrever aquilo que já 

estamos fazendo, que já temos introjetado como valor. Nos utilizamos de uma escrita onde 

deixamos de fora elementos importantes que poderiam produzir transformações. 

Abrahão et al (2014) diz que essa análise se amplia no movimento de produção do 

sujeito em ato e de suas pertenças, referências, motivações, bem como das relações de saber-

poder sempre produzidas nos encontros entre o pesquisador e seus objetos. “Aqui se abre 

espaço para a experiência, para o exercício de produzir um conhecimento interessado, 

implicado na transformação de práticas e saberes que, por exemplo, prescrevem formas 

universais de se andar a vida” (idem, p.156). 

O processo de pesquisar é um processo de intervenção na vida, não no sentido 

biológico da palavra, porque o pesquisador não é neutro, é ativo. Sob o ponto de vista de que 

a vida é atravessada por emoções, sentimentos, pertenças, inferimos que tais valores irão 
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interferir na produção de dados, no modo de pesquisar, até numa escuta que possamos ter que 

ter, na leitura do que se produziu. E como não percebemos as nossas implicações, nos 

tornamos cegos a algumas situações. 

Em situação de pesquisa, o sujeito está implicado e precisa interrogar a si mesmo e a 

sua própria significação enquanto sujeito dentro deste processo (idem). Sendo assim, para 

fazer a análise das minhas implicações resolvi responder as questões norteadoras deste estudo. 

A proposta de analisar nossas implicações é uma forma de pensar, cotidianamente, como vêm 

se dando nossas diferentes intervenções (COIMBRA; NASCIMENTO). 

Para Gauthier e Santos (1996, p.17) as pesquisas deveriam começar com isso, com o 

problema das implicações. “Os seus sentidos, as suas razões e desrazões, a sua vida própria 

são poderosos para formar – quer dizer in-formar e desformar – a realidade que pretende 

estudar”. 

Indagar a mim mesma - que experiências educativas eu vivi? Quais eu paratiquei? 

Produzi alguma inovação na minha prática? Como? Por quê? Depois disso modifiquei minha 

prática? Avaliei ela? Como fui afetada? - pôde esclarecer como fui fortalecendo em mim mais 

uma profissional tecnocrata, com uma perspectiva racionalista do mundo. E o que leva o 

profissional a esse tecnicismo tão presente no dia a dia da equipe de enfermagem? Será a 

precariedade da profissão, será a nossa formação ou características pessoais levam a isso? O 

fato, independente do motivo, é que a formação e prática não nos deixa perceber mais 

claramente as nossas implicações.  

 

• Como eu compreendo a minha prática educativa? 

 
“Será isto que está faltando nos nossos profissionais? Será 

que na nossa formação o anseio pela ‘perfeita’ 

profissionalização está nos conduzindo a uma automação 

(...)?”.  

(GAUTHIER; SANTOS, 1996, p.41). 

 

Para questionar “como eu compreendo a minha prática educativa?” é necessário 

questionar antes “será que eu a compreendo?”. Acredito que não há uma verdade absoluta em 

relação a ela.  

Posso dizer que sou uma cria tecnicista, mas com inspirações criativas. Taveres e 

Sobral (1999) ao estudarem o pensamento de Ostrower dizem que o homem elabora o seu 

potencial criador através do trabalho, deixando a criatividade de ser exclusividade dos artistas, 

e desmistificando o caracter supérfluo da arte.  
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Ao analisar a minha formação, a minha prática, surgem muitas dúvidas. Foi preciso 

parar para pensar: de onde vem o meu lado tecnicista? Será que vem da minha formação? 

Será que é porque eu vejo uma precariedade na profissão (baixos salários, escalas pesadas, 

burocratização da assistência cada vez maior, certa precariedade da formação etc)? Será que é 

pelo excesso de “certezas e verdades absolutas” que o dia a dia nos traz? Ou será que sou eu 

quem pensa assim? 

Entendo que a minha formação seguiu, sim, uma tendência pedagógica tradicional, 

cartesiana. Tendo o professor como uma autoridade, por muitas vezes inalcançável, 

promovendo um ensino mecânico baseado na memorização – onde por muitas vezes 

repetimos sem perceber o que significa – por vezes descontextualizada e seletiva. “Em lugar 

de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ (...). Eis a concepção ‘bancária’ da educação” 

(FREIRE, 2014b, p.80). 

Claro que existiram algumas exceções. Aqueles que por meio das inovações 

tecnológicas e criativas por vezes nos fizeram aprender tanto quanto o modelo tradicional, ou 

até mais. Pois estes dispositivos geram inculcações ao causarem estranhamento sobre outras 

formas no processo ensino-aprendizagem. 

Tecnicista ou não, o processo educativo deveria ter presente o pensamento reflexivo 

crítico. Trabalhar objetivando diminuir a prática do simples “fazer por fazer”, o “cada um no 

seu quadrado”. Por isso avalio minha formação ao todo não como ruim. Houve o discurso 

crítico reflexivo e isso contribuiu bastante para o meu lado criativo e sensível, ainda pequeno, 

mas existente. Porque ao refletir sobre o assunto penso que uma prática educativa que trate a 

técnica de maneira mais criativa se torna mais agradável e fácil de ser absorvida. 

A precariedade atual da profissão também pode ter sua parcela de culpa no meu 

excesso de tecnicismo. Penso que trabalhando de forma correta – segundo o que é “imposto” 

pela sociedade –, seguindo as normas e rotinas, mostrando conhecimento, habilidade e 

atitude, posso compensar a falta de reconhecimento da profissão. 

As certezas absolutas podem pesar nesse excesso. Repetimos as mesmas técnicas 

tantas vezes, seguimos no dia a dia as rotinas tão ao pé da letra. Os serviços encontram-se 

cada vez mais burocratizados, com escalas cada vez mais pesadas e responsabilidades 

maiores, que falta tempo para inovações, para pensar criativo. Dessa forma, continuamos na 

mesmice.  

Levando a mesmice em conta, retomando lembranças da minha infância rodeada por 

contos de fada, e vivenciando à prática de assistência em enfermagem hospitalar em clínica 
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médica, incluindo atenção às outras equipes profissionais ali atuantes, aos familiares, entre 

outros, me fez lembrar da rotina diária da pobre cinderela que tanto me impressionava. 

 

“Pobre Cinderela! 

Ainda mal começa o dia 

E logo vem a berraria 

Cinderela! Cinderela! Cinderela! 

 

Cinderela, Cinderela, 

Noite e dia, Cinderela. 

Faz a sopa, lava a louça, 

Passa a roupa, pobre moça. 

 

Lave a casa, espane os móveis. 

Mas como mandam nela! 

 

Não para um só momento, 

Mais parece um catavento. 

E ainda gritam: 

Mais depressa, Cinderela!” 

 

Questiono a mim mesma: “será que os outros pensam como eu? Ou sou só eu quem 

pensa assim? ”. Surge, então, aquele momento em que você se descobre sujeito da sua própria 

pesquisa, esperando que ela possa contribuir respondendo a esse seu questionamento. 

 

• Qual a compreensão de educação permanente em saúde que eu tenho? 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as  

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(FREIRE, 2014a, p.47)  
 

Perguntando “qual a compreensão de educação permanente em saúde que eu tenho?” 

vejo que pode ser um ponto crítico do trabalho, já que muito se confunde os conceitos de 

educação continuada (EC) e EPS. Poucos entendem que seus conceitos são diferentes e que 

apresentam um caráter complementar e não excludente. 

Iniciei esta pesquisa ainda em busca de compreender o conceito que queria usar como 

base para desenvolvê-la. Fui construindo o conceito de EPS ao longo do desenvolvimento do 

estudo. Somente depois de muita leitura e discussões com os co-pesquisadores é que pude 

compreender, como abordam Peixoto et al (2013), que a EC pode ser adicionada na EPS, uma 

vez que estimula o desenvolvimento da consciência nos profissionais sobre sua realidade 

quando direcionada para alcançar a melhoria da assistência de Enfermagem.  
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Se pensarmos a EC e a EPS de maneira comparativa veremos que enquanto a primeira 

trabalha de forma uniprofissional, em busca de uma prática autônoma, enfoca temas 

específicos, esporadicamente, a segunda trabalha multiprofissionalmente, buscando a prática 

da instituição, que transforma práticas técnica e sociais e de maneira contínua. Sendo assim, a 

minha hipótese seria a de que há uma demanda trazida pelos profissionais que mostra uma 

compreensão ainda pequena em relação ao assunto. Eles costumam pedir treinamentos 

pontuais, como extensão do modelo escolar e acadêmico, com ênfase em treinamentos e 

cursos. O que talvez mostre a ideia de educação que possuem. Com isso, a necessidade de ter 

um objetivo de pesquisa que traga a compreensão dos sentidos atribuídos à EPS pelos 

sujeitos.   

 

• Quais são as necessidades de educação permanente que eu tenho? 

 

“(...) mas é escutando que aprendemos a falar com eles”  

(FREIRE, 2014a, p.111)  

 

 Fazendo o exercício de me colocar como co-pesquisador e responder a essa questão 

vejo aí uma evolução pessoal. Hoje consigo pensar mais amplamente no assunto, diferente do 

início da pesquisa, quando seria capaz apenas de apontar questões pontuais, refletidas na 

minha visão tecnicista, individualista. Agora consigo apontar necessidades em problematizar 

o cotidiano do meu serviço, não só em cima de práticas técnicas, mas também em questões 

sociais, de refletir sobre a minha prática sob o ponto de vista de gerar mudanças no espaço de 

trabalho.  

 Captar situações potencialmente educativas que o próprio serviço tem para oferecer é 

uma boa maneira de se tentar compreender a EPS. 

Respondendo a essa questão penso que talvez, ao perguntar isso para o grupo 

pesquisador, dependendo da compreensão que eles tenham, os seus apontamentos acabem 

sendo as necessidades que possuam para enfrentar as dificuldades do dia a dia em suas 

unidades de saúde.  Mas isso é só mais uma hipótese. 

 Como pesquisadora chegarei com as minhas questões e as colocarei aos pés do grupo, 

sabendo que eles também possuirão as suas. O grupo, por sua vez, vai me trazer o que tem 

para dizer e é preciso escutá-los. Eles precisam falar sobre os “cuidados” que precisam.  

 Este será um movimento de grande importância para pensar o que eu sou dentro deste 

processo, como eu me integro nesta discussão, nesta reflexão, para então isto poder ser objeto 

de análise do grupo. 
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1.5 Objetivos 

 

 

Para o desenvolvimento do estudo foram delimitados os seguintes objetivos: 

 

Geral: Analisar a Política de EPS no âmbito do Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Específicos: 

• Compreender os sentidos atribuídos à EPS pela equipe de enfermagem atuante no 

Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói; 

• Identificar necessidades de EPS no âmbito do Programa de Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus da Fundação Municipal de Saúde de Niterói; 

• Produzir confetos1 que indiquem caminhos para a construção do processo de educação 

permanente no âmbito do Programa de Hipertensão e Diabetes da Fundação Municipal 

de Saúde de Niterói. 

 

 

1.6 Contribuições do estudo 

 

 

Acredita-se que através da realização deste estudo, faça-se entender melhor o conceito 

de EPS, diferenciando-o dos processos de capacitação. Enquanto a capacitação limita-se à 

adoção de determinadas rotinas, a EPS pretende rever estas práticas e dar a elas um 

significado. Para Barros (2014), problematizar e pensar criticamente descortina novas 

ferramentas em EPS. 

Ao buscarmos entender a contribuição dessa equipe como educadores na Atenção 

Básica, mesmo diante das suas “carências educativas” (educadores também precisam ser 

educados!), tentamos plantar a semente da reflexão.  
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Assim será possível contribuir com novos sentidos, perspectivas e estratégias de 

educação permanente como dispositivo de gestão, qualificação profissional e do cuidado com 

pacientes/clientes e entre a equipe visando a qualificação do SUS. Bem como valorizar as 

experiências, vivências e saberes dos profissionais no âmbito do Programa de Hipertensão e 

Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Confeto é um tipo de produção intelectual da perpectiva sociopoética, criado no grupo pesquisador 

(dispositivo de produção de dados utilizado na pesquisa), para nomear as misturas de conceito e afeto que o 

grupo-pesquisador vai criando (GAUTHIER, 2009).  
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2 REVISÃO TEMÁTICA 

 

 

 2.1 Educação como eixo de trabalho na gestão do sistema de saúde 

 

 

Segundo a PNEPS (DAVINI, 2009) os enfoques educativos sofreram transformações 

ao longo dos últimos anos. No começo da década de 70, difundida pela Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) surgiu uma corrente de 

pensamento com origem nas concepções de Educação Permanente, facilitando o 

reconhecimento do adulto como sujeito de educação e a ampliação dos âmbitos de 

aprendizagem para além do ambiente escolar. Então, no campo dos sistemas de saúde, os 

debates acerca da educação e desenvolvimento dos recursos humanos levaram a contrastar os 

paradigmas das denominadas Educação Continuada e Educação Permanente. 

Os processos de educação de pessoal nos serviços de saúde visam ao desenvolvimento 

dos profissionais por meio de uma série de atividades, denominadas de capacitações, 

treinamentos e cursos emergenciais ou pontuais, que podem parecer ineficientes para as 

práticas assistenciais por não serem contínuos. Contudo, dependendo da metodologia utilizada 

e da forma como é implementado, podem capacitar e atualizar esses profissionais na 

realização das atividades, possibilitando-lhes a aquisição de novos conhecimentos técnico-

científicos e contribuindo para o fortalecimento de possíveis falhas advindas do processo de 

formação (PEDUZZI; GUERRA; BRAGA, 2009). 

A capacitação é uma das estratégias mais usadas para alcançar a aprendizagem, com a 

missão de fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica das 

organizações não oferece por outros meios (DAVINI, 2009). Essas atividades podem fazer 

parte de um plano de educação continuada, que, conforme abordam Silva e Seiffert (2009) é 

uma tática educacional planejada para o desenvolvimento do funcionário, com a finalidade de 

ajudá-lo a trabalhar de maneira mais eficiente e eficaz dentro da instituição. O indivíduo se 

atualiza, se desenvolve e passa a participar de maneira eficaz no dia a dia da instituição 

(CUNHA; MAURO; 2010). 

Entretanto, se faz constante o fato dessas estratégias não necessariamente 

relacionarem-se com os problemas reais enfrentados pelas equipes de saúde. “Ainda que em 

alguns casos se alcance aprendizagens individuais por meio da capacitação, elas nem sempre 

(...) se transferem para a ação coletiva” (DAVINI, 2009, p.42). 
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O SUS assumiu um papel ativo ao reorientar o processo de cuidar, tratar e acompanhar 

a saúde, provocando mudanças nas estratégias e modos de ensinar e aprender. Programas de 

capacitação na área de Estratégia de Saúde da família (ESF), Profissionalização dos 

trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae), Especialização em Gestão de Sistemas e 

Serviços de Saúde (Especialização de Equipes Gestoras), Mestrados Profissionais, entre 

outros, são exemplos de programas que caminharam nessa direção (BRASIL, 2004a). 

“Desenvolveram condições de crítica e de reflexão sistemática e estimularam o fortalecimento 

do movimento por mudanças no processo de formação e, ainda, introduziram mudanças 

pontuais nos modelos hegemônicos de formação e de cuidado em saúde” (idem, p.8).  

Mas estes programas são desenvolvidos de forma desarticulada e fragmentada, não 

gerando grandes mudanças nas instituições formadoras. Assim decidiu-se pela adoção de uma 

política de educação permanente no SUS. Como já visto, a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) foi instituída pela portaria nº 198/ GM/ MS (BRASIL, 

2004b), que representou o esforço de cumprir uma das metas da saúde coletiva no Brasil: 

tornar a rede pública de saúde em uma rede de ensino-aprendizagem no trabalho e no 

exercício da prática profissional (CECCIM, 2005b). 

 A educação continuada, recurso muito usado no setor de saúde se caracteriza, de 

acordo com Davini (2009) na PNEPS, por representar uma continuidade do modelo 

escolar/acadêmico, centralizado na atualização de conhecimentos, sendo uma estratégia 

descontínua de capacitação, cursos periódicos sem sequência constante. Enquanto que a 

educação permanente, ao contrário, representa mudanças teóricas e práticas de capacitação 

dos trabalhadores dos serviços ao incorporar o ensino ao cotidiano das instituições, ao 

problematizar o próprio fazer dos profissionais, tornando-os atores reflexivos de suas práticas, 

abordando a integração disciplinar. Sendo assim, nem toda ação de capacitação é um processo 

de educação permanente, mas a educação permanente, como estratégia global, pode abranger 

ações específicas de capacitação (idem). 

 

A Educação Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em que disputa pela 

atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, 

metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária 

construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação 

conjunta, - implicando seus agentes -, às práticas organizacionais, - implicando a 

instituição e/ou o setor de saúde -, e às práticas interinstitucionais e/ou intersetoriais, 

- implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde (CECCIM, 2005a, 

p.161)  
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Entretanto, o campo da educação do pessoal de saúde ainda não conseguiu superar o 

enfoque educacional centrado na transmissão de conhecimento por meio de aulas, persistindo 

o modelo escolar.  

Todo processo de educação permanente requer elaboração, desenho e execução por 

meio de uma análise estratégica (DAVINI, 2009, p.40). A PNEPS (BRASIL, 2004a) diz que 

existe uma diversidade de atores sociais envolvidos nesse processo. Dirigentes; profissionais 

em formação; trabalhadores; estudantes; usuários das ações e serviços de saúde. E é a partir 

deles que se definirão as exigências de aprendizagem. 

As estratégias educacionais se tornam essenciais ao buscarem as lacunas de 

conhecimento e atitudes, dando aos profissionais, subsídios para que possam entender e 

atender as necessidades de saúde da população, de resolutividade, de organização dos serviços 

e transformação da realidade (PAULINO et al, 2012). Além de ser um forte indicador de 

qualidade, por ser estratégia básica de formação de recursos humanos.  

A capacitação profissional torna-se relevante diante da importância da aproximação do 

sujeito trabalhador com os processos educativos das práticas que qualificam a sua formação 

(COSTA et al, 2010). 

 Ao questionar sobre o que abordam as publicações com enfoque na capacitação de 

profissionais de enfermagem na atenção primária à saúde foi realizada busca ativa nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2015, em periódicos da área da saúde disponíveis nas bases de dados 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além das bibliotecas virtuais 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na impossibilidade de buscar artigos 

diretamente nestas bases de dados, o portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) também foi considerado como fonte de dados. 

Para a pesquisa foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos científicos 

completos disponíveis para consulta online, publicados de 2010 a 2014; nos idiomas 

português, inglês e espanhol; possuir relação direta com o objetivo proposto. Sendo excluídos 

artigos disponibilizados somente em fotocópia; teses, dissertações, monografias e notas 

prévias; e os que se encontravam repetidos em bases de dados diferentes.  Na escolha de 

descritores para amostragem na literatura, percebeu-se uma defasagem em relação aos 

resultados.  

Na escolha de descritores padronizados e disponíveis nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) para amostragem na literatura, percebeu-se uma defasagem em relação aos 

resultados. Sendo assim, foram utilizados diferentes descritores para uma busca em dois 
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passos: Passo 1 - “capacitação profissional” [and] “enfermagem” [and] “atenção primária à 

saúde” [or] “promoção da saúde” [or] “saúde da família”; Passo 2 - “educação continuada” 

[and] “enfermagem” [and] “atenção primária à saúde” [or] “promoção da saúde” [or] “saúde 

da família”. Os artigos recuperados em mais de uma base de dados foram contabilizados 

apenas uma vez.  Não foi utilizado o termo “educação permanente”, pois ele ainda não é um 

vocabulário dentre os DeCS.  

A seleção dos artigos resultou em 309 artigos, de onde, após leitura prévia dos títulos e 

resumos encontrados e aplicação dos critérios de inclusão, foram encontrados 13 artigos. 

Destes, 7 foram provenientes da base MEDLINE, publicados na lingua inglesa, quatro da 

LILACS, em português, dois na Scielo. Não foram encontrados artigos na língua espanhola. 

Os dados bibliométricos estão representados no apêndice 8.1. 

Observou-se, ao longo da revisão dos artigos, o enfermeiro como o profissional que 

melhor desempenha a função de educador da equipe de enfermagem. Também que as 

atividades de capacitação, são apontadas como perspectiva de aprendizagem no trabalho e se 

justificam ao serem percebidas como ferramenta de qualificação e valorização do trabalhador, 

além de indicador de qualidade na assistência. Foram ressaltadas as investigações das reais 

demandas e expectatvas, das ferramentas a serem utilizadas, além da importância de 

considerar as experiências vivenciadas pelos profissionais e também seus conhecimentos. 

Como em todo processo, as facilidades e dificuldades são percebidas, mas mesmo os 

obstáculos não foram considerados como impecílios para o interesse da busca pela 

qualificação da equipe. 

Contudo, poucos foram os estudos encontrados que abordam tal temática. Mesmo 

diversificando os descritores, a busca para amostragem na literatura resultou em uma 

quantidade pequena de textos disponíveis que tratem de um tema considerado importante 

como estratégia de reformulação da gestão, da qualificação da assistência e de formação, que 

deve estar presente no cotidiano de uma unidade de saúde. Mais ainda, quando percebido 

como de responsabilidade não exclusiva dos serviços, mas principalmente da própria pessoa, 

cuja motivação a leverá a se educar continuamente. 
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2.2 Educação permanente dos profissionais de saúde 

 

 

Um programa educacional requer um planejamento dinâmico, participativo, 

interdisciplinar com objetivos definidos, buscando atender diretamente as necessidades de 

uma organização e dos profissionais (SILVA; SEIFFERT, 2009). E para que seja realmente 

viável, é necessário que os profissionais sejam consultados sobre o que querem aprender, e de 

que forma (PAULINO et al, 2012). Investigar junto aos trabalhadores da enfermagem qual é a 

real necessidade de aprendizado, suas demandas e expectativas. Essa atitude seria um ponto 

de partida para um planejamento eficiente. 

A equipe de enfermagem pode atuar como multiplicador do conhecimento sobre 

saúde, a fim de esclarecer possíveis dúvidas, contribuindo para a melhoria do cuidado. 

Contudo, estes profissionais devem vivenciar aprendizagem contínua. “É grande a 

necessidade de se desencadear processos de capacitação de trabalhadores de enfermagem, já 

que o trabalho de enfermagem é entendido como central para a melhoria da performance e da 

atenção prestada pelos serviços de saúde” (TAVARES, 2006, p.288). No campo ético-legal 

constitui responsabilidade do enfermeiro estimular, promover e criar condições para 

aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua 

orientação e supervisão (COFEN, 2007). Conforme assinalou Oliveira; Candiá; Leopoldo, 

(2012), os enfermeiros devem participar no planejamento da educação continuada para toda 

equipe de saúde, desenvolvendo competências, mobilizando conhecimentos, habilidades e 

atitudes, em situações concretas de trabalho. 

É ainda necessário que se mantenham os profissionais de saúde atualizados para que 

além de fornecer uma assistência de qualidade, eles preencham lacunas de sua formação 

levando-se em conta o mundo globalizado e suas constantes transformações. Porém, há uma 

necessidade de investimento na formação desses, para desenvolverem o papel de facilitador 

do processo educacional, a qual é permeado por uma multiplicidade de conhecimentos, bem 

como, a articulação da teoria com a prática (BARBOSA; FERREIRA; BARBOSA, 2012).  

As estratégias de educação são tidas como ferramenta para obtenção da melhoria na 

realização da assistência e também entendida como forma de valorização do trabalhador. O 

impacto das intervenções educacionais sobre os profissionais de saúde é requesito necessário, 

identificando oportunidades de formação e progressão na carreira (SCHULL et al, 2011). 

Segundo Peixoto et al (2013), essa educação perpassa o profissional como forma de estímulo 
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e motivação daqueles por ele assistido, para manifestarem também as experiências de 

autonomia, elevação da autoestima e desenvolvimento pessoal. 

Na enfermagem, a busca por uma assistência de qualidade, sistematizada e organizada, 

através do gerenciamento e prestação de cuidados, implica em motivar a equipe, gerando 

satisfação profissional, em virtude do desempenho em desencadear toda a qualidade 

assistencial (OLIVEIRA; CANDIÁ; LEOPOLDO, 2012). Para dar respostas às 

transformações ocorridas no mundo do trabalho, esse processo deve ser considerado uma 

estratégia para a qualificação dos trabalhadores. 

A equipe de enfermagem, componente indispensável na área da saúde para se alcançar 

os objetivos dos serviços e a finalidade dos processos de trabalho, visando à qualidade de 

assistência, precisa sempre refletir sobre sua prática, buscar e acessar a atualização técnico-

científica e o diálogo com usuários/população e demais trabalhadores que integram os 

serviços de saúde. Aliado a isso, observam-se argumentações em modificar determinadas 

práticas assistenciais, principalmente com o objetivo de torná-la humanizada, adaptando o 

cuidado a cada ambiente de saúde. 

 

 

2.3 A saúde no município de Niterói e seu plano de educação permanente  

 

 

 É sabido que o município de Niterói se destaca no cenário nacional por sua 

participação ativa nos processos de discussão em torno das mudanças no modelo assistencial à 

saúde desde o final da década de 70. 

 O projeto das Ações Integradas de Saúde (Projeto Niterói), imolementado entre 1982 e 

1987, se propunha a articular várias instituições prestadoras de serviços em saúde numa rede 

hierarquizada de atenção em nível local (HUBNER; FRANCO, 2007). À mesma época, foi 

promovido o encaminhamento do processo de municipalização da saúde e a reorganização do 

sistema local, construindo uma rede municipal de saúde inspirada na estratégia de Atenção 

Primária, respaldados pelas recomendações da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) e 

pela Constituição Federal de 1988. Foi então criada a Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói (FMSN), em 1989, para tentar agilizar um processo de reestruturação do sistema local 

de saúde (idem; FARIA NETO; RIBEIRO; SILVA JUNIOR, [2015]). 

 Ainda seguindo o modelo de propostas para mudanças no modelo assistêncial, a partir 

de 1992 começou a ser implementado o Programa Médico de Família de Niterói (PMF), 
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referindo-se ao processo de trabalho que envolve a equipe de base e uma equipe de 

supervisores técnicos; às práticas assistenciais centradas na concepção da produção social da 

saúde, referenciada no campo teórico da vigilância à saúde; e à produção de novos sujeitos 

históricos, profissional médico e população, com base em práticas de educação 

permanente, realizadas no próprio ambiente de trabalho e orientadas para a práxis, associada 

a processos de subjetivação disparados a partir do contato direto no ambiente social da 

população adscrita às equipes (HUBNER; FRANCO, 2007). Note que já durante a criação do 

PMF, Niterói já falava em EPS. 

O PMF em Niterói teve como modelo o programa cubano de atenção à saúde e foi 

desenvolvido com o objetivo de atender às necessidades de saúde dos usuários das áreas com 

indicadores sociais mais comprometidos (FARIA NETO; RIBEIRO; SILVA JUNIOR, 

[2015]). 

Inicialmente, a PNEPS foi pautada, operacionalmente, pela constituição de pólos de 

EPS, instâncias colegiadas que oportunizavam a articulação, o diálogo, a negociação e a 

pactuação interinstitucional. Em 2007, entrando em vigor a Portaria No. 1.996 do Ministério 

da Saúde, foi disposto que a condução regional da política se daria pela criação de Colegiados 

de Gestão Regional (CGR) e de Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço 

(CIES) - instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da 

formulação, condução e desenvolvimento da PNEPS (ANDRADE; MEIRELES; LANZONI, 

2011; BRASIL, 2007). 

No Rio de Janeiro, a condução da Política Nacional de Educação Permanente cabe aos 

CGR, com o apoio das CIES, instituídas em diferentes Comissões Intergestoras Regionais 

(CIR). Niterói faz parte da CIR Metropolitana II, junto com Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. 

A educação permanente deve ser feita de modo descentralizado, ascendente e 

transdisciplinar, sendo este o marco conceitual proponente para ela (BRASIL, 2004a). 

Considerando-se as referências sobre a educação na saúde na Lei Orgânica da Saúde (Leis 

Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90) e nas diretrizes e regulamentação do Pacto de Gestão pela 

Saúde, vemos no apêndice 8.2 as principais responsabilidades em cada uma das esferas de 

gestão em educação e saúde 

Os CGR, considerando as especificidades locais e a PNEPS nas três esferas de gestão 

(federal, estadual e municipal), devem elaborar um Plano de Ação Regional de Educação 

Permanente em Saúde coerente com os Planos de Saúde estadual e municipais, da referida 

região, no que tange à educação na saúde (BRASIL, 2007). 
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O Plano Regional de Educação Permanente da Metropolitana II para o biênio 2015-

2016 foi lançado, tendo com objetivos realizar o Projeto da Rede Cegonha e o Introdutório 

para Atenção Básica (Comissões de Integração Ensino Serviço - CIES, 2013). 

Suas ações são implementar os princípios da PNEPS com foco na estratégia da 

humanização da Rede Cegonha para a Metropolitana II com a meta de qualificar a equipe 

multiprofissional – nos moldes de capacitação - atuante nesta estratégia; e Organizar a 

Atenção em Saúde na rede de saúde Municipal segundo os parâmetros da EPS, fomentando o 

processo de EPS nos municípios da Metropolitana II, visando atingir os princípios 

doutrinários do SUS, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 

8.080/1990, a saber: Universalidade, Integralidade e Equidade (CIES, 2013) 

Na tentativa de rever o modelo de assistência em saúde de Niterói, objetiva-se a 

ampliação da percepção dos trabalhadores sobre os usuários, compreendendo-os nos seus 

aspectos bio-psíco-sociais, resultando no desenvolvimento de ações que articulam a promoção 

de saúde, a prevenção dos agravos, a cura e recuperação de indivíduos ou coletividades 

doentes e a vigilância à saúde (Integralidade em Saúde). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Abordagem de pesquisa e tipo de estudo 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo qualitativo e na perspectiva da sociopoética.  

Segundo Minayo (2000), a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, se 

preocupando com o nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando mais 

especificamente com significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes e relações, 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 A sociopoética é uma abordagem no conhecimento do ser humano, um conhecimento 

da sociedade, que transforma poeticamente a realidade em estudo para melhor conhecer 

(GUATHIER, SANTOS, 1996). Um método de pesquisa que visa à produção de 

subjetividade, utilizando a sensibilidade, a criatividade e a relação com o outro. Oferecendo 

ao pesquisador liberdade para a realização de uma pesquisa aberta, intuitiva, de base criativa, 

sem, contudo, perder o rigor metodológico (MORAES, BRAGA e SILVEIRA, 2003). 

 

 

3.2 Referencial metodológico 

 

 

De acordo com Santos et al (2005), como método, a sociopoética defende a construção 

de um conhecimento coletivo unindo pesquisadores e sujeitos de pesquisa, tendo como 

pressuposto básico que todas as pessoas possuem saberes (intelectual, sensível, emocional, 

intuitivo, teórico, prático, gestual).   

Gauthier (1999, p. 12), refere-se a uma encruzilhada geradora da sociopoética. Nela se 

encontram “a pedagogia do oprimido, a análise institucional, a escuta mito-poética e a 

educação simbólica”. Da pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, foi herdado o método do 

grupo-pesquisador (GP), acreditando, como o pedagogo, que os participantes se tornam 

sujeitos e autores da pesquisa, de sua aprendizagem, por também possuírem saberes. Havendo 

uma tentativa de quebrar a divisão do trabalho manual e intelectual, de diminuir a distância 

entre o intelectual acadêmico e os cidadãos.  
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Na fonte da análise institucional buscou-se a questão do dispositivo, uma forma, uma 

ação capaz de emergir o não dito no sujeito. O dispositivo se caracteriza por um (ou uns) 

lugar (es), um (ou uns) tempo (s), ritmos, pessoas, objetivos, dinheiro, tarefas que permitem 

tornar visível o que era escondido na vida ordinária (idem). É nesse desvelamento de 

dispositivos no grupo-pesquisador, através até mesmo de brigas, que irá ser produzido 

conhecimento. E os facilitadores da pesquisa aprendem dos co-pesquisadores a perceberem 

outras dimensões de realidade, a tomar consciência dos seus limites, das suas implicações no 

tema da pesquisa (idem). Por co-pesquisadores Gauthier e Santos (1996, p.22) afirmam, até 

mesmo por questões éticas, o pesquisador deve considerar as pessoas que desenvolvem a 

pesquisa com ele como sujeitos da pesquisa, corresponsáveis dos resultados, quer dizer dos 

dados produzidos e até dos métodos, das hipóteses, análises e interpretações. 

Sob a influência de René Barbier e a escuta mito-poética, Gauthier (1999) afirma que 

o pesquisador deve aprender a escutar as falas e os silêncios que ritmam os processos de 

criação, que produzem conhecimento. A sociopoética pretende transformar desencadeando as 

potências criadoras desconhecidas nas pessoas. Objetivando, através da criatividade, despertar 

os dispositivos, permitindo ao co-pesquisador expressar idéias que racionalmente não 

expressaria. 

Os dados produzidos dependem da técnica de pesquisa utilizada. E a sociopoética pede 

para os pesquisadores o uso de técnicas artísticas, ou de criatividade, que eles possam 

conhecer e desenvolver com competência. Ao realizar uma entrevista, obeteremos um tipo de 

resposta, caracterizada pela atenção do entrevistado a fala do pesquisador. Com o uso da 

técnica teatral, por exemplo, podemos ter dados que misturam o elemento afetivo e o 

intelectual, com outra que mexe com os sentidos, podemos obter ainda outros resultados 

(GAUTHIER, 1999). 

A educação simbólica interessa a sociopoética “na medida em que educar e pesquisar 

deveria proporcionar mais parazer e mais harmonia, mais respeito para com o outro e si 

próprio, mais felicidade” (GAUTHIER, 1999, p.18). Para o autor, a pesquisa se justifica 

quando os participantes se sentem livres, felizes, conscientes no decorrer do estudo, sem fugir 

dos momentos de conflitos. Quando mexemos com a criatividade das pessoas encontramos a 

sua resistência a ela. E é aí que colocamos em crise as ilusões, os “não ditos”. Além disso, na 

sociopoética, são encontrados mistérios da educação simbólica quando são idealizados quatro 

tipos de leituras dos dados produzidos pelo grupo pesquisador (viril, mulheril, filosófico e 

infantil), que serão explicitados mais a frente. 

Para Gauthier (2012, p.73) a Sóciopoética segue cinco princípios básicos: 
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• O GP como dispositivo: 

Não é uma técnica de pesquisa, mas um quadro dentro do qual diversas técnicas 

podem ser desenvolvidas, onde o pesquisador usa um “tema orientador” como ponto de 

partida para chegar àquilo que ele quer (GAUTHIER, SANTOS; 1996).  Nele, cada 

participante está ativo em todas as etapas da pesquisa (produção de dados, leituras analíticas e 

transversais desses dados, socialização...) e pode interferir (GUATHIER, 2012). 

• A importância das culturas dominadas e de resistência: 

Leva-se em conta valores, visões próprias, crenças, interações com variadas culturas e 

experiências pessoais de crescimento de todos os integrantes do grupo. Orientação que 

influenciam na maneira de interpretar o mundo (GAUTHIER, 2012). É preciso que o 

enfermeiro forme grupos com seus clientes, não se considerando o único detentor do saber em 

saúde e enfermagem (SANTOS et al, 2010, p.645). 

• A importância do sentido espiritual e humano, das formas e dos conteúdos no processo 

de construção de saberes: 

“Atentar para a dimensão espiritual, humana e política do cuidar em enfermagem a fim 

de implementar cuidados e desenvolver projetos de ensino e de investigação de qualidade, 

visando à satisfação do cliente e do profissional” (SANTOS et al, 2010, p.646).  

• A importância do corpo como fonte de conhecimento: 

Existe a possibilidade de se perceber o corpo como desencadeador de potências 

criadoras, por meio de oficinas, com uso de técnicas artísticas (SILVEIRA et al, 2008). 

• O papel da criatividade no aprender, no conhecer e no pesquisar:  

Para Oliveira, Amaral e Azevedo (2012) promover ações que impliquem a capacidade 

de sonhar e criar é relevante independentemente do ambiente em que estejamos inseridos. 

Ações que oportunizem a criação através de diversos dispositivos, como a pintura, a escultura, 

o teatro, a fotografia e a literatura, trazendo-os como dispositivos de geração de conhecimento 

para as oficinas realizadas, resultando em produções materiais e criação de novas 

possibilidades de saber e de ser (SILVEIRA et al, 2008). Os sociopoetas privilegiam formas 

artísticas de produção de dados e colocam em jogo capacidades criadoras que mobilizam o 

corpo inteiro e revelam fontes não conscientes de conhecimento (GAUTHIER, 2012).  
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3.3 Procedimentos éticos da pesquisa 

 

 

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), cumprindo o que preceitua a Resolução nº 

466/12 (CNS), e aprovado segundo parecer nº 826.300 CAAE nº: 36673914.4.0000.5243 

(anexo 9.1). 

Os sujeitos participantes da pesquisa receberam explicação verbal acerca dos 

objetivos, vantagens, desvantagens e das etapas da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - Apêndice 8.3), além do Termo de Cessão de 

Direito de Uso de Imagem (Apêndice 8.4). 

 

 

3.4 Campo de pesquisa 

  

 

A pesquisa foi desenvolvida com as equipes de enfermagem que atuam no programa 

nas policlínicas regionais/comunitárias e unidades básicas de saúde da FMSN que realizam 

atendimento básico em saúde aos portadores de HAS e DM.  

Localizado na região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, Nictheroy (água 

escondida em tupi-guarani) foi elevada a categoria de cidade em 1834, tornando-se também a 

capital da província do Rio de Janeiro, perdendo o título somente em 1974 com a fusão dos 

Estados da Ganabara e do Rio de Janeiro.  

A importância deste título impulsionou o crescimento da cidade e seu 

desenvolvimento urbano e comercial. (NITERÓI, 2013). A construção da Ponte Rio-Niterói 

(inaugurada em 1974) promoveu grandes mudanças na cidade, destacando-se a expansão do 

setor imobiliário (ESTADO, 2015). 

 A estimativa para a população no ano de 2014 era de 495.470 habitantes (IBGE, 2014) 

e possui o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado, a saber, “IDH reúne 

três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a 

oportunidade de se levar uma vida longa e saudável – saúde, ter acesso ao conhecimento – 

educação – e poder desfrutar de um padrão de vida digno – renda” (PNUD, 2013).  

  Em relação à saúde municipal: 
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As discussões em torno da reestruturação do Modelo Assistencial de Saúde em 

Niterói remetem a importantes marcos conceituais surgidos notadamente em meados 

da década de 80, com repercussões na política nacional, inserindo o município entre 

os pioneiros na formulação de propostas voltadas para a Atenção Primária de Saúde 

– contemplados em Alma-Ata/1978, encontrando eco no movimento da Reforma 

Sanitária e possibilitando o desenvolvimento de mudanças coerentes com a 

implantação do emergente Sistema Único de Saúde (TEIXEIRA; MONTEIRO; 

MIRANDA, 1999, p.147).  

  

 Em seu sistema local de saúde, passando por reestruturação, o município compreendia 

à época da pesquisa, a partir da Secretaria Municipal de Saúde, uma organização 

hierarquizada com uma rede de saúde dividida em seis grandes regionais, compostas da 

seguinte forma:  

 

a) Regional Paraias da Baía I 

• Policlínica Atenção à Saúde da Mulher Malu Sampaio 

• Policlínica de Especialidades Silvio Picanço 

• Policlínica Regional (PR) de Saúde Carlos Antonio da Silva; 

• Policlínica Comunitária (PC) de Saúde da Ilha da Conceição; 

• Unidade Básica de Saúde (UBS) do Morro do Estado; 

• UBS de Santa Bárbara; 

• UBS do Centro; 

• PMF Ilha da Conceição. 

 

b) Regional Paraias da Baía II 

• PR de Saúde Sérgio Arouca; 

• PC de Saúde de Jurujuba; 

• PMF Souza Soares; 

• PMF Alarico de Souza; 

• PMF Viradouro; 

• PMF Cavalão; 

• PMF Vital Brasil 

• PMF Preventório I; 

• PMF Preventório II; 

• PMF Palácio; 

• PMF Jurujuba (Carcarejo). 
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c) Regional Norte I 

• PR de Saúde do Fonseca; 

• PMF Bernardino; 

• PMF Lagoinha; 

• PMF Jonathas Botelho. 

 

d) Regional Norte II 

• PR de Saúde da Engenhoca; 

• UBS do Baldeador; 

• UBS do Barreto; 

• UBS da Engenhoca; 

• PMF Maruí; 

• PMF Marítimo; 

• PMF Leopoldina; 

• PMF Vila Ipiranga; 

• PMF Nova Brasília. 

 

e) Regional Leste Oceânica 

• PR de Itaipu; 

• UBS de Piratininga; 

• UBS de Várzea das Moças; 

• PMF Cafubá I; 

• PMF Cafubá II; 

• PMF Engenho do Mato; 

• PMF Maravista; 

• PMF Colônia; 

• PMF Cafubá III. 

 

f) Regional Pendotiba 

• PR do Largo da Batalha; 

• PMF Atalaia; 

• PMF Grota; 
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• PMF Cantagalo; 

• PMF Ititioca. 

 

Foram excluídas da pesquisa as policlínicas de especialidades, a policlínica de saúde 

da mulher, assim como as policlínicas comunitárias, pois realiza somente atendimento de 

especialidades médicas, sendo os usuários referenciados acompanhados nas suas unidades de 

origem. Para efeito de recorte de pesquisa, os módulos do Programa Médico de Família não 

foram incluídos. 

Foram convidadas a participarem do estudo 6 PRs e 9 UBSs. O convite foi feito por 

meio do envio de uma Comunicação Interna, expedida e assinada pela coordenação do 

Programa de Hipertensão e Diabetes municipal, a partir do DESUM. Nela, explicávamos o 

publico alvo das oficinas e em que formato ela se daria, as datas e horários, a informação a 

respeito dos certificados e solicitávamos que a inscrição fosse encaminhada para o e-mail da 

coordenação do programa. Apenas 1 PR e 4 UBS não inscreveram representantes.  

Assim, tivemos como cenário de estudo 5 policlínicas regionais e 5 unidades básicas, 

conforme exposto na figura 3 abaixo.  

 

 

Figura 3: Mapa da Rede de Saúde de Niterói com as unidades participantes do estudo, grafadas em preto. 

Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 
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3.5 Sujeitos do estudo 

 

 

 Inicialmente, faríamos um recorte entre os atores sociais envolvidos no processo de 

EPS, apresentados pelo MS (BRASIL, 2004a), trazendo como sujeitos da pesquisa os 

enfermeiros integrantes da coordenação do Programa; a equipe de enfermagem referida ao 

mesmo; eventuais acadêmicos e residentes de enfermagem, além dos professores tutores 

atuantes no programa das unidades de saúde da rede de Niterói à epóca da realização da 

pesquisa. 

 Ao convidarmos os acadêmicos, residentes de enfermagem e professores da UFF 

atuantes no programa das unidades de saúde da rede de Niterói para a etapa de produção de 

dados, encontramos dificuldades, pois estávamos em período de eventos científicos 

internacionais e de férias no calendário acadêmico. Diante desse obstáculo, optou-se então por 

ter como co-pesquisadores somente os enfermeiros integrantes da coordenação do Programa 

de Hipertensão e Diabetes do município de Niterói e a equipe de enfermagem que atua no 

Programa das 5 PRs e 5 UBSs que se inscreveram para a oficina. 

Não foi possível determinar o “n” total representativo da equipe de enfermagem que 

atua no Programa de Hipertensão e Diabetes na atenção básica do município de Niterói, pois 

além do acúmulo de funções dos profissionais da rede e do fraco vínculo empregatício, 

algumas unidades estão passando por reestruturação, adequando-se à lógica da ESF, estando 

em reforma, sem equipe definida, com alguns programas parados, entre outros motivos. 

O grupo pesquisador foi formado de 13 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem e 1 

auxiliar de enfermagem. Precisamos aqui esclarecer a inserção de mais dois participantes que 

não se enquadraram na descrição dos sujeitos.  

Uma policlínica da rede enviou, junto a sua enfermeira, uma estagiária da unidade 

também atuante no programa local. Em nosso segundo encontro, uma enfermeira aluna do 

programa de mestrado profissional em ensino da UFF e atuante na rede de saúde de um outro 

município do Rio de Janeiro, achando que o encontro se tratava de uma reunião de núcleo de 

pesquisa, entrou em sala, já tendo iniciado as atividades, e quando abordada por um dos 

facilitadores esclarecendo o acontecido, já havia contribuído com falas provocativas, visto ser 

da área de saúde mental, com um olhar diferenciado dos outros ali presentes. Também no 

segundo encontro um dos sujeitos não pode mais participar das oficinas e encaminhou outro 

profissional para ocupar seu lugar. Antes do início das atividades explicamos a este 
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participante que se tratava de uma pesquisa e, ao concordar em participar, solicitamos que 

assinasse o TCLE. 

Sendo assim, o grupo pesquisador foi formado pelos seguintes sujeitos: 

 

 
Quadro 1 - Quantitativo de sujeitos participantes do grupo pesquisador, por gestão ou 

unidade de saúde participante. Niteroi, 2015. 

Unidades 

Inscritos 

Enferm. 
Téc. 

Enferm. 

Aux. de 

Enferm. 
Estagiário 

Coordenação  2 0 0 0 

PR Carlos Antonio da Silva 1 1 0 0 

UBS Morro do Estado 1 0 0 0 

UBS Centro 1 0 0 0 

PR Sérgio Arouca 1 1 0 0 

PR Engenhoca 1 0 0 0 

UBS Baldeador 1 1 0 0 

UBS Barreto 1 1 0 0 

UBS Engenhoca 1 0 1 0 

PR Itaipu 2 0 0 0 

PR Largo da Batalha 1 0 0 1 

Mestrado Profissional 1 0 0 0 

TOTAL 14 4 1 1 
Fonte: Pesquisador. 

 

 

3.6 Dispositivos de produção de dados 

  

 

3.6.1 Grupo-pesquisador (GP) 

 

 

Ao realizar uma pesquisa sociopoética, devemos usar o que chamamos de grupo-

pesquisador como dispositivo de produção de dados. “O hífen é importante, porque não se 

trata de um grupo de pesquisa, mas de um ser coletivo, que se institui no início da pesquisa 

(...) como se fosse um único pensador” (GAUTHIER, 2012, p.78). De acordo com Torres, 

Santos e Vargens (2008), o grupo pesquisador é um método inovador de se fazer uma 

pesquisa científica, pois transforma os sujeitos em co-pesquisadores, mobilizando-os a 

participarem de todas as etapas requeridas para a realização de um estudo desta natureza. 
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Ainda afirmam que para se promover a integração do saber racional com o saber corporal é 

recomendável à utilização de técnicas artísticas e variadas de produção de dados. 

Para Gauthier (2012), é necessário pensar em construir um grupo que não seja 

pequeno demais, para que possam surgir fluxos diferenciadores, e evitar sessões muito 

cansativas, como acontece com grupos muito grandes quando você realiza a escuta sensível 

com a fala de cada participante. 

O grupo foi formado a partir de um convite para a discussão do tema gerador, que é 

como um ponto de partida e que pode ser modificado ao longo da pesquisa, conforme 

preconiza Gauthier e Santos (1996). Poderá ser oferecido pelo pesquisador-oficial, ou por 

meio de escolhas do próprio grupo, ou ainda a partir de uma negociação entre os interesses de 

ambos. Uma vez formado o grupo, o pesquisador-oficial elaborará as oficinas nas quais será 

trabalhado o tema escolhido, tornando os participantes partes ativas da pesquisa – produção, 

análise e contra-análise dos dados. 

A proposta do grupo-pesquisador promove uma nova relação de forças e reverte o 

modelo vertical de um pesquisador que interpreta a fala dos sujeitos, impondo sua palavra 

como final. Nesse momento, o participante, antes alienado ao saber médico, passa a ser 

sujeito na produção de conhecimento (SILVEIRA et al, 2008). 

Sendo assim, em um primeiro momento dados são produzidos na interação entre 

pesquisador e o grupo pesquisado, chamados de co-pesquisadores, e são analisados pelo 

próprio grupo (GAUTHIER, SANTOS, 1996). Após isso, o pesquisador analisa isoladamente 

as estruturas invisíveis por detrás dos atos e das palavras do grupo (idem). E, por fim, em um 

terceiro momento, o pesquisador devolve ao grupo os resultados da sua análise, explicando a 

maneira de proceder que ele usou, que avalia essa análise, os resultados e as interpretações do 

pesquisador, validando-as ou não (idem). Claro que é um momento de diálogo, que é 

chamado de contra-análise (GAUTHIER, 2012). 

Para Ceccim (2010), a Educação Permanente em Saúde não surgiu apenas como 

estratégia pedagógica, mas como um modo de fazer educação por meio de encontros, 

conversas. “Talvez não sejam necessários cursos, mas as pessoas se encontrarem, 

conversarem” (idem, p.77). Daí a aproximação da Política Nacional com o referencial 

metodológico da pesquisa. Gadotti (2005) afirma que sempre se tira proveito de situações de 

crise, das lacunas de resoluções para se dar oportunidade à inovação. 

Frente a isso, foi proposta produção de dados nos moldes de uma Oficina de 

Capacitação em Educação Permanente com 3 encontros previamente agendados, convidando 
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os sujeitos da pesquisa a participarem de um espaço de troca de experiências. O convite, como 

explicitado anteriormente, foi feito por meio do envio de uma comunicação interna. 

Fuzissaki, Clapis e Bastos (2014) trazem que oficinas educativas são um tipo de 

recurso apropriado para gerar uma reflexão da equipe de saúde sobre a realidade em que está 

inserida, atingindo o objetivo da educação permanente em saúde, garantindo espaço de 

discussão, construção do conhecimento e de propostas, visando a melhoria da assistência em 

saúde.  

O conhecimento gerado a partir dos encontros do grupo-pesquisador tem relevância 

tanto para o (a) pesquisador (a) quanto para os co-pesquisadores do grupo e para outras 

pessoas, “representando vozes, sentimentos e percepções destas, traduzindo-se em uma 

linguagem que pode ser entendida dentro e fora da academia” (MORAES, BRAGA, 

SILVEIRA, 2003). “O indivíduo, ao relacionar-se com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo, adquire maior sensatez, o que conduz à resolução de problemas pessoais, 

profissionais e institucionais, inclusive dentro do grupo” (SANTOS et al, 2006). 

A realização do dispositivo se deu no mês de julho de 2015. E o local utilizado foi 

uma das salas de aula da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da UFF 

que permitiu a organização do espaço. 

Além do envio da Comunicação Interna informando a respeito da oficina, achou-se 

necessária a realização de visitas às unidades de saúde da rede. Nesse primeiro contato 

pessoal, os sujeitos convidados a participarem do grupo-pesquisador foram informados por 

meio de um encontro prévio na coordenação do programa ou em sua unidade de saúde de 

origem, sobre os objetivos do trabalho, a qual instituição a pesquisa está vinculada, a 

necessidade da assinatura do TCLE e do termo de cessão de direito do uso de imagem e as 

etapas seguidas a serem percorridas durante a produção de dados.  

O acesso a estes profissionais exigiu um pouco de espera por parte da pesquisadora 

devido a intensa demanda de atendimento nas unidades de saúde. Na grande maioria das 

vezes o profissional referenciado era um enfermeiro, atuando sozinho, tendo seu atendimento 

atrelado a uma consulta médica, poucas vezes trabalhando com uma equipe multidisciplinar.  

Apesar disso, ao visitarmos diferentes unidades de saúde pertencentes a uma mesma 

regional, foi percebido certo entrosamento entre os profissionais da equipe de enfermagem 

atuantes no programa delas, devido a parcerias estabelecidas em atividades com esses 

pacientes crônicos, principalmente de educação em saúde. 

A ideia de um espaço de capacitação foi bem recebida pelos profissionais visitados. 

Sentiram-se à vontade para falarem de suas atuações locais e regionais, mostrando muitas 
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vezes o uso da criatividade para a realização de atividades de educação em saúde no 

programa, sempre com o intuito de preservar a qualidade de vida desses indivíduos atendidos 

por eles.  Muitas dificuldades também foram relatadas sobre o dia a dia de suas atuações. Mas 

apesar disso mostraram-se estimulados com a possibilidade de desenvolverem atividades para 

benefício da sua atuação com portadores de doenças crônicas. 

Após os esclarecimentos e demonstração de interesse em participar do estudo, foi 

realizada a negociação sobre o tema gerador para o primeiro encontro, iniciativa que causou 

certa estranheza aos profissionais. Talvez por estarem em seus cotidianos de trabalho e/ou não 

terem o costume de participar do processo de planejamento de uma oficina de capacitação, os 

profissionais não se opuseram ao tema proposto. 

Nessas visitas também solicitamos aos sujeitos que trouxessem para o primeiro 

encontro em grupo, imagens que guardassem relação com processos educativos.  Esta ação 

respalda-se no pensamento de Gadotti (2000) que afirma permitirem as novas tecnologias o 

acesso a conhecimentos transmitidos não apenas por palavras, mas também por imagens, 

sons, fotos, vídeos, etc”. 

Essas imagens poderiam permitir a formalização de conteúdos além dos que são 

usualmente utilizados nas pesquisas, funcionando como um revelador de conteúdos 

frequentemente silenciados nesse processo. 

As etapas propostas ao grupo-pesquisador para a produção de dados serão melhor 

abordadas no tópico “Resultados e Discussões”, a seguir. 

 

 

3.7 Análise da produção de dados 

 

 

Para analisar os dados produzidos, foi usada a técnica de análise de conteúdo temático 

categorial (ACTC). 

A análise de conteúdo (AC) parte de uma leitura simples para atingir um nível mais 

aprofundado, buscando ultrapassar os significados manifestos. Ela procura articular a essa 

leitura simples dos textos descrita e analisada com os fatores que determinam suas 

características, como variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de 

produção de mensagem (MINAYO, 2000). 

Gauthier (2012) diz que os facilitadores devem fazer um estudo atento, rigoroso e 

preciso. E para isso deve-se categorizar os dados, considerando tudo produzido, esquecendo 
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quem foi o autor de que, organizando-os a partir de semelhanças e oposições, confluências e 

divergências. 

 A AC pode ser conceituada de diferentes formas, abordada por diferentes tipos de 

técnicas. E dentre as várias técnicas utilizaremos a ACTC, que de acordo com Minayo (2000), 

se propõe a descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou 

frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. 

 Mas para que tenha um valor científico, algumas regras foram seguidas, no intuito de 

diferenciar a análise dessa pesquisa de uma análise meramente intuitiva. 

 Oliveira (2008) demonstra citando outros autores ao longo de sua explanação que ser 

objetivo, sistemático, abordar apenas o conteúdo manifesto e quantificar são exigências 

fundamentais para se aplicar esse recurso metodológico. 

 Dentro dessa perspectiva, a mesma autora usa de uma sistematização de 

procedimentos a serem usados na ACTC, também usados nesta pesquisa. Seus passos são:  

a) Leitura flutuante, intuitiva do texto – leitura exaustiva dos textos a serem analisados, 

impressionando-se pelos conteúdos sem a intenção de perceber elementos específicos 

da leitura; 

b) Definição de hipóteses provisórias – após o primeiro passo conseguimos construir 

hipóteses, sempre provisórias, sobre o objeto estudados e sobre os conteúdos 

analisados; 

c) Determinação das unidades de registro – é escolhido um tipo de unidade de registro 

(UR) - palavras, frases, parágrafos, temas, etc, que vai ser utilizada durante uma 

mesma análise, e vai permitir uma regra de quantificação; 

d) Marcação no texto do início ao final de cada UR observada; 

e) Definição das unidades de significação – associação das UR a unidade de significação 

(US), ou seja, cada US será composto por um conjunto de UR; 

f) Análise temática das UR – quantificação dos temas em número de UR; 

g) Análise categorial do texto – a partir dos temas determinados e de sua quantificação, 

defini-se as dimensões nas quais os temas aparecem, agrupando-os segundo critérios 

empíricos e as hipóteses de análise; 

h) Tratamento e apresentação dos resultados – poderão ser apresentados de forma 

cursiva, ou, ainda, por meio de tabelas e gráficos; 

i) Discussão dos resultados e retorno ao objeto de estudo – “as categorias representam a 

reconstrução do discurso a partir de uma lógica impressa pelo pesquisador, portanto 
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expressam uma intencionalidade de re-apresentar o objeto de estudo, a partir de um 

olhar teórico específico” (OLIVEIRA, 2008, p.572-573). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

De modo a atingir os objetivos geral e específicos do estudo, como descrito na 

metodologia, esta análise foi produzida a partir dos três encontros do grupo pesquisador. A 

pretensão foi investigar não os homens, como se fossem peças anatômicas, mas o seu 

pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção dessa realidade, a sua 

visão do mundo, em que se encontram envolvidos seus “temas geradores” (FREIRE, 2014b). 

 Nesses encontros, à medida que a equipe de enfermagem ia chegando e se deparando 

com o cenário de pesquisa do dia, reações diferentes se davam. O momento de maior 

estranhamento foi no primeiro encontro. Ao se depararem com as cadeiras arranjadas em 

círculo, um varal de poesias disposto no meio deste arranjo de cadeiras e uma mesa com os 

materiais para as atividades, como lápis de cor, giz de cera, tinta, cola colorida, pilot, canetas, 

tesouras, colas e papéis coloridos, entre outros, eles foram se acomodando e questionando que 

tipo de atividade fariam naquela oficina de capacitação. 

 Os encontros aconteceram em quintas-feiras, no turno da manhã, em seus horários de 

trabalho. E isso causou um pouco de apreensão aos facilitadores da pesquisa pelo fato de ser 

conhecida a escassez de mão de obra nas unidades de saúde como um todo frente, a demanda 

de atendimento de todo dia. Mas aos poucos os sujeitos foram chegando e, os atrasados, 

justificando-se. Como conseguimos atingir um bom número de participantes nos encontros, 

acreditamos que o fato de estarem ali, nos falava de compromisso, entusiasmo e esperança. 

 Os dias estavam ensolarados e a sala reservada para os encontros estava sem ar 

condicionado. Pela impossibilidade de mudarmos de sala, permanessemos nela com janelas e 

porta abertas, para circulação de ar e amenização do calor. Mas essa circunstância não 

atrapalhou a realização dos grupos. Deixamos a disposição dos participantes: água, sucos e 

um lanche leve, fazendo algumas pausas para servirmos. 

 Percebeu-se que nesses momentos anteriores ao início da vivência, a equipe estava 

usando o espaço como momento de “convivência”, com alguns reencontros ou mesmo 

apresentações entre si, muitas vezes entre profissionais de regionais de saúde distintas.  

Essa contextualização da situação é importante, já que desde esse momento 

começamos a analisar a participação dos co-pesquisadores no grupo. 

 Percepção esta que se manteve nos dois encontros seguintes, podendo dizer até que era 

um momento bastante esperado por eles. 
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 As informações surgidas no grupo-pesquisador – verbais e não verbais – foram 

consideradas. A sinalização não verbal tem um grande valor (SILVA, 2000). Posturas, 

expressões, entusiasmo, demonstrações de ansiedade, expressas no fato de um sujeito 

silenciar a voz do outro, foram administradas pelos facilitadores de maneira que buscássemos 

a voz do grupo. Tentando despertar potências latentes, instigando suas falas, buscando sua 

capacidade criativa, imaginativa. 

 Na sociopoética o facilitador é um membro de destaque no grupo-pesquisador, pois 

aprendeu a interferir de maneira mínima e metódica na produção de pensamentos dos demais 

membros do grupo (GAUTHIER, 2012). “Como? Ao saber trazer as condições para que se 

institua um coletivo responsável, autogerido, onde as relações de poder, saber e desejo sejam 

as mais compartilhadas possíveis” (idem, p.78). 

 Em alguns momentos, frequentes no primeiro encontro, eram tomados pelas 

lembranças dos cotidianos de seus serviços, falando de impotência, medo, dificuldades, falta 

de apoio, entre outras coisas. Pautados nisso, discussões acaloradas surgiram, na forma de 

desabafos coletivos, demonstrando os afetos gerados, deixando transparecer a necessidade de 

enfrentar as dificuldades em prestar o cuidado. 

 

 

4.1 Resultados e discussão obtidos mediante as dinâmicas do primeiro encontro 

 

 

O encontro aconteceu no dia 02 de julho de 2015, com mais ou menos 4h de duração. 

Em encontro prévio foi definido que “processos educativos usuais” seria o tema gerador para 

este encontro, após negociação individual com os co-pesquisadores. O tema gerador é “uma 

noção – simples ou composta – a ser elaborada coletivamente. (...) é negociado” 

(GAUTHIER, 2012, p.80-81). Complementando que às vezes o tema gerador é diferente da 

pergunta da pesquisa. 

O local utilizado foi uma sala 65 da EEAAC da UFF, que possui cadeiras móveis 

permitindo a organização do espaço. As cadeiras foram dispostas de maneira que ficassem em 

círculos dentro da sala e materiais para utilização nas experimentações estéticas e registro da 

experiência foram disponibilizados. 

Foi realizada nova apresentação da pesquisa, seus objetivos e reafirmado o 

compromisso com os próximos dois encontros. Explicou-se a necessidade de assinatura dos 

TCLE e termo de cessão de direito de imagem e disponibilizaram-se 2 cópias de cada para 
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cada participante. Uma foi recolhida pelos facilitadores e uma cópia de cada termo foi deixada 

com os sujeitos. 

Em um primeiro momento foi realizada a técnica de relaxamento, que, conforme 

Gauthier (2012) afirma, tem importância ímpar nas sessões de produção de dados e é 

desejável em cada sessão. Que deve acontecer no início delas, favorecendo o uso da 

criatividade, para que não se trabalhe apenas o lado racional. O autor, na mesma obra, ainda 

complementa que a produção de dados deve acontecer imediatamente após, quando os co-

pesquisadores estão no melhor estado de relaxamento, com a mente a mais vazia possível. 

Após o relaxamento inicial, foi percebida uma entrega por parte dos sujeitos, que se 

mostraram participativos, mesmo demonstrando em um primeiro momento estranheza à 

atividade. 

Propomos então duas dinâmicas para apresentação dos participantes. As facilitadoras – 

além de mim, contei com o auxílio da doutoranda Paula Isabela Marujo Nunes da Fonseca e 

da aluna de graduação Pâmela Gioza da Silveira, disponibilizaram uma mesa onde 

encontravam-se materiais de corte, colagem e pintura. Foi pedido para que escolhessem e 

representassem em um pequeno crachá uma palavra poética que estivesse ligada a trajetória 

educacional deles, que servisse como sua identificação. Em seguida, apontamos o Varal de 

Poemas disposto no meio da sala, de maneira que facilitasse o acesso de todos os 

participantes. Nele estavam expostos diversos poemas usados como provocação poética, 

escolhidos aleatoriamente pela pesquisadora, como por exemplo: Dois e dois são quatro, de 

Ferreira Gullar; O elefante, de Carlos Drummond de Andrade; de Chico Buarque foram 

usados Até o fim e Bom conselho; de Cecília Meireles, A bailarina, O menino azul e Ou isto 

ou aquilo; Via Láctea, de Olavo Bilac; Soneto do Amigo e Soneto da Fidelidade, de Vinicius 

de Moraes, além da Canção do amor que chegou, de Vinicius e Carlos Lyra; de João Cabral 

de Melo Neto, usamos O relógio, Educação pela pedra e Difícil de ser funcionário; e partes do 

texto de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. 
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Figura 4: Varal de Poemas. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Tavares e Sobral (1999) trazem que só podemos chegar ao centro do nosso ser 

movimentando-nos pelo modo poético e usando instrumentos poéticos. 

Pediu-se aos co-pesquisadores, após a escolha de um dos poemas, que se 

apresentassem pelo nome, e contassem, a partir dele, o seu percurso educativo, suas 

experiências na busca pela capacitação. 

Para Gauthier e Santos (1996) a sóciopoética pode ser descrita como uma abordagem 

no conhecimento do ser humano e da sociedade, um caminho para a produção do 

conhecimento, que por meio de práticas diferenciadas de pesquisa e do educar mutual 

transforma poeticamente o saber para melhor conhecer. 

Para Tardif (2007) existe o que ele denomina de saber da experiência, definido como 

aquele proveniente da vida pessoal de cada um, produzidos no cotidiano da sua prática, 

produzidos e apropriados ao longo de sua história de vida. São os saberes adquiridos no 

âmbito da prática da profissão, que não provêm das instituições ou dos currículos. São saberes 

práticos e não da prática (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991). 

Em um segundo momento, ainda no mesmo encontro, foram usadas as imagens – que 

representavam para eles processos educativos. Foram realizadas leituras destas, discutindo 

seus significados individuais e no grupo. Ao final de cada exposição, as imagens foram 

dispostas em um painel.  
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Para montagem do painel, foram deixadas disponíveis molduras de papéis coloridos 

para que os co-pesquisadores pudessem escolher uma e registrar nela frases que sintetizassem 

sua imagem. Esta ação respalda-se no pensamento de Ceccim (2010), que afirma que na EPS, 

são os cotidianos vivos ou as realidades que colocam questões à educação. 

 Como forma de síntese foi proposto que falassem sobre os conhecimentos e afetos 

gerados neste encontro. 

Neste encontro participaram 18 dos 20 participantes componentes do GP. Conforme 

descrito no capítulo de metodologia, esperou-se com a aplicação das dinâmicas - confecção 

do crachá; varal de poemas; imagens de processos educacionais, abordar o tema gerador 

negociado – processos educativos usuais.   

Realizando uma leitura de primeiro plano desses dados, percebemos que ao 

perguntarmos sobre trajetórias educacionais podemos ter induzido aos participantes a falarem 

sobre os processos educativos em saúde realizados em seus cotidianos. Talvez se tivessemos 

usado “trajetórias formativas” os co-pesquisadores pudessem nos trazer os processos de 

formação – formais e informais – pelos quais passaram até hoje. 

Quando se trata de cuidar em enfermagem, a relação educativa está sempre presente 

(GAUTHIER; HIRATA, 2001). Souza et al (1991) tratam em seu texto do processo educativo 

nos serviços de saúde e, revendo conceitos, afirmam que neste processo considera-se 

essencial o sujeito que aprende, o objeto a ser apreendido, o conhecimento resultante da 

interação entre o sujeito e o objeto, e, o instrutor como facilitador desse processo. 

O profissional de saúde no papel deste facilitador não se igualaria a um professor. 

Seria um educador. Entre correntes que discutem a correspondência ou não entre estes dois 

termos, apresentadas por Gadotti (2003), podemos trazer uma excelente, que afirma que 

existem milhares de professores, tendo isso como profissão apenas, não como algo que se 

define por dentro, por amor. Ao contrário do educador, que não é profissão, mas sim vocação.  

Talvez se faça necessário aqui estabelecer alguns conceitos e como eles se relacionam 

entre si. O que é aprender? O que é ensinar? Como educar/ educar-se permanentemente? Os 

educadores precisam ter clareza disto para entenderem melhor o ato de ensinar. Precisam 

saber o que é ensinar, o que é aprender e, sobretudo, como aprender. 

O ensino é visto como resultante de uma relação pessoal do” professor com o aluno”, 

consistindo na resposta planejada às exigências naturais do processo de aprendizagem 

(SANTOS, 2001). Sendo assim, mais importante é o educador acompanhar a aprendizagem 

do sujeito do que concentrar seus esforços no assunto a ser ensinado.  
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Para Gadotti (2003) o ato de aprender não é apenas o ato de acumular conhecimento. 

Para Santos (2001) a aprendizagem tem a característica de ser pessoal, tem que ser 

significativa para o agente da aprendizagem (que na relação professor-aluno, se equivaleria ao 

aluno), não deve ser mecanizada, dando a ele a possibilidade de formular problemas e 

questões de interesse, de participar desse processo (o de aprender) e transferir o que aprendeu 

para outras situações da vida. Além de precisar ser um processo contínuo. 

Quando este aprender e este ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações de 

saúde e ao trabalho, conseguimos desenvolver a educação permanente em saúde, que tem a 

proposta de contribuir para a transformação não só dos processos formativos, mas também 

das práticas em saúde.  

Seguindo essa concepção de ensino-aprendizagem, a EPS inicia-se pela reflexão 

crítica sobre a prática. Porque é preciso não apenas refletir, mas dar sentido a essa reflexão. E, 

ao refletir, não se prender apenas ao cotidiano do seu serviço, mas extrapolar ele, analisar 

tudo que for de interesse deste processo educativo. O ato de educar/educar-se 

permanentemente não deve ser concebido apenas como ato de ensinar/aprender novas 

técnicas, reciclar-se ou aprender as últimas inovações tecnológicas.  

Sendo assim, podemos dizer que através do desenvolvimento das dinâmicas neste 

primeiro encontro conseguimos ter uma visão de como esses profissionais se descrevem como 

educadores para a saúde; como eles desenvolvem esse processo de educar para a saúde; e 

como compreendem a educação permanente em saúde. 

 

 

  4.1.1 Palavras poéticas  

 

 

No início do desenvolvimento da oficina sociopoética, solicitou-se aos participantes 

do GP que individualmente fizessem um crachá de maneira criativa escolhendo uma palavra 

poética a partir da seguinte questão indutora: “com que palavra poética eu definiria a minha 

trajetória educacional?”.  

Identificaremos esses co-pesquisadores da mesma maneira que se apresentaram na 

dinâmica. Para efeito de ilustração, montamos o quadro 2, com a categoria Trajetórias 

educacionais pessoais. 

Como descrito na metodologia, duas pessoas - uma enfermeira aluna do mestrado 

profissinal em ensino da UFF e uma técnica de enfermagem, que veio em substituição ao 
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sujeito Persistência – iniciaram suas participações apenas no segundo encontro. Pelo fato de 

não terem estado presente no primeiro e participado da dinâmica de confecção de crachás, não 

pudemos identificá-las por meio da palavra poética escolhida. Sendo assim, levando em conta 

a sua atuação como enfermeira em outro município do Rio de Janeiro e o seu olhar externo à 

rede de saúde de Niterói, achamos por bem nomeá-la como “Provocação”, pois suas falas 

contribuíram com provocações importantes para o desenrolar das atividades do dia. Quanto à 

técnica de enfermagem, traremos suas falas nomeadas como “Substituto de Persistência”. Elas 

não se encontram relacionadas no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 2: Descrições das trajetórias educacionais pessoais. Niteroi, 2015. 

Palavra poética/ 

Codinome 
Definição das trajetórias educacionais pessoais 

Amor Eu acho que é só por amor à troca de conhecimento 

Amor (2) 

Eu acho que é muito amor que a gente tem que ter. Sou um bebê na área da saúde, 

trabalhei na emergência e estou agora [na atenção básica], tem 2 anos apenas. Sou um 

bebezinho mesmo. Então acho que tem que ter muito amor. 

Perseverança 

Eu escrevi “perseverança” porque está longe de alcançar o objetivo que eu tenho. 

Porque eu começo e depois não dá certo. Uma pessoa sai do grupo, termina. (...). 

Então, estou tentando novamente, mas estou sempre tentando, não vou desistir nunca. 

Cuidado permanente 

Eu acho que é isso mesmo, o paciente quer da gente atenção, carinho, escuta. Porque 

muitas das vezes, eles têm tantos problemas dentro de casa, e quando damos um 

carinho, uma atenção, ele sempre volta para gente. A gente nunca é só enfermeiro, é 

tudo: psicólogo, nutricionista é multiprofissional. 

Humanização 

É mais ou menos isso que ela falou. A gente tenta conversar, tem muitos pacientes 

que chegam querendo atenção, às vezes não sabem o porquê de estarem passando 

aquilo. A gente senta, conversa. Eu sou uma pessoa muito paciente, então consigo, 

presto atenção no que ele tem para falar, no que ele tem para passar. A gente faz as 

palestras, a gente tenta explicar o melhor do nosso trabalho. 

Perseverança (2) 

Porque sem perseverança, não conseguimos realizar nossas tarefas cotidianas, sem 

fazer esse trabalho de “formiguinha” que ela falou ali, mesmo que nós achemos que 

seja pequeno, que seja pouco, se nós não tivermos a perseverança que a nossa colega 

teve ali, se não tivermos o amor que gerou a perseverança dele, se não tivermos tudo 

isso, não vamos conseguir desenvolver nossas atividades. 

Persistência 
Porque, na verdade, eu acho que a todo tempo nós profissionais de saúde persistimos 

no nosso objetivo, no nosso trabalho, aquilo que a gente está envolvido. 

Direito 

Porque eu acho que quando a gente lida com saúde, a gente está lidando com direito. 

E eu acho que tem que ter amor, tem que ter humanização, tem que ter uma série de 

coisas, mas eu não esqueço nunca, pela minha concretude, pela minha objetividade, 

que o SUS é um sistema. Ele não precisa de caridade, ele tem verba. Eu acho que 

quando a gente é profissional, a gente tem que exigir isso, tem que exigir dignidade, 

exigir condições. Entendeu? Eu acho que a perseverança é importante, mas tem uma 

hora que a perseverança começa a falhar diante da logística, da falta de investimento, 

da falta de condições. Eu tenho um grupo de hiperdia, onde você não tem um 

aparelho de P.A. O que adianta? Eu vou perseverar como? Eu não tenho fita de 

glicemia. Não adianta eu chegar para um paciente insulinodependente e dizer “olha, 

eu te amo, eu quero que você fique vivo. Eu sou solidário à sua dor, mas não tenho 

nada a te oferecer”. Então eu acho que caridade a gente faz lá fora, dentro do SUS a 

gente tem que ser profissional, dentro do SUS a gente tem que ter dignidade, tem que 

exigir salário, exigir condições de trabalho. 

Compromisso Eu também acredito em um amor, em perseverança, dignidade. Mas está faltando 
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também um compromisso, porque não adianta ter nada disso, se os próprios 

profissionais, a maioria deles, não acreditam nesse sistema que eles estão falando. 

Amor (3) Você tem que amar o que faz, amar o próximo. 

Troca de saberes 

Mas eu acho que seria uma troca como um todo. Por que? Quando ela fala da falta de 

recursos do sistema, eu acho que por mais que eu concorde com vocês, que falta para 

o paciente, falta para tudo. Falta para a gente. 

Conhecimento 

Porque sem conhecimento a gente não pode improvisar, não pode saber onde a gente 

pode ir. E o que eu botei no crachá, que até botei ali, é que o saber a gente constrói, a 

gente leva ele para sempre, e ninguém tira isso da gente. Então quando eu me formei, 

eu poderia comparar um carro, mas eu preferi pagar minha pós em dermatologia. O 

carro, poderiam me roubar, mas o conhecimento da pós, eu levo para vida inteira. E 

eu acho que nós temos que ter conhecimento para passar as orientações. 

Vitória 
Para mim é vitória, porque com perseverança, desafios, e amor, se constrói uma 

vitória, por mais que seja um paciente, para mim é vitoria. 

Persistência (2) 
A minha palavra é “persistência”, porque na minha vida eu falo de persistência em 

relação a mim. E esses 33 anos [de profissão] foram de muita persistência. 

Acolhimento 

Tudo que foi dito aqui é muito importante, eu acredito, mas a minha palavra foi 

acolhimento, porque eu acho, que se você chega bem no lugar, se você gosta daquele 

lugar, você vai continuar frequentando. Então se você é bem acolhido, bem acolhida 

no posto, sempre vai voltar. Ele quer uma referência. 

Pensamento positivo Pense bem, e o melhor acontecerá, sempre. 

Parceria e 

conhecimento 

Parceria, porque eu sempre tenho que estar buscando novos parceiros para trazer 

novidades, e atribuições para dentro da unidade. E conhecimento porque todo dia eu 

tenho que estar com meus técnicos, meus enfermeiros, com meus médicos, dizendo: 

“não, vamos tentar, vamos continuar, vamos levantar a cabeça. Não é assim, vamos 

mudar a historia. Não é porque na outra unidade não tem, que a gente também não 

tem”. Então é uma batalha constante de conhecimento, de parceria, e de construção 

mesmo, a cada dia, de um novo SUS. 

Saber Cuidar 

Eu escolhi uma palavra, na verdade é uma frase de um livro do Leonardo Boff, é 

“saber cuidar” o tema do livro, não sei se o pessoal conhece. E assim, eu acho que é 

realmente isso, essa questão do cuidar, que tá faltando muito no ser humano. No 

simples fato de regar uma planta, você já está cuidando de um ser que tem vida. Então 

a gente tem que dar atenção, tem que prestar atenção mesmo. 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Por meio das falas sobre as suas trajetórias educacionais, ao escolherem uma palavra, 

apontaram características profissionais consideradas por eles como importantes para 

desenvolverem não só as atividades de educação, mas também a própria assistência de 

enfermagem. 

Algumas características que surgiram - amor, compromisso, conhecimento, são citadas 

também por autores merecem destaque (FREIRE, 2014a; GADOTTI, 2003; SANTOS, 2001; 

SILVA, 2000).  

Ao falarmos da vocação do ser educador, podemos dizer que ela nasce de um grande 

amor, de uma grande esperança. Mas este amor citado, não traz consigo o sentido romântico 

da palavra. Ele vem reforçar a idéia de amar, de estar satisfeito com aquilo que se faz. O 

segredo do bom ensino é o entusiasmo pessoal, que vem do amor. E esse entusiasmo pode ser 

canalizado, por exemplo, ao planejar de maneira adequada a assitência, os processos de 
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educação, para também estimular o entusiasmo nos outros profissionais da equipe, nos 

próprios usuários. Esse amor demonstra certo compromisso profissional com as atividades 

que exercem. E para exercê-la precisamos do conhecimento científico, ética e amor, acima de 

tudo (INABA; SILVA; TELLES, 2005). 

Não é possível exercer a atividade de educação como se nada estivesse acontecendo. 

Não podemos educar sem nos colocarmos diante do sujeito que vai aprender – e nos ensinar, 

por suposto. A fala deles mostra que ao usarem a palavra compromisso é necessário, cada vez 

mais aproximar o que se diz do que se faz, o que pareço ser, do que estou sendo. Cuidar é a 

essência da Enfermagem.  

Mantendo um compromisso, é necessário que nos preparemos ao máximo para 

ensinar. Saber é necessário ao educador. Precisamos ter conhecimento e compromisso para 

não mentir para aquele a quem estamos ensinando, mas cabe ressaltar que ensinar não é 

transferir conhecimento. E essa é uma característica difícil de ser exercida. Devemos nos 

manter vigilantes para evitar a simplificação das coisas, o desdém para com o outro, baseados 

na nossa falsa superioridade. 

Sob esta ótica, o compromisso com todas as características citadas nesta dinâmica se 

mostra condição sine qua non para o ser educador. 

   

 

4.1.2 Varal de Poemas  

 

 

Nos quadros a seguir são descritos os temas que apareceram com maior frequência 

durante a dinâmica do varal de poemas, originando a categoria Processos Educativos Usuais, 

com base na análise das falas dos participantes da pesquisa, bem como a partir das 

similaridades dos temas para a formação das categorias temáticas.  
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• Relações Interpessoais dialógicas 

 

 

Quadro 3: Temas/ Unidades de Significação Relações interpessoais dialógicas, produzidas na categoria 

Processos Educativos usuais. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador 

 

 

 Foram evidenciadas as relações de ensino/aprendizagem dos integrantes do GP com os 

outros profissionais da rede e deles com os pacientes, existentes, ou não, na prática, quando 

entram em contato com as diferentes realidades presentes no seu dia a dia, com os diferentes 

tipos de conhecimento. 

 Paulo Freire (2014b) fala sobre essa relação e o estabelecimento do diálogo. A lógica 

das relações interpessoais é promover a interação entre as pessoas. E se pensarmos, ela se dá 

principalmente a partir do diálogo, que é o encontro dos homens para pronunciar o mundo 

através de palavras, considerando as suas dimensões (ação e reflexão), não deixando esgotar, 

portanto, a relação eu-tu, levando-se em conta, portanto, que esse mundo proporciona visões, 

pontos de vista diferentes sobre ele. Visões que possuem anseios, dúvidas, esperanças ou 

desesperanças que implicitam temas significativos. E o currículo em enfermagem deve 

trabalhar a internalização do “tu” pelo “eu” na relação entre cliente e profissional 

(GAUTHIER; HIRATA, 2000). 

 Com isso, os processos educativos se dão por meio dessas relações. Foi pensado, para 

este tema, usar no título a palavra troca, mas levando-se em consideração que o processo 

educativo não se faz de A para B, mas sim de A com B, optou-se por falar em relação.  

Não é um coletivo que aprende. Mas é no coletivo que se aprende (GADOTTI, 2003). 

Dialogamos com a realidade do nosso cotidiano – inclusive com as diferenças trazidas por ele, 

com autores de textos que lemos, com as palestras que frequentamos, com nossas equipes. E 

aprendemos nessas relações. 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

Relações Interpessoais 

dialógicas 

Relações de ensino/ 

aprendizagem entre os 
profissionais da rede e deles 

com os pacientes, existentes, ou 

não, na prática, em contato com 

diferentes realidades, diferentes 
tipos de conhecimento. 

A gente começou a fazer uma interligação melhor nesse programa dentro 

da regional. (Amor) 

11 

Eu tenho 23 anos de rede e não conheço ninguém aqui. Por quê?(...) a 

gente não tem ninguém que junte as pessoas.  (Direito) 

Foi uma escola para mim, porque lá a enfermeira tem que dar conta de 

todos os programas. (Persistência) 

Pode ser PHD, mas nunca vai estar preparado para lidar com aquele 

outro que tem uma realidade completamente diferente da sua. (Troca de 

saberes) 

Com esse treinamento [encontro do GP] dá para gente pelo menos 

vivenciar [a EPS] no local. (Perseverança) 
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 Os profissionais de saúde atuantes na atenção básica não se incorporam à equipe de 

saúde sozinhos. Trazem consigo suas experiências rotineiras de assistência, de participação 

em grupos, de relações em equipe, enfim, suas vidas em comunidade.  

Esse tópico foi formado por 11 UR’s e os participantes trouxeram à tona o 

relacionamento, embora ainda tímido, dos profissionais da equipe de enfermagem da rede. É 

sabido que quando uma equipe de saúde se encontra bem estruturada, estabelece-se uma 

relação dialógica e participativa que permite o desenvolvimento de competências no trabalho, 

refletida nas relações de assistência ao usuário da unidade de saúde. Essa é uma fala que pode 

refletir isso: 

  

“Eu já estive nesses grupos [de educação em saúde], sozinho, durante 3 anos. Foi 

aí que eu convidei a amiga Persistência e ela foi a primeira pessoa de fora a 

palestrar lá [unidade de saúde]. E a gente começou a fazer uma interligação melhor 

nesse programa [de Hipertensão e Diabetes] na regional. (...) Hoje fiquei 

lisonjeado com o convite de duas unidadespara que eu possa dar palestras. ” 

(Amor). 

 

Nas rotinas das instituições de saúde na atenção básica os relacionamentos 

interpessoais entre equipe de enfermagem e dela com as outras especialidades, são necessários 

para o desenvolvimento de um trabalho em equipe multiprofissional. A constituição de um 

vínculo torna o grupo de trabalho integrado, forma um sistema de complementariedade, 

valoriza a troca de conhecimentos e experiências e possibilita o desenvolvimento da EPS. 

Afinal, como visto, o cuidado ao portador de doença crônica deve ocorrer de maneira 

integrada, não concentrada, localizada e disciplinada, visando promover a saúde e prevenir 

complicações. 

Na atenção básica em saúde o trabalho desenvolve-se na maior parte do tempo, por 

uma equipe, numa modalidade de trabalho coletivo, sendo a comunicação essencial ao 

estabelecimento de relações interpessoais e um denominador comum do labor em equipe, o 

qual decorre da relação recíproca entre labuta e interação (PEDUZZI, 2001).  

Mas a ausência de espaços de diálogo e discussão no trabalho também foi um 

apontamento do grupo. E pode estar traduzida na falta de momentos que reunam a equipe, 

como mencionam:  

 

“Nós [profissionais] não sentamos, não conversamos, não trocamos nenhum tipo de 

conhecimento. Eu tenho 23 anos de rede e não conheço ninguém aqui. Por quê? 

Porque a gente não vai em treinamento, a gente não vai em reunião, a gente não 

tem ninguém que junte as pessoas.”  (Direito) 
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Esse relato mostra explicitamente o afastamento entre os profissionais. Para temos um 

espaço propício ao desenvolvimento da EPS seria importante o estabelecimento de um 

diálogo aberto e transparente entre essa equipe, que possibilitaria a troca de experiências e a 

problematização de seus cotidianos de trabalho. 

O HumanizaSUS (BRASIL, 2006c) traz as reuniões da equipe como essenciais tanto 

no aspecto de poder proporcionar trocas de saberes, e conhecimentos, quanto ao estreitar 

vínculos e facilitar a discussão de problemas, quando não utilizadas apenas como espaços de 

resolução de questões burocráticas. Os princípios centrais dessa política de humanização são 

as noções de transversalidade, e grupalidade, nas quais as ações são construídas 

coletivamente, aumentando a comunicação entre as pessoas. 

Os espaços de troca de experiências também são tópicos abordados pela educação 

(GADOTTI, 2003). Quando os profissionais se reunem, cada um pode aprender com o outro. 

No ato de compartilhar evidências, informação e buscar soluções, podem começar a enfrentar 

problemas importantes de suas unidades de saúde. 

A oficina foi encarada pela equipe não só como um espaço de aprendizado e reflexão, 

mas também como uma possibilidade de convivência entre eles.  

 
“O ideal seria que a coordenação adotasse isso, porque não existe. Eu acho que vai 

ser uma decisão que a gente deve cobrar, mas ela tem que vir de cima para baixo, 

tem que ser um órgão maior para fazer isso. Mas pelo menos eu acho que com esse 

treinamento, com isso que a gente conversou aqui, dá pelo menos para vivenciar no 

local, onde a gente pode atuar. ” (Perseverança) 

  

“Eu gostei muito. Eu peguei idéias muito legais. Eu sei que a gente falou várias 

coisinhas que vai colocar em prática (...) A gente vai aprendendo com cada um (...)a 

gente tem que se falar, a gente tem que ter essa comunicação. Como é que você ta 

fazendo com aquele grupo de idosos? Como é que você está fazendo? O que você 

faz? Porque a cada semana a gente tem que ter uma coisa nova, entendeu? Acho 

que essa troca de saberes em rede a gente tem que aprofundar! Porque é muito bom 

isso aqui. ” (Amor 2) 

 

A equipe reconhece esses momentos para o livre diálogo, como um espaço que pode 

trazer benefícios. Mas dividem a responsabilidade por eles com a gestão. 

 O estabelecimento de relações de ensino/ aprendizagem com os pacientes também foi 

um tema apontado. Os portadores de doenças crônicas, como Hipertensão e Diabetes, 

necessitam de uma assistência prioritária e prolongada em virtude de suas necessidades de 

saúde. Eles são o foco de atenção dos profissionais da atenção básica por serem usuários que 

valorizam o estabelecimento de relações interpessoais (BRUNELLO et al, 2010). 
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  E destas relações, quando o profissional foca sua prática na pessoa e não na doença, se 

estabelecem relações terapêutica duradouras. Chamadas de relações de longitudinalidade, é o 

princípio mais importante da Atenção Primária à Saúde, e faz surgir familiaridade e confiança 

mútua entre profissional e usuários (STARFIELD, 2002). 

Observemos os relatos a seguir: 

 

“Acredito nesse tipo de trabalho [grupos de educação em saúde com hipertensos e 

diabéticos]. Acredito que eu não só contribuo, acho que recebo mais do que dou. ” 

(Amor) 

 

“Faço reuniões [dos grupos de educação em saúde com hipertensos e 

diabéticos]baseadas também em cima das dúvidas que eles têm. Não é só o que eu 

acho. ” (Cuidado Permanente) 

 

 Os principais fatores envolvidos à adesão ao tratamento estão relacionados ao 

conhecimento, à percepção da hipertensão arterial, a motivação pessoal pela busca de melhor 

estado de saúde, e a obtenção do controle da pressão arterial através de modificações de 

hábitos de vida (FORTES; LOPES, 2004). E são as relações estabelecidas entre os 

profissionais e os usuários que muito colaboram para a aceitação deles ao acompanhamento 

frequente e busca da satisfação das necessidades de saúde.  

Uma das principais estratégias para prevenção e/ou controle dos fatores de agravo 

destas doenças é a educação em saúde. As atividades educativas realizadas com usuários 

portadores de doenças crônicas, em grupos educativos, por exemplo, favorecem a troca de 

experiências de todos os envolvidos, principalmente por possibilitar a estes a livre expressão 

de suas idéias, sem censuras e com isto, proporcionar a reflexão. 

 

“Foi uma escola para mim, porque lá [unidade de saúde] a enfermeira tem que dar 

conta de todos os programas. (...). É uma troca. Eu aprendo o tempo todo, porque 

eu não sou autosuficiente. ”  (Persistência) 

 

A EPS leva em conta uma aprendizagem significativa, com promoção e produção de 

sentidos, sugerindo que a transformação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão 

crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais, em ação na rede de serviços (BRASIL, 

2004a). 
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• Estratégias de motivação aos pacientes 

 

 

Quadro 4: Temas/ Unidades de Significação Estratégias de motivação aos pacientes, produzida na 

categoria Processos Educativos usuais. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Com 07 UR’s, neste tema destacaram-se aspectos como os recursos usados pelos 

profissionais para estimularem os pacientes a aderirem a estes processos de educação em 

saúde. Um pouco de reflexão sobre o “como se ensina”. A enfermagem tem a ação educativa 

como um de seus principais eixos norteadores nos vários espaços de realização de sua prática, 

especialmente nos serviços de atenção primária à saúde. 

A equipe de enfermagem realiza seu trabalho junto à comunidade. O discurso da 

equipe de co-pesquisadores demonstra que priorizam as ações de educação em saúde. Mas por 

meio desse processo também é possível estabelecer relações interpessoais duradouras. Nessas 

ações se formam não apenas uma relação com o profissional, mas também entre os usuários, 

que podem trocar experiências e auxiliar uns aos outros na superação dos problemas.  

Menezes e Gobbi (2010), trazem que o enfermeiro, além da competência técnica e 

fundamentação científica, deve conhecer os aspectos emocionais e as necessidades individuais 

de cada paciente. Assim fica claro a necessidade de estabelecer um diálogo ultrapassando o 

formalismo técnico habitual, abordando o paciente com uma linguagem acessível, facilitando 

o entendimento de doença por ele e adesão ao tratamento, sem impor esse conhecimento. E 

para isso pode-se usar de estratégias lúdicas, também presente nessa temática. 

 

“Acho que a dinâmica me deixa interagir mais. Eu uso muita, muita dinâmica. ” 

(Amor 2)  

 

“A criatividade facilita a educação de todos os modos. ” (Perseverança) 

 

 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

Estratégias de 

motivação aos 

pacientes 

Recursos usados pelos 

profissionais para estimularem 
os pacientes a aderirem 

processos de educação em 

saúde. 

As pessoas hoje vão para o grupo por causa do lanche que pode ser 

oferecido. (Compromisso) 

07 

Acredito que essas palestras venham sim beneficiar bastante a eles. 

(Amor) 

Acho que a dinâmica deixa interagir mais. Eu uso muita, muita dinâmica. 

(Amor 2) 

A criatividade facilita a educação de todos os modos. (Perseverança) 
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Levando em conta o grande contato que a equipe de enfermagem possui com seus 

pacientes é de grande responsabilidade dela colocar em prática medidas que visem promover 

sua saúde e prevenir futuras complicações. Deve atuar junto com o paciente e sua família, 

pois passa mais tempo com este usuário do que os demais profissionais da saúde (MENEZES; 

GOBBI, 2010).  

Uma estratégia educativa para prover saúde e prevenir complicações são os grupos de 

educação em saúde. Neles a equipe atuante é responsável por buscar em um “senso comum”, 

o “bom senso”. Apesar desta estratégia ser limitada por um conteúdo muitas vezes pré-

determinado, um tempo estabelecido, normas internas e também pela infraestrutura da 

instituição, é a interação entre os profissionais e usuários que vai dirigir o processo educativo 

e a aprendizagem de ambos os lados, podendo ser facilitada ou ir em outra direção, como por 

exemplo, a não aderência do paciente ao tratamento. 

 Buscar entender a realidade deste usuário é ponto chave para manter uma relação 

interpessoal de ensino e aprendizagem digna. Para Freire (2014a) ensinar exige respeito aos 

educandos. Não só respeito aos seus saberes, mas também a razão de ser de alguns desses 

saberes.  

 

“Você pode ser PhD, mas nunca vai estar preparado para lidar com aquele outro 

que tem uma realidade completamente diferente da sua. ” (Troca de saberes)  

 

 Como ainda afirma Freire (2014b, p.95-96), “o educador já não é o que apenas educa, 

mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa”. 

 

 

• Acolhimento  

 

 

Quadro 5: Temas/ Unidades de Significação Acolhimento, produzida na categoria Processos Educativos 

usuais. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

Acolhimento 

Características consideradas 

importantes no momento de 

acolher o paciente, visando 
conquistá-lo, como: atenção, 

paciência para escutá-lo, uso da 

descontração.  

Eu sou uma pessoa muito paciente, presto atenção no que ele [paciente] 

tem para falar. (Humanização) 

07 
Se ele [paciente] é bem acolhido no posto, sempre vai voltar (.....) O 

paciente chega lá e eu brinco com ele. (Acolhimento) 
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Estando relacionada à US anterior, o momento de acolher os pacientes merece 

destaque na análise, possuindo 07 UR’s. Foram citadas as características consideradas como 

importantes no momento do acolhimento. 

 De acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS (BRASIL, 2006c, p.10), 

acolhimento é: 

 

(...) recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente 

por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, 

angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo 

atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência quando necessário. 

 

Na Política de educação e desenvolvimento para o SUS (BRASIL, 2004a) é afirmado 

que cabe às instâncias responsáveis pelo processo de EPS municipal, trabalhar com elementos 

que vão conferir a integralidade da atenção à saúde, acolhimento, vínculo entre usuários e 

equipes, responsabilização, desenvolvimento da autonomia dos usuários e resolutividade da 

atenção à saúde, visando a superação dos limites da formação e das políticas tradicionais de 

saúde. 

É nos profissionais da enfermagem que os usuários percebem maior comprometimento 

e proximidade, oportunizando uma relação que se estende para além do aspecto biológico 

(BRUNELO et al, 2010). Podemos fazer o paciente se sentir especial, quando, mesmo com 

pouco tempo, nos aproximamos dele, prestamos atenção no que tem a dizer (SILVA, 2000). O 

que oportuniza o estabelecimento de relações interpessoais duradouras com os usuários, 

caracterizando o cuidado longitudinal a ser dispensado ao hipertenso e diabético. Um 

profissional de saúde é alguém que passa a mensagem de humildade e flexibilidade para estar 

junto, fortalecer o saudável, o positivo e o melhor do outro, independente do que acha que é o 

melhor (idem). 

O fortalecimento desta relação interpessoal, surgida em decorrência de uma situação 

específica de saúde, se dá por meio do contato constante, comprometimento dos profissionais 

com a situação de saúde do indivíduo e por uma assistência que melhore a qualidade de vida 

dele. Este contato constante faz com que os profissionais se envolvam também com a família, 

dando continuidade ao acompanhamento desta por meio de laços duradouros, que 

transcendem os episódios de doença ou a resolutividade do problema. 

 Para Gauthier e Hirata (2001), cuidar no cotidiano não é ato rotineiro, mas sim de 

criação, juntamente com os clientes. Para desenvolver com pertinência e competência seu 
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papel de profissional, a enfermeira deve aprende a sair de uma visão meramente técnica e 

funcional, submissa ao poder biomédico. 

Colome, Lima e Davis (2008) reconhecem que a prática de acolher amplia o acesso 

dos usuários aos serviços, gerando necessidade de discussões por parte de profissionais e 

gestores sobre as demandas atendidas, a fim de reavaliar a oferta de serviços, os programas 

prioritários e a própria organização do trabalho da equipe. 

 

 

• Fatores intervenientes nos processos educativos e de assistência 

 

 

Quadro 6: Temas/ Unidades de Significação Fatores intervenientes nos processos educativos e de 

assistência, produzida na categoria Processos Educativos usuais. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador 

 

 

 Nos temas sobre os fatores que se mostram positivos (10 UR’s) e negativos (15 UR’s), 

os participantes do GP citaram pontos encarados como estimuladores ou desestimuladores 

para suas rotinas de assistência e educação. 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

Fatores positivos 

intervenientes nos 

processos educativos e 

de assistência 

Fatores encarados pelos 

profissionais como 

estimuladores para suas rotinas 
de assistência e educação. 

Quando reencontramos essas pessoas bem. Esse é o nosso estímulo. 

(Perseverança 2) 

10 

Mas agora estou apaixonado pela atenção básica. Estou fazendo pós em 

Saúde da família.  (Saber cuidar) 

Um profissional que trabalha feliz, alegre, ele vai ter um atendimento 

diferenciado, ele vai dar uma qualidade melhor. (Perseverança) 

A postura do enfermeiro, de todo dia estar contagiando [a equipe], mesmo 

sem ter nada. (Perseverança) 

Lá na unidade, dentro do possível, a gente tenta adequar o perfil. (...) Ela 

[diretora da unidade] não gosta de funcionário insatisfeito. 
(Conhecimento) 

Fatores negativos 

intervenientes nos 

processos educativos e 

de  

Assistência 

Fatores encarados pelos 

profissionais como 

desestimuladores para suas 
rotinas de assistência e 

educação. 

Temos pouca liberdade mesmo, nós temos poucos recursos também. 
Querem da gente produção. (Amor 2) 

15 

O enfermeiro do programa se vê cercado de atribuições que demandam 
dele um esforço muito grande. (Perseverança 2) 

Não tem um aparelho de PA (...) não tenho fita de glicemia. (Direito) 

Como o grupo [de hipertensos e diabéticos] vai funcionar com esse défict 

todo? (Compromisso) 

A gente tem muito custo com a nossa formação e aí a gente se depara com 

um sistema que está falido (...) com salário não compatível com a 
formação profissional”. (Troca de Saberes) 

Não tratar esse profissional. Se ele não se sentir bem, ele não vai produzir. 
(Perseverança 2) 

O estímulo da chefia e o estímulo de capacitação da equipe. Eu acho que 
falta muito isso.  (Cuidado permanente) 

Na Fundação Municipal de Saúde não existe Educação Permanente. (...) 
Não existe coordenação de enfermagem. (Direito) 

Atrapalha realmente à EPS a falta de comunicação. (Amor) 
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 No âmbito das relações interpessoais, as expectativas, os desejos e necessidades 

emergem dessa equipe contribuem para o desenvolvimento do ambiente de trabalho e, quando 

não atendidas, passam a refletir no cuidado prestado. No modelo pedagógico vigente na 

educação permanente em saúde, a problematização da prática é aspecto indispensável para 

diagnosticar as necessidades de capacitação dos profissionais da saúde (FUZISSAKI; 

CLAPIS; BASTOS, 2014). 

Olhando os discursos vemos que entre os aspectos que levam à satisfação dos 

integrantes da equipe de saúde não decorre somente e basicamente do salário. Ele apenas 

contribui junto a outros fatores correlacionados às relações no ambiente de trabalho – apoio 

da gestão, provimento de número suficiente de funcionários e de materias básicos para a 

prestarem seus cuidados, adequação de perfil para desempenho de função, liberdade de 

expressão, satisfação pelo que se faz, elogio e consideração como recompensas pela prestação 

da assistência, qualidade e produtividade no ato de cuidar. 

 Para Lima et al (2015) a valorização profissional é um tema que desperta interesse em 

todos, por ser uma necessidade do trabalhador, motivando-os de diferentes maneiras e em 

diferentes momentos, afetando a maneira que o indivíduo encara a sua realidade. E 

complementa dizendo que quando o profissional se vê motivado diante da valorização, 

relatam aumentar sua produtividade e competencia. E pode tornar-se um ciclo, onde a 

eficiencia gera valorização do profissional, que gera mais produtividade. 

 

“Sem querer menosprezar ninguém que trabalhe em uma rede privada, mas o 

profissional que trabalha na rede pública, ele gosta mais do que ele faz, ele estuda 

mais sobre aquilo que ele está querendo realizar. ”  (Parceria e Conhecimento) 

 

“Um profissional que trabalha feliz, alegre, vai ter um atendimento diferenciado, 

ele vai dar uma qualidade melhor. ” (Perseverança) 

 

Esses profissionais demonstraram que, na maioria das vezes, trabalham em condições 

inadequadas e lidam com um ritmo intenso de trabalho. Esse é um fator que pode ocasionar 

desestímulo. “Embora hipotéticamente os serviços de saúde sejam criados para atender as 

demandas geradas pela própria instituição, atendem aos mais diversos interesses políticos e 

profissionais” (TAVARES, 1999). E a desmotivação profissional pode interferir de modo 

negativo na prestação do cuidado em enfermagem, uma vez que a humanização e a 

integralidade da assistência estão baseadas em ouvir e compreender o indivíduo a ser cuidado 

(WAGNER, et al, 2009). 
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“Eu tenho um grupo de HIPERDIA onde não tenho um aparelho de PA. O que 

adianta? Eu vou perseverar como? Eu não tenho fita de glicemia. Não adiantaeu 

chegar para um paciente insulinodependente e dizer “Olha, eu te amo, quero que 

você fique vivo. Eu sou solidário à sua dor, mas não tenho nada a te oferecer! (...) 

Então eu estou desacreditada igual a essa pedra”.  (Direito) 

 

Diante das dificuldades da prática, do desencanto ao seu redor, do seu próprio 

desencanto, do desestímulo dos pacientes com o sistema, muitos profissionais da enfermagem 

são vítimas da desistência. Ela é expressa pela exaustão emocional e pelo ato de desacreditar 

da sua profissão, provocada pelo aumento da quantidade de trabalhos e pela 

despersonalização provocada pela sua baixa valorização social e reduzida realização pessoal. 

Podemos dizer que o sistema de saúde trata o profissional da equipe de enfermagem 

apenas como uma “vaga”. Ao abir um concurso ele está oferecendo um emprego. E os 

profissionais, muitas vezes, na busca por uma estabilidade, ou mesmo uma oportunidade, se 

candidatam a vaga. Muitas vezes, apenas para isso, pois não possuem perfil. Falta interesse, 

falta disciplina, faltam objetivos claros. E também vai faltar sentido para o processo de ensino 

aprendizagem. É cada vez mais difícil manter-se na profissão, principalmente pelo 

desrespeito, pela indisciplina, pelo desinteresse e pela violência que contamina muitas de 

nossas unidades de saúde. 

No entanto, eles também vislumbram a importância do trabalho integrado e o quão 

gratificante é presenciar o resultado de suas ações, quando há compartilhamento de 

experiências e a resolução dos problemas pelo conhecimento da situação de cada usuário. 

 

“Quando reencontramos essas pessoas [pacientes] bem, isso é o nosso estímulo. ” 

(Perseverança 2) 

 

O cuidado de enfermagem está baseado em aspectos que envolvem o corpo de quem 

cuida e é cuidado, como bem-estar. E pensando assim, é improvável obter a qualidade da 

assistência ao portador de doença crônica por meio do desenvolvimento de uma política de 

EPS, sem que os integrantes dessa equipe de enfermagem estejam satisfeitos com as 

condições, local e dinâmica de trabalho.  

Outro apontamento trazido por eles como desestimulador, é a falta de reconhecimento 

de um programa de EPS da FMS. 

 

Na Fundação Municipal de Saúde não existe Educação Permanente. (...) Não existe 

coordenação de enfermagem. (...) Bacana, eu já comecei a fazer, na época do 

mestrado, fazer educação permanente na minha unidade. Mas fica uma coisa 

pontual, fica uma coisa que é minha, pessoal, quer dizer, minha visão. Eu não to 
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tendo uma orientação acima. O que eu to orientando ali, na outra unidade que é no 

nono andar, já é completamente diferente. ” (Direito) 

 

Davini (2009) afirma que é necessário considerar a coerência e a relação entre as 

propostas de capacitação e as políticas de transformação de serviços de saúde. “A experiência 

parece mostrar que se diluem esforços de transformação multiplicando projetos, todos 

orientados a produzir mudança ou reforma organizacional, sem que estejam coordenados 

entre si” (idem, p.42). 

 

 

• Valores e compromissos profissionais 

 

 

Quadro 7: Temas/ Unidades de Significação Valores e compromissos profissionais, produzida na categoria 

Processos Educativos usuais. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Valores e compromissos relacionados à profissão de enfermagem, ao saber, ao sistema 

de saúde e ao relacionamento de ensino/aprendizagem com o outro foram citados 19 vezes. É 

papel destes profissionais viabilizar a assistência de enfermagem baseada na cientificidade, 

sendo exigida uma postura de interesse e vontade na busca de conhecimento para aplicá-lo ao 

cuidado à clientela. 

 

“Tem gente que só vai lá cumprir horário. Não tem responsabilidade”. 

(Pensamento positivo) 

 

Foi lembrado que uma das características que precisa compor o perfil do enfermeiro 

indicado para atuar nesses locais é ter afinidade com a área, gostar e sentir-se bem com as 

atividades que desempenha.  

 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

Valores e 

compromissos 

profissionais  

Valores e compromissos 
relacionados à profissão, ao 

saber, ao sistema de saúde e ao 

relacionamento de 

ensino/aprendizagem com o 
outro. 

Informação sem coração não funciona. Tem que gostar. (Amor) 

19 

Quando eu tive essa experiência, no serviço público, de trabalhar com 

educação, eu vi que eu podia fazer muito mais. (Perseverança) 

Quando a gente é profissional, a gente tem que exigir isso, tem que exigir 

dignidade, exigir condições. (Direito) 

Acho que a base é estudar muito. (Amor 3) 

Construção mesmo a cada dia, de um novo Sistema único de Saúde. 

(Parceria e Conhecimento) 
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“Era apaixonada pela área hospitalar, acreditava que era boa enfermeira até eu 

passar no concurso da fundação há 13 anos. E aí eu me descobri, né?! E hoje estou 

no lugar que devo estar, que quero estar. Não trocaria o trabalho que faço hoje por 

emprego nenhum na área hospitalar, porque eu acho que a minha vocação é estar 

no posto de saúde. (...) Quando eu tive essa experiência, no serviço público de 

trabalhar com educação, eu vi que podia fazer muito mais”. (Perseverança) 

 

A enfermagem que vai atuar na atenção básica, com os portadores de hipertensão e 

diabetes devem ser capazes de direcionar essa assistência de maneira correta, baseados em 

conhecimentos científicos, visando um atendimento de qualidade. Este conhecimento deve ser 

renovado, demandando desta equipe pró-atividade na busca pela atualização de seu saber. E a 

educação permanente torna-se aliada destes personagens no alcance dos outros estágios de 

competência profissional.  

A falta de comprometimento é um dos fatores significativo no desempenho do 

trabalho em equipe. É uma questão essencial, porque se observam os sinais de cooperação 

quando o grupo está mais coeso. Deve ser encarado como característica inerente aos 

trabalhadores da saúde, independente de onde exercem sua prática profissional. 

 

“Dificuldade de encontrar gente que gosta de fazer [educação]. Porque tem gente 

que não quer fazer porque não se vê, quer só dar consulta, ou só fazer outro tipo de 

coisa. Não tem perfil. (...). Quando você faz um concurso para a saúde, deveria 

saber. (...) é impossível uma enfermeira dizer que é enfermeira de saúde pública e 

não gostar de falar, de se comunicar, ter horror a grupo. ” (Perseverança 2) 

 

As enfermeiras apresentam como um fator de dificuldade o excesso de demanda de 

usuários pelo serviço, que ocasiona falta de tempo para articular os diversos trabalhos e 

planejar as ações a serem desenvolvidas. Muitas vezes, sentem-se meras cumpridoras de 

tarefas, pois não encontram tempo para pensar sobre o seu fazer (COLOME; LIMA; DAVIS, 

2008). 

Os serviços de saúde precisam de educadores que tenham vocação para ensinar, mas 

estes educadores precisam de total apoio e incentivo de seus gestores e gerentes, para que o 

façam com liberdade e tranquilidade. E podemos destacar tudo que foi apontado com 

necessário aos processos educativos até aqui, começando nas características apontadas na 

dinâmica do crachá, passando pelos fatores intervenientes, terminando aqui, com o incentivo 

da gestão. 
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  4.1.3 Identificação de processos educativos por meio de imagens 

 

 

Para o desenvolvimento dessa etapa do encontro foram usadas as imagens trazidas 

pelos co-pesquisadores – que representavam para eles processos educativos. Solicitou-se 

ainda que, escrevessem o conceito de educação permanente que possuiam. Foram realizadas 

leituras destas, discutindo seus significados individuais e no grupo.  

A categoria seguinte – Desvelando sentidos atribuídos à EPS, foi construída a partir 

das imagens trazidas pelos integrantes do GP correlacionadas aos respectivos depoimentos 

dos participantes. 

No intuito de desvelarem conceitos de Educação Permanente 15 UR’s surgiram nesse 

encontro, sendo abordados diversos assuntos, entre eles educação em serviço, educação em 

saúde, educação em familia e qualidade de vida. Faz-se necessário destacar também que na 

contra-análise o assunto foi abordado novamente para que a interpretação dos facilitadores 

fosse validada pelo grupo-pesquidor. E nesse momento mais 6 UR’s surgiram. 

A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa, que 

promove e produz sentidos, e sugere que a transformação das práticas profissionais esteja 

baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de profissionais reais, em ação na rede de 

serviços (BRASIL, 2004a). 

Deve ser destinada a públicos multiprofissionais; objetivar transformações das práticas 

técnicas e sociais; visar a atuação dos profissionais nos problemas cotidianos das práticas das 

equipes de saúde; se insirir de forma institucionalizada no processo de trabalho, para que 

possa gerar compromissos entre os trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários 

para o desenvolvimento institucional e individual. Quanto às metodologias de ensino-

aprendizagem, sugere que sejam centradas na resolução de problemas e que, 

preferencialmente, seja realizada no próprio ambiente de trabalho (BRASIL, 2005). 

Algumas falas aproximaram-se disso: 
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Quadro 8: Conceitos de Educação Permanente em Saúde segundo os co-pesquisadores Troca de Saberes, 

Perseverança, Cuidados permanente, Humanização e Amor 3. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Outras falas mostram uma possível confusão de conceitos, levando-os a pensar em 

processos de educação em saúde diante da solicitação para definirem EPS. 
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Quadro 9: Conceitos de Educação Permanente em Saúde segundo co-pesquisadores Vitória, Pensamento 

Positivo, Acolhimento e Saber Cuidar. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Para Schall e Struchiner (1999) a educação em saúde inclui políticas públicas, 

ambientes apropriados e reorientação dos serviços de saúde para além dos tratamentos 

clínicos e curativos, assim como propostas pedagógicas libertadoras, comprometidas com o 

desenvolvimento da solidariedade e da cidadania, orientando-se para ações cuja essência está 

na melhoria da qualidade de vida e na promoção do homem. O que revela a pertinência das 

discussões trazidas a respeito do assunto. 

E os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde devem tomar como 

referência também as necessidades de saúde das pessoas e das populações, além das da gestão 

setorial e do controle social em saúde, devendo ter como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho (BRASIL, 2004a). 

Ao se desenvolver educação em saúde é importante entender que os saberes dos 

profissionais e dos usuários são colocados em diálogo também. E cada um aprende com o 
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outro, sem hierarquias. “Cuidando de ti, tenho a obrigação moral de te ensinar a te cuidar a ti 

mesmo, a não ser uqe eu queira te manter na dependência do meu saber, do meu poder, o que 

seria contrário à propria definição do cuidar” (GAUTHIER; HIRATA, 2000). 

Ainda houveram outras formas de pensar a EPS. 

 

 

Quadro 10: Conceitos de Educação Permanente em Saúde segundo co-pesquisadores Parceria e 

Conhecimento e Persistência. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador 

 

 

Segundo Paschoal, Mantovani, Meier (2007) a UNESCO descreve educação 

permanente a partir do princípio de que o homem se educa à vida inteira, atentando para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, a evolução das capacidades, motivações e aspirações 

e que as suas necessidades nem sempre são de caráter emergente. 

Por este motivo, no momento da contra-análise sentiu-se uma necessidade de 

diferenciar os conceitos de EC e EPS, dialogando com os co-pesquisadores, na intenção de 

validar as interpretações de suas falas. Foi citada a existência da PNEPS, reafirmado seus 

objetivos, demonstrando neste diálogo a proximidade entre suas construções e os conceitos da 

literatura.  

A fim de organizar o pensamento, também foi abordado o assunto da EC e o fato de 

tradicionalmente desenvolvida no setor saúde e de enfermagem como continuação ou 

extensão do modelo escolar e acadêmico, fundamentada no conhecimento técnico-científico, 

com ênfase em cursos e treinamentos orientados a cada categoria profissional, sendo uma 

estratégia descontínua de capacitação, cursos periódicos sem sequência constante (PEDUZZI; 
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GUERRA; BRAGA, 2009; DAVINI, 2009). E as opiniões se dividem em relação ao valor 

dado a estes aspectos. Eles reconhecem a EC como estratégia de educação fora do ambiente 

de trabalho, mas afirmam que suas características possuem vantagens e desvantagens. 

 

“Eu acho que isso [sair do espaço de trabalho] é importante, porque você tem de 

saber das novidades, (...) você tem que saber que alguma norma mudou, que tem a 

medicação mais moderna. (...) Mas normalmente quando se faz educação 

continuada, nem toda a equipe vai. Mandam um enfermeiro, um médico, ou então 

um técnico, sempre pouca gente. ” (Direito)  

 

Uma pontuação feita por eles a respeito dos programas de capacitação que ocorrem no 

município foi sobre a ideia de multiplicadores. A própria PNEPS (DAVINI, 2009) traz que os 

processos de capacitação quando criam um momento de reflexão são capazes de causar 

mudanças no ambiente de trabalho. Mas para que isso ocorra, eles afirmam ser necessário ter 

comprometimento. 

 

“E tem que reproduzir isso [conteúdo aprendido na estratégia de EC] no ambiente 

de trabalho ou não adianta. Ai que é importante a educação permanente. É você no 

seu ambiente de trabalho trazer essas novidades, trazer essa informação nova, essa 

atualização paras pessoas que não foram, que de repente não foram contempladas 

com a vaga do curso. ” (Direito) 

 

“Eu entendi quando ela falou que a educação continuada pode virar permanente e 

eu acho que na rede isso é muito solto. Na maioria das vezes, você não consegue 

repassar. Fazem uns cursos aleatoriamente sem saber a realidade da ponta. Vou te 

dar um exemplo: no Programa de controle do tabagismo, eu fiz o curso todo pelo 

INCA e nunca apliquei porque não chegou o material na unidade. Outro curso que 

eu fiz foi para aprender a fazer teste rápido, que precisa ser armazenado em uma 

geladeira. A minha unidade abriu um processo para consertar a geladeira e a 

geladeira não foi consertada por quase dois anos. Saí da unidade e não tive como 

fazer o teste rápido. Eu acho que é má gerência administrativa. ” (Perseverança) 

 

Davini (2009) traz que diante de programas de capacitação acordados com instituições 

intermediárias, sob a forma de “produtos enlatados”, alheias às necessidades reais dos 

serviços locais, os profissionais farão a ligação entre o que se faz e o que se diz no processo 

relacionarem-se apenas com os temas abordados em questão, mas não necessariamente com 

os problemas práticos ou os comportamentos que deverão ser mobilizados. 

O que se faz necessário entender neste momento é que, independente do seu conceito, 

a educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária para o 

funcionamento da sociedade, portanto esta precisa cuidar da formação de seus indivíduos, e é, 

ainda, o processo para prover os sujeitos do conhecimento (PASCHOAL; MANTOVANI; 

MEIER, 2007). 
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E por isso não deve estar dividido: de um lado a escola, do outro a vida onde se 

desenvolve o homem. Homem esse que deve ser sujeito e não objeto da sua educação. E por 

isso não deve ser passivo. Deve ir atrás da “construção do seu saber, responsabilizando-se por 

sua educação, procurando meios que o levem ao crescimento e aperfeiçoamento de sua 

capacidade” (idem, p.479). 

Os mesmos autores ainda complementam, afirmando que a educação permanente 

surge como uma exigência na formação do sujeito, pois requer dele novas normas de encarar 

o conhecimento. Atualmente, não basta “saber” ou “fazer”, é preciso “saber fazer”. 

Para Fuzissaki, Clapis e Bastos (2004) é evidente a necessidade de investimento nos 

profissionais, que são os maiores bens da organização, através de uma formação e reflexão 

contínuas do seu processo de trabalho, a fim de satisfazer as necessidades individuais e 

coletivas, de trabalhadores e usuários do sistema de saúde.  

 

 

4.2 Resultados e discussão obtidos mediante as dinâmicas do segundo encontro 

 

 

O encontro aconteceu no dia 09 de julho de 2015, com mais ou menos 4h de duração. 

Mais uma vez utilizou-se a sala 65 da EEAAC da UFF, com cadeiras dispostas de maneira 

que ficassem em círculos e disponibilizou-se materiais para utilização nas experimentações 

estéticas e registro da experiência. 

Participaram 13 dos 20 participantes componentes do GP. Inicialmente foram 

apresentados alguns conceitos formados na primeira oficina para validação pelos co-

pesquisadores e esperou-se com a aplicação da dinâmica inspirada na técnica do teatro-

imagem abordar o tema gerador negociado.   

Achou-se por bem realizar essa pequena validação de dados ainda no segundo 

encontro após uma leitura inicial das afirmações feitas por eles no primeiro, quando 

trabalharam o tema EPS, estabelendo o que se aproximava do conceito trazido na PNEPS e o 

que havia sido apresentado para eles. Vimos no tópico anterior que diversos assuntos foram 

abordados, entre eles educação em serviço, educação em saúde, educação em familia e 

qualidade de vida. 
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Figura 5: Painel Processos Educativos. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

De maneira superficial, demonstramos para eles como trataram o tema: a EPS como 

prática educativa nos processos de trabalho da equipe deles, ocorrendo sob a maneira de troca 

de experiências/ saberes em rede, entre multiprofissionais, não se restringindo à equipe de 

enfermagem. Assim, fazendo-os refletir sobre suas práticas, levando-os à qualificação 

profissional, gerando melhoria na assistência prestada ao usuário portador de doença crônica.  

Após isso, foi proposta negociação do tema gerador para o encontro. Sugerimos 

trabalhar um tópico que surgiu entre as discussões do primeiro encontro – a Educação 

Permanente como direito do profissional de saúde. Diante da negativa de um dos co-

pesquisadores em trabalhar o tema, geramos no grupo um momento de discussão entre eles 

próprios.  

Essa negativa mostrou aos pesquisadores e aos co-pesquisadores que mesmo com o 

movimento para desvalarem conceitos no primeiro encontro, algumas dúvidas e confusões 

entre educação em saúde e educação permanente permanenciam. Aos facilitadores coube 

apenas o papel de organizar a voz do grupo, já que entre eles mesmos, conseguiram desfazer o 

equívoco. A fala abaixo demonstra isso: 

 

“Deixa eu falar? Eu acho que está acontecendo uma confusão entre dois conceitos. 

Um conceito é o de educação permanente, o outro conceito é o de educação em 

saúde. Educação em saúde todos nós conhecemos, que são as nossas oficinas, o 

nosso trabalho cotidiano. Educação permanente é aquela que é feita direcionada ao 
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profissional, é aquela educação que é feita para nós. (...) A educação do 

profissional enquanto ator que desempenha suas atividades cotidianas no seu local 

de trabalho. É isso que é a educação permanente pelo que eu entendo, pelo que diz 

as portarias. Então eu acho que é isso que seria trabalhado hoje aqui. A educação 

em saúde talvez nós já até trabalhamos no ultimo encontro, bastante sobre ela. Nós 

falamos muito sobre as nossas atividades, trocamos muitas experiências sobre tudo 

que nós fazemos no nosso cotidiano. ” (Perserverança 2) 

 

 Após isso, demos continuidade a negociação e foi decidido trabalhar com o tema 

gerador proposto. 

 

“Com a colocação dele ficou claro que é um direito nosso sim.  (...) Para você 

trabalhar não basta educar em saúde, também tem que usar o conceito de educação 

permanente”. (Amor) 

 

Ao trabalhá-lo convidamos os co-participantes a escutarem o corpo, pois a pesquisa 

sociopoética “pretende pensar, conhecer, pesquisar e aprender com o corpo inteiro” 

(GAUTHIER, 2012, p.74). Para isso, inspirados na técnica do teatro-imagem, explicitada por 

Gauthier (2012), por sua vez inspirada no teatro do oprimido de Augusto Boal, onde um, dois, 

três ou quatro corpos congelados apresentarão uma cena advinda de uma imagem mental 

diretamente relacionada ao tema investigado na nossa pesquisa. Os co-pesquisadores, 

divididos em grupos menores, de 4 a 5 pessoas, apresentaram por meio de um esquete 

histórias criadas por eles e diretamente relacionadas ao tema gerador. “Acreditamos que pelo 

uso da imaginação seria possível desencadear as potências criadoras desconhecidas das 

pessoas, adormecidas, esterelizadas na vida ordinária” (TAVARES, 1999). 

Trabalhamos “sempre com a diretriz de que, no processo de criação coletiva, não se 

percam as diferenças entre as percepções de cada um dos autores [no grupo] e que se anote o 

processo de negociação para a criação da imagem” (idem, p.86).  Cena apresentada, cada co-

pesquisador deu a sua leitura sobre a história criada e o grupo criador falou por último, não 

como representante da verdade, mas como mais um portador de significado entre os demais 

participantes. “Como a leitura de uma obra de arte, todas as interpretações são válidas, 

interessantes, pois, elas geram sentidos novos, diferenciados, e enriquecem o propósito do 

autor” (idem, p.85). 

Novamente foi proposto que falassem sobre os conhecimentos e afetos gerados neste 

encontro. Podemos dizer que através do desenvolvimento da dinâmica, neste encontro 

pudemos observar como esses profissionais se vêem como portadores deste direito, como 

entendem o posicionamento dos dirigentes diante das estratégias de educação para os 
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profissionais de saúde – sejam na lógica da EPS ou como EC, e como entendem as condições 

dos serviços de saúde para o desenvolvimento da EPS. 

 

 

  4.2.1 Representação teatral 

 

 

Foi proposto aos participantes do GP que trabalhássemos a temática a partir de 

esquetes, dividindo-se em três grupos. Para Amaral, Gentinni e Azevedo (2012), o 

desbloqueio da criatividade é fundamental no processo de experimentação cênica. Ensinam a 

importância de reagirmos às situações que nos impedem de fluir com a própria vida e de 

exercitar a liberdade. 

Inicialmente todos concordaram e foram formados dois grupos de 4 pessoas e um de 5. 

Entretanto, enquanto montavam suas apresentações, um dos grupos pediu para que trabalhar 

apenas com uma contação de história, pois não estavam à vontade para encenarem na frente 

de outras pessoas. Foi perguntado se preferiam sugerir outro tipo de dinâmica para o GP, mas 

eles apenas quiseram realizar a contação. 

 

 

Figura 6: Processo criativo - Esquetes. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 
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Esse tipo de negociação faz parte da sociopoética. E é importante levar em 

consideração que a pesquisa é orientada tanto pelo interesse do pesquisador oficial como pelas 

demandas de saber dos copesquisadores, o que é fundamental para a apropriação mais 

coletiva da proposta (SOARES, 2009). 

Nos quadros a seguir são descritos os temas que apareceram com maior frequência 

durante a dinâmica, originando a categoria Educação Permanente como direito do 

profissional de saúde, com base na análise das falas dos co-pesquisadores presentes no 

encontro. 

 

 

• A Educação Permanente e os profissionais do grupo pesquisador 

 

 

Quadro 11: Temas/ Unidades de Significação A Educação Permanente em Saúde e os profissionais do 

grupo pesquisador, produzida na categoria Educação Permanente como direito do profissional de saúde. 

Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Essa unidade de significação foi formada por 08 UR’s, sendo evidenciada a visão e o 

posicionamento do grupo pesquisador como profissional de saúde portador do direito à 

Educação Permanente. 

 Conforme traz a portaria 1996 de 20 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007), o Artigo 14 

da lei 8080/90 – Lei Orgânica de Saúde - fala da criação de comissões permanentes para 

integrar instâncias de educação e serviços de saúde. Também responsáveis por definirem 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

A Educação 

Permanente em Saúde 

e os profissionais do 

grupo pesquisador 

A visão e o posicionamento do 

grupo pesquisador como 

profissional portador deste 

direito. 

“É o direito nosso como profissionais, de ter tanto a educação em saúde, 

que é aquela que é feita para os nossos pacientes, quanto o direito de nós 

também recebermos capacitação, de nós também termos a educação 

permanente direcionadas às nossas atividades. ” (Perseverança 2) 

08 

“O grande problema por profissional de saúde é que ele não se vê como 

usuário dependente do SUS, ele se vê como agente. Então, na hora que 
você se vê como agente, você se sente por cima de todo o processo que 

acontece por baixo. ” (Provocação) 

“O profissional não reconhece o SUS como escola né? Só como cuidado, 

tratamento, ” (Provocação) 

“Tem um estereotipo que a gente faz (...).  
A gente acha que espaço de educação, não é espaço de ação de trabalho. 

(...) E esta questão da educação permanente quer justamente integrar isso: 

trabalho e educação. Mas é muito difícil para a gente” (Direito) 

“Quando vocês falam que a educação permanente é um direito do 

profissional de saúde, eu acho que a gente precisa ter essa condição (...) 

você trocar, até entre unidade. ” 
 (Substituto Persistência) 
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novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, considerando as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 

saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde.  

Algumas falas mostram o reconhecimento deste direito. 

 

“A amiga ‘Direito’ trouxe uma opinião que estava guardada dentro da gente e nós 

não falamos muito. É o direito nosso como profissionais, de ter tanto a educação em 

saúde, que é aquela que é feita para os nossos pacientes, quanto o direito de nós 

também recebermos capacitação, de nós também termos a educação permanente 

direcionadas às nossas atividades. ”  (Perseverança 2) 

 

E a discussão deles girou em torno do reconhecimento como profissionais diante de 

uma prática que se recria, que se amplia, que se desenvolve, e que, justamente por isso, a 

formação também precisa ser desenvolvida. E tentam entender que é neste sentido que a EPS 

vai trabalhar, ressaltando as coisas que estão dentro do serviço, tentando mostrar que ele vai te 

dar problemas para estudar e avançar. E uma fala expressa o reconhecimento deste processo, 

mas aponta as dificuldades para acompanhá-lo. 

 

“Claro que é um espaço de aprendizado. (...) Mas é difícil para a gente. Porque 

quando a gente fala ‘Eu tenho direito à EPS’, eu tenho, mas eu não tenho espaço 

adequado, não tenho horário disponível. E tudo isso vai me massacrando. Além de 

não ter essa lógica de que eu posso aprender no trabalho. ”  (Direito) 

 

 

Neste momento o grupo pesquisador começa a assumir uma visão mecanizada do 

processo de educação, sugerindo que apenas usam dos procedimentos com os quais foram 

ensinados até hoje. 

 

“É a visão que a gente tem da nossa época. A gente trabalhava com o paciente 

muito em parte, cabeça, perna. E isso a gente leva para educação. A gente acaba 

separando do trabalho aquele momento da educação. Tudo em bloco, tudo em 

tijolinho”.  (Perseverança) 

 

“O profissional não reconhece o SUS como escola né? Só como cuidado, 

tratamento”.  (Provocação) 

 

“Tem um estereotipo que a gente faz (...). A gente acha que espaço de educação, 

não é espaço de ação de trabalho. (...) E esta questão da educação permanente quer 

justamente integrar isso: trabalho e educação. Mas é muito difícil para a gente” 
(Direito) 
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 A maioria das pessoas que trabalha nos serviços do SUS ainda possui uma formação 

centrada em uma visão fragmentada do processo saúde-doença, pautada no modelo 

biomédico. Isso dificulta o exercício da integralidade e o desenvolvimento da participação das 

comunidades no cuidado, como indicado pelos princípios do SUS (FUZISSAKI, CLAPIS E 

BASTOS, 2014). 

Relataram estarem mais acotumados aos processos de EC, por meio de capacitações 

pontuais, saindo de seu espaço de trabalho. E a estratégia de capacitação para Davini (2009) é 

uma das mais usadas, possuindo como missão fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes 

e práticas que a dinâmica das organizações não oferece por outros meios, pelo menos em 

escala suficiente.  

Existem elementos que não estão previstos na prática, no cotidiano e que seriam 

fundamentais para que houvesse mudança ali. Para isso, talvez, seja necessário sair da 

unidade de saúde. E todas essas questões dizem respeito ao direito do profissional. Caso 

contrario, fica um direito muito voltado para a lei, para a legalização. Mas o direito de se 

educar permanentemente é o mesmo direito de ter uma boa prática em saúde. Está 

absolutamente ligado a isto. 

A Capacitação deve se desenvolver sob a influência de uma grande variedade de 

condições institucionais, políticas, ideológicas e culturais, que vão determinar os limites e 

possibilidades para que ela aconteça. Os problemas se dão quando os devios acontecem. E 

eles são frequentes. A visão instrumental, alcançando um objetivo pontual apenas e não uma 

mudança institucional; o imediatismo, acreditando que grandes efeitos acontecerão quase em 

um passe de mágica; a lógica do começo e fim ao invés de fortalecer a permanência das 

estratégias educativas ao longo do tempo (DAVINI, 2009). 

Na maioria dos casos os momentos de capacitação pressupõem a reunião das pessoas 

em uma sala de aula, isolando-as do contexto real do trabalho, diante de especialista em 

determinados assuntos, por ocasião da chegada de um novo equipamento, ou para a realização 

de programas de atualização, onde conhecimentos serão transmitidos e ao fim, deverão ser 

aplicados. Paralelamente, estão sendo realizadas ações de educação para a saúde dirijidas à 

comunidade, onde é transmitida a informação sobre o comportamento ideal (DAVINI, 2009; 

MONTANHA; PEDUZZI, 2010). Contudo, “avaliações ao longo de décadas mostraram que a 

hora de passar da aplicação à prática nunca chega e que o acúmulo de esforços e recursos não 

alcançam os resultados esperados” (DAVINI, 2009). 

Para Montanha e Peduzzi (2010) ao não se constituir como espaço de reflexão e crítica 

sobre as necessidades de cuidado dos usuários e das práticas e se apresentar como reprodução 
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de abordagens consagradas pela racionalidade instrumental a EC tende a reproduzir os valores 

predominantes na organização do trabalho, bem como do setor saúde, que se referem à 

fragmentação das ações, hierarquização das relações de trabalho e trabalho individualizado 

por profissional. 

 Espera-se que a ação educacional do processo de capacitação seja um componente 

essecial da estratégia de mudança institucional. Contudo, este enfoque centrado na 

transmissão de conhecimento por meio de aulas se mantém no desenvolvimento de diversas 

propostas, de forma paralela ou simultânea, com as propostas alternativas. Essa característica 

pode ser explicada pela persistência do modelo escolar nas formas de pensar a educação e por 

uma visão simplificada das pessoas e da prática, no campo das organizações. Como mostra a 

fala a seguir. 

 

“Quer dizer! São três os fatores que inibem a educação permanente na ponta. 

Primeiro a falta de logística, de ter um espaço. Depois a falta de tempo, porque 

você tem que produzir, infelizmente é uma fábrica e a gente tem que produzir saúde. 

E por outro lado, eu não sei trabalhar dessa forma, porque eu não aprendi. Eu 

aprendi com todu mundo sentado numa sala de aula, um olhando para o outro e 

achando que o trabalho está lá e eu estou aqui [na sala]”. (Direito) 

 

 Sendo assim, a que se entender que é necessário realizar a educação por meio das 

capacitações tradicionais, sem, contudo, prescindir da educação que pensa o trabalho e da 

educação que pensa a produção de mundo. E para integrar o mundo da vida e o mundo do 

trabalho, há de se inserir processos de reflexão crítica, que são a base para uma educação que 

considera o desenvolvimento da autonomia e da criatividade no ato de pensar, de sentir e de 

querer dos atores sociais (BRASIL, 2004a). 
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• A Educação Permanente e os dirigentes 

 

 

Quadro 12: Temas/ Unidades de Significação A Educação Permanente em Saúde e os dirigentes, 

produzida na categoria Educação Permanente como direito do profissional de saúde. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Como 14 UR’s selecionadas, neste tema destacou-se a visão do GP a respeito do 

posicionamento dos dirigentes diante das estratégias da EP S/EC. 

Na proposta da EPS, a mudança institucional e no exercício da atenção é construída na 

prática das equipes. Equipe essa representada não só pelos profissionais da assistência, mas 

pelos dirigentes, em conjunto com usuários, pessoas envolvidas em movimentos sociais e no 

controle social e instituições formadoras.  

Como visto durante a revisão temática, Niterói como município integrante da CIR 

Metropolitana II possui um Plano Regional de Educação Permanente, vigente no biênio 2015-

2016, que tem como uma de suas metas organizar a atenção em saúde na rede de saúde 

municipal segundo os parâmetros da EPS. Apesar de Niterói cumprir todos os requesitos 

políticos, pelos discursos do GP apresentados nessa temática, esse plano de ações não é posto 

em prática de uma maneira que os profissionais de saúde o reconheçam como tal. 

 

“Dentro da fundação, a política de educação permanente não existe. Se disseram 

para você que ela existe, é mentira!” (Direito) 

 

“Existe algum tipo de fiscalização para saber se a EPS está sendo feita? Ela está no 

pacto pela saúde, mas está sendo feita nas nossas unidades, no nosso cotidiano de 

trabalho? ” (Perseverança 2) 

 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

A Educação 

Permanente em Saúde 

e os dirigentes 

A visão do posicionamento dos 
dirigentes diante das estratégias 

da Educação Permanente/  

Educação Continuada 

“Dentro da fundação, a política de educação permanente não existe. Se 

disseram para você que ela existe, é mentira! ”. (Direito) 

14 

“Eu achei ótimo na performance de vocês. A indiferença da gestão, aquela 

coisa de chamar o sistema como se o sistema fosse uma entidade 
espiritual. É um caboclo que ninguém sabe quem! ‘O Sistema não permite! 

’. Então fica o sistema como se eu estivesse fora dele. ” (Direito) 

“Eu já pedi liberação para ir para eventos dentro do próprio município e é 

negado, por uma questão de logística de funcionário, uma questão de 

agenda, coisas que poderiam ser reajustadas. ” (Provocação) 

“Isso mostra mais uma vez, qual a possibilidade que o município está nos 

dando enquanto crescimento. ” (Amor) 

“Não é o meu caso! A minha diretora fecha a agenda, diminui o número 

para gente fazer qualquer coisa baseada em educação. Mas, tem outros 

gestores que não fecham a agenda, porque eles não vêem importância 
nisso. ” (Perseverança) 
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 Se a proposta da EPS é ser contruída e provocar mudanças em equipe, em um lugar 

onde uma parte relevante desta equipe – os profissionais da ponta, não a reconhecem, 

podemos sugerir que algo de errado acontece no processo. Já vimos ao longo do texto que os 

processos educativos não devem se constituir de produtos enlatados, pensados pelo topo 

(representado pela gestão), sem se enquadrar na realidade vivida pelo serviço de saúde. E um 

dos problemas da manutenção do uso de estratégias pontuais de capacitação é exatamente a 

inexistência de avaliações e memórias institucionais que permitam absorver a experiência, 

análisar os obstáculos e os resultados, servindo de base para futuras experiências (DAVINI, 

2009). 

 Mas, por se tratar de mudanças em uma dinâmica complexa (devemos lembrar que a 

implementação desse processo deve causar impacto no chamado quadrilátero da EPS!) essa 

dificuldade já era esperada, de acordo com Davini (2009). “A questão é particularmente 

crucial quando o que se procura são mudanças nos modelos de atenção e participação, o que 

representa uma transformação nas regras do jogo das instituições. ” (idem, p.42).  

 Esta discussão não se deteve somente aos gestores. Eles trouxeram relatos da 

colaboração, ou não, dos dirigentes também no nível local. 

 Como citado anteriormente,  

 

“A gerente de uma outra unidade não deixou que uma nutricionista viesse fazer 

uma palestra na minha unidade. ” (Amor)  
 

“Não é o meu caso! A minha diretora fecha a agenda, diminui o número para gente 

fazer qualquer coisa baseada em educação. Mas, tem outros gestores que não 

fecham a agenda, porque eles não vêem importância nisso. ” (Perseverança) 

 
“Isso mostra mais uma vez qual a possibilidade que o município está nos dando 

enquanto crescimento”. (Amor) 

 

 Outras falas deixam transparecer o reconhecimento de que a estrutura do serviço é 

outro fator que influi para não serem liberados para eventos externos, embora este seja 

assunto a ser discutido na próxima unidade de significação. 

 

“Eu já pedi liberação para ir para eventos dentro do próprio município e é negado, 

por uma questão de logística de funcionário, uma questão de agenda, coisas que 

poderiam ser reajustadas. ” (Provocação) 

 

Analisando suas falas percebemos que os espaços educativos fora de seus ambientes 

de trabalho são reconhecidos, reafirmando mais uma vez a visão escolar que possuem. Sentiu-

se então a necessidade de provocá-los a respeito do assunto, para clarear mais um pouco os 
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conceitos de EC e EPS. Foram questionados sobre o reconhecimento dos espaços de 

atendimento ao paciente em equipe, situação apresentada por um dos grupos em seu esquete. 

São espaços reconhecidos como passíveis de educação permanente ou não? Respostas 

expostas abaixo. 

 

“Claro que sim! É uma prática cotidiana. Envolvemos também o paciente. 

Educação não basta ser usada só para a gente. Temos que transfirí-la para o 

paciente, para que ele possa criar novos hábitos. ” (Amor) 

 

“Eu acho que sim! Porque a todo momento a gente está educando, a todo momento, 

pelo simples fato de você estar conversando com o paciente. ” (Saber Educar) 

 

 O que pode nos mostrar que eles reconhecem o conceito de EPS, entendem o conceito 

de EC, mas terminam por reproduzirem o modelo de capacitação nos moldes escolares. Até 

porque é difícil se desfazer de uma visão da noite para o dia, quando te ensinaram uma vida 

quase inteira ser essa a visão ideal. 

A educação permanente deve ser feita de modo descentralizada, ascendente e 

transdisciplinar, sendo este o marco conceitual proponente para ela. Desse modo, transformar 

a formação e a gestão do trabalho em saúde não podem ser consideradas questões 

simplesmente técnicas, já que envolvem mudanças nas relações, nos processos, nos atos de 

saúde e, principalmente, nas pessoas (BRASIL, 2004a). 

 O que Davini (2009) traz e cabe muito bem neste contexto é que enquanto a EPS 

continuar a ser desenhada e orientada por atores que possuem os tipos de comportamentos que 

pretende-se eliminar com a política, será normal não discutirmos as propostas de mudança. 
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• Educação Permanente e os Serviços de Saúde 

  

 

Quadro 13: Temas/ Unidades de Significação A Educação Permanente em Ssaúde e os Serviços de Saúde, 

produzida na categoria Educação Permanente como direito do profissional de saúde. Niteroi, 2015. 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Sobre a visão das possibilidades de se desenvolver a EPS frente as rotinas /condições 

dos serviços de saúde, 14 UR’s apareceram. Ao supor inverter a lógica do processo, a EPS 

tenta incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das unidades, modificando as 

estratégias usadas para educar, ao problematizar o fazer, o cuidar em saúde. 

As demandas para isso não se definem somente a partir de uma lista de necessidades 

individuais, nem das orientações dos níveis centrais de gestão, mas, prioritariamente, desde a 

origem dos problemas que acontecem no dia-a-dia do trabalho (BRASIL, 2004a). 

Aqui, o GP falou das dificuldades a respeito do aproveitamento do cotidiano do 

trabalho como um espaço de aprendizagem e busca de soluções para os problemas 

encontrados, aspecto imprescindível na educação permanente em saúde.  

 

“Todo evento, qualquer coisa que você queira fazer dentro da unidade, a gente tem 

que agendar, porque se não! Não adianta você falar ‘vamos sentar e conversar 

sobre isso!’.“ (Cuidado Permanente) 

 

Temas/ Unidades de 

Significação 
Síntese Conceitual Unidades de Registro (UR) 

Total 

UR  

A Educação 

Permanente em Saúde 

e os Serviços de Saúde 

A visão das possibilidades de 

desenvolver a Educação 

Permanente frente as 
rotinas/condições dos serviços 

de saúde 

“ O que eu percebo na fundação municipal de saúde nesses 35 anos é que 

as coisas sempre partem de baixo para cima, partem daqueles 
profissionais que tem uma certa competência porque tem muita vontade de 

fazer as coisas. ” (Amor) 

14 

“ Tem gente da unidade que eu não consigo falar. Eu falo assim: ‘bom dia 

colega’ e ‘tchau colega’. Não tem como você conversar. E quando eu fui 

para hiperdia, eu estava sozinha, eu sozinha que fazia essa parte toda de 

orientação com tudo que eu tinha aprendido, que eu tinha visto já, que eu 
conhecia. ”  (Substituto Persistência) 

“ Todo evento, qualquer coisa que você quer fazer dentro da unidade, tem 
que agendar, porque se não, não adianta, não adianta você chegar agora e 

falar assim: ‘vamos para o auditório! ’.” (Cuidado Permanente) 

“ Já trabalhamos em igreja, em dois colégios, o data show é de um, o 

espaço é de outro, o lanche quem traz são os pacientes. ” (Amor) 

“ Eu estou na farmácia da unidade, na despensação de resultados de 

exames e medicações, ou seja, um acúmulo de funções, né? ” (Amor) 

“Se a gente sentar em grupo e conversar, marcar tal dia, acho que 

aconteceria sim. Mas isso teria a questão de se organizar em relação a 

isso, entendeu? ”.  (Saber Cuidar) 

“ Enquanto a gente continuar trabalhando com produtividade, com 

agendamento, com quantitativo, vai dar um jeitinho, vai se acomodar às 

situações. Vai se acomodando, e no final das contas não pensa na 
qualidade do serviço que está ofertando. ” (Provocação) 
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“Se a gente sentar em grupo e conversar, marcar tal dia, acho que dá sim. Mas 

teria a questão de se organizar para isso acontecer.” (Saber cuidar) 

 

 As unidades de saúde baseam seus processos de trabalho em rotinas, rituais, normas e 

regulações, que geralmente são internalizadas pelos atores, que podem até existir. Mas para a 

EPS acontecer, essas bases precisam ser analisadas, ou dificilmente serão transformadas 

(DAVINI, 2009). 

 

“O que eu percebo na fundação municipal de saúde nesses 35 anos é que as coisas 

sempre partem de baixo para cima, partem daqueles profissionais que tem uma 

certa competência, porque tem muita vontade de fazer as coisas.” (Amor) 
 

Para se produzir mudança nas práticas e, sobretudo, para modificar práticas 

institucionalizadas nos serviços de saúde, é necessário privilegiar o conhecimento prático em 

suas ações educativas e favorecer a reflexão compartilhada e sistemática (DAVINI, 2009).  

Contudo, alguns serviços tendem a se mostrarem resistêntes a mudanças, criando 

obstáculos, tentando justificar sua resistência. 

 

“Sendo um pouquinho pessimista, lá [unidade de saúde] a gente não tem essa 

condição. Todos os dias é muita demanda de atendimento, mais as coisas que a 

gente tem que resolver. (...) Tem dia na unidade que eu falo assim: ‘bom dia, 

colega! ’ e ‘tchau colega!’.”. (Substituto de Persistência) 

 

Para Fuzissaki, Clapis e Bastos (2014) o aspecto central da EPS é o problema, 

selecionado do cotidiano, por todos os profissionais envolvidos na assistência. Esse processo 

ocorre continuamente visando à qualidade na atenção à saúde, renovando a compreensão de 

necessidades de saúde, das práticas profissionais e da organização do trabalho. Assim, renova-

se o conhecimento no e por meio do trabalho e, consequentemente, são instituídas estratégias 

e intervenções educacionais e de gestão. E quando os profissionais não encontram condições 

adequadas para desenvolver este aspecto, compromete-se a execução da EPS.  

 E nesse momento cabe ressaltar que ao final da discussão, após os provocarmos, após 

pensarem a partir de si nesses dois encontros, podemos dizer que confetos foram produzidos, 

fazendo surgir deles a proposta de criarem um manisfesto a partir da análise de suas falas, 

demonstrando suas compreenções e interesses em se tornarem atores nesse processo 

municipal. Deixando de serem sujeitos passivos, para se tornarem sujeitos ativos. 

 

“Eu proponho, já que temos que ter uma participação para que educação 

permanente seja construída, já que ela é uma política, mas que depende que o local 

se organize, e que estabeleça prioridades, aproveitando que temos aqui um 
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representante da coordenação, a gente podia providenciar um documento até com 

esse conceito que vamos construir aqui, para que essa coordenação leve até à 

gestão, até a Secretaria de Saúde. ” (Direito) 

 

“Refletir sobre as práticas e transformá-las implica um complexo processo de 

institucionalização e desinstitucionalização, que requer formas de ação coletivas” (DAVINI, 

2009). Em conseqüência, a instalação ou modificação de uma prática institucional implicará 

influir não apenas no desenvolvimento de novas habilidades específicas, mas necessariamente 

colocar os pressupostos e os contextos em discussão. 

 

 

4.3 Resultados e discussão obtidos mediante a dinâmica do terceiro encontro 

 

 

O encontro aconteceu em 30 de julho de 2015, com mais ou menos 3h de duração. 

Utilizou-se a mesma sala dos outros encontros, com cadeiras dispostas da mesma maneira. 

Também foram disponibulizados materiais para utilização nas experimentações estéticas e 

registro da experiência. 

Participaram novamente 13 dos 20 participantes componentes do GP. E realizamos a 

contra análise, que para Gauthier (2012, p.77) “é o momento em que o grupo-pesquisador 

estuda criticamente as hipóteses dos facilitadores sobre seu pensamento”. “É um momento 

dialógico, onde não se trata de saber quem tem razão no caso de divergências entre co-

pesquisadores e facilitadores e sim de ampliar as visões, introduzindo mais diferenciação” 

(idem). Corrêa (2009, p.5) fala que “o diálogo exige uma relação horizontal onde não haja 

hierarquização de saberes, onde estes possam se encontrar, se expressar, serem trocados e 

refeitos”.  

Em meio a tantas discussões presentes nas oficinas anteriores, que surgiram muitas 

vezes ao usarmos dinâmicas, achou-se por bem trabalhar a contra-análise da mesma forma. 

Para trazer essa discussão de alguns temas nos inspiramos na técnica da dinâmica do corpo 

como território mínimo (DCTM) para trabalhar com o território como o que cerca esse 

profissional e o seu corpo, com objetivo de incentivar o imaginário, promovendo, assim, a 

expressão verbal e artística do grupo sobre as questões norteadoras selecionadas para 

produção da dinâmica: como o seu corpo se situa como profissional que possui demandas em 

educação permanente? Como o seu corpo se situa dentro de uma rede, de um sistema de saúde 

que possui demandas em educação permanente? 
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Inspirados na DCTM, como Brandão et al (2009) abordam, seguimos os seguintes 

passos: a) discussão para entendimento de que nosso corpo pode ser considerado nosso 

território; b) solicitação para que se formassem dois grupos, possibilitando o desenho dos 

corpos, um pelo outro, em tamanho natural em papel pardo; c) desenvolvimento de práticas 

artísticas, tendo como base a figura do corpo desenhada, sendo oferecidos materiais como 

pilot, lápis de cera, hidrocor, tinta guache, copos com água, pincéis, papéis coloridos, revistas, 

tesoura e cola para desenvolvimento de técnicas de criatividade, incentivando a exposição do 

imaginário do GP; d) verbalização do GP sobre as questões norteadoras; e) validação dos 

dados produzidos pelo GP na dinâmica. 

Ao dividirmos o grupo pesquisador em dois subgrupos foi pedido que trabalhassem de 

duas formas diferentes. O primeiro grupo trabalhou o território com o corpo em si, como ele 

se situa na Educação permanente e o que tem como demanda profissional. Enquanto que o 

segundo grupo pensou o território como rede, como sistema de saúde, apontando as 

necessidades em EPS nesse sistema. 

Foram construídos os seguintes cartazes: 

 

 

Figura 7: Cartaz 1º grupo – Território como Corpo. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 
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Figura 8: Cartaz 2º grupo – Território como Rede de Saúde. Niterói, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

Visto que o corpo não está isolado, que o usuário também não está isolado dentro de 

uma patologia, nem a educação permanente é para um só programa e sim para toda uma rede, 

para um sistema, propomos discutir as demais possibilidades que o corpo deles tem.  

O intuito foi fazer a equipe presente entender que a educação permanente e os 

conceitos ali construídos também se encaixam fora dos seus âmbitos de atuação, fora do 

programa de Hipertensão e Diabetes, recorte da pesquisa. De certa forma, fazendo-os 

problematizar a questão da especialidade, da profissionalização, da equipe multidisciplinar, a 

questão do serviço e a rede, do profissional e as demais atividades de trabalho. 

A discussão foi feita para criar o diálogo entre uma coisa e outra. Essa técnica 

projetiva ajudou a validar as hipóteses dos facilitadores e a chegar a conteúdos mais 

profundos e menos óbvios. E por se tratar de uma contra análise, seus resultados foram 

permeados ao longo das categorias explicitadas nos tópicos anteriores. 

Ao final foi oferecido aos co-pesquisadores um certificado de Oficina de Capacitação 

em Educação Permanente com o total de horas computadas na realização do GP. 
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5 POST SCRIPTUM 

 

 Querido Diário de Campo (se é que assim posso lhe chamar!),... 

 

 Muito antes da produção de dados, eu te abri...E confesso que com um certo receio. Naquele 

momento, precisava analisar as minhas implicações e extrair de mim mesma aquilo que de mais caro o 

estudo me traria. Descobri que de mais caro, já estava me saindo registrar o primeiro passo em você.  

Afinal, como disse minha orientadora certa vez, difícil mesmo é se “descortinar” inteira quando se passa 

a vida toda sendo ensinada a se cobrir. 

Aprendi a me “des”cobrir e te encarei! Te usei como um daqueles diários da minha época de infância. 

Aqueles com capa de Cinderela – fonte infantil inspiradora, como acabei citando mais tarde na minha 

análise de implicações. 

 Mas com uma diferença... este diário não possuía chaves. Exatamente para que eu não corresse o risco 

de perdê-las e não mais abri-lo. E para que te mantivesse sempre aberto e convidativo a que em você 

quisesse registrar algo.  

E a ideia de colocar aqui este último registro (por hora!) se deu na última orientação pré-defesa onde 

percebi que alguns produtos do estudo, porque não chamá-los de frutos (ou flores!) da primeira 

colheita de sementes plantadas em mim, precisavam ganhar um destaque. 

Precisava exprimir aqui a grande transformação que sofri. A potência de desenvolvimento intelectual, 

profissional e pessoal vivenciada com o avançar da pesquisa. Fui me redescobrindo. E o produto dessa 

minha dissertação expressa minha criatividade, minha implicação, minha gentileza, minha comoção com 

o trabalho, a minha real entrega a ele. 

Agora preciso me entregar às minhas questões, no mesmo movimento que os co-pesquisadores.  

Juntos vivemos um processo riquíssimo, em um método de pesquisa que deu clareza e nos colocou para 

pensar a partir de nós memos, sob uma provocação intelectual, na questão de que muito mais importante 

do que pensar em “como eu ensino?” está o “como meus usuários aprendem?”. Porque quando eu começo 

a desfocar de mim, consigo me oxigenar e tirar as amarras que não me possibilitam desenvolver a 

potência do meu fazer, um cuidar efetivo. 

Então a sociopoética ao nos causar – ao grupo pesquisador e a mim, estranheza, gerar reflexão e 

possivelmente, iniciar uma transformação, nos fez pensar na questão da Educação Permanente, nos 

sentidos para ela desvelados e nos confetos produzidos, mostrando também ser uma sensibilização de 

ensino, aprendizagem e cuidado. 

Sendo assim, querido diário, dispeço-me por hora dando continuidade a epígrafe desse trabalho... 

 

“Ter me rebelado, 

Ter me debatido, 

Ter me machucado, 

Ter sobrevivido, 

Ter virado a mesa, 

Ter me conhecido.” 

 

Ivan Lins 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A partir da utilização de técnicas de estimulação do imaginário para produzirmos 

dados, conseguimos trazer à tona alguns pontos que se mantinham adormecidos na rotina do 

dia-a-dia da equipe de enfermagem do Programa de Hipertensão e Diabetes da Fundação 

Municipal de saúde de Niterói, por meio de discussões acaloradas e construção de confetos.  

Os facilitadores, apesar da inexperiência prática ao lidarem com a sociopoética e o 

dispositivo do grupo pesquisador, tentaram manter um distanciamento crítico. 

 Nos encontros do grupo pesquisador formado para esta pesquisa conseguimos analisar 

a política de educação permanente no âmbito do Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes 

mellitus da FMS de Niterói. A respeito dos processos educativos usuais foram abordados 

temas como relações interpessoais dialógicas, fatores intervenientes nos processos educativos 

e de assistência, valores e compromissos profissionais considerados como importantes, 

características necessárias para o acolhimento do paciente e sua adesão aos processos de 

educação em saúde e compreensão dos sentidos atribuídos a educação permanente por esta 

equipe. 

Boa parte da discussão tratou do estabelecimento de relações e interações entre os 

membros da equipe de saúde e clientes como condições do cuidado humano. Conclui-se que o 

desempenho profissional é influenciado por um ambiente de trabalho que valoriza as 

discussões sobre as problemáticas existentes nele. 

O grupo-pesquisador apontou suas necessidades para prestar a assistência e 

desenvolver os processos educativos, incluindo a EPS. Mostrou-se desmotivado pelas 

dificuldades enfrentadas relacionadas ao local e condições de trabalho, mas consciente de que 

precisa fazer sua parte, visto que o comprometimento é um fator significativo para o 

desempenho da equipe. 

Ao longo de toda a produção de dados confetos foram construídos, levando-nos a 

acreditar que para os co-pesquisadores a oficina de capacitação ministrada foi um espaço de 

encontros, de troca de saberes/ experiências e de construção de um manifesto que poderá ser 

arranjado por eles a partir da união de suas falas, e, diante disso, é também entendida como 

uma estratégia de EPS. 

Observou-se que o que é proposto para por em prática a EPS, por meio de leis, 

regimentos e outros documentos nacionais ainda se encontra distante da realidade desses co-

pesquisadores e de sua efetivação na prática. 
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 A pesquisa deixa claro que transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde é 

uma questão complexa, e não simplesmente técnica. Envolvendo relações, processos, atos de 

saúde e, principalmente, pessoas. Por isso exige articulação de ações de saúde intra e 

interinstitucionalmente, temática abordada nos encontros posteriores.  

A EPS é uma ferramenta necessária para a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), mas ainda há dificuldades encontradas na prática, necessidades locais, como 

articulação entre gestão e ponta do serviço, falta de adesão dos profissionais, entre outras 

coisas, que precisam ser transpostas. 

Recomenda-se momentos de vivência por esses profissionais no processo de educação 

permanente/continuada dentro de suas realidades, tendo como foco a dimensão da educação 

na saúde, para que possam compreender a importância de se desenvolver e participar da 

educação permanente no serviço de saúde. Implantar a PNEPS da maneira como preconiza o 

Ministério da Saúde é uma forma de melhorar a gestão e capacitar os profissionais para os 

desafios do serviço. 
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8.1 Dados bibliométricos dos artigos selecionados para revisão integrativa. 

Fonte: Pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

n TÍTULO ANO 
BASE DE 

DADOS 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

1 
Formação continuada na enfermagem como um fator 

associado ao conhecimento em aleitamento materno 
2014 Scielo 

Há a necessidade de educação permanente, 

proporcionando mobilização reflexiva e crítica, a 

problematização da realidade e a identificação das 

necessidades dos usuários. 

2 

Evaluation of a mental health training intervention for 

multidisciplinary teams in primary care in Brazil: a 

pre- and posttest study 

2013 Medline 

A formação de profissionais em no modelo usado não 

foi associada a melhorias consistentes no 

reconhecimento ou gestão de problemas de saúde 

mental. 

3 
Web-based self-management support training for 

health professionals: a pilot study 
2013 Medline 

As sessões baseadas na web para os profissionais de 

saúde era viável e impactou positivamente na auto 

confiança deles. 

4 
Educação Permanente na estratégia saúde da família: 

repensando os grupos educativos 
2013 Lilacs 

A educação permanente em saúde desenvolvida 

permitiu aprendizagens e contribuiu para a análise da 

equipe a respeito de suas próprias relações e de seu 

processo de trabalho. 

5 

Evaluation of child health matters: a web-based 

tutorial to enhance school nurses' communications 

with families about weight-related health. 

2013 Medline 

Resultados sugererem que tutoriais na web podem 

efutuar alterações no conhecimento dos enfermeiros, 

nas barreiras percebidas e práticas previstas em relação 

aos cuidados de saúde relacionados com o peso. 

6 
Continuing education for primary health care nurse 

paractitioners in Ontario, Canada. 
2013 Medline 

Oportunidades de educação continuada são 

importantes para os profissionais de enfermagem que 

trabalham com cuidados primários de saúde em 

Ontario, e ofertas on-line contínuas de educação têm 

sido bem recebidas. 

7 
Teaching Motivational Interviewing to Primary Care 

Staff in the Veterans Health Administration 
2012 Medline 

Treinando a equipe de cuidados primários em 

entrevista motivacional é provável que se torne cada 

vez mais comum. Portanto, é importante para os 

sistemas de cuidados de saúde tenham métodos de 

baixo custo para avaliar a eficácia de tais treinamentos. 

8 
Ensino e pesquisa na estratégia de saúde da família: o 

PET-Saúde da FMB/Unesp 
2012 Scielo 

Sistematizar e socializar a vivência desse primiero ano 

do PET foi tão produtor de conhecimento e de 

apropriação de saber/fazer quanto compreender a 

riqueza da continuidade do desenvolvimento do 

processo. 

9 
Web-based SBIRT skills training for health 

professional students and primary care providers 
2012 Medline 

Resultados sugerem que habilidades em SBIRT podem 

ser melhoradas com o programa de treinamento 

interativo baseado em casos, e assim, a formação terá 

impacto no atendimento aos pacientes. 

10 

Educação continuada para profissionais de saúde de 

uma unidade de atenção primária à saúde de Juiz de 

Fora por estagiários de saúde 

2012 Lilacs 

A atividade foi de expressiva relevância pelo fato de 

estimular o enriquecimento teorico e atualização da 

equipe de saúde, que demonstrou grande interesse e 

aceitação. 

11 
Ações de educação permanente no contexto da 

estratégia saúde da família 
2012 Lilacs 

Foram identificadas pelos profissionais contribuições 

na organização e no funcionamento do serviço, além 

de mudanças na prática quanto à forma de atendimento 

aos usuários, trabalho em equipe e sua qualificação. 

12 

From PALSA PLUS to PALM PLUS: adapting and 

developing a South African guideline and training 

intervention to better integrate HIV/AIDS care with 

primary care in rural health centers in Malawi 

2011 Medline 

Identificaram que treinamentos e intervenções com os 

profissionais de saúde são necessárias, e ressaltaram a 

importância da manutenção da formação e supervisão 

desses provedores do cuidado. 

13 
Educação permanente no Programa Saúde da Família: 

um estudo qualitativo 
2010 Lilacs 

Concluíram que com a educação permanente se 

qualifica não só ao enfermeiro senão também em seu 

ambiente de trabalho. 
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8.2 Responsabilidades sanitárias em educação e saúde. 
Responsabilidades Federal Estadual Municipal 

Política de Educação 

Permanente 

Formular, prover e 

pactuar 

políticas de educação 

permanente em saúde, 

apoiando técnica e 

financeiramente estados e 

municípios no 

desenvolvimento 

delas. 

Formular, prover e apoiar 

a gestão da educação 

permanente em saúde e 

processos relativos a ela 

no 

âmbito estadual. 

Todo município deve 

formular 

e promover a gestão da 

educação permanente em 

saúde 

e processos relativos a 

ela, 

orientados pela 

integralidade 

da atenção à saúde, 

criando, 

quando for o caso, 

estruturas 

de coordenação e de 

execução 

de políticas de formação e 

desenvolvimento, 

participando 

no seu financiamento. 

Integração de todos os 

Processos 

Promover a integração 

de todos os processos de 

capacitação e 

desenvolvimento 

de recursos humanos à 

política 

de educação permanente, 

no 

âmbito da gestão nacional 

do 

SUS. 

Promover a integração 

de todos os processos 

de capacitação e 

desenvolvimento de 

recursos humanos à 

política 

de educação permanente, 

no âmbito da gestão 

estadual do SUS. 

Todo município deve 

promover 

diretamente ou em 

cooperação 

com o estado, com os 

municípios da sua região 

e com 

a união, processos 

conjuntos 

de educação permanente 

em 

saúde. 

Articulação com 

municípios 
 

Apoiar e fortalecer a 

articulação com os 

municípios e entre eles 

para 

processos de educação 

e desenvolvimento de 

trabalhadores para o 

SUS. 

Todo município deve 

apoiar 

e promover a 

aproximação 

dos movimentos de 

educação 

popular em saúde na 

formação 

dos profissionais de 

saúde, 

em consonância com as 

necessidades sociais em 

saúde. 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2009. 
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8.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
Título do projeto: Perspectiva Sociopoética no processo de educação permanente da equipe do 

Programa de Hipertensão e Diabetes  
Pesquisador Responsável: Fernanda Laxe Marcondes 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem 

Materno infantil e psiquiatria e Escola de Enfermagem USP. 

Nome do Voluntário (a): ________________________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos               RG:__________________ 

 

 

O Senhor (a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa “Perspectiva 

Sociopoética no processo de educação permanente da equipe do Programa de 

Hipertensão e Diabetes” de responsabilidade da pesquisadora Fernanda Laxe Marcondes, 

que visa indicar elementos para a construção do processo de educação permanente no âmbito 

do programa. Sua seleção ocorreu por atuar no Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Sua participação não é obrigatória e a 

qualquer momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem. 

O objetivo desse estudo é: Produzir confetos que indiquem elementos para a construção do 

processo de educação permanente no âmbito do Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Pesquisadora: Fernanda Laxe Marcondes 

E-mail: fe_laxe@yahoo.com.br 

 
Eu, __________________________________________, RG nº. ___________________ declaro que 

entendi os objetivos do meu consentimento para a realização da pesquisa acima descrita e concordo 

em participar, como voluntário (a). 

 

Niterói, ____ de ____________ de 2015. 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário. 
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8.4 Termo de cessão de direito e uso de imagem 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

Título do projeto: Perspectiva Sociopoética no processo de educação permanente da equipe do 

Programa de Hipertensão e Diabetes  
Pesquisador Responsável: Fernanda Laxe Marcondes 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de Enfermagem 

Materno infantil e psiquiatria e Escola de Enfermagem USP. 

Nome do Voluntário (a): ________________________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos               RG:__________________ 

 

 

 

Eu, ________________________________________, RG nº___________, CPF nº 

_____________________, cedo voluntariamente e gratuitamente à pesquisadora Fernanda 

Laxe Marcondes, meus direitos sobre as imagens encaminhadas por mim para a 

participação na Pesquisa “Perspectiva Sociopoética no processo de educação 

permanente da equipe do Programa de Hipertensão e Diabetes”.  Declaro-me titular de 

todos os direitos de autor sobre o material fotográfico objeto desta Cessão. Declaro estar 

ciente de que o material fotográfico encaminhado poderá ser utilizado em todo o material 

de divulgação dos resultados desta pesquisa, não sendo revelada minha identificação ou de 

qualquer pessoa que esteja na fotografia. 

 
Niterói, ____ de ____________ de 2015. 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário. 
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9.1. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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