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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a Educação Permanente em Saúde (EPS) enquanto 

uma estratégia de formação e educação em saúde, através de narrativas profissionais de 

três trabalhadoras em saúde. As narrativas como prática indicam as formas como estas 

trabalhadoras significam seus processos formativos. Nesse sentido, a EPS é entendida 

como uma estratégia que corresponde a qualquer processo em que ocorra produção de 

novos saberes e de novos sujeitos. Ademais, a EPS reconhece os saberes oriundos do 

trabalho como um conhecimento válido. Por isso, ela aposta na micropolítica do 

trabalho como espaço fundamental para intervir. O trabalho, no plano da micropolítica, 

funciona como um dispositivo de EPS porque revela as linhas que atuam com objetivo 

de capturar o trabalho vivo dos trabalhadores a serviço dos saberes e poderes 

constituídos, ao mesmo tempo em que revela os fluxos que, não podendo ser 

determinados previamente, operam por outras lógicas. A EPS aposta nesses fluxos para 

construir novos sentidos para a produção da saúde. Concluo afirmando que é necessário 

reformular os modelos hegemônicos de formação em saúde. A EPS se coloca enquanto 

uma estratégia alternativa ao considerar a prática no cotidiano como produtora de saber. 

Além disso, observou-se que as trabalhadoras em saúde também inventam formas de 

EPS. 

 

Palavras-chave: Educação permanente em saúde, trabalho, formação e micropolítica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the Permanent Education in Health (PEH) as a 

strategy for training and health education, through professional narratives of three health 

workers. Narratives as practice indicate the ways these workers mean their formative 

processes. Therefore, the PEH is seen as a strategy that matches any process that occurs 

in the production of new knowledge and new subjects. Moreover, PEH recognizes the 

knowledge derived from work as a valid knowledge. So it bets on the micropolitics of 

work as a fundamental to intervene space. The work , in terms of micropolitics, works 

as a device of PEH because the lines reveals that act in order to capture the living labor 

of workers in the service of knowledge and powers that be , while revealing the flows 

that can not be determined previously by other operating logic . The PEH bets these 

flows to construct new meanings for the production of health. I conclude by stating that 

it is necessary to reformulate the hegemonic models of health training. The PEH stands 

as an alternative strategy to consider in daily practice as a producer of knowledge. 

Furthermore, it was observed that the health workers also invent ways of PEH. 

 

Key-words: Permanent Education in Health, Training, Work and micropolitic 
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A arte de narrar aproxima-se de seu fim porque a sabedoria – o 

lado épico da verdade – está em extinção. Mas este é um 

processo que vem de longe. E nada seria mais tolo do que ver 

nele um “sintoma de decadência”, e muito menos de uma 

decadência “moderna”. Ele é muito mais um sintoma das forças 

produtivas seculares, históricas, que expulsam gradualmente a 

narrativa da esfera do discurso vivo, conferindo, ao mesmo 

tempo, uma nova beleza ao que está desaparecendo. 

         Walter Benjamin, 2012, p. 217 
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Introdução: 
 

O tema desta pesquisa pretende discutir o potencial da estratégia Educação 

Permanente em Saúde (EPS) na reorganização dos processos de trabalho. O tema da 

EPS, nos últimos anos, tem sido bastante debatido, seja em estudos acadêmicos ou 

como aposta da gestão em saúde em todos os níveis para formação de profissionais. 

O interesse pela temática da educação sempre esteve presente na minha trajetória 

acadêmica e militante. A minha militância política e os projetos acadêmicos que me 

envolvi ainda na graduação são atravessados pelos debates e lutas em torno deste tema. 

Entretanto, na minha monografia de conclusão do curso de história pesquisei o 

Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. Movimentos sociais contemporâneos, 

principalmente os surgidos no processo de redemocratização no final da década de 

1970, também me interessavam como objeto de estudo. 

No processo de entrada ao mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

Fluminense, eu elaborei um projeto de pesquisa que tinha por objetivo articular as duas 

temáticas citadas acima. No projeto de pesquisa que apresentei para ingressar no 

mestrado, propus estudar a EPS como proposta para consolidar a Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial no Brasil. 

Na banca de qualificação do meu projeto de mestrado recebi a sugestão de todos 

os membros para optar entre um dos dois temas. A banca argumentou que eu corria o 

risco de tratar tanto o tema da EPS quanto o da Reforma Psiquiátrica sem a necessária 

profundidade que os mesmos exigiam. Meu objetivo inicial era traçar um histórico da 

Reforma Psiquiátrica, levantando as principais ideias, e debater a possibilidade de um 

programa de EPS contribuir para a impelementação de tais ideias. Diante dos elementos 

apresentados, decidi redimensionar o tema da saúde mental na pesquisa, excluindo o 

histórico da reforma, mas mantendo a EPS como estratégia de intervenção na gestão do 

trabalho em saúde mental. O tema continuaria presente, mas o foco seria a EPS.  

Os princípios e diretrizes do SUS permitem que este seja considerado como uma 

das principais política pública já implementada no Brasil. Tanto isso é verdade, que hoje 

tal sistema é reconhecido como local prioritário de busca pela saúde pela maioria da 

população brasileira. Por outro lado, também é notório que ainda existe um longo 

caminho a percorrer para a consolidação do SUS. Dentre os desafios colocados para a 

efetivação dos seus compromissos com a universalidade, a equidade e a integralidade, a 
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formação de profissionais em saúde é considerada um dos principais entraves. Os 

trabalhadores em saúde são sujeitos fundamentais para a construção de um modelo de 

assistência comprometido radicalmente com a defesa da vida. Nesse sentido, que pensei 

em debater o tema da EPS. 

Ainda na elaboração do projeto de pesquisa, fiz algumas leituras iniciais
1
 sobre o 

tema que me ajudaram a situar melhor a ideia de EPS e de formação que estava 

querendo desenvolver a pesquisa. Ademais, essas leituras também indicaram os 

primeiros caminhos para iniciar a pesquisa.  

As leituras, então, me conduziram a entender a EPS como uma estratégia, para 

além de um projeto específico de formação, que aposta nos saberes e sujeitos 

produzidos no cotidiano do trabalho em saúde. Diante dessa ideia de EPS, pensei que 

seria mais interessante pesquisar o tema a partir das formas que trabalhadores em saúde 

significam uma experiência de formação. Por isso, considerei que a investigação sobre o 

tema deveria não apenas ser feita através de uma extensa revisão bibliográfica e de um 

levantamento histórico da legislação de EPS no Brasil, mas também a partir dos 

sentidos que trabalhadores atribuem a tal estratégia.  

Assim, colocar trabalhadores em formação, sujeitos concretos que vivem certas 

experiências, no centro da pesquisa, pareceu a melhor forma de condução para levantar 

questões sobre um tema que tem assumido papel destacado nas políticas de saúde 

recentemente. Dessa forma, pensei em trabalhar com a perspectiva das narrativas de 

vida como ferramenta metodológica. Através das narrativas, novas questões e novas 

perguntas sobre o tema surgiriam no diálogo de certos conceitos desenvolvidos com os 

saberes destes trabalhadores sobre seu próprio processo formativo. 

O contato com certa teoria, através das leituras iniciais, e a aposta nas narrativas 

apenas me indicavam formas iniciais de me aproximar do tema da pesquisa. Ainda 

faltava enfrentar a questão da relação entre pesquisador e o objeto da pesquisa. Não 

bastava dizer que as entrevistadas estariam no centro apenas porque eu iria tomar suas 

narrativas como um saber válido. Não queria correr o risco, sempre iminente, de buscar 

nos relatos apenas o que eu já queria saber. 

                                                             
1 Entre elas, posso citar Feuerwerker e Ceccim em “O quadrilátero da formação para a área da Saúde: 

ensino, gestão, atenção e controle Social”, KOIFMAN e SAIPPA-OLIVEIRA em “Produção de 

conhecimento e saúde” e Franco em “Produção do cuidado e produção pedagógica: integração de 

cenários do sistema de saúde no Brasil”. 



5 

 

Durante uma disciplina do curso de mestrado chamada de projetos de pesquisa - 

responsável por debater metodologia de pesquisa - me deparei com questões, as quais 

assumiram contornos interessantes nesta pesquisa. Na disciplina mencionada, foram 

abordados alguns conceitos considerados úteis para a elaboração de um projeto, e um 

deles falava da importância de se ter uma boa pergunta de partida, uma pergunta inicial 

para o pesquisador ter mais clareza e não perder o foco do que pesquisar. Embora 

reconheça a importância de tal conceito em muitos casos, no caso da minha pesquisa tal 

recurso poderia limitar o potencial dos elementos trazidos pelo próprio objeto. Da forma 

que estava entendendo a EPS, a pergunta ou as perguntas deveriam ser elaboradas no 

encontro com o objeto e não previamente. Minha aposta era de que outras perguntas 

poderiam surgir, assim como, novas abordagens que poderiam me indicar novos 

caminhos. Ter uma pergunta de partida poderia me levar a seguir apenas um caminho 

mais ou menos já sabido. 

Portanto, considerar a EPS enquanto estratégia para a produção de novas práticas 

em saúde era apenas um ponto de partida para buscar o que pesquisar. Não queria 

responder se ela funciona ou não como estratégia ou se ela realmente produz novos 

processos na gestão do trabalho, por exemplo. A EPS deveria ser entendida pela 

complexidade dos sentidos que ela assume na vida real dos sujeitos em relação com as 

dimensões do social. As produções dos sujeitos estão inseridas nestas relações que se 

estabelecem no mundo social e podem nos dizer mais do que aquilo que queremos 

perguntar antes de nelas mergulhar. 

Também entendo a pesquisa enquanto prática social, com forte conteúdo ético-

político. Por isso, apostar na produção singular dos sujeitos como forma de olhar para 

uma estratégia, que tem por finalidade introduzir mudanças, é uma posição política. 

Descarto a possibilidade de projetos de transformação se concretizarem apenas a partir 

de um projeto político já dado, em direção ao qual devemos rumar. Acredito que os 

sujeitos no mundo, onde as relações sociais se concretizam estão em ato elaborando 

seus projetos políticos, afirmando suas formas de vida. A necessidade de uma 

consciência de classe não se configura como pressuposto para resistir às formas de 

dominação e construir o novo. Não acredito na existência prévia de uma classe 

responsável por nos guiar a uma “sociedade melhor”, esta sociedade está se produzindo 

no cotidiano das práticas e não está pronta. Por isso, aposto nas produções dos sujeitos 

como um devir revolucionário. 
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Com estas perspectivas inicialmente delineadas, faltava definir o campo da 

minha pesquisa. Pretendia pesquisar uma experiência de educação em saúde que 

apresentasse ideias inovadoras sobre a formação de trabalhadores do SUS, que me 

permitisse participar das atividades com liberdade e que ainda estivesse em andamento 

durante o desenvolvimento da pesquisa. Nas reuniões de orientação do meu projeto de 

pesquisa, veio a sugestão de pesquisar um programa de EPS em um município do estado 

do Rio de Janeiro, o qual meu orientador participava, junto com outros professores, 

como ativador de EP. Este programa é direcionado para trabalhadores e gerentes dos 

serviços da atenção básica e dos serviços de saúde mental e foi proposto pela SMS 

como uma atividade no âmbito da EPS. 

Ainda antes da qualificação do projeto, consegui acompanhar algumas atividades 

presenciais do programa selecionado. As primeiras aproximações serviram para 

entender a dinâmica do programa e iniciar os contatos com as trabalhadoras para a 

realização das entrevistas. Como proposta desta pesquisa, iniciei as primeiras conversas 

com três trabalhadoras de serviços de saúde mental.  

Através desse contato inicial e das visitas a encontros presenciais do programa, 

elaborei um roteiro semiestruturado de entrevistas para colher as narrativas da vida 

profissional de três trabalhadoras de serviços em saúde mental. No momento do contato, 

elas estavam participando da experiência de EPS escolhida. O roteiro semiestruturado 

serve como ferramenta para que as entrevistas tenham uma certa flexibilidade, uma vez 

que questões importantes que não estavam previstas podem surgir, mas também para 

não se perder de vista o que se está investigando. 

Mesmo que retirando diretamente o tema da Reforma psiquiátrica da pesquisa, 

preferi manter as trabalhadoras que já havia selecionado para as entrevistas. Minha 

opinião era que, para os objetivos da pesquisa, não teria nenhum prejuízo se as 

narrativas fossem tomadas somente de trabalhadoras em saúde mental, uma vez que a 

aposta nas narrativas tinha por objetivo, através dos sentidos que as profissionais 

atribuíssem às suas experiências formativas, conseguir lançar um olhar mais geral sobre 

a EPS. A ideia é partir daquilo que é singular para produzir interrogações mais gerais. 

Além disso, o tema da saúde mental se apresentaria na medida em que as trabalhadoras 

abordassem o cotidiano do seu trabalho. 

A EPS, nesta pesquisa, não será entendida apenas como uma etapa da formação 

de trabalhadores, muito menos como formação continuada em saúde. O termo EPS 

marca uma diferença conceitual e política com estas ideias por ser uma estratégia que 
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pode ser mobilizada quando o objetivo é produzir novos saberes e sensibilidades novas. 

Portanto, a EPS é educação ao tratar de produção e circulação coletiva de 

conhecimento, tendo por finalidade atingir as formas de se produzir saúde, e é mais do 

que um programa restrito de formação e educação em saúde, porque a mobilização 

dessa estratégia pode ocorrer através de outros processos que não os formalmente 

reconhecidos. Utilizarei o termo EPS para ampliar a ideia de educação e formação em 

saúde. A EPS, pois, é uma estratégia de educação e formação em saúde, mas a partir do 

momento que entendemos estas como maneiras de produção de conhecimento e de 

novos sujeitos. 

Dessa forma, elaborei um roteiro semiestruturado que me permitiu abordar três 

questões centrais de acordo com os objetivos inicias da pesquisa. A primeira delas está 

relacionada com a formação inicial
2
 das profissionais que entrevistei. Não considero que 

a formação das entrevistadas, mesmo a formação em saúde, tenha começado na 

graduação, mas na falta de uma palavra melhor para caracterizar esse momento resolvi 

usar o mais comum. 

A ideia de abordar a formação inicial não era de fazer um debate sobre a 

graduação em saúde e seus currículos. O objetivo era colocar em debate o percurso 

formativo das trabalhadoras entrevistadas e não apenas um momento da sua formação. 

Certamente, seria impossível abordar todos os processos presente nos percursos 

formativos delas. Mas, pretendia debater o tema da EPS articulado com questões que 

surgem em alguns momentos desses percursos singulares de formação. Além disso, a 

recordação sobre fatos, que marcaram a graduação delas, poderia trazer os significados 

que elas atribuem à formação nos dias de hoje. A recordação assume uma função de 

revelar o presente mais do que o passado.  

A segunda questão estava relacionada com a participação destas trabalhadoras 

em uma atividade específica de EPS. Não pretendia que elas me contassem apenas sobre 

o curso, como era organizado, quem participou e como foi sua participação. Isto não 

contribuiria muito com a concepção de EPS que estava formulando. Como já havia 

participado de alguns encontros do programa, sugeri que elas narrassem os casos que 

levaram para as reuniões das Oficinas de Rede
3
, ou casos lá relatados que, de alguma 

                                                             
2 Durante a dissertação, toda vez que utilizar o termo formação inicial, me refiro aos cursos de graduação. 
3 As Oficinas de Rede é o nome da atividade organizada pela SMS, no âmbito da estratégia de EPS, que 

será investigada nesta pesquisa. 
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forma, as tivessem impactado. Sugeri também, que falassem sobre o que mais de 

interessante vivenciaram nessa experiência. 

Por último, sugeri que abordassem o cotidiano do seu trabalho, narrando o que 

fazem no dia a dia, priorizando os relatos sobre casos que elas reconhecessem como 

complexos e a forma que lidaram com eles. Minha intenção inicial era perceber como 

experiências formativas podem impactar na organização cotidiana dos processos de 

trabalho. Todavia, as entrevistas me disseram mais do que isso. A maioria dos casos 

considerados como complexos abordavam dificuldades na relação intraequipe, na 

relação entre equipe e usuários “que não gostam de se tratar”
4
 e na relação com outros 

serviços da rede municipal de saúde, principalmente com a atenção básica. Ao buscar 

saídas para tais dificuldades apresentadas, as trabalhadoras narraram a construção de 

certos mecanismos que pareceram, no ponto de vista desta pesquisa, formas de EPS. 

Nesse sentido, iniciei uma reflexão, que não estava dada anteriormente à 

realização das entrevistas, sobre a possibilidade de trabalhadores em saúde, a partir das 

dificuldades apresentadas no cotidiano dos serviços, dispararem processos coletivos e 

individual que produzam novos sentidos sobre a prática em saúde. A produção e 

formação em saúde, consubstanciadas pelos saberes fragmentados pertencentes aos 

núcleos das profissões, ao serem percebidas como insuficientes, geram tensões que 

podem fazer com que surja mecanismos para sua superação, operando sob uma outra 

lógica. Esses mecanismos, inventados no cotidiano do trabalho pelos próprios 

trabalhadores, foram entendidos, nesta pesquisa, como EPS ao produzirem novos 

conhecimentos com potência de construir novas redes de cuidado em saúde, nas quais a 

dimensão cuidadora da saúde seja predominante. 

Com estas noções, expostas aqui, organizei a parte escrita, em forma de 

dissertação, desta pesquisa. A seguir, apresentarei as principais questões presentes nos 

três capítulos desta dissertação. 

No primeiro capítulo, abordo as opções teórico-metodológicas adotadas nesta 

pesquisa, as quais me permitiram pensar certas formas de aproximação com o objeto da 

pesquisa. Denominei este de capítulo de “A construção de formas de se pesquisar 

experiências formativas de trabalhadoras em saúde” por entender que a ideia de 

metodologia limitaria sobremaneira o que estava propondo discutir. Não estava 

                                                             
4 Coloco esta frase entre aspas por ser a forma como as trabalhadoras significam algumas atitudes dos 

usuários que elas atendem. Como entendo que esta frase pode trazer questões mais complexas, que não 

são foco desta pesquisa, preferi usar este recurso. 
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pensando em um método ou métodos específicos para tirar do objeto aquilo que havia 

formulado anteriormente sobre o tema. Minha preocupação era, ao contrário, abordar 

certos conceitos que me permitissem ter um olhar sobre o objeto que me dissesse mais 

do que eu já sabia sobre ele. 

Nesse primeiro capítulo, trouxe alguns conceitos que me ajudaram a estabelecer 

a relação que eu teria com o objeto da pesquisa. O paradigma indiciário do Ginzburg, o 

encontro de Deleuze, os regimes de verdade do Foucault e o conceito de tática e 

estratégia do Certeau
5
 me conduziram a um entendimento de o que, muitas vezes, 

convencionamos chamar de objeto da pesquisa é, na verdade, sujeito da pesquisa. Isso 

significa encarar as trabalhadoras, que entrevistei, reconhecendo suas práticas como 

produções originais e não determinadas por dimensões externas, mesmo que elas 

estejam presentes e estão. Para isso, seria necessário um olhar apurado que permitisse 

buscar nas relações construídas no cotidiano as questões sobre o tema. 

A partir desses conceitos, mobilizei as narrativas de vida como uma ferramenta 

que possibilitará apreender questões sobre a EPS nos percursos formativos de três 

trabalhadoras em saúde. As narrativas não são consideradas, nesta pesquisa, como 

expressão das práticas, mas a própria prática dos sujeitos como uma produção presente. 

No segundo capítulo, irei abordar a estratégia da EPS relacionada com 

experiências formais de formação. Primeiro, apresentarei algumas questões relativa à 

formação inicial e depois as narrativas sobre a participação em um programa de EPS 

proposto por uma Secretaria Municipal de Saúde. Antes disso, situo – no âmbito desta 

pesquisa – a concepção de EPS, a qual permitirá debater aspectos da formação inicial, 

justificar a escolha do programa pesquisado e explicitar a minha implicação com o 

tema. 

Sobre a formação inicial, a falta de reconhecimento de saberes oriundos da 

experiência e do trabalho como princípio formativo, por exemplo, no curso de 

graduação das três trabalhadoras, indica a distância que esta formação tem em relação 

aos desafios concretos que aparecem no mundo laboral. Nesse sentido, a perspectiva da 

EPS pode ser uma oferta interessante para se pensar a formação de estudantes, 

fundamentada na reflexão sobre o mundo do trabalho, para o qual se preparam. 

A investigação do programa de EPS terá por objetivo expor os sentidos que as 

trabalhadoras atribuem a uma experiência formativa, consubstanciada por uma certa 

                                                             
5 Todos os conceitos e autores abordados aqui na introdução estão citados com suas referências no 

primeiro capítulo. 
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concepção. Minha pretensão não será a de querer indicar uma formula sobre a melhor 

metodologia para se organizar uma atividade de EPS. Ao contrário, pretendo trazer as 

possibilidades que se abrem quando o trabalho é, ao mesmo tempo, fonte para refletir 

sobre o processo de produção da saúde e objeto que se pretende. O cotidiano do trabalho 

será entendido como espaço privilegiado para a produção de novos conhecimentos 

coletivos. 

No terceiro capítulo, apresento os mecanismos de formação que os próprios 

trabalhadores inventam em seu cotidiano como forma de superar os incômodos que os 

desafiam e que, portanto, necessitam de um novo conhecimento. Esses mecanismos 

serão entendidos na perspectiva da estratégia de EPS, na medida em que se propõem a 

produzir novos saberes e novas práticas para lidar com problemas concretos, através da 

problematização do cotidiano das tarefas laborais. O cotidiano será apresentado como 

fonte para a reflexão coletiva, ao mesmo tempo em que é espaço para tal reflexão. 

Para isso, faço uma breve discussão sobre os sentidos do trabalho na 

contemporaneidade e - mais especificamente - sobre o trabalho em saúde
6
. O trabalho, 

na discussão que apresentarei, será reconhecido enquanto uma prática social que produz 

um ato ou um produto, de um lado, e conhecimento e afetos, de outro, ao mesmo tempo. 

Logo, ao produzir o trabalhador também está se formando; um novo saber e uma nova 

maneira de existir emergem das práticas inscritas no mundo do trabalho. Assim, quando 

são criados mecanismos coletivos de problematização do mundo do trabalho, estes 

saberes, que não são conhecidos antes da prática, tem a potência de engendrar processos 

coletivos de formação e educação que poderão alcançar mudanças na forma de produzir 

saúde em uma unidade, ou mesmo em toda uma rede de saúde. 

Nessa perspectiva, será abordado o trabalho em saúde como um dispositivo
7
 para 

a estratégia de EPS. Argumento que o trabalho em saúde – no plano da micropolítica – 

apresenta dois polos que atuam ao mesmo tempo nos atos produtivos. Um polo que se 

caracteriza pelas linhas de capturas, oriundas dos centros de poder estabelecido, 

vinculando-se a uma subjetividade do capital. Por outro lado, o polo que se caracteriza 

por fluxos não determinados previamente, que podem causar fissuras nas linhas de 

captura e introduzir a dimensão cuidadora na produção de saúde, ao mesmo tempo em 

que podem ser totalmente capturados, posteriormente, pelas linhas emanadas dos 

                                                             
6 Sobre o tema do trabalho e trabalho em saúde, destaco as leituras de Negri e Hardt em Multidão: guerra 

e democracia na era do império e Merhy em Saúde: a cartografia do trabalho vivo. 
7 A ideia de dispositivo aqui se refere à visão ampliada que Deleuze discute sobre os dispositivos do 

Foucault em Michel Foucault, filósofo. 
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centros de poder. Ao servir para expor essa tensão existente entre dois polos, o trabalho 

passa a ser considerado como dispositivo, ou seja, através dele pode-se observar os 

regimes estabelecidos, que servem aos projetos de dominação e de controle, mas 

também, as possibilidades criadas pelos sujeitos na dimensão viva do seu trabalho como 

forma de resistência e de produção de um devir não-capturável. 

Considerando a EPS como estratégia que busca produzir novos sujeitos e saberes 

a partir das tensões presentes na micropolítica, entendo, nesse capítulo, o trabalho em 

saúde como um dispositivo para tal estratégia. 

As questões que serão apresentadas são fruto de encontros deste pesquisador 

com vários outros. A minha história e minha visão de mundo serão o tempo todo 

confrontadas pelos encontros com textos, autores, ideias, orientador, professores e as 

próprias trabalhadoras entrevistadas. Todos estes encontros formarão um emaranhado 

de saberes que, de alguma forma, estarão presentes nas interrogações, mais do que 

respostas, que apresentarei a seguir. 



12 

 

 

1. A construção de formas de se olhar Experiências formativas 

de trabalhadoras em saúde 

 

A análise de projetos de formação como programas de Educação Permanente em 

Saúde, pode ser feita a partir de diversas perspectivas. Ao escolher uma experiência de 

Educação Permanente em saúde como objeto inicial desta pesquisa, queria pensá-la para 

além dela mesma. Não queria fazer apenas um resumo de tudo que foi falado sobre 

EPS, isto é, recolher toda legislação sobre o assunto e depois relatar o programa 

pesquisado. Minha opção foi de fazer, a partir da questão da EPS, um debate mais 

amplo sobre as formas pelas quais ou nas quais um trabalhador em saúde entra em 

formação. 

Para isso, fiz a opção de tomar como base de análise relatos de três profissionais 

de saúde que participavam de uma experiência de EPS denominada “Oficinas da Rede 

Básica”. Minha intenção, com essa escolha, era não apenas recolher informações destas 

trabalhadoras sobre o que achavam do curso e como participaram, mas, principalmente, 

entender como elas significavam seu percurso formativo, incluindo a participação no 

programa pesquisado.  

Considerava ser necessário escolher um programa de EPS –a título de 

investigação- que tivesse como proposta colocar em análise o trabalho em saúde no 

centro da formação. As Oficinas da Rede Básica eram organizadas em dois momentos. 

O primeiro momento caracterizava-se por um encontro presencial que ocorria uma vez 

por mês durante dois dias, no qual os gestores das unidades de saúde se reuniam com 

um grupo de ativadores de EP – nome pelo qual são chamados os professores que 

elaboraram uma proposta inicial - para debaterem temas relacionados ao cotidiano do 

seu trabalho. O segundo momento ocorria entre os encontros e consistia na pactuação de 

tarefas que tinham por objetivo levar para os outros profissionais da equipe as 

discussões que eram realizadas nos encontros presenciais, assim como, de levantar com 

eles questões a serem debatidas no próximo encontro. Dessa forma, tal experiência, ao 

utilizar o cotidiano do trabalho como fonte de formação, coloca, necessariamente, o 

percurso formativo das trabalhadoras e suas várias formas de se formarem em análise. 

Os referenciais teóricos que me conduziram até este trabalho me 

contraindicaram a escolha de uma pergunta inicial como ponto de partida. Entendo que 
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o encontro
8
 com o objeto oferece muitas outras perguntas e respostas que poderiam ser 

limitadas com uma pergunta formulada previamente. Para iniciar a pesquisa, então, 

apostei em certos debates metodológicos que me ofertassem a possibilidade do objeto 

me dizer mais do que apenas eu queria encontrar nele. Ao falar aqui em metodologia, 

não estou falando de esquemas e procedimentos de análise formulados que podem ser 

utilizados em qualquer tipo de investigação social. Ao contrário, acreditei que certas 

concepções teórico-metodológicas poderiam me auxiliar na difícil tarefa de evitar que o 

objeto da pesquisa servisse apenas para responder perguntas, sobre as quais eu já tinha 

as respostas. 

Essas concepções metodológicas como ponto de partida indicaram-me maneiras 

de se olhar as biografias formativas das profissionais em saúde enquanto percursos 

singulares. Assim, neste primeiro capítulo trarei certas abordagens e ferramentas que 

contribuíram para a construção das questões sobre EPS enquanto estratégia de formação 

e educação em saúde. Começar por aqui é “começar do começo”. 

 

1.1. O paradigma indiciário e o encontro enquanto método 

  

 Certamente, ao iniciar a pesquisa, eu já estava tomado por algumas questões 

teóricas e visões de mundo sobre Educação Permanente, formação e trabalho em saúde. 

Embora essas questões tenham me ajudado, principalmente na escolha do campo da 

pesquisa, eu não queria que elas limitassem as possibilidades que o próprio fazer da 

pesquisa me oferece. Não desejava, inicialmente, delimitar todas as questões teóricas 

sobre o tema que estava pesquisando e, depois, encaixar o objeto na teoria formulada. O 

caminho inverso, partir das profissionais de saúde e de suas práticas, indicaria novas 

possibilidades teóricas e novos caminhos para a pesquisa que não estavam ainda 

delineados. 

As práticas dos sujeitos da pesquisa não são encaradas como determinadas por 

noções formuladas exteriormente. Acredito que o pesquisador não deva considerar as 

questões trazidas pelos indivíduos como justificativa de certa realidade já constituída, 

mas elas próprias como constituintes de um real. Nesse sentido, não partimos de 

                                                             
8 Para definir meu contato com o objeto da pesquisa, utilizo a ideia de Deleuze sobre o encontro, no qual, 

o outro me afeta, assim como, é afetado por mim. Esse fluxo de afetos agencia agires. Mais à frente esta 

ideia estará devidamente referenciada. 
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modelos abstratos para pensar as práticas; ao contrário, os sujeitos e suas produções 

singulares é que indicarão questões gerais sobre o tema e as formas pelas quais 

podemos observá-lo. 

 Apresentarei, aqui, duas ideias que contribuíram para a reflexão sobre o pensar 

do método da pesquisa. Novamente ressalto, que quando falo de método, estou me 

referindo a algumas noções que me permitiram construir formas iniciais de entrar em 

contato com a experiência a ser pesquisada. A primeira é a forma pela qual o historiador 

italiano Carlo Ginzburg
9
 constrói para analisar fontes históricas e a partir daí elaborar 

noções mais gerais sobre certo tema ou conceito. A segunda se relaciona com as 

questões trazidas por Espinoza em Deleuze
10

. Tanto o paradigma indiciário apresentado 

por Ginzbrug quanto a ideia de encontro presente na interpretação do Deleuze sobre 

Espinoza, me ofertaram ferramentas ao olhar experiências formativas.   

 O paradigma indiciário proposto pelo historiador Carlo Ginzburg (1989) me deu 

os primeiros indicativos de como eu poderia construir maneiras de olhar o objeto da 

minha pesquisa. O autor constrói a ideia de que esse paradigma está na base de algumas 

disciplinas, principalmente da medicina e daquelas vinculadas às ciências humanas. 

Esse paradigma, que teria suas raízes em um saber divinatório, utilizado por caçadores 

para seguir as pistas de sua caça e por povos orientais como forma de desvendar a 

realidade e identidades humanas, está na base de uma virada epistemológica, com o 

advento da modernidade, na qual o divino é substituído pelo indício em atividades 

práticas
11

 e na produção do conhecimento (Ginzburg 1989, p. 155). 

No entanto, para Ginzburg, esse procedimento metodológico, que se pautava na 

decifração de sinais, foi sendo relegado pela ciência moderna, apesar de estar inscrito na 

sua fundação. A ideia de rigor científico, estabelecida pela física galileana, se constituiu 

como paradigma hegemônico, limitando o indiciário às ciências humanas. Segundo 

Ginzburg: 

 

Como é óbvio, a cesura decisiva nesse sentido é constituída pelo aparecimento de 

um paradigma científico centrado na física galileana, mas que se revelou mais 
duradouro que ela. Ainda que a física moderna não se possa definir como 

“galileana” (mesmo não tendo renegado Galileu), o significado epistemológico (e 

                                                             
9 Carlo Ginzburg é um historiador italiano que discute cultura popular na Idade Moderna, situando seus 

estudos em uma concepção de micro-história. Entre suas obras, destaco “O queijo e os vermes”.  
10 Neste caso, estou me referindo à interpretação que Deleuze faz da leitura da obra de Espinoza. Existem 

muitas outras interpretações sobre os escritos do autor. 
11 Chamo de atividades práticas aquelas dominadas pela forma manual de trabalho, sem com isso dizer 

que são desprovidas de trabalho intelectual. 
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simbólico) de Galileu para a ciência em geral permaneceu intacto (Ginzburg,1989, 

pg 156). 

 

 Como a minha intenção, debatida anteriormente, de fazer pesquisa se pautava na 

possibilidade do objeto indicar certos debates sobre o tema, o paradigma indiciário traz 

algumas noções que são importantes. Discutirei, aqui, alguns conceitos que me parecem 

relevantes, além dos limites encontrados no paradigma indiciário no âmbito desta 

pesquisa. 

 O paradigma indiciário trabalha com a ideia de que pequenos indícios, presentes 

em fontes de pesquisa, podem dizer muito sobre noções gerais de classe e cultura 

popular e erudita, por exemplo. Na maioria das vezes, esses indícios exigem que o 

pesquisador fique atento a qualquer fonte que apareça, inclusive aquelas que, a 

princípio, parecem ter pouca relevância. Ginzburg diz que essa forma de produzir 

conhecimento já estava presente desde o século XVIII, mas que faltava uma teorização 

(Ginzburg, 1989, p.143). Esse método teria como um de seus precursores o italiano 

Giovanni Morelli, que se utilizava dele para distinguir quadros de arte falsos dos 

verdadeiros. De Morelli, Ginzburg toma, para teorizar sobre o paradigma indiciário, a 

ideia de que “é necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis, e menos 

influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das 

orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés” (Ginzburg,1989, p.144). 

 Essa ideia é fundamental para entender, aqui no nosso caso, os processos 

formativos por uma visão desde baixo. Assim como Morelli não examina as pinturas 

apenas por noções externas, como o movimento cultural a que o pintor pertence, seria 

impossível eu entender quais saberes estão sendo transmitidos e produzidos em um 

processo formativo apenas analisando a ementa ou o programa de cursos de educação. 

Mesmo colocando o sujeito no centro, também não seria muito proveitoso entender as 

práticas desses sujeitos como reprodução de determinantes externos, como a classe 

social
12

 a que pertence, por exemplo. O que quero dizer é que práticas inscritas no 

cotidiano do trabalho, muitas vezes, não conseguem ser vistas por um olhar macro sobre 

os processos e mesmo que pareçam irrelevantes, podem nos dizer bastante sobre as 

maneiras como os sujeitos produzem e transmitem conhecimento. Assim como para 

Ginzburg, para mim, “pistas talvez infinitesimais permitem captar uma realidade mais 

profunda, de outra forma inatingível” (Ginzbur,1989, pg 150). 

                                                             
12 Classe social, aqui, é entendida na perspectiva marxista, onde a posição em relação aos meios de 

produção define a classe que pertence. 
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Outra questão relevante presente no paradigma indiciário tem a ver com a 

pertinência daquilo que é específico em um indivíduo ou em uma sociedade. Isso quer 

dizer que tal paradigma aposta naquilo que é singular e não no que é comparável e 

demonstrável a partir de conceitos generalizantes. Os sujeitos revelam mundos próprios 

e por isso não devem ser encaixados em modelos que forçam uma universalização, 

deixando-os sem vida. Para Ginzburg, o rigor científico presente nesses modelos não é 

desejável, principalmente para “as formas de saber mais ligadas à experiência cotidiana” 

(Ginzburg, 1989, p. 178). Para o paradigma indiciário, a investigação científica e a 

produção do conhecimento devem estar abertas ao imprevisível, aquilo que não pode ser 

estabelecido com antecedência e que apenas o contato com o objeto pode nos 

apresentar. 

 

(...) O rigor flexível do paradigma indiciário mostra-se ineliminável. Trata-se de 

formas de saber tendencialmente mudas – no sentido de que, como já dissemos, suas 

regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas. Ninguém aprende o ofício de 

conhecedor ou de diagnosticador limitando-se a pôr em prática regras preexistentes. 

Nesse tipo de conhecimento entram em jogo (diz-se normalmente) elementos 

imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição (Ginzburg, 1989, p. 179). 
 

 No entanto, o paradigma indiciário de Ginzburg apresenta alguns limites que 

precisam ser confrontados para a continuidade deste trabalho. Assim como nos 

fragmentos do livro citado acima, no livro “O queijo e os vermes” 
13

, parece que o autor 

está em busca de uma verdade que está constituída. Para ele, os indícios e vestígios 

presentes nas fontes devem ser considerados relevantes para se chegar à realidade que lá 

está. No caso de “O queijo e os vermes”, por exemplo, a busca de indícios no relatório 

de um processo inquisitorial de um camponês chamado de Menochio, personagem do 

livro, serve para pensar sobre como se davam as relações entre cultura popular e erudita 

no século XVI. Para o autor, essa relação está lá como um sintoma e para se chegar ao 

entendimento como ela se dá, deve-se ter um olhar atento ao que as fontes têm a nos 

dizer e abandonar as pré-noções que se tem de cultura. A partir do julgamento 

inquisitorial de Menochio, Ginzbrug pretende debater a circulação cultural de uma 

época; inversão interessante, mas insuficiente para esta pesquisa. 

                                                             
13 O queijo e os vermes é um livro publicado por Carlo Ginzburg, no qual o autor utiliza o método 

indiciário para revelar, através do depoimento de Menochio em um tribunal da inquisição, as formas que 

um camponês interpreta a cultura vigente na Idade Moderna. Menochio interpreta a religião de uma forma 

única, que tem a ver com as experiências que tem durante sua vida. Isso leva Ginzburg a defender a ideia 

de que existia uma circularidade entre cultura popular e erudita no século XVI e não a sobreposição de 

uma sobre a outra. 
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 Embora a ideia, presente no método indiciário, de que o micro e o cotidiano 

podem trazer questões mais relevantes do que conceitos formulados a partir da 

comparação e unificação de experiências diversas seja importante na forma de olhar 

práticas de educação em saúde, eu entendo que os indícios podem nos ofertar mais do 

que isso. Os vestígios encontrados nos percursos formativos de trabalhadoras em saúde 

podem desvendar não apenas o real constituído, mas práticas instituintes de novas 

realidades e assim, indicar novos mundos possíveis em construção. O cotidiano me 

interessa por ser um local privilegiado de construção e de divulgação de novos saberes 

que podem instituir novas formas de educação e de trabalho. 

 Nesse sentido, a ideia de encontro que Deleuze traz de Espinoza (Deleuze, 2002) 

possibilita pensar os indícios, como colocados por Ginzburg, encontrados no cotidiano 

como ofertas para observar o devir presente nas práticas de formação e no trabalho em 

saúde. Trazer esta ideia enquanto concepção metodológica significa entender que o 

encontro, que ocorre no cotidiano dos serviços de saúde entre trabalhadores e usuários e 

entre os próprios trabalhadores, produz um saber ainda não conhecido até o ato da sua 

produção, ou seja, uma nova realidade não dada. Ao reconhecer que esse saber, pelo seu 

potencial de engendrar processos coletivos de educação, é fundamental na análise sobre 

a EPS, torna-se necessário utilizar certas maneiras de observação capazes de trazer o 

encontro para o centro do debate das formas de se fazer pesquisa em educação e saúde.  

 Ao fazer essa opção, pretendo captar a potência que os encontros possuem de 

formar novos conhecimentos sobre nós mesmos e produzir novas formas de agir no 

mundo. O encontro entre corpos, considerando que corpo e mente são indissociáveis 

(Deleuze,2002, p. 24), sempre produzirá um novo saber em relação ao que conhecíamos 

anteriormente. O conhecimento já adquirido não determina plenamente o tipo de 

encontro que teremos ou, colocando em outros termos, nosso agir no mundo não é 

reprodução daquilo que já conhecemos, mas, ao contrário, o encontro produz a 

consciência que temos das coisas. Isso significa entender que a consciência apenas 

reconhece o novo conhecimento que o encontro produz. Segundo Deleuze, para 

Espinoza: 

 

Trata-se de mostrar que o corpo ultrapassa o conhecimento que dele temos, e o 

pensamento não ultrapassa menos a consciência que dele temos. Não há menos 

coisas no espírito que ultrapassam a nossa consciência do que coisas no corpo que 

superam nosso conhecimento. É, pois, por um único e mesmo movimento que 

chegaremos, se for possível, a captar a potência do corpo para além das condições 
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dadas pelo nosso conhecimento, e a captar a força do espírito, para além das 

condições das pela nossa consciência (Deleuze, 2002, p. 24). 
  

 Essa potência, presente no encontro entre corpos, que superam um conhecimento 

dado, é um elemento importante se consideramos a educação como produção e 

circulação de novos conhecimentos e formação de novas consciências. Por outro lado, 

se tomamos como educação apenas a incorporação de saberes dados e produzidos 

exteriormente às práticas, estaremos desvalorizando a possibilidade destes saberes, 

quando utilizados no cotidiano do trabalho, produzirem conhecimentos válidos para 

formar novos sujeitos com formas singulares de agir no mundo. Ao condicionarmos 

nosso agir no mundo por aquilo que já conhecemos previamente, temos pouca 

capacidade de promover projetos de transformação. Para Espinoza, segundo Deleuze, 

“as condições em que conhecemos as coisas e tomamos consciência de nós mesmos 

condenam-nos a ter ideias inadequadas, confusas e mutiladas, efeitos distintos de suas 

próprias causas” (Deleuze,2002, p. 25).  

 Quando os saberes, que se constituem no encontro, são subordinados às 

condições de consciência já dadas, temos uma baixa potência de atuação no mundo e de 

produção de vida. A potência que temos para agir no mundo depende fortemente da 

nossa capacidade de ser afetados. Segundo Deleuze, essa potência faz parte da nossa 

essência e ela se transforma em ação quando preenchida por afecções. 

  

Ora, precisamente, do ponto de vista de uma etologia do homem, devemos distinguir 

duas espécies de afecções: as ações, que se explicam pela natureza do indivíduo 

afetado e derivam da sua essência; as paixões, que se explicam por outra coisa e 

derivam do exterior. O poder de ser afetado apresenta-se então enquanto potência 

para agir, na medida em que se supõe preenchido por afecções ativas e apresenta-se 

enquanto potência para padecer, quando é preenchido por paixões. Para um mesmo 

indivíduo, isto é, para um mesmo grau de potência supostamente constante em 

certos limites, o poder de ser afetado permanece constante nesses mesmos limites, 

mas a potência de agir e de padecer variam uma e outra profundamente, em razão 
inversa (Deleuze,2002, p. 33).   

 

Com esse pensamento, Deleuze elabora uma teoria das afecções, que segundo 

ele: 

 

(...) estabelece o estatuto das paixões tristes. Sejam elas quais forem, justifiquem-se 

como se justificarem, representam o grau mais baixo de nossa potência: o momento 

em que estamos separados ao máximo da nossa potência de agir, altamente 

alienados, entregues aos fantasmas da superstição e ás mistificações do tirano. A 

Ética é necessariamente uma ética da alegria: somente a alegria é válida, só a alegria 

permanece e nos aproxima da ação e da beatitude da ação. A paixão triste é sempre 

impotência (Deleuze, 2002, p. 34). 
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A ideia de encontro se torna importante porque coloca a vida no centro da 

pesquisa. Está na vida vivida dos sujeitos a possibilidade de produção de mundos que 

podem constituir novas práticas. Dessa forma, intenciono entender, também, os 

processos de educação enquanto produção de vida e não apenas transmissão de saberes 

já dados. A vida deve ser um elemento de orientação da formação, enquanto processo 

vivo, ao invés de saberes transcendentais, por fira da vida. Para Deleuze, Espinosa 

formula uma verdadeira filosofia da vida ao colocar no centro aquilo que é imanente ao 

nosso viver, às nossas formas de produção. Deleuze diz que, para Espinoza, “todo o 

caminho da ética se faz na imanência; mas a imanência é o próprio inconsciente e a 

conquista do inconsciente. A alegria ética é o correlato da afirmação especulativa” 

(Deleuze, 2002, p. 35).  

Afirmo, aqui, a necessidade desta pesquisa estar aberta aos encontros que 

ocorrem no cotidiano como forma de analisar como se dão certos processos que 

colocam profissionais de saúde em educação permanente. Os encontros tem a potência 

de produzir conhecimentos que superam os já dados e, portanto, são relevantes às 

formas como são produzidos quando nos colocamos no desafio de debater EPS. 

Assim, tanto o paradigma indiciário quanto a ideia de encontro, relatados aqui, 

são concepções metodológicas importantes para se construir maneiras para a observação 

de experiências formativas de trabalhadoras em saúde, porque é no encontro que surgem 

fatos imprevisíveis, totalmente novos, que fazem esses trabalhadores inventarem novos 

conhecimentos para lidar com o que era impossível de se conhecer anteriormente. As 

formas de se inventar esses novos conhecimentos são indícios presentes na prática 

cotidiana do trabalho em saúde, que muitas vezes são negligenciados por pesquisas 

sobre educação em saúde.  

Contudo, antes de entrar nessas maneiras de observar, pretendo fazer uma breve 

análise do que estou entendendo por sujeitos da pesquisa e suas práticas. 

 

1.2.  Sobre os sujeitos e suas práticas cotidianas 

 

Na parte anterior, falei bastante sobre a ideia de que esta pesquisa considera 

relevante construir um conhecimento acerca da EPS a partir das práticas dos sujeitos, no 

caso, três trabalhadoras de serviços de saúde mental. Essa ideia faz toda a diferença 
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quando pensamos a metodologia da pesquisa, porque é necessário construir certas 

formas de aproximação dessas trabalhadoras que permitam encarar suas práticas 

enquanto um conhecimento. Isso significa entendê-las enquanto sujeitos singulares e, 

por isso, suas práticas não podem ser totalmente definidas por modelos conceituais. 

Conforme havia falado, considero o encontro, ideia debatida anteriormente, uma 

oferta importante para a construção do conhecimento, uma vez que coloca as práticas 

dos sujeitos, como a produção do cuidado, no centro da constituição de novos 

processos. São os sujeitos em relação, que produzem processos em que se inventam 

novos saberes. Isso significa que as práticas constroem o real, ou dizendo melhor, são 

elas mesmas o real, e não representação de uma realidade já dada. 

Essa forma de pensar a realidade está muito presente na obra de Foucault
14

. 

Pretendo, aqui, debater como tal pensamento contribui na definição das formas de me 

aproximar das experiências pesquisadas. Ao olhar o Estado ou a arte de governar
15

 ao 

longo da história, Foucault propõe um método inverso do que tradicionalmente é 

utilizado pela história e pela filosofia política, que ele define como anti-historicista. 

(Foucault, 2008, p. 4). As formas de governo constituídas são a racionalização de certas 

práticas; logo, são essas práticas que irão interessar os estudos de Foucault sobre o 

Estado. 

 

Isso implica imediatamente certa opção de método, sobre a qual procurarei enfim 

tomar um dia de maneira mais detida, mas gostaria desde já de lhes indicar que optar 

por falar ou partir da prática governamental e, evidentemente, uma maneira explicita 

de deixar de lado como objeto primeiro, primitivo, dado, um certo número de 
noções, como, por exemplo, o soberano, a soberania, o povo, os súditos, o Estado, a 

sociedade civil - todos esses universais que a análise sociológica, assim como a 

análise histórica e a análise da filosofia politica, utiliza para explicar efetivamente a 

prática governamental. Eu gostaria de fazer precisamente o inverso, isto é, partir 

dessa prática tal como ela se apresenta, mas ao mesmo tempo tal como ela é refletida 

e racionalizada, para ver, a partir daí, como pode efetivamente se constituir, um 

certo número de coisas, sobre o estatuto das quais será evidentemente necessária se 

interrogar, que são o Estado e a sociedade, o soberano e os súditos, etc. (Foucault, 

2008, pp. 4 e 5). 
 

 Para Foucualt, a razão de Estado é a racionalização de uma série de práticas, e 

não o contrário. Para justificar tal método, o autor aborda a mudança na razão de Estado 

ocorrida em meados do século XVIII. Até o século XVIII, o direito exercerá a função de 

                                                             
14 Foucault olha as práticas para construir noções sobre o social. Para ele o pensamento é uma prática, que 

pode configurar um sistema de signos e significados. Portanto, investiga os processos históricos 

abandonando os universais. 
15 Foucault entende por arte de governar a ideia que se construiu em torno da melhor maneira de exercer a 

soberania política, a reflexão sobre a melhor forma de exercer o poder político, de se governar. 
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limitar as ações do governo como um poder externo à prática de governo. O governo 

que desrespeitasse as leis, oriundas de um arcabouço jurídico, era considerado ilegítimo. 

A partir de meados do século XVIII, a limitação do poder do Estado passa a ser 

intrínseca a arte de governar, ou seja, um instrumento de regulação interna do próprio 

Estado. Essa mudança estabelece a razão de Estado moderna que existe até os dias de 

hoje. O que vai permitir essa transformação, inscrita na arte de governar, é a economia 

política. Esse é o instrumento intelectual, diferentemente do direito, que surge por 

dentro da prática de governo, revelando e teorizando sobre mecanismos que surgem e 

existem para assegurar os objetivos da própria razão de Estado. Ao desvendar práticas 

de governo que estão presentes desde antes do século XVIII, a economia política instala 

uma nova razão de Estado por dentro da anterior, que, de agora em diante, será regulada 

por mecanismos que fazem parte da sua natureza (Foucault, 2008). Portanto, certas 

práticas que existiam na arte de governar ao serem racionalizadas, através da economia 

política, constituirão um novo regime de verdade. Um regime de verdade só existe 

porque certas práticas reais foram agrupadas de forma coerente em um modelo 

compreensível. Este é o motivo pelo qual Foucault se ocupa em pesquisar as práticas; 

são elas que permitem que certos regimes de verdade estejam inscritos no real. Sem elas 

esses regimes não existem. O mesmo procedimento está presente no livro “História da 

loucura”
16

, no qual, Foucault busca as práticas que permitiram o surgimento da loucura 

enquanto regime de verdade (Foucault, 2009). Essa ideia também estará presente em 

outros textos, segundo o próprio autor comenta: 

 

Afinal de contas, foi esse mesmo problema que eu me coloquei a propósito da 
loucura, a propósito da doença, a propósito da delinquência e a propósito da 

sexualidade. Em todos esses casos, não se trata de mostrar como esses objetos 

ficaram por muito tempo ocultos, antes de ser enfim descobertos, não se trata de 

mostrar como todos esses objetos não são mais que torpes ilusões ou produtos 

ideológicos a serem dissipados à luz da razão que enfim atingiu seu zênite. Trata-se 

de mostrar por que interferências de toda uma série de práticas - a partir do momento 

em que são coordenadas a um regime de verdade -, por que interferências dessa série 

de práticas pode fazer que o que não existe (a loucura, a doença, a delinquência, a 

sexualidade, etc.) se tornasse porém uma coisa, uma coisa que no entanto continuava 

não existindo. Ou seja, não como um erro - quando digo que o que não existe se 

toma uma coisa, não quero dizer que se trata de mostrar como um erro pode 
efetivamente ser construído -, não como a ilusão pode nascer, mas o que eu gostaria 

de mostrar é que foi certo regime de verdade e, por conseguinte, não um erro que fez 

que uma coisa que não existe possa ter se tornado uma coisa. Não é uma ilusão, já 

que foi precisamente um conjunto de praticas, e de práticas reais, que estabeleceu 

isso e, por isso, o marca imperiosamente no real (Foucault, 2008, pp. 26 e 27). 

                                                             
16 Em História da loucura, Foucault desvenda mecanismos de exclusão, enquanto prática social, antes da 

loucura ser condenada socialmente. São essas práticas de exclusão que serão racionalizadas por 

satisfazerem a nova ordem burguesa que estava se estabelecendo, que condena o não-trabalho. 
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  As questões abordadas por Foucault esclarecem que é fundamental elaborar 

ferramentas que permitem entender a EPS a partir das práticas. Pode-se dizer, a partir de 

Foucault, que certas práticas estão na base da constituição da ideia de educação 

permanente, enquanto projeto hegemônico vinculado às demandas do capitalismo. 

Certamente, a ideia de educação permanente surge enquanto regime discursivo, 

colocada por organismos internacionais, a partir da racionalização de certas práticas
17

. 

No entanto, pelo interesse dessa pesquisa, precisava ir além da relação que Foucault,  

pelo menos das obras que li dele até aqui, estabeleceu entre práticas e regimes de 

verdade. Não estou dizendo com isso que o pensamento de Foucault é incompleto, mas 

apenas que me utilizo do método apresentado por ele para observar o que não era 

preocupação dele nessas obras, e que, no entanto, é a minha por opção desta pesquisa. 

Quero fazer emergir, neste trabalho, as práticas que não estão inscritas em regimes 

discursivos, mas que, ao contrário podem ser consideradas uma resistência aos regimes 

de verdade disciplinarizantes, ou mesmo, como fala Michel de Certeau
18

: práticas “que 

ficaram como menores” (Certeau, 2013, p. 109).   

  Com isso, quero dizer que o interesse desta pesquisa se situa em relação a 

práticas que não foram racionalizadas para organizar certos regimes de verdade e que 

são invisíveis, negligenciadas por estes regimes. Nesse sentido, o paradigma indiciário 

de Ginzburg é muito útil para buscarmos indícios infinitesimais nas práticas cotidianas 

dos serviços de saúde, que podem nos revelar procedimentos que caminham na direção 

da elaboração de novas realidades inacabadas, em que muitos pesquisadores só 

enxergam a disciplinarização das práticas, a rotina e a reprodução de conhecimentos. 

Trata-se de reconhecer os serviços de saúde e o seu cotidiano como espaço fundamental 

de produção de conhecimento e, portanto, local privilegiado para se pensar processos de 

educação. 

Nesse sentido, concordo com o debate que Certeau (2013) levanta sobre a 

questão das práticas dos sujeitos, apresentando os limites presentes no pensamento de 

Foucault. Segundo Certeau: 

 

O desenvolvimento excepcional, até mesmo canceroso, dos procedimentos 

panópticos parece indissociável do papel histórico que lhes foi atribuído, o de ser 

                                                             
17 Essa ideia está presente em Gadotti em A educação contra a educação, que será melhor debatido no 

próximo capítulo. 
18 Construo essa ideia para pesquisar EPS a partir dos limites que Certeau apresenta em relação aos 

regimes disciplinares do Foucault.  
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uma arma para combater práticas heterogêneas e para controlá-las. A coerência é o 

efeito de um sucesso particular, e não a característica de todas as práticas 

tecnológicas. Sob o monoteísmo aparente a que se poderia comparar o privilégio que 

garantiram para si mesmos os dispositivos panópticos, sobreviveria um “politeísmo” 

de práticas disseminadas, dominadas, mas não apagadas pela carreira triunfal de uma 

entre elas (Certeau, Michel de 2013, p. 109). 
   

Neste trabalho me interessa, portanto, estudar práticas que não são medidas por 

certos regimes de verdade e deles escapam. Interessa-me observar aquelas práticas, que 

apesar do esforço dos regimes discursivos em controlá-las, não cessam de aparecer. São 

essas práticas, presentes nos encontros cotidianos dos serviços de saúde, que podem ser 

dispositivos para pensar as formas em que trabalhadores em saúde se formam 

permanentemente. Certeau (2013) oferece um conjunto de questões teórico-

metodológicas que permitem apreender as lógicas operatórias nas ações dos sujeitos, 

que proliferam na prática cotidiana livre de determinações, como forma de compreender 

a realidade social (Certeau, 2013, p. 37). 

Pensando dessa forma, Certeau (2013) irá discutir as formas de consumo dos 

sujeitos, enquanto uma prática cotidiana. Segundo o autor, o consumo é uma produção 

e, enquanto prática, não está determinado pela produção inicial. Os usos que os sujeitos 

fazem dos produtos é uma nova produção, operada por lógicas singulares que se dão no 

momento em que se consome, ou seja, impossível de ser capturadas previamente. 

 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e 

espetacular, corresponde outra produção, qualificada de “consumo”. Esta é 

astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e 

quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de 

empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante (Certeau, 

Michel de, 2013, p. 39). 

  

Para caracterizar esses dois tipos de produção, Certeau (2013) desenvolve as 

noções de “estratégias” e “táticas”. As estratégias seriam aquele tipo de produção 

vinculada aos regimes de verdade, discutidos por Foucault; aquelas que estariam 

capturadas, medidas por um modelo dado previamente, que operam de acordo com o 

sistema hegemônico. Sobre a estratégia, Certeau diz que ela “postula um lugar 

suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as 

relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças” (Certeau, Michel de, 2013, p. 93). 

Diferentemente, chama de tática: 

 

(...) a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então 

nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem 

por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 

como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si 
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mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a 

tática é movimento (...) Ela opera golpe por golpe, lance por lance (Certeau, 2013, p. 

94). 
    

O mesmo podemos falar sobre o trabalho, em geral, e do trabalho em saúde, 

mais especificamente. Existem equipamentos, técnicas, saberes e normas formuladas 

previamente que têm por objetivo estabelecer os tipos de medidas que devem ser 

adotadas no exercício das profissões. No entanto, as formas como os trabalhadores 

mobilizam essas ferramentas, usam-nas são práticas impossíveis de ser totalmente 

definidas previamente ou exteriormente ao cotidiano do trabalho e, portanto, são 

produção de novos conhecimentos. Se reconhecermos que a EPS trata, principalmente, 

de produção e circulação de novos conhecimentos, de forma sistematizada, seja em 

programas formais de formação ou no cotidiano do trabalho, com o objetivo de 

configurar novas práticas em saúde, temos que colocar, no centro da pesquisa, essas 

práticas do cotidiano que são produzidas no ato, no caso da saúde, no ato de produção 

do cuidado.  

Dessa forma, trabalhar com narrativas da vida profissional de trabalhadoras em 

saúde me pareceu o melhor caminho a ser adotado na pesquisa. As narrativas, nesta 

pesquisa, foram colhidas a partir de um roteiro semiestruturado de entrevista que teve 

por objetivo trazer elementos do percurso formativo dessas profissionais. A potência 

das narrativas, enquanto ferramenta metodológica será analisada a seguir. 

 

1.3. Narrativas e percursos formativos 

 

Até aqui, defendi a necessidade de que o tema da EPS, enquanto projeto de 

formação, não deve ser tratado como uma idealização, ou mesmo, a partir do que deve 

ser um programa ideal para formar trabalhadores em saúde. Convém-se pensar que um 

conhecimento sobre EPS deve ser formulado a partir desses trabalhadores, que estão 

produzindo saberes sobre sua prática e significados sobre seu próprio percurso 

formativo. O diálogo com esses saberes e significados é a aposta desta pesquisa na 

perspectiva de elaborar sentidos, obviamente próprios, sobre a formação de 

profissionais em saúde. Nesta pesquisa, buscarei, em narrativas de vida, esses 

significados que as próprias trabalhadoras atribuem à sua formação. 

Antes de entrar nas narrativas propriamente ditas das profissionais em saúde, 

será preciso indagar sobre o papel das narrativas em relação ao vivido. Será que 
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procuramos nas narrativas a reconstituição das experiências tal como elas realmente 

aconteceram? Será que os significados presentes nessas narrativas são imutáveis desde 

quando se viveu uma experiência até os dias de hoje? Definitivamente, não é o que 

procuro em relatos sobre o cotidiano de experiências formativas, mesmo porque seria 

muito difícil uma reconstituição de algo exatamente como aconteceu. Entendo a 

rememoração como uma produção; mais do que dizer o que fomos e fizemos, diz sobre 

o que somos no agora. É nesse sentido que as narrativas ganham um estatuto relevante 

de ferramenta metodológica nesta pesquisa. Em um belíssimo escrito sobre o escritor 

Proust, Walter Benjamin
19

 fala sobre a potência que se encontra no ato de recordar: 

 

(...) um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, 

ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é apenas uma chave 
para tudo o que veio antes e depois. E, em outro sentido ainda, é a rememoração que 

prescreve o rigoroso modo de textura (Benjamin, Walter, 2002, pp. 38 e 39). 

 

Benjamin, ao tratar do tema das narrativas, está preocupado com a pobreza de 

nossa existência nas sociedades modernas. As experiências, que antes eram relatadas 

como formas de circulação de conhecimento nas sociedades pré-modernas, são 

substituídas pelo desenvolvimento da técnica. A decadência das narrativas, para ele, 

significa a perda de sentido da vida, uma vez que o saber produzido externamente ao 

indivíduo e ao vivido se sobrepõe ao saber da experiência. O indivíduo estaria sendo 

desalojado não apenas dos meios de produção, como o advento do capitalismo, mas 

também do saber sobre o seu próprio trabalho, sobre as suas formas de produção da 

vida:  

 

Aqui, porém, revela-se com toda a clareza que nossa pobreza de experiências é 

apenas uma parte da grande pobreza que recebeu novamente um rosto, nítido e 
preciso como o do mendigo medieval. Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio 

cultural, se a experiência não mais o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e 

visões de mundo do século passado mostrou-nos com tanta clareza aonde esses 

valores culturais podem nos conduzir quando a experiência é nos subtraída, hipócrita 

ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa 

pobreza. Sim, confessamos: essa pobreza não é apenas pobreza em experiências 

privadas, mas em experiências da humanidade em geral. Surge assim uma nova 

barbárie (Benjamin, Walter, 2012, pp. 38 e 39). 
  

                                                             
19 Walter Benjamin é um filósofo alemão que se suicidou ao tentar fugir da polícia nazista na França. Ele 

é um autor considerado como pertencente à Escola de Frankfurt, mas que está para além dela. Os textos 

dele aqui citados fazem parte de uma coletânea reunida sob o título “Magia e técnica, arte e política: 

ensaios sobre literatura e história da cultura”. 
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Em outro belíssimo texto, denominado “O narrador”, Benjamin (2012) tece 

considerações sobre o escritor Leskov como um narrador. Nessa obra, Benjamin destaca 

a projeção que o romance alcança nas sociedades modernas como um sinal que explica 

o declínio da narrativa. Para ele, o romancista não trata das experiências dos indivíduos, 

mas de questões filosóficas sobre a vida, enquanto que “o narrador retira o que ele conta 

da experiência: de sua própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por 

sua vez, as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (Benjamin, Walter, 2012, p. 

217). 

É nessa força das narrativas de trabalhadoras em saúde que busco construir um 

conhecimento sobre EPS. É nessa capacidade das narrativas em pensar o passado de 

forma ativa e construir perspectivas para o futuro, que esta pesquisa aposta. As 

narrativas não estão inscritas no passado e nem em tempo algum; elas atravessam o 

tempo histórico e ganham uma dimensão de continuidade permanente. Benjamin 

distingue, nesse sentido, a narração da informação: 

 

A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, 

precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele. 

Muito diferente é a narrativa. Ela não se esgota jamais. Ela conserva suas forças e 

depois de muito tempo ainda é capaz de desdobramentos (Benjamin, Walter, 2012, 
p. 220). 

  

Por isso, não busco apenas recolher dados sobre um programa de formação 

através de entrevistas, mas também investir nas narrativas como ferramenta 

metodológica. Benjamin diz que a narrativa: 

 

(...) não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada, como uma 

informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa a coisa na vida do narrador para 
em seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como 

a mão do oleiro na argila do vaso (Benjamin, Walter, 2012, p. 221). 
  

A comparação com a imagem de um objeto de barro marcado indelevelmente 

pelas mãos do oleiro funciona bem para discutirmos a importância das narrativas de 

experiências formativas. A elaboração de um objeto de barro por um oleiro é sempre 

singular, porque lá está uma mão única em um momento específico e, mesmo que se 

queira reproduzir o objeto sem nenhuma diferença, seria impossível. Assim, também, 

podemos falar das narrativas. Elas são produções singulares, formuladas por sujeitos 

únicos em um momento único. Elaborar questões sobre EPS, a partir dessas produções, 

parece ser uma boa opção para construir essa ponte entre pesquisa e práticas cotidianas. 
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No entanto, Benjamin não olha apenas para as narrativas com saudosismo e com 

nostalgia. Ele parece enxergar nas formas culturais das sociedades pré-capitalistas, 

como as narrativas, que insistem em permanecer no cotidiano como resistência, 

potência para questionar o capitalismo e para construir novas formas de se viver. Suas 

teses “Sobre o conceito da história” são um convite para a construção de possíveis 

futuros, quando olhamos para o passado com as lentes do presente. Em uma passagem, 

ele diz: 

 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os 

pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser 

considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida 

obterá o seu passado completo. Isso quer dizer: somente para a humanidade 

redimida o seu passado tornou-se citável, em cada um dos seus momentos. Cada um 

dos seus momentos vividos transforma-se numa citation à l’odre du jour – e esse dia 

é justamente o do juízo final (Benjamin, 2012, p. 221). 

 

Alguns autores
20

, do campo da educação, têm debatido o potencial das narrativas 

de trabalhadores em pesquisas sobre a formação de professores. Para eles, esse tipo de 

abordagem pode servir para construir uma ponte importante entre pesquisa e as práticas 

que estão presentes no cotidiano do trabalho, colocando os trabalhadores como sujeitos 

da pesquisa. Elizeu Clementino de Souza, um desses autores, diz que:  

 

Uma vez que as narrativas assumem e desempenham uma dupla função, primeiro no 

contexto da investigação, configurando-se como instrumento de recolha de fontes 

sobre o itinerário de vida e, em segundo lugar, no contexto de formação de 

professores, seja inicial ou continuada, constituem-se como significativo 

instrumento para a compreensão do desenvolvimento pessoal e profissional 
(Clementino de Souza, Elizeu, 2008, p. 92). 

 

Ao narrar, trabalhadores mobilizam um conhecimento sobre si e sobre seu 

processo formativo. Esse conhecimento será utilizado para pensar questões envolvidas 

em experiências educacionais ao longo de suas vidas. Segundo Clementino de Souza: 

 

A organização e construção da narrativa de si implicam em colocar o sujeito em 

contato com suas experiências formadoras, as quais são perspectivadas a partir 
daquilo que cada um viveu e vive, das simbolizações e subjetivações construídas ao 

longo da vida (Idem). 
 

                                                             
20 Cito aqui, aqueles que realizam pesquisas educacionais nos/dos/com os cotidianos das escolas. Entre 

eles, Carmen Lúcia Vidal Perez, Carlos Eduardo Ferraço e Elizeu Clementino de Souza, no Brasil e 

Antônio Nóvoa, entre outros, em Portugal.  
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A ideia desenvolvida é que as narrativas mobilizam mais do que informações 

sobre o acontecido. Isso quer dizer que relatar experiências do vivido é uma prática 

singular, já que a transformação do que se viveu em experiência vincula-se às 

significações que cada sujeito produz sobre o acontecimento. Para Ferraço: 

 

Narrativas dos sujeitos praticantes do cotidiano das escolas pesquisadas a que tenho 

tido acesso têm-se revelado muito mais como potencialidades de expressões das 

relações, dos enredamentos, dos fluxos, das redes, do que, de fato, como descrição 

e/ou identificação do fato acontecido tal e qual aconteceu, independentemente de 

minha presença. As narrativas tecem, ao mesmo tempo, diferentes lugares praticados 

pelos sujeitos narradores e diferentes relações de fazeres saberes desses narradores 

praticantes (Ferraço,2008, p. 31). 
 

Outra questão relevante, das narrativas enquanto ferramentas metodológicas, é a 

perspectiva de se construir um novo olhar, ao pesquisar processos formativos, sobre a 

relação sujeito e objeto da pesquisa. Aqui, considero as narrativas enquanto um 

conhecimento que as trabalhadoras em saúde trazem sobre si e sobre seus percursos 

formativos que dialogam com outros conhecimentos em igualdade. A construção desta 

pesquisa não estabelece nenhum tipo de hierarquia entre os saberes aqui mobilizados e, 

muito menos, considera que as narrativas são uma fonte que precisa ser lapidada para 

virar conhecimento. Perez e Gomes de Azevedo dizem que: 

 

Tendo como pressuposto que as narrativas cotidianas são, ao mesmo tempo, um 

instrumento de investigação e de formação, temos procurado desenvolver uma 

abordagem que busca articular a ação/reflexão/nova ação, a partir da formulação de 

novas relações entre os sujeitos da pesquisa. Tal abordagem se insere numa 

perspectiva que recusa a dicotomia sujeito/objeto, pois entendo que o conhecimento 
como uma produção intersubjetiva; uma construção solidária que se realiza na co-

presença e por meio de interações recíprocas. O outro não é tomado como objeto de 

conhecimento, mas como participante, como co-investigador, num processo que o 

essencial da investigação não é um modelo final a ser atingido, mas a própria 

dimensão formadora da narrativa (Pérez; Gomes de Azevedo, 2008, p. 44). 
 

Sugiro, com isso, romper com a racionalidade técnica, presente na maioria das 

investigações científicas, ao reconhecer as práticas cotidianas não como o objeto da 

pesquisa, mas como ferramentas que organizam a construção do arcabouço teórico. 

Além disso, entendo as narrativas de vida dos profissionais como uma prática cotidiana, 

e não como uma expressão desta. A recordação do passado, presente nos relatos, é uma 

produção dos sujeitos em contato com o outro. Segundo Michel de Certeau: 

 

A otimização técnica do século XIX, indo inspirar-se no tesouro das artes e ofícios 

para criar os modelos, pretextos ou regras obrigatórias para suas invenções 
mecânicas, deixa às práticas cotidianas apenas um solo privado de meios ou de 

produtos próprios. Ela o constitui em região folclórica ou em uma terra duplamente 



29 

 

silenciosa, sem discurso verbal como outrora e agora sem linguagem manual 

(Certeau, p. 141, 1998). 
 

Dessa forma, entendo a memória, que os sujeitos mobilizam ao narrar suas 

experiências como uma produção do presente; algo em movimento a partir dos 

significados que atribuímos a nós mesmos. Para Benjamin (2012, p. 249), “a história é 

objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas o 

preenchido de tempo de agora”. Ao contar o passado ativamos maneiras de fazer 

cotidianas e formas singulares de se produzir o passado. A memória, portanto, enquanto 

recordação ativa do passado, possibilita contextualizar as práticas cotidianas e apontar 

perspectivas futuras. Para Certeau: 

 

Sob a sua forma prática, a memória não possui uma organização já pronta de 

antemão que ela apenas encaixaria ali. Ela se mobiliza relativamente ao que 

acontece - uma surpresa, que ela está habilitada a transformar em ocasião. Ela só se 

instala no encontro fortuito, no outro (Certeau, 2013, p. 162, 1998). 
 

Segundo Perez e Gomes de Azevedo, falando da importância da memória na 

formação docente: 

 
Memórias, histórias e saberes cotidianamente produzidos são parte do processo 

social. Nessa perspectiva, a narrativa é uma ferramenta importante para a formação 

das professoras, pois possibilitam a inclusão, no processo de formação, das múltiplas 

formas de conhecer, capazes de contribuir para o enriquecimento do saber-fazer 

docente (Perez; Gomes de Azevedo, p. 43, 2008). 

 

Assim como ocorre na formação de docentes, as narrativas dos profissionais em 

saúde relacionadas às situações vividas nos seus percursos formativos possibilitam 

analisar o campo subjetivo e cognitivo da heterogeneidade que constitui as experiências 

formativas em saúde. Essas trabalhadoras possuem lógicas singulares que operam no 

cotidiano do seu trabalho. Uma investigação com tais pressupostos sugere que um saber 

sobre EPS, consubstanciado nas práticas singulares dos sujeitos no cotidiano, enxerga a 

possiblidade de uma ruptura com o modelo de assistência hegemônico, o qual aposta, 

principalmente, na hegemonização e universalização das práticas como forma única de 

construção dos serviços de saúde. Minha aposta é outra. 
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2. Educação permanente em saúde enquanto projeto de 

formação em serviço 

 

Neste capítulo, descrevo um programa de Educação Permanente em Saúde 

promovido por uma Secretaria Municipal de Saúde, que tem por objetivo a 

reorganização dos processos de trabalho nos serviços de saúde da sua rede básica. 

Minha intenção, como já foi dito, não é realizar uma análise completa do curso, 

recolhendo dados sobre tal experiência, sobre todas as ferramentas utilizadas ou sobre 

todos os sujeitos envolvidos. Muito menos, quero promover, através de tal programa, 

uma cartilha de como deve se organizar EPS, ou mesmo, produzir um conhecimento 

capaz de abordar todas as questões que cercam um tema tão complexo como este. Meu 

objetivo é trazer algumas questões para o debate sobre a formação em saúde. 

 Como a aposta desta dissertação está na percepção da EPS enquanto percursos 

formativos singulares
21

, nos quais, a participação em um programa formalizado se 

constitui em uma das possibilidades que os trabalhadores em saúde se formam, pretendo 

analisar os sentidos que três trabalhadoras atribuem a este programa nas suas práticas 

cotidianas. Nesse sentido, o que interessa é a forma pela qual profissionais em saúde 

significam suas experiências formativas e a partir daí pensar questões, mais do que 

respostas, sobre o tema da EPS. 

 Ainda trarei, neste capítulo, narrativas dessas trabalhadoras sobre sua formação 

inicial. Entendo, aqui, essa como parte de um percurso formativo e, portanto, os modos 

como elas significam essa experiência podem contribuir sobremaneira para se pensar a 

EPS enquanto estratégia. Essas narrativas, também terão a função de apresentá-las, ou 

seja, de responder a pergunta: “de que lugar falam essas trabalhadoras?” Melhor elas 

mesmas dizerem. 

Por outro lado, seria impossível analisar todas as experiências formativas que 

essas trabalhadoras vivenciaram ao longo de suas vidas. Escolhi esse programa, 

enquanto experiência de EPS formal a ser analisada, porque ele se apresenta como uma 

                                                             
21 Quando me refiro a percursos singulares, não se tratam de percursos individuais. Percursos singulares 

são únicos, mas se constroem em relação com os outros que se encontra e, portanto, não se trata das 

representações de um indivíduo. 
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experiência inovadora, utilizando-se, principalmente, da problematização do cotidiano 

do trabalho em saúde como ferramenta de formação.  

 

2.1. Sobre o tema da educação permanente 

 

 O tema da educação permanente, enquanto projeto de formação, não chega a ser 

uma novidade. O pedagogo Moacir Gadotti, ao empreender uma pesquisa histórica 

sobre o tema, afirma que a ideia de uma educação que tenha o caráter permanente não é 

recente na história e foi assumindo diversas denotações dependendo do momento e do 

espaço em que foi formulada
22

 (Gadotti,1984). No entanto, a ideia de uma educação 

permanente como estruturante da política educacional global passa a existir, com mais 

ênfase, a partir do final da década de 1960 e início da de 1970, após um amplo 

movimento intelectual sobre o tema na Europa. Segundo Gadotti:  

 

Não é por mero fruto do acaso que a UNESCO, o Conselho da Europa e a OCDE 

(Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico), após 1968, 

apresentaram novos projetos para substituir o sistema “tradicional” de ensino, por 

um sistema de Educação Permanente Gadotti,1984, p. 63). 
  

 Segundo Gadotti (1984, pp. 69 e 70), esses organismos defenderão que a 

educação assuma um caráter de permanência e continuidade e, para isso, os sistemas 

educacionais deveriam se abrir para ampliar as instituições consideradas educacionais. 

Nessa perspectiva, o relatório Faure
23

, lançado em 1972 pela UNESCO, tem por 

objetivo estruturar um sistema educacional global. Segundo Gadotti: 

 

A Educação Permanente, através desse princípio de globalização reforça as 

modalidades formais e não-formais da educação, englobando a aprendizagem 

planificada assim como acidental. A educação extra-escolar torna-se parte integrante 

da educação global. Daí a importância e o papel desempenhado no sistema da 

Educação Permanente pelas diversas instituições que formam a cidade educativa; as 

empresas, as organizações sociais e religiosas, os meios de comunicação de massa, 

etc., que intervêm para assegurar uma grande variedade de sistemas de 

aprendizagem (Gadotti, 1984, p.70). 

                                                             
22 Gadotti empreende uma pesquisa histórica sobre o tema, através de documentos, na qual apresenta que 

a ideia da Educação Permanente está presente na França desde a Revolução Francesa e na Inglaterra no 

início do século XX, por exemplo. Em cada momento ela aparece com variados sentidos. Ver mais em 

Gadotti em A educação contra a educação, 1987, pp. 58 e59. 
23 O relatório Faure foi produzido em 1972 pela Comissão internacional sobre o desenvolvimento da 

educação da UNESCO. Esse relatório tinha por objetivo lançar as bases para a constituição da Educação 

Permanente enquanto uma política global. Recebeu este nome em homenagem ao ex-ministro da 

Educação Nacional da França Edgar Faure, que foi o presidente da comissão citada acima. 



32 

 

 

Desse momento em diante, o discurso da educação permanente passa a organizar 

as ações de governos pelo mundo todo, inclusive dos países subdesenvolvidos, que, 

como o Brasil, ainda não tinham nem universalizado a educação básica. O pensamento 

era de que uma educação por toda a vida e em qualquer lugar seria fundamental para 

incorporar as novas demandas da sociedade, que passava a produzir, cada vez mais, 

novas tecnologias em espaços de tempo cada vez menores, e para combater as 

desigualdades sociais; quanto mais estudos, melhor seria a condição de vida dos 

trabalhadores. Gadotti caracteriza a Educação Permanente, da forma como surgiu no 

discurso de diversos organismos internacionais, como ideologia porque esconde o 

essencial. Assim: 

 

Escondendo essa dependência em relação ao sistema social, a Educação permanente 

nos esconde também a sua impotência. Ela não pode, por isso, cumprir suas 

promessas, cria entre os trabalhadores a esperança e a crença em uma formação que 

deveria favorecer sua promoção individual, mas que tem por finalidade a 

produtividade e a acumulação capitalista ilimitada (Gadotti,1984, p. 109).     
   

 A partir dessa forma que a ideia de EP surgiu no mundo, proponho pensar tal 

problema, abordado por Gadotti, por um outro ponto de vista. Mais do que ver a EP 

somente vinculada à nova fase de acumulação do capitalismo, me parece, também, ter 

utilidade pensá-la enquanto regime de verdade (Foucualt, 2008). Pensando assim, 

formulo a questão da seguinte forma: de agora em diante, assim como o foi com a 

educação formal, promovida pelas escolas e universidades, que institucionalizou as 

formas de produção e transmissão do conhecimento
24

 (Brandão, 2007), as formas de 

formação e educação extraescolar passam a ser medidas por um sistema que tem por 

objetivo homogeneizar e universalizar práticas de formação não escolares através de 

outras instituições. Agora, essas práticas, que passam a se enquadrar nessa ideia de EP, 

de formação não escolar, passam a ter um regime para dizer quais são as válidas e as 

que não são. 

Ainda assim, pode-se dizer que outras formulações e práticas de EP
25

 

continuaram existindo e sendo criadas, mesmo não organizando sistemas de ensino. 

                                                             
24 Aqui me refiro a um processo em que a escola, enquanto instituição, assume o papel, que era designado 

aos mais experientes de uma comunidade, de formar os mais novos para o mundo do trabalho. Sobre isso 

ver Brandão em “O que é a educação?” 
25 Merhy e Feuerwerker em “Educação Permanente em Saúde: educação, saúde, gestão e produção do 

cuidado”, citam alguns autores e movimentos que desenvolveram ideias contra hegemônicas de EP no 
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Essas práticas, que não se encaixam ao discurso oficial, entendem a ideia de EP como a 

possibilidade de reconhecer que os sujeitos produzem saberes ao longo da sua vida em 

espaços que não a escola. Não se trata, nesse caso, de apenas reconhecer que outras 

instituições educam, mas que os próprios sujeitos se educam com saberes produzidos 

pelo seu agir no mundo, dentro e fora das instituições formais - uma ideia 

desinstitucionalizada de EP. 

 Na perspectiva da saúde, a educação permanente começou a ganhar centralidade 

a partir da década de 1980 com a proposta da Organização Pan-Americana de saúde – 

OPAS- que tinha por objetivo melhorar as práticas em saúde. Essa proposta tinha em 

vista melhorar a organização da saúde através do planejamento dos recursos humanos. 

No Brasil, a constituição de 1988, que criou o SUS, resultado do movimento de luta 

pela reforma sanitária, e a lei orgânica do SUS, em 1990, estabelecem a formação de 

recursos humanos na saúde como atribuição do sistema (Brasil,1990).  

A partir daí, muitas políticas foram formuladas no âmbito do Ministério da 

Saúde, principalmente depois da criação da SGETS, até a criação da portaria que dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da PNEPS (Ministério da Saúde, 2007). 

Entretanto, como discuto anteriormente, esta pesquisa não tem como foco fazer um 

levantamento da legislação sobre tal política. Esse trabalho já foi feito, exaustivamente e 

de forma qualificada, em muitas outras pesquisas
26

. Além disso, desde esse período, 

como afirma Franco(2007), pode-se constatar que, embora tivessem ocorrido 

investimentos em processos educacionais nos serviços de saúde, inclusive como 

estratégia para implementar as diretrizes do SUS, não tem se alterado de modo 

significativo as práticas assistenciais e os processos de trabalho. 

Por outro lado, podemos perceber que, também, gestores e trabalhadores têm se 

utilizado do tema da EPS para inventar processos formativos no cotidiano. Ou seja, 

tomando a ideia de Certeau (2013), sob a produção da “estratégia” formação de recursos 

humanos, os trabalhadores estão desenvolvendo “táticas” de formação, muitas vezes 

enquanto uma produção silenciosa, que podem nos indicar algumas questões para 

pensarmos o tema da EPS na perspectiva da reorganização da gestão do trabalho em 

saúde com objetivo de fortalecer o SUS. 

                                                                                                                                                                                   
campo da educação. Entre eles; Pierre Furter, Paulo Freire, o movimento do construtivismo e da 

pedagogia institucional.   
26 Dentre elas, cito a tese de doutorado de Fabiane Ferraz em “Contexto e processo de desenvolvimento 

das comissões permanentes de integração ensino-serviço: perspectiva dos sujeitos sociais pautada na 

concepção dialógica de Freire” e a dissertação de Priscila Orlandi Barth em Educação Permanente em 

Saúde: concepções e práticas em centros de saúde de Florianópolis/SC.  
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Pretendo fazer esse caminho inverso pesquisando experiências formativas que, 

no caso de programas formais de educação, colocam o trabalho no centro da formação. 

Antes, contudo, as três trabalhadoras, que contribuíram de forma decisiva com a 

elaboração das questões aqui presentes, se apresentarão trazendo questões sobre o início 

de sua formação. 

 

2.2. Apresentação: Sobre a formação inicial 

 

 No roteiro semiestruturado de entrevista elaborado, a primeira questão 

apresentada às trabalhadores foi a sugestão para narrarem sobre sua formação inicial. 

Mais especificamente, indicava que falassem sobre as motivações e/ou fatos de suas 

vidas que as levaram a escolher a profissão que estão exercendo atualmente. Mesmo o 

tema da pesquisa versando sobre a EPS, entendia que dessa forma, poderiam aparecer 

questões sobre as maneiras como significam, no estágio atual de suas vidas, a sua 

formação em saúde. Resgatando a ideia de Walter Benjamin, em que afirma que “a 

Roma antiga era para Robespierre um passado carregado de tempo de agora” 

(Benjamin, 2012, p. 249), o resgate da memória e do seu passado, que fazem essas 

profissionais, está carregado de “tempo de agora”. Por isso, ao falar sobre sua formação 

inicial, as trabalhadoras estão falando, também, sobre o que pensam hoje e sobre suas 

próprias expectativas e dúvidas em relação à formação em saúde. Dessa forma, não 

estão apenas relatando fatos exatamente da forma como aconteceram. Esse seria um 

bom começo de conversa. 

 Ao analisar as entrevistas, achei que podia, também, utilizar essa primeira parte 

como forma de apresentação das profissionais, indo além dos significados que dão ao 

início da sua formação. As entrevistadas são três psicólogas de formação, que trabalham 

como gerentes de serviços de saúde mental, sendo uma delas de um serviço que é uma 

espécie de ambulatório ampliado de psiquiatria e as outras duas de um CAPS. Elas 

foram escolhidas porque participaram do programa de EPS selecionado para a 

investigação proposta. Como forma de preservar as identidades, chamarei-as, aqui, por 

nomes fictícios, quais sejam: Rosa, Violeta e Margarida. Vamos observar o que elas têm 

para falar sobre si. 

Rosa acha que a escolha de ser psicóloga tem a ver com a terapia que havia feito 

anteriormente e da qual gostava. Por outro lado, acredita que a escolha de trabalhar no 
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SUS sofreu influência da mãe, que é médica e é engajada na militância pelo SUS. Mas, 

mesmo assim, ela diz que: 

 

Mas assim, na faculdade eu já me interessava muito e acho que o que me despertou 

foi o trabalho de inserção social. Era o que mais me chamava a atenção. E aí o 

CAPS tinha tudo a ver com o que eu queria e aí eu vim. Aí me embolei toda, vivo 

disso agora e gosto de estar no SUS. A ideia de inserção social que me despertou 

para a saúde mental. Principalmente que eu pensava mais em um trabalho com um 
paciente mais grave, entendeu? Paciente de CAPS, porque essa é a linha do CAPS 

de reinserção. Mas aí, enfim, fui conhecendo outras coisas, aqui, por exemplo, nessa 

unidade a gente não trabalha com paciente de muita gravidade, assim, de inserção ou 

com muito rompimento com os laços sociais, apenas um ou outro. Mas, no início o 

que mais me puxou foi isso. 
 

 Enquanto que Violeta acredita que o seu interesse pela área da saúde mental 

começou quando, na época da faculdade, participou de um projeto organizado por um 

professor: 

 

Eu que me interessei, por conta de um professor que eu tinha na faculdade e que 

estava organizando um projeto na santa casa de Guaratinguetá na ala de psiquiatria. 

Eu fui para lá para conhecer os pacientes da saúde mental, pacientes que eram 

internados em hospícios e que na santa casa estavam dentro desta ala. Então, assim, 

é o contato que eu tenho no primeiro momento com a saúde mental. 
 

 Margarida, que tinha montado com umas amigas um consultório logo depois que 

saiu da faculdade, que segundo ela era “o sonho dourado” da profissão, logo conseguiu 

um emprego em um hospital psiquiátrico, porque “a coisa da saúde mental” era o que 

mais a atraía. 

 

Com umas colegas, eu tive um consultório. Mas, quando tinha uns dois meses eu 

consegui um trabalho em uma casa de saúde. Era um hospital psiquiátrico privado 
aqui do município. Eu sempre, desde a faculdade, gostei de saúde mental. Assim, era 

mais a coisa da psiquiatria mesmo que mais me atraía. Tanto que fiz estágio neste 

hospital. E aí eu adorava, eu gostava. 
 

 Podemos ver que as três comentam suas escolhas, tratando-as como uma decisão 

que não era a mais comum, que estava fora do padrão da preferência na sua profissão. 

Trabalhar com saúde mental e/ou no SUS era uma escolha que envolviam aspectos 

sociais no caso de Rosa, uma busca pessoal por fora do currículo oficial no caso de 

Violeta e a negação do “sonho dourado” da psicologia para Margarida. 

 Sobre como o tema da saúde mental e do SUS estava presente na formação 

inicial delas, elas apresentam de forma diferente em suas narrativas. Rosa, talvez por ter 

se formado mais recentemente e o tema da Reforma Psiquiátrica estar mais consolidado, 
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encontra na faculdade, a oportunidade de entrar em contato com a saúde mental e com o 

SUS. Já Violeta e margarida, apesar desta terem feito estágio em um hospital 

psiquiátrico, comentam que a visão da formação que tiveram incentivava-as para 

seguirem outro rumo que não a saúde mental, que não o SUS. Violeta diz que: 

 

Bom, na minha formação, isso naquela época, agente não tinha muito essa coisa da 

saúde mental. A formação era muito voltada para a questão da psicologia clínica, 

dentro do consultório, ou da psicologia organizacional. Muito com base também na 

psicanálise. Essa questão da saúde mental na época em que eu estava na faculdade, 

na época em que eu entrei na faculdade não se falava de CAPS. Não tinha CAPS, eu 

não ouvia falar em CAPS. Eu ouvia algumas vezes, em alguns seminários, que 

tiveram, a questão do hospital-dia. 

 

 Mais à frente, a mesma violeta reafirma essa ideia: 

 

Não se tinha o CAPS na época, não se falava em CAPS na época. Isso que eu estou 

te falando, minha formação foi toda voltada para a questão clínica mesmo, clínica 

para atuação em consultório. Lembro que na época, meu interesse era trabalhar com 

a psicologia jurídica quando eu me formasse, tanto que fui fazer estágio em abrigo, 

em abrigo infantil. Então assim, nesse primeiro momento eu não tive muito contato, 
então minha formação foi voltada... Tanto que 6 meses antes de eu me formar eu já 

trabalhava em consultório, supervisão clínica, eu já trabalhava com isso. Eu fiquei 

mais ou menos 1 ano e meio, trabalhando em consultório apenas, em psicologia 

clínica, em consultório. 

 

Margarida, apesar de reconhecer que teve uma boa graduação, também 

problematiza a presença da mesma concepção na sua formação inicial. Ela diz, que 

embora ache que a sua formação tenha sido boa, “a visão naquela época que se tinha era 

uma outra: ou era indústria ou era consultório. Eu lembro muito disso, e eu fiquei por aí. 

Aí eu vim para cá e logo abri um consultório, né?” 

 Nessas narrativas, encontramos aspectos interessantes para debatermos a 

formação em saúde. Podemos observar como a formação, pautada por uma 

racionalidade técnica da profissão, privilegia aspectos técnicos em detrimento da 

realidade, do contexto em que a prática profissional realmente acontece. Dessa forma, 

parece existir apenas um caminho profissional a se seguir, ou, pelo menos, o melhor. No 

entanto, parece que o trabalho no SUS com saúde mental é uma realidade para muitos 

profissionais, que se sentem desamparados pela sua formação inicial para lidar com esse 

tipo de atividade profissional. Agora, vejamos os caminhos que as levaram até o SUS. 

 Rosa já começou a trabalhar no CAPS como psicóloga (trabalho antes de 

assumir a gerência de um ambulatório ampliado de psiquiatria) logo depois de formada, 

mais especificamente, seis meses depois. Violeta e Margarida percorreram um longo 

caminho até chegarem a trabalhar no CAPS. Violeta me conta que: 
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Quando eu venho para este município, eu começo também trabalhar em consultório 

e um ano depois que eu estava aqui, eu começo a fazer um trabalho numa ONG. 

Três meses como voluntária, logo depois eu fui contratada. Essa ONG na época, e 

até hoje, ela trabalha com adolescentes com a questão do uso de drogas, tratamento e 

prevenção. Eu fui trabalhar na equipe de prevenção com adolescentes e com crianças 

em um bairro específico aqui do município. Eu trabalhei durante sete anos nessa 

ONG. Só que em 2007, eu já tinha entregado alguns currículos na prefeitura, eu não 

tinha conseguido entrar. Em 2007, eu sou chamada para fazer uma entrevista, na 

época com a coordenadora da saúde mental daqui. E aí, na época em que eu fui fazer 

a entrevista, meu interesse era entrar no CAPS-AD, que eu já trabalhava com essa 

população, população com dependência química, e não tinha vaga. Ela falou: “olha 
eu tenho vaga no CAPS”. E aí ela falou: “bom, tenta”. Aí eu falei que nunca tinha 

trabalhado com saúde mental, na questão de transtornos graves e persistência, aquela 

população que era atendida no CAPS. Mas eu trabalhava com arte terapia. Aí ela 

falou: “eu acho interessante você trabalhar com isso, vamos tentar”. E aí foi assim 

que eu entrei na saúde mental. No primeiro momento, me interessava no CAPS-AD.  
 

Violeta, mais adiante, me fala sobre como se sentiu insegura para trabalhar no 

CAPS e como isso tinha a ver com a sua formação: 

 

A gente não sabia o que era CAPS quando eu me formei. Eu fui saber o que era 

CAPS em 2005 quando eu fiz um concurso, que aí que eu fui estudar, saber o que 

era um CAPS. Que até então não tinha. Na ONG a gente não falava tanto disso e eu 

trabalhava em consultório. Foi o que eu falei para você, por interesse meu, eu tinha 

um professor que fazia um projeto que fui para aula de..., para a psiquiatria na santa 

casa de Guaratinguetá. Eu acho que quando entrei na saúde mental, eu ficava meio 
assim: gente como é que eu vou lidar, eu nunca trabalhei com essa população, pouco 

tempo que eu tive foi como estagiária. Depois a gente vai estudando, vai se 

adaptando e vai ficando mais fácil pensar essas questões da saúde mental. 

 

Margarida teve um caminho mais longo. Passou por vários locais de trabalho e, 

em cada um, sempre destaca fatos que a marcaram. Fatos que não são lembrados por 

acaso, mas que compõem a profissional que ela é hoje. O motivo, de escolher certas 

lembranças, e não outras, tem a ver com o que é a Margarida hoje. Primeiro, logo após 

abandonar o “sonho dourado” do consultório, Margarida foi trabalhar em um hospital 

psiquiátrico privado que tinha eletrochoque e “quartinho”. Sobre a sua experiência nesse 

hospital, ela me diz o que mais a marcou: 

 

Eu e mais duas amigas, quando eu cheguei lá elas já tinham uma ideia de não ficar 

só atendendo na sala e aí a gente começou a querer fazer um grupo lá em cima e tirar 

às vezes alguma usuária do quartinho. Eu lembro que numa dessas vezes eu fui tirar 

uma usuária do quarto que a gente resolveu e aí a enfermeira dizia “não, eles são do 

quartinho” e a gente dizia não, a gente tira, nós vamos nos responsabilizar, tudo 

fechado, não sei o que... E aí eu lembro, não me esqueço disso, uma vez eu fui tirar 
uma usuária de outro quartinho e ela era uma amiga minha e ela tinha, o que na 

época nós chamávamos de..., até esqueci, ela estava em fase de mania, ela estava 

toda pintada, cabelo todo e ela dentro daquele quartinho. Então já era ruim ver as 

pessoas num quartinho e ela tinha sido minha amiga de ginásio. Aí quando eu a vi lá 
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eu falei meu deus do céu, doida, doida, agitada. Aí eu lembro que eu não consegui 

tirá-la do quartinho. Eu fiquei muito mal. O quartinho era uma celinha mesmo e aí 

assim esse é um episódio que me marcou, mas nós três continuamos naquela nossa 

proposta. 
 

Depois disso, Margarida foi trabalhar em um projeto do governo do estado, que 

cuidava de “menores infratores”, ficando lá por 6 anos. Depois, trabalhou em outros 

projetos, como o CRIADI e, por 9 anos, na APAE. Margarida, sobre suas experiências 

profissionais, diz que “E aí eu fui forjando assim minha formação profissional. E no 

meio disso eu me casei, me separei e a vida ficou difícil pra caramba e eu só trabalhei. 

Eu só trabalhei desde que eu me lembro, eu só trabalho. Eu não conseguia fazer 

nenhuma outra coisa.” Depois de algum tempo, ela volta a trabalhar na saúde mental no 

hospital psiquiátrico, onde já havia trabalhado, mas, agora, sob intervenção da 

prefeitura, por conta do processo de reforma psiquiátrica, sobre o qual ela diz que “era 

um grande CAPS”; um trabalho que, segundo ela, era muito árduo: 

  

Quando eu entrei lá era uma época que eu lembro assim; às vezes na segunda-feira 

chegava e tinha 12 agudos ou mais, que tinham entrado no final de semana. Era uma 

demanda imensa, assim, do pessoal com quadro agudizado. Aí quando eu falo que 

era um grande CAPS é porque eu lembro que a coordenação que tinha lá, nós 

trabalhávamos muita na ideia daquele usuário para fora do hospício, do pátio, sem 

aquele controle de atendimento. 

 

Por último, ainda trabalhou em um abrigo, onde ficou por nove meses, e de lá foi 

trabalhar no CAPS - na época se chamava NAPS - que está até hoje. Primeiro entrou 

como psicóloga da equipe e depois virou a gerente da unidade. 

No relato da Violeta, o receio em trabalhar em algo que nunca tinha ouvido falar 

e no relato da Margarida, que comenta sobre suas experiências profissionais anteriores 

quando pergunto sobre sua formação inicial, nos indica o quanto a graduação está 

distante da prática. De outra forma, percebemos que o cotidiano do trabalho é uma fonte 

importante de formação para elas. Será que percursos profissionais, experiências 

adquiridas no cotidiano do trabalho não deveriam ter mais espaço na formação inicial de 

profissionais em saúde? A ideia de Koifman e Saippa-Oliveira (2005) de formação de 

redes me parece um bom começo para pensarmos a formação em saúde, na perspectiva 

da EPS. Segundo os autores: 

 

A utilização da expressão de “formação de redes” é salutar e nos dá margem a 

compreender a rede como formada por pontos de interseção, construídos a partir de 

uma visão não-linear de sustentação na qual se entrecruzam saberes e práticas 

diversas. Os “nós” assumem, desta forma, não só impedimentos à construção de 

uma possível compreensão da realidade, mas elementos unificadores e 
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potencializadores de buscas de novos arranjos e futuras parcerias, sejam elas 

colocadas no pleno da realidade concreta ou da intersubjetividade (Koifman; Saippa-

Oliveira, 2005, p. 126). 

 

Portanto, torna-se urgente subverter a lógica presente nas instituições 

formadoras, promovendo uma rede de saberes entre diversos campos do conhecimento e 

eliminando a dicotomia existente entre teoria e prática. Isso significa conceber o 

conhecimento como um bem social, e não como meio de manter as estruturas de poder 

estabelecidas pela criação de expertises, que definem quais saberes são competentes 

para se colocar sobre determinadas questões do exercício profissional. 

Aqui aparece, de forma latente, a necessidade do trabalho estar no centro da 

formação em saúde. As experiências formam um tipo de saber necessário para futuros 

trabalhadores em formação. A estratégia da EPS pode introduzir novas visões sobre a 

formação presente nos cursos de graduação em saúde. 

 

2.3. Sobre a concepção de EPS do programa pesquisado 

 

Atualmente, práticas e saberes sobre EPS têm se desenvolvido como alternativa 

à formação que se fazia de forma hegemônica no SUS. Muitos autores
27

, do campo da 

saúde coletiva, têm defendido a ideia de EPS enquanto uma concepção que se diferencia 

radicalmente de programas de formação de trabalhadores pautados apenas por 

atualizações técnica, desvinculadas do cotidiano do trabalho, e por processos 

normativos. Essa concepção se expressa em formulações teóricas, mas também através 

de ações concretas. Para eles, a EPS deve ser entendida como uma estratégia
28

 para 

consolidar a saúde enquanto direito, a partir dos princípios preconizados pelo SUS, 

apostando na construção de novos espaços de discussão democrática, que não são 

totalmente capturados pela institucionalidade, e onde haja espaço para a invenção de 

novas práticas em saúde. O pensamento desses autores sobre o tema está na base do 

programa que pesquisei a partir das narrativas de três trabalhadoras. Relatarei, aqui, 

brevemente, as ideias-força desse grupo de autores, as quais considero as mais 

importantes, para, logo em seguida, debater os sentidos que as trabalhadoras atribuíram 

ao programa. Acho importante esse caminho porque não estou falando da escolha de 

                                                             
27 Entre eles, Ricardo Ceccim, Laura Feuerwerker, Emerson Merhy, Alcindo Ferla e Tulio Franco. 
28 Aqui, a noção de estratégia é utilizada de forma diferente da apresentada por Certeau. A EPS é uma 

estratégia ao mobilizar saberes de todos os tipos para se disparar processos capazes de transformar a 

realidade em que se produz saúde. 



40 

 

uma experiência aleatoriamente, mas de um programa que se guia por uma certa 

concepção de formação. 

Antes de falar sobre as ideias mais relevantes, é necessário dizer que esses 

autores partem de uma forte crítica ao modelo tradicional, utilizado mais comumente, de 

formação em saúde, mesmo no pós reforma sanitária. Para Franco (2007), projetos de 

educação permanente em saúde têm privilegiado processos de gestão extremamente 

normativos, em que os trabalhadores, usuários e as suas práticas cotidianas, não são 

reconhecidas. Dessa maneira, esses projetos educacionais reproduzem uma lógica 

hierárquica da produção do conhecimento. Sobre a pouca efetividade desses programas, 

o autor comenta que: 

 

Algumas respostas podem ser encontradas no percurso de estruturação da reforma 
sanitária brasileira. As políticas educacionais implementadas trouxeram uma ideia 

de processos de gestão excessivamente normativos, seja por uma herança 

impregnada nas subjetividades individuais e sociabilidades coletivas do 

planejamento e organização dos processos de trabalho, seja pela construção do SUS 

em um momento em que o protagonismo de grupos “sujeito” no ambiente 

organizacional era visto como algo não esperado e não desejado pelas esferas de 

mando no interior das organizações e, muitas vezes, antagônico a elas. Iniciativas 

próprias, criação e inventividade no ambiente de trabalho eram considerados 

movimentos de resistência, bem como questionadores de uma desejável direção 

central da estrutura. Esse ambiente organizacional traz o imaginário de que a cadeia 

de mando do sistema de saúde ocupa o lugar do “saber” e este deve ser repassado 
para o nível da produção, que supostamente não tem o conhecimento necessário para 

operar os processos disparados a partir da sua direção (Idem, pp. 428 e 429). 
 

 A partir dessa crítica, em geral, compartilhada por este grupo de autores, eles 

formularão uma concepção de EPS para além da ideia de atualização profissional e de 

incorporação de novas diretrizes formuladas pela gestão do sistema de saúde. Para eles, 

a EPS se constitui como uma estratégia para a construção de projetos de transformação 

em saúde. Debaterei, em seguida, algumas das ideias centrais dessa formulação sobre 

formação em saúde a partir da concepção de EPS. 

A primeira delas é que a EPS não corresponde a um momento específico da 

formação. A concepção de EPS pode e deve, por exemplo, operar tanto nos processos 

formativos dos cursos de graduação em saúde, quanto em programas de formação 

continuada e, também, no cotidiano do trabalho. Portanto, a EPS é uma estratégia, uma 

concepção pedagógica transformadora que pode ser mobilizada em qualquer momento 

da formação em saúde. Segundo Ceccim:  

 

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em Serviço, 

quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a 
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formação técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de 

mudança da orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. Pode 

corresponder à Educação Continuada, quando esta pertence à construção objetiva de 

quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar 

específicos. Pode, também, corresponder à Educação Formal de Profissionais, 

quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades da realidade de 

vivências profissionais e coloca-se em aliança de projetos integrados entre o 

setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino (Ceccim, 2004, p. 162). 
 

 Outra questão importante, abordada por essa concepção de EPS, refere-se ao 

papel que os trabalhadores devem ocupar na organização dos serviços de saúde e, 

consequentemente, nos projetos de educação. Na maioria das vezes, processos 

formativos e normas para a reorganização dos processos de trabalho têm definido os 

trabalhadores enquanto recursos humanos, considerados como meio para se atingir uma 

finalidade na atenção à saúde formulada pela gestão. Para Ceccim (2004), os 

trabalhadores devem ser reconhecidos como sujeitos, produtores de mudanças político-

institucionais, sob o risco de tais mudanças ficarem comprometidas. Segundo o autor: 

 

Parece-nos impostergável assegurar à área da formação, então, não mais um lugar 

secundário ou de retaguarda, mas um lugar central, finalístico, às políticas de saúde. 
A introdução desta abordagem retiraria os trabalhadores da condição de “recursos” 

para o estatuto de atores sociais das reformas, do trabalho, das lutas pelo direito à 

saúde e do ordenamento de práticas acolhedoras e resolutivas de gestão e de atenção 

à saúde (Idem, p. 163). 

 

 A EPS, enquanto estratégia, também não estaria restrita às práticas formativas, 

mas também serviria como disparadora de processos de transformação no âmbito da 

gestão, da assistência e do controle social. Essa Concepção de EPS, por exemplo, pode 

ser mobilizada para se pensar a atuação dos apoios institucionais e políticas de 

matriciamento. A EPS se vincula aos referenciais do SUS, colocando-se como parte do 

desafio em construir novos paradigmas para saúde, articulando ensino, gestão, atenção e 

controle social, elevando para primeiro plano o cotidiano dos serviços. Segundo Ceccim 

e Feuerwerker (2004), essa articulação, que eles chamam de quadrilátero da formação, 

sob a direção do SUS, deve se organizar de forma não vertical, em que as quatro 

dimensões dialogam entre si e se comprometem em conjunto com cada princípio do 

SUS. Os autores dizem que: 

 

A imagem do quadrilátero da formação para a área da saúde - ensino/ gestão setorial 
/ práticas de atenção / controle social - propõe construir e organizar uma educação 

responsável por processos interativos e de ação na realidade para operar mudanças 

(desejo de futuro), mobilizar caminhos (negociar e pactuar processos), convocar 

protagonismos (pedagogia in acto) e detectar a paisagem interativa e móvel de 

indivíduos, coletivos e instituições, como cenário de conhecimentos e invenções 

(cartografia permanente). No quadrilátero estão aspectos éticos, estéticos, 
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tecnológicos e organizacionais, operando em correspondência, agenciando atos 

permanentemente reavaliados e contextualizados (Ceccim; Feuerwerker, 2004, p. 

59).  
 

 Outra ideia relevante, presente no pensamento destes autores, se refere ao campo 

da micropolítica, sob o qual o trabalho vivo em ato opera, como espaço privilegiado da 

produção de novos saberes e de novos sujeitos.  

O trabalho vivo opera no ato da produção e não previamente. A produção em 

saúde, no ato em que se está produzindo, sofre interferência direta do usuário porque “o 

ato de produção do produto e de seu consumo ocorrem ao mesmo tempo” (Merhy, 

2002, p. 56). Esse ato, que ocorre no encontro
29

 entre trabalhador e usuário, é marcado 

pela imprevisibilidade e, logo, campo em que há a possibilidade do trabalhador inventar 

novas formas de produção do cuidado pelo grau de liberdade que goza nesse momento. 

A incorporação de tecnologias, vindas da administração, visa limitar essa liberdade do 

trabalho em saúde, controlando, através do trabalho morto (máquinas e o saber 

estruturado), todo o processo de trabalho. Ao contrário, para a concepção de EPS 

apresentada, a mudança no setor saúde não deve apostar na limitação da autonomia do 

trabalho vivo, mas na possibilidade dessas tecnologias produzidas no ato da produção se 

tornarem preponderantes em relação àquelas produzidas pelo saber científico 

estruturado. Isso significa investir em uma mudança do modelo médico-centrado de 

atenção para um modelo usuário-centrado, visto que é na produção em ato que o usuário 

produz seus sentidos sobre o cuidado de si. Merhy diz que essa possibilidade se 

apresenta porque: 

 

O trabalho em saúde não pode ser globalmente capturado pela lógica do trabalho 

morto, expresso nos equipamentos e nos saberes tecnológicos estruturados, pois o 

seu objeto não é plenamente estruturado e suas tecnologias de ação mais estratégicas 

configuram-se em processos de intervenção em ato, operando como tecnologias de 

relações, de encontro de subjetividades, para além dos saberes tecnológicos 

estruturados, comportando um grau de liberdade significativo na escolha do modo 

de fazer essa produção (Merhy, 2002, p. 49). 
 

A possibilidade de hegemonia do trabalho vivo na organização da produção do 

cuidado em saúde se dá em um complexo jogo de disputas, envolvendo diferentes 

sujeitos com diferentes interesses. Essa complexa rede de disputas, negociações e 

tensões ocorre no plano da micropolítica, espaço onde o trabalhador tem maior 

                                                             
29 O encontro, também nesta parte, é entendido a partir do pensamento de Deleuze. O encontro produz um 

fluxo de intensidades que se dá no entre de dois corpos; trabalhador e usuário, afetando-os mutuamente. 
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autonomia sobre o seu trabalho, onde ocorre o encontro entre trabalhadores e usuários 

no momento em que se produz e onde os usuários interferem diretamente no ato 

produtivo. Nesse espaço, como já foi descrito, atuam as forças que desejam capturar o 

trabalho vivo para garantir projetos de conservação da ordem, limitando a autonomia 

dos trabalhadores. Dessa forma, que o plano da micropolítica se torna foco da EPS. 

Segundo Merhy (2013): 

 

O processo de trabalho em sua micropolítica deve ser entendido como um cenário de 

disputa de distintas forças instituintes: desde forças presentes claramente nos modos 

de produção – fixadas por exemplo como trabalho morto e mesmo operando 

enquanto trabalho vivo em ato -, até que as que se apresentam nos processos 

imaginários e desejantes, e no campo do conhecimento que os “homens em ação” 
constituem (Merhy, 2013, p. 53).   

 

Por último, a questão da subjetividade me parece ser bastante relevante. A EPS 

investe na possibilidade de produção de novos saberes (processos de cognição), mas 

também de novos sujeitos (processos de subjetivação) (Franco, 2007).  A hegemonia do 

trabalho vivo em ato nos processos de trabalho permite que os trabalhadores escolham a 

maneira mais adequada, no ato da produção, de se mobilizarem certos saberes. Essas 

formas de escolha formam um novo saber sobre a sua prática, um saber experiencial
30

, 

envolvendo novos aspectos cognitivos. Por outro lado e ao mesmo tempo em que se 

produzem novos saberes, o ato da produção, quando não dominado pelo conhecimento 

prévio que se tem do mundo do trabalho, permite, também, a formação de novos 

sujeitos a partir dos fluxos de intensidades que se dá no entre de dois corpos que se 

encontram. A potência de agir no mundo é diretamente proporcional à possibilidade de 

ser afetado pelo outro no encontro (Deleuze, 2002). A EPS, enquanto estratégia, ao se 

utilizar do plano da micropolítica para a constituição de projetos de transformação, se 

coloca no desafio de disparar processos de cognição e de subjetivação na medida em 

que esses processos aumentam a capacidade dos sujeitos agirem no mundo a partir de 

novos saberes e de novas formas de enxergar a si mesmo no mundo. Para Ceccim 

(2004): 

    

Para ocupar o lugar ativo da Educação Permanente em Saúde precisamos abandonar 

(desaprender) o sujeito que somos, por isso mais que sermos sujeitos (assujeitados 
pelos modelos hegemônicos e/ou pelos papéis instituídos) precisamos ser produção 

                                                             
30 A ideia de um saber oriundo da experiência que compõe as caixas de ferramenta de um trabalhador está 

presente em Tardif em “Saberes profissionais dos professore e conhecimentos universitários: elementos 

para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à 

formação para o magistério”. 
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de subjetividade: todo o tempo abrindo fronteiras, desterritorializando grades 

(gradis) de comportamento ou de gestão do processo de trabalho. Precisamos, 

portanto, também trabalhar no deslocamento dos padrões de subjetividade 

hegemônicos: deixar de ser os sujeitos que vimos sendo, por exemplo, que se 

encaixam em modelos prévios de ser profissional, de ser estudante, de ser paciente 

(confortáveis nas cenas clássicas e duras da clínica tradicional, mecanicista, 

biologicista, procedimento-centrada e medicalizadora) (Ceccim, 2004, p.167). 
    

 Essas ideias, acima relatadas, organizam a concepção de EPS enquanto 

estratégia para mudar o modelo de assistência à saúde. Essa concepção foi a aposta de 

uma Secretaria Municipal de Saúde para operar nessa complexa rede em que se 

constitui o cotidiano das práticas em saúde, através da problematização dos processos 

de trabalho, com a finalidade de reestruturar sua rede básica. As oficinas de Rede como 

uma das atividades de EP pensada pela SMS, por ser uma experiência inovadora, será 

analisada neste trabalho a partir das narrativas de três trabalhadoras. Entretanto, nunca 

pode se perder de vista que tal processo inovador, também, pode desencadear 

resistências ao novo proposto na atuação cotidiana do exercício profissional. 

A Concepção de EPS, discutida acima, assume nesta pesquisa uma dupla-

função. Na medida em que ela serve para explicitar a orientação que organizou o 

programa de formação escolhido para analisar, exatamente por ter essas ideias em sua 

base; ela, consequentemente, revela a minha implicação com tal concepção. Contudo, 

não bastava apenas fazer uma revisão bibliográfica dos autores que debatem a EPS 

nessa perspectiva, indicando-a como melhor estratégia para se pensar processos de 

formação em saúde. Pareceu-me mais interessante ver como a estratégia de EPS faz 

sentido para trabalhadoras em saúde no seu cotidiano. 

 

2.4. O que nos diz trabalhadoras em saúde sobre suas vivências 

em um programa de EPS 

 

 Como afirmei anteriormente, minha intenção nesta pesquisa é discutir quais 

sentidos trabalhadoras em saúde atribuem ao seu percurso formativo, entendendo este 

como singular. Também considero as narrativas como a melhor ferramenta para realizar 

tal empreendimento. No caso deste capítulo, com a análise das formas singulares que 

trabalhadoras em saúde significam sua formação em programas formalizados, não 

queria que as narrativas se pautassem apenas para me informar sobre como foi o curso 

do qual participaram. Observando mais especificamente o programa organizado pela 
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prefeitura, interessava mais o relato sobre as suas vivências e possíveis processos que 

ele possa ter disparado no cotidiano do trabalho. Para isso, inicialmente, foi sugerido 

que elas relatassem quais casos levaram para o encontro presencial do curso e/ou casos 

levados por outras trabalhadoras que as impactaram de alguma forma. Vale ressaltar que 

esse curso trabalhava da seguinte forma: os professores que atuavam como ativadores 

de EP negociavam com os trabalhadores e gerentes que participavam das oficinas o 

tema a ser debatido no próximo encontro presencial, que ocorria durante dois dias 

intensivos em cada mês. Além de temas, a encomenda poderia ser a de relatarem casos 

os quais estavam lidando no momento, relacionados ao tema, preferencialmente aqueles 

que incomodavam à equipe, pois estes, na tensão que ocasionavam no ato de cuidar, 

serviam como analisadores do próprio cuidado. Por exemplo, se o tema escolhido fosse 

oncologia, os trabalhadores tinham que relatar casos que aconteceram ou estavam 

acontecendo na sua unidade, de usuários com câncer. O debate sobre o tema ocorria a 

partir da problematização desses relatos levados pelas trabalhadoras. Também, vale 

dizer que o programa era inicialmente oferecido para as gerentes das unidades básicas 

de saúde do município e depois foi ampliado para a saúde mental. Vamos, 

primeiramente, aos casos que Rosa, Violeta e Margarida me contaram. 

Rosa me relata um caso que foi levado em conjunto pelo serviço que ela 

coordena e duas unidades básicas, porque o caso envolvia todos esses serviços na 

atenção da usuária. Peço, então, para ela me contar sobre o caso e como ele foi debatido. 

 

Levamos um caso que foi apresentado junto entre nós aqui da unidade e duas 

unidades básica de saúde. Porque o caso envolvia uma jovem entre 19 e 20 anos, 

que estava com seu segundo filho e essa jovem veio para cá por conta de uma 

depressão pós-parto. Só que era absolutamente importante na vida dessa menina e 

do marido a presença da sogra dela. A sogra morava em um bairro ao lado. Então as 

duas unidades básicas de saúde levaram esse caso. Então não fomos nós que 

levamos, inicialmente, este caso, que foi levado pela coordenadora de uma das 

unidades básica. Mas, como ela estava aqui, nossa participação na discussão foi 

grande. Que foi esse caso de uma jovem com uma depressão pós- parto que veio 

para cá, inicialmente com essa demanda. Ela estava na atenção básica e eles 
encaminharam para cá. E foi um caso importantíssimo de ser levado. Porque eu me 

lembro, a história dessa menina está marcada, está marcado na cabeça de todo 

mundo que estava ali naquele dia. E a gente contou como é que estava a moça, o 

risco que a gente achava que o bebê estava correndo, ou não estava, porque ela até 

cuidava do neném, mas quando ela chegava no posto de saúde ela falava, por 

exemplo, que sentia vontade de jogar ele numa vala, ou “eu penso isso assim, assim, 

assim...” E aí a gente percebeu que não era pouca coisa, ela estava realmente 

colocando a vida da criança em risco. E aí eu lembro que um dos professores-

ativadores de EP falou “olha só, ou a gente faz uma intervenção agora meio dia, na 

hora que agente sair daqui, ou a gente pode ter a tragédia de sair amanhã no jornal”. 

E aí foi... parece assim, caiu a ficha muito mais do que tinha até então. E aí foi 
bacana porque a psiquiatra daqui foi fazer uma visita junto com a coordenadora que 

acompanhava ela da atenção básica. Não por ser a coordenadora da atenção básica, 
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mas porque lá, no caso, ela era que tinha mais contato com essa moça mesmo. Foi 

ela porque foi ela que estava mais no caso. No sentido de orientar a família, no 

sentido de olha só ela está doente mesmo, isso que ela está falando não é blablabla, 

isso não é uma gracinha, ela está colocando a vida do bebê em risco, a gente tem que 

ajudar a ela e tem que ajudar o bebê. Como a gente vai proteger esse bebê? Até 

porque mesmo para ela seria uma coisa muito trágica, muito triste. Por exemplo, a 

família ajudou, ela ficou com menos responsabilidade sobre esse bebê e hoje 

podemos dizer que ela está muito bem. Ela ainda tem atendimento aqui, nada a ver 

com a depressão pós-parto, nada a ver, mas o atendimento dela. E caso ela não 
tivesse recebido a assistência, ou vamos supor, caso ela tivesse tentado qualquer 

coisa, um arranhão no bebê, ela ficaria muito mal com aquilo certamente. Pro resto 

da vida ela ia se sentir muito culpada por ter feito mal ao filho dela. E algo, que 

quase, ela não poderia dominar. 

 

Ao perguntar-lhe como se chegou a esse diagnóstico de depressão pós-parto, ela 

me diz que: 

 

A moça era muito conhecida pela equipe, tanto que os relatos da equipe eram “que 

bebê fofo, que bebe lindo”. Sempre relatos muito bons. Ela fazia o acompanhamento 

regular na unidade básica e aí ela abriu isso. Ela abriu para uma profissional que se 
eu não me engano foi a recepcionista. E aí a recepcionista procurou, sei lá, o médico 

ou uma enfermeira. Porque é isso, não é o usuário, qualquer pessoa, você vai contar 

da sua vida, ou você vai abrir sua alegria ou sua tristeza para aquela pessoa que você 

acha que deve contar. Eu acho isso muito legal. 

 

 Nesse caso relatado por Rosa, a problematização de um caso real disparou 

processos de atuação que formaram novos saberes e novas práticas. A articulação de 

uma atuação entre profissionais de unidades diferentes, que estavam envolvidas no 

mesmo caso, talvez não tivesse acontecido sem uma discussão coletiva. A EPS gerou 

uma forma de atuação que antes não estava colocada como solução. Pode-se dizer que 

um novo saber se constituiu sobre a atuação profissional e novos sujeitos foram 

forjados, aumentando a capacidade de eles intervirem na realidade que estava colocada. 

O caso exigiu que elas saíssem do seu território existencial para produzir saúde para 

essa usuária. 

 Outra reflexão relevante, colocada por Rosa, é como se chegou ao diagnóstico. 

Percebe-se que a recepcionista teve papel ativo no diagnóstico da paciente. Rosa diz que 

“o usuário, como qualquer pessoa,” não se abre para qualquer profissional, não é para 

qualquer um que o usuário fala coisas importantes de sua vida. Certamente, isso exige 

um vínculo. Em um serviço de saúde, todos os trabalhadores produzem saúde, inclusive 

o próprio usuário, que escolhe, por exemplo, para quem contar assuntos considerados 

importantes para o seu cuidado. 
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 Violeta me fala que, também, levou um caso em conjunto com uma unidade 

básica. O programa propôs que levassem um caso exitoso; então escolheram um caso 

que consideravam ser de sucesso. Segundo ela, o caso apresentado foi: 

 

(...) de uma paciente que é uma trabalhadora da atenção básica, uma ACS da atenção 

básica. Na época ela estava como agente comunitária da atenção básica e tinha um 

transtorno e essa usuária era tratada pela psiquiatra do CAPS e o relacionamento 

dela com a psiquiatra ajudou bastante na melhoria da situação, dos sintomas por 

conta do vínculo que ela tinha com a psiquiatra. Além disso, o vínculo dela com a 

gerente do posto onde ela trabalhava era muito bom. Ela entendia bastante da 

questão da saúde mental e conseguiu dar um apoio muito bom que ajudaram elas a 

fazerem um trabalho: a médica junto com a coordenadora conseguiu dar uma ajuda. 
Então, quando ela precisava ir ao CAPS conversar com a médica, ela tinha agenda 

livre, ela não precisava marcar, ela ligava pedia para conversar com a médica, era 

uma paciente muito, é uma paciente, né? Muito consciente da situação dela, uma 

pessoa empenhada em ajudar a ela mesma, então foi um caso bacana assim.  

  

 Violeta relaciona a ideia de um caso de sucesso à melhora dos sintomas. Mas, 

para ela, essa melhora dos sintomas estava relacionada ao vínculo entre a usuária e a 

psiquiatra, que até a deixava ser atendida sem hora marcada, e ao trabalho conjunto da 

psiquiatra com a gerente da unidade, onde a usuária trabalhava, que entendia de saúde 

mental. Ela também atribui à própria usuária, a qual Violeta parecia estar em dúvida se 

era mesmo usuária por ela também ser trabalhadora de um serviço de saúde, que sabia 

se ajudar, o sucesso do caso. Destaca-se, nesse caso, a importância de formação de redes 

no trabalho em saúde e a produção de vínculo para a produção do cuidado. Esses 

elementos formaram um saber que reconhece certas práticas de produção de cuidado 

como exitosas. O saber, vinculado à experiência, constrói noções de sucesso e de não 

sucesso que são importantes para a formação e pesquisa que pretendem refletir sobre as 

práticas inseridas no cotidiano do trabalho.  

 Margarida cita um caso que foi sugerido pela coordenadora de uma unidade 

básica, mas que estava no CAPS que ela coordena. Margaria fala que se tratava de: 

 

Uma paciente que estava no hospício quando ele fechou. Ela estava lá há um ano e 

pouco ou dois anos. Quando o hospício fechou, ele tinha 29 usuários e essa paciente 

era um deles. Aí a residência terapêutica surgiu e essa paciente foi para uma 

residência que era no território do CAPS que eu sou coordenadora. Passado um 

tempo, foi feito um trabalho e ela foi morar com o filho. Ela saiu da residência, só 

que... Acho até que ela vai voltar para a residência agora. Ela é uma paciente muito 

difícil, estava sendo difícil para esse filho, para a gente. Aí eu lembro que teve uma 

época que nós começamos a articular com a UBS para fazermos esse cuidado 

paralelamente, para dar uma assistência para o filho. A questão do carro, que para a 
gente é sempre um grande desafio, sempre limitava nossa ação. Então, a equipe da 

saúde mental chamou o pessoal da unidade básica deu ciência de que o caso estava 

no território e pediu ajuda, para trabalhar junto. Aí essa paciente precisava de 

questões clínicas, ou mesmo de uma visita às vezes. Aí eles começaram a fazer isso 
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e foi quando eles viram que ela não gostava de tomar banho, que ela não gostava de 

se cuidar e eles tiveram dificuldades. Aí eles fizeram visitas juntos com o CAPS. 

Algumas visitas foram feitas em conjunto. Hoje a gente faz bastante isso com a 

atenção básica: “Vamos visitar tal caso? Então vamos juntos?”. Fazemos muito isso 

hoje. 
 

Insisto com ela para narrar como foi a discussão na reunião das Oficinas de 

Rede; ela, então, me diz: 

 

Fomos pensando o caso via o fluxograma e no fim a gente percebeu. Porque foi uma 

discussão legal, mas assim... Eu não estou lembrando mais afinal o que a gente 

concluiu do caso. Eu lembro que a gente percebeu que a intervenção lá da UBSF foi 
importante, tinha sido legal esse trabalho em conjunto, mas no final teve alguma 

coisa que a gente concluiu lá que faltou. Mas, eu realmente... Agora, naquele 

fluxograma, legal aquilo, que aquilo fica concreto. Uma coisa é você discutir, outra 

coisa é você ir olhando. Porque com o fluxograma você visualiza tudo, visualiza 

perfeitamente os caminhos que você fez ou os caminhos que você não fez.  
   

O Fluxograma é uma ferramenta que tem por objetivo analisar os processos de 

trabalho no plano da micropolítica (Merhy; Franco, 2013). Nesse sentido, o fluxograma 

se utiliza da memória dos trabalhadores para construir um diagrama, a partir de uma 

discussão coletiva, que represente o percurso de um usuário em uma unidade de saúde 

ou em uma rede de saúde que envolva mais de um serviço. Nota-se que tal forma de 

construção revela que os caminhos percorridos pelos usuários em uma rede de saúde 

não podem ser totalmente definidos pelos fluxos construídos apenas no âmbito da 

gestão. As decisões dos trabalhadores, que se dão na relação com o usuário e com 

outros trabalhadores no ato do trabalho, estabelecem certos caminhos no interior de uma 

rede de saúde que não estavam previstos antes. A discussão coletiva de tal percurso 

permite a reflexão sobre decisões que são tomadas no plano da micropolítica, onde o 

trabalhador tem maior controle sobre seu processo de trabalho. Por isso, o fluxograma é 

uma ferramenta importante para a discussão de casos na experiência de EPS pesquisada. 

Segundo Merhy e Franco, o fluxograma permite: 

 

(...) revelar as relações ali estabelecidas entre os trabalhadores e deste com os 

usuários, os nós críticos do processo de trabalho, o jogo de interesses, poder e os 

processos decisórios. Pretende-se assim, ao retratar todos processos e interesses 

implicados na organização do serviço, revelar áreas de sombra que não estão claras e 

explícitas para os trabalhadores e gestores(...) (Merhy; Franco, 2013, pp. 291 e 292). 
  

 Com relação às decisões tomadas constituindo os percursos, não se deve excluir 

o poder de decisão dos usuários no estabelecimento do seu caminho dentro de uma 

unidade ou de uma rede de saúde. O usuário tanto interfere na decisão do trabalhador 
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porque, como discutido anteriormente, no caso do trabalho em saúde, a produção se dá 

ao mesmo tempo em que o consumo, quanto toma a sua própria ao perceber que uma 

possibilidade de tratamento se abriu ou se fechou. 

 Vejamos que, ao relatar a forma como um caso complexo foi abordado no 

programa, através do fluxograma, Margarida não se lembra do que exatamente 

perceberam ao final da discussão. Contudo, para ela, o mais importante foi perceber que 

a construção do fluxograma do caso permitiu, através de uma discussão coletiva sobre o 

próprio processo de trabalho delas, enxergar ali no concreto o que não visualizava antes. 

Um conhecimento sobre sua prática foi formulado a partir do seu próprio trabalho em 

uma discussão coletiva. Aqui, o esquecimento é considerado tão importante quanto as 

recordações, uma vez que produz sentidos sobre a formação. 

 Depois de relatarem os casos que discutiram no programa de formação, 

perguntei-lhes sobre o que consideraram mais importante na atividade de EPS para a 

sua prática profissional: Por que foram importantes as Oficinas de Rede? As questões 

mais importantes, trazidas por elas, são sentidos que cada trabalhadora atribui à 

experiência singular vivida em um programa de formação. A vivência de cada uma 

produz significações singulares, mas que, nem por isso, deixam de ser relevantes para se 

pensar questões sobre a EPS. 

 Para além do próprio caso levado, o qual a discussão no programa levou a 

desdobramentos concretos e a uma aproximação com outras unidades de saúde, Rosa 

diz que: 

 

(...) Mas para, além disso, uma coisa da oficina, que foi uma técnica, técnica mesmo, 
assim, que é “vamos aprender a construir”. Eu não sabia, por exemplo, construir 

aquele fluxograma para fazer uma análise. Que aquilo, sei lá, em minha opinião, 

simples e magnífico para o trabalho, porque consegue ver os furos, de ver, como é 

que é que eles falam? De ver os ruídos. E foi muito interessante. O que eu acho, 

assim, pelo menos para o serviço em que trabalho, era muito importante a 

participação na oficina por essa aproximação, por essa discussão. Eu sinto muita 

diferença, estou aqui debatendo um caso e chegar para você, tem um caso, você sabe 

quem é? Mora naquela rua. Sei, sei sim. A proximidade de eu estar falando com uma 

pessoa que eu conheço e isso me ajuda com o contato com os outros profissionais, 

principalmente de outras unidades de saúde, a hora que eu paro para conversar com 

uma pessoa que eu sei quem é. 
 

 Mais à frente, ela ainda me diz: 

 

Eu acho que educação permanente, essa experiência, pelo menos das oficinas, para 

mim foi a primeira experiência que eu acompanhei, assim, mais de perto, que eu 

acompanhei e foi bem legal para parar, pensar e refletir. Porque eu me sinto em 

muitos momentos naquela coisa do tarefeiro, tem isso e tem que resolver. E com a 
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demanda que vem, o número mesmo, a quantidade de pacientes, e, às vezes, é nesse 

barco que eu, pelo menos, sinto que eu caio, em não pensar de fato, fazer uma 

reflexão, uma coisa mais crítica: que demanda é aquela? Para mim o trabalho da 

educação permanente foi legal para refletir sobre o que estamos fazendo. 

 

 Violeta destaca aspectos do programa ao falar do cotidiano do seu trabalho. 

Sobre a melhora do trabalho de matriciamento que o CAPS em que trabalha faz com a 

atenção básica, ela destaca a importância da atividade de EPS de que participou: 

 

E aí eu vou falar da minha experiência com a atenção básica a partir das oficinas de 

rede. Quando eu entro como coordenadora e começo a participar dessas oficinas, 

eles estavam, na época, tendo uma auditoria com o pessoal do PMAQ, e eles 
precisavam ter dados da saúde mental para alimentar o sistema deles, que é quando 

eu consigo ir começar a fazer contato com essas unidades. As oficinas de rede, eu 

vou falar enquanto CAPS, foi ótimo para a gente porque a gente conseguiu estreitar 

laços, conseguimos nos aproximar mais, a gente consegue hoje em dia..., eu conheço 

todas as coordenadoras por nomes. A gente tem uma troca muito boa hoje entre 

saúde mental e atenção básica. Porque a gente tinha as oficinas de rede e as reuniões 

de território uma vez por mês e isso a gente conseguia discutir casos com relação à 

saúde mental. A gente reunia para discutir os casos relacionados à saúde mental. E ai 

o que acontece? A gente conseguiu estreitar esses laços porque o trabalho de 

matriciamento era, digamos assim, da forma que ele era feito era um trabalho aqui 

outro ali, trabalhos muito pontuais. Então a partir das oficinas de redes e das 

reuniões de território a gente consegue ter uma conversa melhor a partir dessa vinda 
do PMAQ, que eles pedem os dados para a gente e a gente consegue começar a 

visualizar algumas coisas. A saúde mental consegue ver quem é que está na atenção 

básica, a atenção básica começa a ver quem são os pacientes deles que estão junto 

com a gente. E ai a gente faz esse trabalho de matriciamento, no primeiro momento 

pontual, depois a gente leva para as oficinas de rede e oficinas de território. E esse 

ano a gente consegue, como as oficinas de rede elas deram uma parada e as reuniões 

de território também, mês passado eu entrei em contato com o gerente dos distritos e 

peço uma reunião para ele para a gente poder organizar algumas coisas entre atenção 

básica e saúde mental. 
 

  Ela diz que esses projetos, entre atenção básica e saúde mental, disparados a 

partir das Oficinas de Rede, têm ajudado muito o trabalho no CAPS. Esses projetos 

foram sugeridos por ela e a ideia foi comprada pela secretaria. Sobre a relação desses 

projetos que ela toca atualmente com as Oficinas de Rede, ela me conta que: 

 

O que eu acho mais interessante hoje, assim o que ficou dessas oficinas são esses 

projetos que a gente tá conseguindo tocar pra frente junto com a atenção básica de 

capacitação. Nessa reunião que a gente fez para tentar voltar com as reuniões de 

território, se pensou em fazer um protocolo junto com a atenção básica: saúde 

mental e atenção básica, protocolo de encaminhamento: quando a atenção básica 

pode encaminhar? O que ela encaminha e o que ela não encaminha? Esse tipo de 

discussão, entendimento da saúde mental, não só dos casos severos e graves, mas do 
cotidiano nosso. A diferença entre sofrimento e transtorno mental, por exemplo. 

Poder estar pensando isso com a saúde mental foi uma das coisas muito importantes, 

poder pensar projetos terapêuticos junto com a atenção básica, em relação ao 

território. Isso foi bastante importante. Antes era muito encaminhamento e pouca 

discussão junto. Hoje em dia a gente consegue ter matriciamento, pensar em 

algumas coisas junto com os médicos, que às vezes são os mais resistentes. 
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 Resumindo, ela me diz que: 

 

Eu acho que foi muito importante, que com as oficinas de rede a gente conseguiu 

aproximar a saúde mental e atenção básica. Eu acho que essa aproximação, o 

conhecimento entre as equipes, entre os gerentes, a gente poder trocar algumas 

coisas, poder falar de casos, poder se comunicar. Acho que essa foi a contribuição 

maior, além de montar os projetos terapêuticos junto com a atenção básica, incluir a 
atenção básica no cuidado com os usuários, não ver a questão como: se é saúde 

mental, então, só a saúde mental monta o projeto. A gente tem situações em que o 

paciente é atendido pela atenção básica e ele vai à unidade às vezes apenas uma vez, 

duas vezes ao mês, para fazer uma reavaliação, não necessariamente precisa ficar lá 

dentro do CAPS, o projeto dele às vezes é montado no próprio território dele. Às 

vezes ele precisa do CAPS só para pegar medicação, só para fazer uma avaliação 

com a médica, ou quando ele precisa, quando não está bem. Acho que essa foi a 

maior contribuição, foi a aproximação do território com a saúde mental. 
 

 Margarida, fala que: 

 

Então, sobre a oficina de rede: primeiro a inserção da saúde mental lá fez bem até 
pela autoestima da saúde mental, porque a gente queria participar e quando chamou 

a saúde mental estava lá. Foi bem legal pelas relações que a gente estabeleceu e eu 

acho que para o grupo saúde mental e para mim, por exemplo. Mas acho que para 

todas nós foi, assim, muito importante para esse nosso exercício de gerência e de 

relações com a atenção básica. Mas, tirando isso, até mesmo para pensar as 

situações. Porque eu lembro que para a minha equipe aqueles textos, aquelas coisas, 

mesmo que não desse para ler tudo, que não deu, a gente passou a usar, a falar sobre 

aquilo com a equipe para tentar ampliar lá o campo de visão da equipe. (...) E as 

discussões mesmo na oficina assim, dessa coisa de estar junto com a atenção básica, 

e aquela questão das tecnologias leves... Aquilo foi muito legal, porque eu levei 

muito aquilo para a discussão e a questão da educação em saúde. Isso da história das 
rodas de conversa ou na equipe, que nem agora, na próxima reunião a gente começa 

a ler um textinho aí. Eu acho que isso para mim me fortaleceu, tipo assim: é isso 

mesmo agora com todos os recursos que eu obtive durante as oficinas de rede. Tanto 

o recurso do coletivo no que se refere à atenção básica, aos outros gerentes, à 

discussão nossa no colegiado de saúde mental. Assim, a oficina de rede impactou, 

também, eu acho na nossa discussão de colegiado. Porque nós fomos com outro 

olhar. E esse meu outro olhar acho que eu levei também para as discussões de 

equipe, deu naquele momento uma potência. 
 

 A partir desse relato, sugeri-lhe que me falasse mais sobre como foi que levou as 

discussões das Oficinas de Rede para a sua equipe: 

 

Eu pegava os textos e tentava discutir ou citar. Porque era uma época que a equipe 

estava muito desgastada, eles estavam “sem saco”. Aí eu lembro que eu peguei um 

texto que a gente discutiu na oficina de rede, li e fiz assim: em uma folhinha, fiz um 
esquema para a gente entender e levei aquilo para a discussão. Porque aí era um 

negócio simples, em uma folha eu consegui pegar o texto, pegar as coisas que eu 

ouvi e transformar num esquema mesmo, seta e tal, como aquilo fecha, etc... Aí eu 

levei para reunião de equipe e aquilo não cansou. Ou então eu pegava um fragmento 

só, colocava no livro de conversa, que é um livro de ocorrência que a gente chama 

de livro de conversa. Então eu pegava um fragmento de um texto, fiz isso às vezes e 
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colocava no livro. Porque como todo mundo lê aquele livro todo dia, se não lê todo 

dia, lê dia sim, dia não, fatalmente a pessoa ia abrir e ler aquilo ali. E as pessoas 

liam... Então eu fui usando esses recursos, também citava os textos nas discussões 

de caso. Eu até tentava legitimar essa fala via lá a Oficina de Rede, a gente até 

discutiu isso e pensou... 
 

 Essas narrativas nos indicam os significados que cada uma atribui ao programa, 

mas, também, certos processos de mudança por dentro da rede saúde que elas acreditam 

terem sido disparados pelo programa de EPS. Rosa entende o fluxograma, também 

comentado por Margarida, o qual ela chama de técnica, “técnica mesmo”, como algo 

importante e simples que ela aprendeu. Ressalta, inclusive, que o programa serviu para 

ela perceber, que parar para refletir criticamente sobre o seu trabalho, e não apenas ser 

tomada pela rotina e pelo “tem que fazer”, pode ser interessante. Margarida fala que foi 

bom “até para a autoestima” das trabalhadoras dos serviços de saúde mental que se 

sentiam desprestigiadas, talvez por não estarem participando desde o início dos 

encontros do programa. Afirma, ainda, a questão “das tecnologias leves” como algo 

importante, mas não aprofunda muito. As três são unânimes em afirmar a melhora da 

relação com a atenção básica como resultado fundamental das Oficinas de Rede. Para 

elas, tal melhora viabilizou a possibilidade de prestar uma melhor atenção a usuários 

que passam pela saúde mental, mas que também precisam de outros cuidados em saúde. 

Muitas vezes, para elas, o fato de conhecer melhor, pessoalmente, profissionais de 

outros serviços ajuda muito a dar encaminhamento a casos complexos com 

conhecimentos simples sobre o usuário. 

 Resgatando a ideia que Deleuze (2012) traz de Espinoza, na qual diz que nossa 

potência de agir no mundo aumenta quando nosso poder de ser afetado, por fluxos e 

intensidades no encontro com o outro, é preenchido por afecções ativas. O encontro 

entre uma trabalhadora e os outros, presentes no programa (outras profissionais, 

narrativas, gestores, professores, textos, por exemplo), pode produzir novos sujeitos se 

sua potência de agir no mundo não for preenchida pelo conhecimento prévio sobre as 

coisas. Nas narrativas relatadas, percebemos que o programa produziu novos 

agenciamentos e novas práticas. Violeta, por exemplo, organizou projetos de 

capacitação com a atenção básica sobre as questões que envolvem a atenção à saúde 

mental e, hoje, monta, junto com a atenção básica, projetos terapêuticos de usuários 

atendidos pelo CAPS, mas que, afinal, pertencem a territórios de atuação de uma 

unidade básica de saúde. Já Margarida encontrou formas de discutir a gestão do cuidado 

com sua equipe que “estava muito desgastada”. Nesse caso, esses incômodos presentes 
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no cotidiano do trabalho, após a participação nas discussões coletivas promovidas pelas 

Oficinas de Rede, se transformaram em ações que envolveram novos saberes sobre 

como lidar com a equipe. As formas que Margarida utiliza, por exemplo, para discutir 

textos que ela acha que podem contribuir para melhorar o trabalho na sua unidade, não 

estão inscritas em nenhum saber estruturado. 

 Assim, no plano da micropolítica, as decisões se dão na relação entre os 

trabalhadores e entre estes e os usuários. Essas decisões formam uma rede de atenção 

singular, que é impossível de ser capturada pela gestão e, muitas vezes, é invisível. O 

caminho que um usuário percorre depende fortemente das negociações presentes na 

micropolítica do trabalho em saúde. Isso fica perceptível quando, como nos conta 

Violeta, a construção do projeto terapêutico envolve trabalhadoras de mais de uma 

unidade e o próprio trabalhador ou quando as trabalhadoras inventam formas de 

matriciamento. O programa, mesmo que apenas porque as trabalhadoras passaram a se 

conhecer melhor, como atividade de EPS disparou a constituição de novas redes de 

atenção no município. Merhy e Franco (2013) dizem que a ideia que o usuário tem do 

que necessita para a sua saúde é apenas uma das questões envolvidas no caminho que 

ele percorrerá na busca de cuidado: 

 

(...) observa-se que essa ideia é muito comum, isto é, o usuário forma uma imagem 
que coloca no procedimento toda expectativa de ser cuidado e protegido, quando na 

realidade, este é um recurso limitado, pois ele é apenas uma parte de um complexo 

processo produtivo da saúde e sua eficácia é dependente das muitas ações outras que 

são desenvolvidas em uma dada “linha do cuidado” que se processa no interior dos 

serviços de saúde e esta é determinada por processos sociais, técnicos e de 

subjetivação, sobretudo a capacidade em estabelecer relações interseçoras, que diz 

respeito ao encontro de pessoas, trabalhador de saúde e usuário, para juntas produzir 

algo em comum, isto é, são sujeitos de um mesmo processo, o cuidado (Merhy; 

Franco, 2013, p. 201). 
 

 No plano da micropolítica, portanto, todos atuam na conformação das redes de 

cuidado. Nesse plano, também, todos fazem gestão, como Violeta que diz que ela e 

outro profissional da área técnica conseguem “montar um projeto de capacitação em 

relação a álcool e drogas com a atenção básica”. Ou, até mesmo, quando ela me diz, que 

paralelo a isso, a médica do CAPS “está indo para a atenção básica fazer uma 

capacitação com os médicos da atenção básica” sobre medicação. Para ela, esse tipo de 

projeto pode ajudar na assistência à saúde mental, uma vez que investe na possibilidade 

de muitos usuários, que são encaminhados imediatamente para o CAPS, continuarem 

recebendo atenção na unidade básica do seu território. Vejamos, nesse caso, que ela 
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desenvolveu um saber sobre quais usuários devem ser atendidos no CAPS e coloca isso 

em negociação com a rede.  Todos esses processos, segundo ela, disparados a partir das 

Oficinas de Rede, nos sugerem que muitas das ações que são desenvolvidas por 

trabalhadores no cotidiano, se forem olhadas pelo ponto de vista de um sistema 

capturado pelas normas e protocolos, seriam vistas como atribuição dos gestores. 

Segundo Merhy e Feurwerker: 

 

Os gestores (federais, estaduais e municipais do SUS e também os das operadoras na 

saúde suplementar) cumprem um papel decisivo na conformação das práticas de 

saúde por meio das políticas, dos mecanismos de financiamento etc., mas não 

governam sozinhos. Apesar de haver uma direção - os gestores, a quem formalmente 

cabe governar - na verdade todos governam: gestores, trabalhadores e usuários 
(Merhy; Feuerwerker, 2009, p.49).  

 

Pelas narrativas aqui relatadas, podemos dizer que a EPS, enquanto estratégia, 

pode produzir novas formas de conhecer o mundo e de conhecer a si mesmo. Assim, as 

trabalhadoras em saúde não são mais as mesmas, pois que, ao mesmo tempo em que 

produzem novas realidades, são produzidas por estas. A partir da problematização dos 

processos de trabalho novas práticas são disparadas e o processo de novas produções se 

mantém permanentemente. O objetivo da EPS é criar espaços, onde essas novas 

produções possam ser permanentemente refletidas como forma de construir novos 

conhecimentos coletivos sobre a produção de saúde. O reconhecimento desse processo 

como importante para consolidar o SUS consubstancia a estratégia de EPS. 
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3. O trabalho como dispositivo para a EPS 

 

Até aqui, foi exposto as narrativas que abordavam, fundamentalmente, 

experiências formais de educação, seja a graduação, seja uma atividade no âmbito da 

EPS promovida por uma SMS. No entanto, no roteiro da entrevista, estavam reservadas 

algumas questões acerca do cotidiano do trabalho das trabalhadoras, com o objetivo de 

que falassem como era o dia a dia do trabalho delas. Talvez, por elas saberem que o 

tema da minha pesquisa versava sobre educação, ou porque, no mundo do trabalho, 

produção e formação andam lado a lado mesmo, muito do que relatavam se tratava de 

educação promovida por elas mesmas. Isso, obviamente, entendendo educação como 

produção e circulação de conhecimento.  

Na elaboração prévia e no projeto de dissertação que iniciaram a trajetória desta 

pesquisa, a possibilidade de abordar processos de formação disparados pelas próprias 

trabalhadoras no cotidiano do seu trabalho não estava colocada. Imaginei que as 

narrativas, sobre o cotidiano do seu trabalho, poderiam me indicar rupturas e/ou 

resistências produzidas pelas Oficinas de Rede como atividade de EPS. Entretanto, o 

contato com o objeto da pesquisa me indicou mais do que isso. 

Neste capítulo, debaterei a potência do trabalho enquanto dispositivo para EPS a 

partir de mecanismos, criados pelas trabalhadoras no cotidiano das unidades de saúde, 

que refletem sobre as tensões presentes no plano da micropolítica. Caracterizo tais 

experiências como EPS por se tratar de elaborações que remetem a ideia de que um 

trabalhador está permanentemente se formando no seu percurso e por se tratar de formas 

em que as trabalhadoras disparam processos de mudança na atenção à saúde. 

Para dar o devido crédito a quem merece, foi uma frase de Margarida que me fez 

pensar sobre essa possibilidade. Ao comentar sobre seu trabalho cotidiano e o que fazia 

no seu dia a dia, ela me disse: “eu fazia educação permanente e não sabia que se 

chamava assim” e “hoje eu sei que o que eu fazia naquela época é EPS”. Portanto, irei 

discutir, através das narrativas profissionais, as formas que trabalhadoras em saúde 

inventam para produzir novos saberes sobre sua prática e sobre si mesmas. Antes, 

pretendo fazer um breve debate sobre o trabalho, enquanto categoria e, mais 

especificamente, sobre o trabalho em saúde. Esse debate torna-se importante para nos 
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interrogar porque é possível pensar o cotidiano de trabalho, onde muitos enxergam 

apenas opressão, reprodução e rotina, como possibilidade de rupturas com o modelo 

hegemônico de produção de saúde. 

 

3.1. O Trabalho na contemporaneidade 

 

 Desde a crise capitalista dos anos 70 de século XX, em que o Estado de Bem 

Estar Social foi questionado, novas formas de organização do trabalho e de produção 

vêm emergindo em contraponto às formas tradicionais e rígidas do modelo industrial de 

produção, chamado de fordista
31

. Com a revolução tecnocientífica, o trabalho fabril vem 

declinando em detrimento do trabalho no setor de serviços, situação que leva a alguns 

considerarem que o trabalho perdeu a centralidade na sociedade capitalista 

contemporânea. Negri e Hardt (2004) contestam essa ideia e dizem que, ao contrário, 

nesse momento o trabalho deixa o espaço restrito da fábrica e alcança todas as esferas 

da vida social: 

 

Em outras palavras, o aparente declínio da fábrica como lugar de produção não 

significa o declínio do regime e da disciplina de fábrica, mas sim, que essa disciplina 

não se delimita mais a um espaço específico dentro da sociedade, e se insinua em 

todas as formas de produção social, difundindo-se como um vírus. A sociedade 

como um todo é agora permeada pelo regime da fábrica, ou seja, pelas regras 
específicas das relações de produção capitalistas (Idem, p. 22).  

 

Mais do que propor uma análise compatível às formas que o trabalho atual 

assume, os autores discutem sob outra perspectiva a teoria do valor de Marx
32

. Para 

eles, o trabalho, como atividade que produz valor, está inscrito em um contexto social e 

histórico. Isso quer dizer que o reconhecimento de uma atividade como produtora de 

valor, também, depende do valor que uma sociedade, marcada historicamente, atribui a 

essa atividade. Uma prática qualquer pode não ser reconhecida como trabalho porque 

uma sociedade não atribui certo valor a ela. Assim, a própria ideia de trabalho como 

atividade que produz valor está em disputa, na medida em que “a definição das práticas 

reconhecidas como trabalho não é estabelecida de uma vez por todas, é determinada 

histórica e socialmente, de modo que ela mesma constitua um ponto móvel de 

                                                             
31 Sobre a crise do modelo fordista de produção e as novas formas de organização do trabalho, ver David 

Harvey em “A Condição Pós-Moderna”. 

32 Essa teoria está presente em Marx e Engels em “O Capital”. 
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contestação social” (Idem, p. 21). Na sociedade atual, o valor que se atribui ao trabalho 

muda e outras formas de produção passam a ser reconhecidas como produtoras de valor. 

A crise da produção fordista produziu novos valores sobre o trabalho, definindo 

novas práticas como atividades produtoras de valor. A introdução de novas tecnologias 

na organização da produção mudou radicalmente as características do trabalho no pós 

fordismo. A informação, a comunicação, a criatividade e o afeto assumem centralidade 

nas atividades produtivas em uma economia informacional, baseada na prestação de 

serviços, em que se privilegia o conhecimento (Hardt, 2003). Nessa sociedade, 

dominada pela economia de serviços, o trabalho imaterial torna-se hegemônico uma vez 

que: 

 

A maioria dos serviços está, de fato, baseada no intercâmbio contínuo de 

informações e conhecimento. Uma vez que a produção de serviços não resulta em 

um bem material ou durável, poderíamos definir o trabalho envolvido nessa 

produção como trabalho imaterial – isto é, trabalho que produz um bem imaterial, 

como serviços conhecimento ou comunicação (Hardt, 2003, p. 150). 
 

Nessa nova forma de produção, dominada hegemonicamente pelo trabalho 

imaterial, o tempo de trabalho para produzir um bem material não é mais o aspecto 

central para a reprodução do capital (Lazzarato; Negri, 2001). As formas de produção, 

envolvendo a produção do conhecimento, se dão por fora dos espaços, onde se organiza 

a produção material. A organização da produção não se reduz mais ao espaço das 

indústrias capitalistas; ela se desenvolve com uma relativa autonomia. Na sociedade 

pós-industrial, marcada pela hegemonia do trabalho intelectual, os trabalhadores se 

constituem com autonomia em relação aos empreendimentos capitalistas, que se 

adaptam a essa produção livre para se reproduzir. Atualmente, segundo Lazzarato e 

Negri (2001), o empreendimento capitalista “exercita sua função de controle e de 

vigilância do externo do processo produtivo”, e não mais de dentro da fábrica. 

Essa produção imaterial, mesmo quando acoplada à produção de um bem 

material, constitui importantes mudanças sociais. No trabalho fordista, as subjetividades 

- maneiras de significar sua existência no mundo – nos atos produtivos, eram quase que 

totalmente capturadas pelas máquinas e pelas tecnologias organizacionais desenvolvidas 

com objetivo de controlar o tempo da produção. Portanto, essas subjetividades tinham 

uma baixa capacidade de interferir na produção. Em atividades produtivas, a 

subjetividade produz ao mesmo tempo em que é produzida (Hardt; Negri, 2004 pg 25). 

As novas formas de produção, marcadas pela hegemonia do trabalho imaterial, ocorrem 
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a partir de fluxos e conexões que os trabalhadores estabelecem com consumidores e 

outros produtores. Mas, essa maneira de produzir não pode ser totalmente capturada 

previamente pelo que chamamos de trabalho morto
33

. Esses fluxos informacionais 

envolvem a produção de novos saberes sobre a sua atividade e de novas formas do 

trabalhador significar sua existência. Aqui, novas subjetividades são produzidas como 

exigência da própria produção imaterial, já que se torna necessário construir novas 

relações que tornam um produto mais atraente. Segundo Negri e Hardt (2012), o 

trabalho imaterial poderia ser chamado de trabalho biopolítico porque cria “não apenas 

bens materiais mas também relações e, em última análise, a própria vida social” (p. 

150).  

Nesse sentido, a atuação do capital, com objetivos de se reproduzir, altera sua 

formas de controle, apostando, sobretudo, na generalização das relações de produção 

capitalista para todas as dimensões das relações sociais. Todo o tempo da vida passa a 

ser tempo de trabalho e não apenas as horas dentro da fábrica. Segundo Negri e Hardt: 

 

(...) sob a hegemonia do trabalho imaterial a exploração já não é primordialmente a 
expropriação do valor medida pelo tempo de trabalho individual ou coletivo, e sim a 

captura do valor que é produzido pelo trabalho cooperativo e que se torna cada vez 

mais comum através de sua circulação nas redes sociais. As formas centrais de 

cooperação produtiva já não são criadas pelo capitalista como parte do projeto para 

organizar o trabalho, emergindo das energias produtivas do próprio trabalho. É esta 

com efeito a principal característica do trabalho imaterial: produzir comunicação, 

relações sociais e cooperação (Idem, p. 156). 
 

Ainda segundo os autores, essa nova configuração do capital torna superadas as 

noções que estabelecem dicotomia entre trabalho produtivo e improdutivo (Hardt; 

Negri, 2004 p. 22). Este novo tipo de trabalho privilegia predominantemente a produção 

do conhecimento, informação, comunicação e o afeto, ou seja, é impactado diretamente 

pela interatividade comunicacional. Assim, o trabalho no mundo contemporâneo ganha 

características em que o subjetivo se sobrepõe, tornando-o flexível e com um maior grau 

de autonomia dos trabalhadores sobre o processo produtivo. Segundo Hardt (2003) e 

Hardt e Negri (2012), o trabalho imaterial, nesse sentido, tem duas dimensões: o 

trabalho intelectual, que produz signos, comunicação e ideias; e o trabalho afetivo, que 

produz afetos e sensações de alegria e tristeza, por exemplo. O trabalho afetivo, para 

esses autores, como dimensão do trabalho imaterial, resultado das interações e contatos 

                                                             
33 Trabalho morto é um conceito retirado, por Negri e Hardt, do pensamento de Marx, que corresponde às 

máquinas e os saberes utilizados como forma de controle do tempo de trabalho. Os atos produtivos são 

compostos pelo trabalho morto e pelo trabalho vivo que corresponde à autonomia do trabalhador no ato 

da produção. 
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entre humanos, pode potencializar projetos alternativos ao domínio do capital. No 

entanto, para Lazzarato e Negri (2001), essa possibilidade não se dá pela relação 

dialética entre duas classes antagônicas, quais sejam, no capitalismo, burguesia e 

trabalhadores. A possibilidade de construção de um novo projeto se encontra 

exatamente no poder constituinte do trabalho, no devir comum do trabalho e na 

construção de algo radicalmente novo. Para ele: 

 

Quando dizemos que essa nova força de trabalho não pode ser definida no interior 
de uma relação dialética, queremos dizer que a relação que esta tem com o capital 

não é somente antagonista, ela está além do antagonismo, é alternativa, constitutiva 

de uma realidade social diferente. O antagonismo se apresenta sobre a forma de um 

poder constituinte que se revela alternativa às formas de poder existente. A 

alternativa é a obra dos sujeitos independentes, isto é, constitui-se no plano da 

potência, e não somente do poder (...). A constituição antagonista, portanto, não se 

determina mais a partir dos dados da relação capitalista, mas da ruptura com ela; não 

a partir do trabalho assalariado, mas da sua dissolução; não sob a base das figuras do 

trabalho, mas daquelas do não trabalho (Lazzarato; Negri, 2001, p. 36). 

 

Nessa sociedade da informação a educação, enquanto projeto de formação 

vinculada ao mundo do trabalho, tende a assumir outro papel. O novo tipo de trabalho 

exige a produção e transmissão contínua do conhecimento e, logo, a formação inicial 

dos futuros trabalhadores sozinha não dá mais conta do processo produtivo atual. 

Segundo Pochmann: 

 

Também quando se considera o curso atual da transição da sociedade industrial para 

a chamada sociedade do conhecimento, tende-se a observar uma importante 

mudança na relação entre educação e formação e o mundo do trabalho. Em função 

disso, o tempo de preparação para o ingresso no mercado de trabalho pode ser bem 

maior, com a educação e a formação estabelecendo uma relação de continuidade ao 

longo da vida útil das classes trabalhadoras (Pochmann, 2004, pg. 391). 

 

Projetos de formação ao longo da vida passam, pois, a ser estratégicos na 

sociedade atual. A disputa do conteúdo desses projetos é imperativa para se pensar 

transformações anti-capitalistas. Se, por um lado, as grandes empresas apostam nesse 

mecanismo para capturar o conhecimento produzido no trabalho para a conservação da 

ordem, por outro lado, torna-se necessária a utilização da educação para a construção do 

devir comum do trabalho. Essa é a aposta da EPS enquanto estratégia. 

 

3.2. O trabalho em Saúde 
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 No capítulo anterior, foram debatidas algumas ideias sobre o trabalho em saúde, 

ao discorrer sobre a concepção da EPS enquanto um projeto formal de formação. Neste 

capítulo, as questões ali apresentadas de forma incipiente serão aprofundadas. 

 As características do novo tipo de trabalho, resultado da nova sociedade do 

conhecimento, debatidas na sessão anterior, podem ser pensadas no âmbito do trabalho 

em saúde. Podemos dizer que o trabalho em saúde tanto produz bens materiais, certos 

procedimentos, por exemplo, quanto produz afetos, como satisfação, bem estar e 

tristeza. Essas dimensões do trabalho em saúde tornam-no altamente potente para criar 

relações, conhecimentos e, consequentemente, novas formas de produzir o cuidado em 

saúde. Nesse sentido, um olhar atento sobre as principais características do trabalho em 

saúde assume um papel relevante na discussão sobre as possibilidades, que se 

encontram nas maneiras que trabalhadores inventam de produção coletiva e de 

circulação do conhecimento no cotidiano dos serviços de saúde para a consolidação da 

saúde enquanto direito. 

 A primeira característica importante do trabalho em saúde é que ele se constitui 

em uma relação intercessora entre trabalhador e usuário no ato da produção (Merhy, 

2013). Isso que dizer que, no ato da produção, além dos trabalhadores, que atuam com 

suas ferramentas, seus saberes e com sua visão sobre o mundo da saúde e da vida, os 

usuários também interferem com seus saberes e com seu desejo de que aquele 

trabalhador ofereça certos recursos para solucionar o seu sofrimento. A produção de 

saúde, portanto, depende dos tipos de negociações que se estabelecem nesse espaço 

intercessor que envolve ferramentas tecnológicas e saberes, mas também subjetividades. 

Segundo Merhy e Feuerwerker: 

 

(...) nos serviços de saúde, o ato da produção e o do consumo do produto ocorrem ao 

mesmo tempo, configurando uma relação “interseçora” (de interseção). Quando um 

trabalhador de saúde encontra-se com o usuário no interior de um processo de 

trabalho dirigido à produção de atos de cuidado, estabelece-se entre eles um espaço 

de interseção que sempre existirá, em ato, em seus encontros. Portanto, no processo 

de trabalho em saúde há um encontro do agente produtor (com suas ferramentas – 

conhecimentos, equipamentos) e do agente consumidor (com suas intencionalidades, 
conhecimentos e representações), que torna o agente consumidor parte objeto 

daquele ato produtivo, mas ainda agente, que interfere no processo (Merhy; 

Feuerwerker, 2009 p. 34). 

 

 Esse espaço intercessor é formado em ato no processo produtivo e, por isso, 

marcado pelo trabalho vivo. No momento do encontro entre um trabalhador e um 

usuário, o trabalho vivo é dominante, porque é nesse momento que o trabalhador tem 

certa autonomia para escolher como atuará em cada caso. Na produção em ato, em que 
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trabalhador e usuário produzem ao mesmo tempo, os procedimentos técnicos são 

mobilizados a partir do saber que o trabalhador tem adquirido sobre sua prática. Mas, 

também, é possível que tanto os procedimentos quanto os saberes sejam 

disponibilizados de acordo com a imprevisibilidade, com o singular que surge no 

encontro entre dois corpos, que, nesse caso, são trabalhador e usuário. O trabalho vivo é 

hegemônico neste momento da produção, mas, ao olharmos para todo o processo 

produtivo, o trabalho morto continua existindo e pode capturar, sob sua lógica, o 

trabalho vivo, mesmo quando se estabelece na relação intercessora.  

 Merhy (2002, 2013) e Merhy e Feuerwerker (2009) falam que nesse processo 

intercessor da produção em saúde, o trabalhador mobiliza três “caixas de ferramentas 

tecnológicas” no seu agir. A primeira delas, que eles chamam de “tecnologias duras”, 

serve para manusear equipamentos e medicamentos, por exemplo, utilizados nas 

intervenções de saúde. Essas tecnologias “consomem trabalho morto (das máquinas) e 

trabalho vivo de seus operadores” (Merhy; feuerwerker, 2009, p. 35). A segunda delas 

são as “tecnologias leve-duras”, que possibilitam o trabalhador atuar a partir de saberes 

estruturados, como os da clínica e os da epidemiologia. O trabalho vivo aqui está 

presente, uma vez que o trabalhador disponibiliza certo saber a partir da forma como 

uma situação de sofrimento se apresenta, mas o usuário continua objeto de um saber 

externo. O campo dessas “tecnologias leve-duras” é sempre marcado pela “tensão entre 

a dureza do olhar armado e do pensamento estruturado e a leveza exigida pelo usuário” 

(Idem, p. 35). Ainda, para os autores: 

  

É a partir deste terreno que os produtos da primeira caixa de ferramentas ganham 

significados como atos de saúde. E como não há um só modo de realizar o ato 

clínico, pode predominar a dureza (e os processos mais estruturados) ou pode 

predominar a leveza (e os processos mais maleáveis, mais permeáveis) (Idem, p. 

35). 

 

 Por último, as “tecnologias leves” são aquelas que operam na relação entre 

trabalhador e usuário e que produzem bens imateriais e afetos, como vínculo, sensação 

de bem estar, tristeza e alegria, por exemplo. “As tecnologias leves” são aquelas que 

conseguem “captar a singularidade, o contexto, o universo cultural, os modos 

específicos de viver determinadas situações por parte do usuário, enriquecendo e 

ampliando o raciocínio clínico do médico” (Idem, pp. 35 e 36). É Nesse campo das 

tecnologias leves que: 
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(...) a ética do exercício profissional e os saberes sobre a relação médico-paciente 

adquirem importância, evidenciando a relevância do trabalho vivo do médico nesse 

momento. É também neste território – das relações, do encontro, de trabalho vivo 

em ato – que o usuário tem maiores possibilidades de atuar, de interagir, de imprimir 

sua marca, de também afetar (Idem, p. 36). 

 

 Assim, o trabalho em saúde, composto por essas três tecnologias, tem como 

característica fundamental o trabalho vivo em ato, que impõe uma relativa autonomia ao 

trabalhador, uma vez que não pode ser totalmente capturado pelo trabalho morto. No ato 

da produção, o trabalhador escolhe de que forma utiliza os equipamentos e o saber 

estruturado, que, no momento da produção em saúde, são trabalho morto, com certa 

liberdade. Entretanto, se os equipamentos em saúde são utilizados apenas de acordo 

com os saberes estruturados, o usuário é colocado à parte da produção e as 

possibilidades de se criarem novos saberes é limitada. Por outro lado, ao deixar ser 

afetado pelo encontro com o usuário, o trabalhador possibilita a criação de novos 

saberes, a partir da forma que ele mobiliza os saberes estruturados, e a produção de 

relação social, caracterizada pela forma como ele significa sua existência no mundo. 

Nesse caso, a tecnologia leve se torna preponderante em reação às outras. 

 A configuração do papel que cada tecnologia ocupará no processo da produção 

em saúde é construída em um jogo de disputas no plano da micropolítica, que envolve 

interesses dos sujeitos que estão em cena a partir das formas que significam as 

finalidades daquele ato produtivo. A hegemonia das “tecnologias duras e leve-duras” 

ocorre quando o processo de trabalho é dominado pelos núcleos profissionais enquanto 

centros de poder instituídos. Nesse caso, alguns saberes são mais legitimados e outros 

são excluídos ou diminuídos. Isso é o que ocorre, atualmente, mais frequentemente, 

quando o saber médico se define como o mais legítimo para falar sobre certas coisas, 

reservando a espaços bem definidos outros saberes profissionais, considerados de menor 

valor, e excluindo totalmente o saber do usuário sobre si mesmo (Idem, p. 37). Os 

interesses que reinam aqui são os dos núcleos profissionais, que pretendem a 

manutenção dos espaços de poder constituídos. A hegemonia das tecnologias 

consideradas leves nos processos de trabalho abre fissuras nos saberes constituídos ao 

reconhecer a importância dos vários saberes, seja de outros profissionais ou dos 

usuários, na produção da saúde. Nesse caso, os usuários assumem um lugar de sujeitos, 

já que é aqui que seus interesses aparecem com mais força e a produção do cuidado 

pode ganhar uma dimensão cuidadora em que a vida é o aspecto mais importante (Idem, 
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p. 39). Sobre a relação das valises tecnológicas constituída no ato da produção do 

cuidado, Merhy diz que: 

 

Mas, nos momentos de sua concretude no agir sobre o usuário, através de seu 

trabalho vivo em ato, é “contaminado” no seu processar produtivo, dando-lhe uma 

certa incerteza no produto a ser realizado e desviando-o de sua dureza pela relação 

centralmente leve que o usuário real impõe para o raciocínio clínico. Mesmo que 

armado, o olhar vai se singularizar no ato. Porém, por mais que sofra essa 
“contaminação”, dando-lhe uma certa leveza pelo agir em ato do trabalho vivo que 

não é plenamente capturado pelo saber tecnológico bem definido, pois tal captura 

também é disputada pelo usuário presente em ato nesse processo, os produtos 

realizados nesta situação produtiva podem ser circunscritos pela imposição do lado 

mais duro desse processo sobre o mais leve. Mas o contrário também pode ocorrer. 

Não há só uma forma de se realizar a clínica (Merhy, 2013, p. 177). 
  

 Dessa forma, o trabalho na contemporaneidade e, mais especificamente, o 

trabalho em saúde tem a função de um dispositivo, na medida em que os dispositivos 

servem para revelar regimes de verdade, enunciações já dadas, ao mesmo tempo em que 

apresenta fissuras nesses regimes através das práticas cotidianas que se apresentam 

como possibilidade do novo no futuro (Deleuze, 1990). Para Deleuze (1990), Foucault 

apresenta os dispositivos como formas de ver como certas práticas são racionalizadas, 

marcando certos discursos como regimes de veridição, de enunciação. O manicômio, 

nesse caso, seria um dispositivo que faz ver a loucura enquanto enunciação, um discurso 

que constrói a ideia de normalidade em oposição à ideia de anormalidade. Mas, para 

Deleuze (1990) os dispositivos podem trazer, também, as linhas de fugas, práticas que 

fogem e contestam as enunciações dos centros de poder. Nesse sentido, o trabalho em 

saúde é um dispositivo ao fazer ver os poderes constituídos, como o saber dos núcleos 

profissionais da saúde, mas também outros saberes que se opõem e que desorganizam 

esses poderes, operando no plano da micropolítica.  

Nessa disputa sobre interesses e significados do mundo da saúde é que a EPS 

pode atuar. A EPS é uma estratégia que tem por objetivo tornar as linhas de fugas 

potentes para criar inovações que desestruturem a lógica em que as práticas de saúde 

estão pautadas atualmente; centrada nos saberes instituídos pelos núcleos profissionais e 

para disparar novos processos de produção da saúde, marcados pelo seu devir, 

conformando novos saberes. Por isso, digo que o trabalho é um dispositivo para a EPS. 

 Discutirei, a seguir, a possibilidade de trabalhadoras em saúde criarem espaços 

de reflexão sobre o seu processo de trabalho com objetivo de construir novas lógicas, 

que não aquelas dominadas pelos saberes estruturados. A novidade é que esses espaços 
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refletem sobre o cotidiano no cotidiano e são construídos na própria dinâmica do 

trabalho e não pela gestão. O próprio trabalho funciona como dispositivo para EPS.  

  

3.3. Produção, formação e trabalho em saúde 

 

Nesta seção, irei discutir como trabalhadoras em saúde se utilizam do cotidiano 

do trabalho, no próprio cotidiano, para disparar processos que visam a reorganizar os 

processos de trabalho em uma unidade de saúde. As trabalhadoras em questão assumem 

um certo nível de gestão, já que são gerentes ou coordenadoras de unidades de saúde 

mental. Apesar de não terem controle sobre financiamento, a não ser em alguns casos 

específicos com quantias mínimas, e sobre processos mais gerais da rede municipal, 

elas têm uma certa autonomia e legitimidade para propor atividades e processos que 

tenham por objetivo melhorar a assistência à saúde. 

Talvez pela própria posição que as trabalhadoras ocupam na rede de saúde, suas 

narrativas deixam nítido que elas apostam em processos coletivos, com os outros 

trabalhadores, para conseguir engendrar mudanças na gestão do trabalho. Pelas 

narrativas abordadas, elas partem das tensões presentes no plano da micropolítica da 

produção de saúde para refletirem sobre o trabalho que acontece em suas unidades. 

Digo talvez pela posição que elas ocupam, porque elas têm nenhuma ou muito pouca 

possibilidade de intervirem diretamente no plano da macropolítica, restando o espaço da 

micropolítica para instituírem mudanças na organização do cotidiano do trabalho, mas 

que também podem disparar processos macros ou interferir neles. Deleuze e Guattari 

(1996) dizem que “quanto mais a organização molar é forte, mais ela própria suscita 

uma molecularização de seus elementos, suas relações e seus aparelhos elementares”(p. 

86). A organização molar seria as linhas construídas no plano da macropolítica, e das 

instituições, expressão primordial do instituído; e os elementos moleculares seriam os 

fluxos que se constituem no plano da micropolítica, com potência instituinte
34

. 

Contudo, as gerentes entrevistadas podem se utilizar desse espaço para controlar 

o trabalho vivo dos demais profissionais através de normas estabelecidas a partir de 

interesses, que não os de consolidar a saúde enquanto direito. Mas, também, podem se 

                                                             
34 O instituído é visto como processos institucionais que já estão dados. Por outro lado, o instituinte é a 

criação ou a transformação desses processos. O instituinte sempre gera um instituído e, portanto, não 

existe uma valoração entre um e outro. Sobre isso, ver Baremblitt em “Compêndido de análise 

institucional”. 
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aproveitar das tensões que surgem do local onde o trabalho vivo opera 

hegemonicamente e construir novos arranjos organizativos, que não determinados 

previamente, a partir de uma discussão coletiva, descartando a hierarquia de saberes.  

 Na concepção de trabalho em saúde debatida anteriormente, discuti sobre a 

possibilidade de se inventar novos conhecimentos no ato do trabalho. Essa possibilidade 

se apoia na dimensão viva que o trabalho em saúde comporta, que é impossível de ser 

totalmente capturada. Portanto, o trabalho não é apenas reprodução de conhecimento, 

mas também produção. Assim, no ato produtivo, ao mesmo tempo em que o trabalhador 

produz, ele se educa e se forma, já que, dali, é criado um novo conhecimento sobre o 

seu trabalho, vindo da sua experiência, e um outro conhecimento sobre si, com a 

produção de novas subjetividades individuais e coletivas, no momento em que fluxos de 

intensidades se conectam na relação entre trabalhador e usuário e na relação entre os 

próprios trabalhadores. 

 No entanto, essas inovações, que são produções singulares, podem ter uma baixa 

potência para engendrar novas maneiras de agir. Primeiro, porque, se as linhas de 

captura, aquelas vindas dos poderes e saberes estabelecidos, não podem determinar 

previamente os fluxos surgidos na micropolítica do trabalho, elas podem atuar e, assim, 

atuam, no sentido de esgotar esses fluxos. Os centros de poder necessitam controlar e 

esgotar esses fluxos para se tornarem mais potentes. Por isso, o espaço da micropolítica 

é local privilegiado para as linhas de capturas emanadas desses centros (Deleuze, 

Guattari, 1996). Por outro lado, as linhas de fugas, derivadas dos fluxos micropolíticos, 

não conseguem desestabilizar os centros de poder se não interferirem no plano da 

macropolítica.  Deleuze e Guattari dizem que “as fugas e os movimentos moleculares 

não seriam nada se não repassassem pelas organizações molares e não remanejassem 

seus segmentos (...)” (Idem, p. 87). No plano da micropolítica do trabalho, a criação de 

um novo conhecimento, linhas de fuga que desterritorializam os saberes estabelecidos 

sobre a prática e sobre si mesmo, é produzida ao mesmo tempo em que as linhas 

emanadas desses saberes produzem a reterritorialização
35

 do novo. Nessa disputa entre 

esses dois polos, presente na micropolítica do trabalho, a EPS, como estratégia, pode 

intervir, tendo como finalidade formar novas realidades a partir das linhas 

desterritorializantes. 

                                                             
35 Para Deleuze e Guataari a reterritorialização ocorre quando novos territórios existenciais formados são 

capturados pela lógica do território estabelecido anteriormente. Sobre esse assunto, ver Deleuze e Guattari 

em “Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia”. 
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Aqui, apresentarei os mecanismos que as próprias trabalhadoras inventam no 

cotidiano, inseridas nessa estratégia de EPS e tendo o seu próprio trabalho como 

dispositivo. As trabalhadoras em saúde ao mesmo tempo em que produzem atos 

produzem conhecimento no seu cotidiano. Esse conhecimento, que não estava dado 

previamente, pode ter a potência de criar inovações quando os sujeitos, coletividades ou 

indivíduos, permitem singularizar o seu percurso, transformando-se ao mesmo tempo 

em que produzem novas realidades. Essa possibilidade se coloca quando trabalhadores, 

individual ou coletivamente, usam de sua prática cotidiana, como exercício de EPS para 

se colocarem em autoanálise. Esta permite que indivíduos e coletivos se coloquem 

“como protagonistas de seus problemas, de suas necessidades, de suas demandas”, 

adquirindo “um vocabulário próprio que lhes permita saber acerca de sua vida. E não 

que alguém venha de fora ou de cima para dizer-lhes quem são, de que necessitam e o 

que devem pedir” (Baremblitt, 2002, p. 17). A autoanálise permite que as linhas de fuga 

e os conhecimentos que os próprios trabalhadores constroem, conformem novas 

maneiras de agir e de produzir. Nesse caso, a autoanálise dispara processos de auto-

organização (Idem, p.18). 

Margarida traz com ela a ideia muito forte de que ela se formou trabalhando. Ela 

afirma, em diversos momentos de sua narratividade, que seus saberes são advindos da 

experiência adquirida nas atividades laborais. A sua experiência forjou a trabalhadora 

que ela é hoje. Na sua narrativa, ela fala dos diversos momentos, durante seu percurso 

profissional, que são importantes para a sua atuação atualmente. A memória funciona 

como uma produção presente, que coloca o passado profissional de Margarida diante de 

seus desafios atuais. Nesse sentido, o seu caminhar profissional é, também, um percurso 

formativo singular. Nesse caminhar, os encontros produzidos com o outro – outros 

profissionais, usuários, livros e textos- instituem novos saberes, novos territórios 

existenciais, que proporcionam novas práticas. Relatarei, aqui, essas vivências 

profissionais que marcaram Margarida. 

Sobre um local que trabalhou durante 6 anos com crianças e adolescentes, ela 

diz, que antes de iniciarem as atividades, a coordenadora organizou rodas de discussão 

com a equipe, através de textos para pensar como iriam atuar naquele espaço; 

 

Trabalhei lá 6 anos e foi muito importante para a minha formação, porque a 

coordenação na época..., o trabalho foi construído..., a gente chegou lá e achou um 

lugar cheio de mato e sem móveis. A gente chegou lá para ajudar a limpar, nós 
compramos móveis, nós montamos e nós construímos o trabalho a partir da leitura 
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de vigiar e punir e da pedagogia do oprimido. Lemos desde a faxineira e hoje eu 

vejo que como a coordenadora era, assim, avante, porque isso foi em 87. 
 

Aqui, o trabalho funcionou como um dispositivo para a formação, porque serviu 

para pensar sobre os saberes e poderes instituídos que tangenciavam a temática do 

“menor infrator” e que novas práticas poderiam constituir um novo conhecimento sobre 

tal tema. Margarida lembra, após iniciarem o trabalho, que os meninos falavam para 

uma cozinheira: “não vem me oprimir não, esse negócio de oprimir o oprimido”. 

Ademais, a roda de leitura funciona como uma atividade no âmbito da EPS, porque 

mobiliza leituras que auxiliam problematizar o trabalho com finalidade de produzir um 

cuidado, uma atenção inovadora ao “problema social” que eram os “menores 

infratores”. 

Ao falar do cotidiano do seu trabalho, Margarida também se lembra de uma 

prática que ela e outros trabalhadores do CAPS – quando ainda trabalhava como 

psicóloga e não como gerente - fizeram e que produziu muito efeito. Tal prática foi 

mobilizada a partir de um incômodo colocado pela rede de saúde. Ela diz que essa 

experiência é “o que hoje a gente chama de matriciamento”. Ela fala, que uma vez no 

CAPS, a coordenadora de uma unidade básica foi a reunião dizer que estava com muito 

paciente psiquiátrico e, assim, a equipe do CAPS decidiu ir a essa unidade da atenção 

básica para fazer um trabalho com esses usuários. 

 

E aí ficou assim, aquilo para mim e para outro colega que era outra pessoa que 

estava lá, na época, como coordenador e falou: “vocês é que vão”. A gente achou  
legal, mas ninguém quis ir e “vocês é que vão”. A gente também achou legal porque 

nós vínhamos da casa de saúde e o que nós tínhamos conhecido e experienciado na 

casa de saúde, dizia para a gente que aquilo era legal. Mas, a equipe que estava no 

CAPS já, engraçado, não tinha essa visão. Olha que doido isso. Aí toda semana ela 

mandava a Kombi do PSF para nos pegar na quarta feira. Nessa Kombi, iam os 

pacientes que vinham para a consulta, ia tudo. Quando chegava lá, a Kombi ia 

embora com o povo e eu e o outro colega íamos para o posto, conversava com todo 

mundo e ia andar lá, andar lá na unidade e na casa dos pacientes. E a gente começou 

a fazer esse trabalho. E era legal porque a gente também começou com uma proposta 

dos ACSs, nós não formalizávamos nenhum espaço para trabalhar assim. Estava na 

cozinha, na hora do café, a gente sentava lá e batia papo e fazia aquele trabalho, aí a 

dentista estava lá na sala. Então, a gente meio que começou a fazer um trabalho, não 
sei se do nosso jeito, do nosso perfil. E aí esse trabalho cresceu, rendeu e fomos para 

outra unidade, mesmo esquema e tinha muito usuário de benzo. Sei que ao final de 1 

ano, eu nem me dei conta disso, mas a enfermeira gerente de lá veio me dizer que ao 

final de 1 ano, teve só uma internação lá com aquele trabalho. Mas era oh..., e voltar 

naquela Kombi com aquele povo? E Aquela coisa de a gente ficar às vezes dentro 

daquele posto, ou sentava na varanda do posto, com um funcionário, com um ACS e 

ficava discutindo e conversando. Que é isso, nossa foi muito legal isso. E aí era 

aquele trabalho mesmo de pé de orelha, miudinho, né? Que hoje eu vejo que é a 

proposta de educação permanente. Então outro dia eu estava falando que a gente já 

fazia alguma coisa que não sabíamos o que que era, mas nós já acreditávamos que 
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era por aí. Que a gente entendia se a gente não fizesse esse trabalho não tinha como 

atingir o usuário, porque nós só íamos uma vez na semana. Então, a gente ia de 

manhã e ficava a manhã inteira lá, sol ou chuva. 

 

A vivência no trabalho foi formando Margarida, como ela mesma diz. Diferente 

da sua formação inicial, os locais onde ela trabalhou produziram um conhecimento 

sobre o seu trabalho e, portanto, se constituem como parte de seu percurso formativo. A 

sua forma singular de significar as experiências vividas e seu saber experiencial 

funcionaram como fonte para ela operar processos de aprendizagem como um 

acontecimento, que acontece como Educação Permanente, mesmo que ela nem 

imaginasse que se tratava de projetos de educação em saúde. Esse saber, para ela, 

produzido no cotidiano do seu percurso, foi fundamental quando ela assumiu a 

coordenação do CAPS em que ela está até hoje. 

No caso relatado acima, o incômodo apresentado organizou uma prática que, ao 

mesmo tempo em que produziu novidades na produção da saúde, Margarida, produziu-

se como novo sujeito. Também podemos dizer que os ruídos, os incômodos, as dúvidas, 

as inseguranças e as dificuldades, com os quais os trabalhadores se deparam no seu 

trabalho, podem fazer com que eles criem espaços coletivos de problematização do 

cotidiano. Nesses espaços, o trabalho funciona como um dispositivo, pois revela uma 

crise dos saberes instituídos ao lidar com certos casos que aparecem nos serviços de 

saúde, e possibilita a criação de novos saberes e novos sujeitos para superar os desafios 

colocados. Rodas de conversa e reuniões de equipe que se utilizam desses incômodos 

para produzir novos saberes são mecanismos de EPS, pois permitem colocar os limites 

do instituído e disparam processos instituintes. O trabalho, enquanto dispositivo, traz 

consigo aquilo que somos e que sabemos, ao mesmo tempo em que traz aquilo que 

podemos vir a saber sobre nossas práticas e sobre nós mesmos. Portanto, entendo  esses 

espaços de reflexão coletivos, mobilizados a partir dos desafios encontrados, como 

mecanismos de EPS e o trabalho como seu dispositivo. 

A seguir, relatarei histórias, presentes nas narrativas das trabalhadoras, que são 

experiências de EPS vividas no próprio trabalho. Margarida me conta uma história 

interessante sobre um problema que a equipe da unidade em que trabalha estava 

vivendo com uma usuária: 

 

Eu recebi 3 usuários da residência. Uma delas, Terezinha. Ela fugia, ela literalmente 

fugia, porque se ela saía andando ela não sabia voltar. Aí o que o pessoal da equipe 

fez? Pegaram uma corrente para usar no portão, porque a gente não tem portão 

eletrônico. Mas, veja bem, com o discurso de que éramos poucos. Só que, veja bem, 
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como se coloca uma corrente no portão de um CAPS? Fala sério, né? E aí eu fiquei 

pensando que eu queria trazer aquilo para a discussão, mas não só numa postura 

assim “ah eu coordenadora, ah porque no CAPS não pode ter corrente”. Porque 

aquilo me deixou... E aí indo para a Oficina de Rede. Eu lembro até que um dia eu 

conversei com uma das professoras-ativadora de EP no corredor mesmo de onde 

ocorria a oficina, a gente falou um pouquinho disso. Aí ela falou justamente isso: 

“tenta... você precisa conseguir uma forma de transformar isso numa reflexão”. Aí 

um dia ela me disse assim “sabe o que você faz? Pega a corrente e leva para a 

reunião de equipe” Nossa, porque era uma corrente enorme. Aí eu fiz isso. Eu 
cheguei, eu nem fiquei na Oficina de Rede à tarde porque era dia de reunião de 

equipe. Cheguei lá peguei a corrente pus a corrente numa cadeira e falei para as 

pessoas “que corrente é essa no CAPS?” Não, não falei nada disso, falei “gente, eu 

trouxe essa corrente para a gente falar dela”, alguma coisa assim. Aí as pessoas 

começaram a falar das coisas. Mas, no fundo tinha uma coisa, assim também, aquilo 

economizava bastante trabalho. Mas, daquela forma suscitou outras discussões. 

 
 Margarida organizou uma discussão coletiva, entre os trabalhadores do CAPS, 

como objetivo de pôr em análise o próprio processo de trabalho deles e gerar novos 

agires, a partir de uma dificuldade, de um caso desafiador identificado dentro da equipe.  

O desafiador aqui, que surge no cotidiano do trabalho, não é a corrente, mas sim a 

usuária que foge. No primeiro momento, a equipe utilizou o trabalho vivo para produzir 

uma prática manicomial, mesmo estando em um serviço alternativo aos manicômios, 

em um CAPS. E esta prática demonstra o quanto havia de manicomial em cada um, 

mesmo que no seu discurso e em outras práticas demonstrassem adesão do projeto 

antimanicomial. Para desconstruir este “manicomial em nós” era necessário um 

processo de autoanálise, por exemplo, o encontro consigo mesmo, que é o que a prática 

de EPS proporciona. O processo demonstra que a estrutura burocrática não define o tipo 

de prática que vigora em um serviço de saúde. Pelbart diz que: 

 

Um atendimento alternativo pode transformar-se facilmente numa extensão 

burocrática do hospital ou do estado urbano, num jardim de infância pedagógico, 

numa indústria de cura ou num depósito de estranhos personagens. Talvez ele 

efetivamente corra o risco de transformar-se num híbrido disso tudo se não 

conseguir refletir suficientemente sobre o seu lugar cultural numa sociedade que de 

algum modo tem coibido o devir-anjo de seus mortais (Pelbart, 1993, p. 21). 

 

 Nesse caso relatado, o trabalho assume três dimensões: é fonte de reflexão; é 

dispositivo ao permitir captar as linhas de captura e de fuga e é portador de um devir, de 

um vir a ser. As formas de produzir cuidado àquela usuária gerou uma reflexão em 

Margarida, que, ao levá-lo para a discussão coletiva, colocou em questão o que tinha de 

manicomial naquela prática e a possibilidade de lançar novos olhares sobre o incômodo 

que aquela usuária estava causando na equipe, que, atolada de demanda, não via outro 

jeito de evitar a “fuga” dela. 
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Assim como Margarida, Violeta e Rosa também narram uma série de 

mecanismos de que elas lançam mão no cotidiano do trabalho para fortalecerem os 

processos de trabalho de suas equipes. Nesses mecanismos, a equipe para com a 

finalidade de refletir sobre si mesma. Em um processo de autoanálise, ela se propõe a 

adquirir um conhecimento sobre si e sobre seu trabalho. Rejeitam o conhecimento 

externo e prévio como única forma de organizar seus modos de produção e de viver. 

Aqui, um conhecimento coletivo da equipe vai se formando nas tensões encontradas na 

micropolítica do trabalho. 

Rosa fala como a equipe, de que ela é coordenadora, cria mecanismos para 

refletir sobre o trabalho. A partir do que estava colocado inicialmente para o serviço, a 

equipe problematiza os incômodos encontrados no cotidiano do trabalho com 

perspectivas de instituir novas práticas. O trabalho sempre produz novidades 

impossíveis de serem percebidas previamente: 

 

Então, inicialmente, a gente tinha uma meta de acabar com o ambulatório meio 

louco que acontecia no hospital. Na verdade, não tinha ambulatório e os pacientes 
iam lá só para pegar o remédio. A gente absorveu bastante gente, hoje essa demanda 

no hospital é bem pequena. Mas aí a coisa vai se transformando, até mesmo por ser 

uma unidade nova, a gente ainda tem muitas reprogramações. Esta semana, eu fiz, 

assim, uma avaliação da equipe. A gente parou um dia inteiro pra pensar no ano 

passado; o que a gente tinha se proposto, o que a gente conseguiu ou não e o 

planejamento deste ano. Então tem muita coisa assim. Porque como a gente não se 

propõe ser aquele ambulatório psiquiatria-psicologia, psiquiatria-psicologia, têm 

muitas coisas, obviamente, que vão interferir na rede toda e é função deste serviço 

fazer isso também. Então, trabalhar com médico da atenção básica: porque ele tá 

repetindo uma receita de 20 anos de rivotril? Trabalhar, talvez, com o endócrino, 

Porque o endócrino está prescrevendo benzo, se depois ele não vai manter e o 
paciente vai ficar dependente? Propor para a atenção básica. Isso aí é uma coisa 

muito importante hoje nessa conversa com a atenção básica, propor: porque 

qualquer demanda de sofrimento, qualquer demanda de desequilíbrio tem que ir para 

a saúde mental? E como eu estou na coordenação, sou eu que promovo, não só eu, 

mas eu sou uma das pessoas que levo essa discussão. 

 

 Ademais desse planejamento anual, que a equipe reflete sobre o trabalho no 

trabalho, Rosa fala da importância da discussão daqueles casos que mais preocupam os 

trabalhadores em reuniões semanais com toda a equipe. Ela diz que, em muitas unidades 

da atenção básica, os médicos não participam dessas reuniões, mas que, no seu local de 

trabalho, todos participam e ela acha isso fundamental: saber o que o psiquiatra acha, 

mas também a professora de Yoga e os demais profissionais: 

 

Aqui todos os profissionais participam, levam caso. Claro que a gente não conversa 

de todos os casos na reunião. Mas aquele caso que está me preocupando, que está 

grave, não está bem, ou fiquei na dúvida e não soube lidar com aquele caso. A gente 

sempre leva para a discussão. Mesmo porque, aqui, a gente não tem supervisão, uma 
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supervisão que se chama clínica institucional, e faz muita falta. Então eu acho que 

esse espaço da reunião quando a gente para com a intenção de discutir alguns casos, 

de alguma forma você está dividindo, dividindo com algum colega, ou ele tem um 

conhecimento que você não tem, porque sei lá você é acunpulturista e o cara é 

psiquiatra ou se você é psiquiatra o cara é psicólogo, enfim, tem coisas que são 

complementares, ou porque simplesmente aquele caso que te angustiou, te deixou 

mal e você não soube lidar, então é legal. Na atenção básica, na minha avaliação a 

gente procura mais a atenção básica para debater o caso do que eles. Quando a 

atenção básica entra em contato, é para falar: Olha, tem um caso aqui que está 
desesperador e a gente tem que mandar para vocês. Mas isso vem mudando. 

 

Violeta comenta as questões que a fizeram mobilizar certos mecanismos que 

colocaram a equipe em análise. Ela conta que, a partir das dificuldades que os 

trabalhadores do CAPS, coordenado por ela, identificaram para cuidar de usuários de 

álcool e drogas, ela solicitou um profissional para capacitar a equipe para esse tipo de 

demanda. A vinda desse profissional não foi colocada pela gestão, mas uma demanda 

surgida da pactuação entre a equipe no cotidiano do trabalho;  

 

O CAPS II, a gente fazia o seguinte: o paciente era usuário de álcool e droga, a gente 

encaminhava para o CAPS AD. Isso no primeiro momento. Hoje a gente está 

entendendo que a gente tem nossos pacientes lá e muitos deles usam álcool e drogas 

e não necessariamente a gente vai precisar encaminhar para o CAPS AD. Só que a 

equipe fica muito insegura para poder trabalhar com esse tipo de situação, 

entendendo que precisa uma ação mais específica e que o CAPS AD também não 
vai conseguir dar conta de fazer essa capacitação, que também está com a equipe 

pequena, também está fazendo o trabalho deles. Aí quando eu peço esse 

profissional, que já foi coordenador do CAPS AD, que está entrando na minha 

equipe para fazer esse tipo de trabalho. Não por um aumento da demanda, mas para 

a gente aprender a lidar com nossos usuários que também são usuários de álcool e 

droga. A gente tem alguns que fazem uso de maconha, de cocaína, de álcool e tendo 

transtorno. Nem todos eles precisam ou vão fazer tratamento no CAPS AD. Apenas 

aqueles que a gente precisa realmente encaminhar que nós vamos encaminhar. 
 

 Violeta, também, fala de um outro espaço criado na unidade dela, que eles 

chamam de grupo de análise de demanda. Esse grupo tem como proposta fazer uma 

análise do que levavam os usuários para o CAPS em que ela é coordenadora. Esse 

grupo acaba por produzir um conhecimento sobre os tipos de fluxos que os usuários 

operam também no caminhar deles. Violeta diz que: 

 
O que acontece? Muitos desses encaminhamentos que chegavam da atenção básica 

para a gente, a gente estava vendo que muito da demanda não era. Tudo estava 

caindo na conta da saúde mental, problema social, etc... Tudo é problema da saúde 

mental. Então, assim, a gente estava com o CAPS lotado, muitos pacientes que 

estavam ali dentro acabaram criando uma demanda que não era para lá. A gente 
começou a perceber que eles poderiam ficar na atenção básica ou poderiam estar 

indo para o ambulatório ampliado ou tomando algum outro rumo, podemos dizer 

assim. E muitos desses pacientes, que a gente começou a ver, estavam dependentes 

de benzo, muitos. E a gente sabe, nós estamos até estudando isso, que os primeiros 

que prescrevem os benzo não necessariamente são os psiquiatras. Geralmente, são 

os médicos na atenção básica ou os especialistas, cardiologistas, ginecologistas, por 
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conta da dificuldade, já que a demanda é muito grande, dificuldade em uma escuta 

mais apurada, de contextualizar aquela situação. A atenção básica tem dificuldade de 

às vezes fazer isso. A gente fez uma pesquisa, e a maior parte de quem encaminha 

para nós é a atenção básica. A gente tem na nossa unidade, e as outras estão 

começando a fezer isso, um grupo chamado de análise de demanda, que são esses 

pacientes encaminhados ou pacientes que são de demanda espontânea que a gente 

antes de encaminhar para qualquer outro lugar, a gente começou a fazer um grupo 

que dura de um mês a um mês e meio mais ou menos. Com isso, começamos a 

perceber que muito daquelas pessoas não eram tratadas no Caps. Só que a partir do 
momento que elas entram, elas criam uma demanda, e aí o CAPS vai inchando, 

inchando e os pacientes que realmente necessitam daquele serviço às vezes ficam 

um pouco de lado pela quantidade de demanda. Nosso último grupo de análise de 

demanda feito dentro da unidade, todas as pessoas que foram encaminhadas 

nenhuma era para CAPS. A maior parte delas, que era para ambulatório ou para a 

atenção básica, poderiam ter ficado na própria atenção básica. Esse grupo de análise 

de demanda tem nos ajudado a pensar sobre isso também. Aí a equipe fica muito 

incomodada porque a gente está vendo que não está tratando, as pessoas só querem 

receita e só querem receita para continuar tomando aquela medicação. Muita gente 

dependente de benzo. Muita coisa, então a gente resolveu ir para a atenção básica 

para ver se a gente consegue ajudar a essas equipes da atenção básica terem uma 
escuta um pouco mais apurada, para ver se eles mesmo na atenção básica 

conseguem dar o encaminhamento que precisam ser dados e chegar para a gente 

aquilo que precisa ou que eles estão na dúvida, ou que realmente precisa ir para o 

CAPS. 
 

Margarida fala que mobiliza as rodas de conversa como mecanismo de 

formação. Para ela, alguns temas, que estavam sendo difíceis na equipe, poderiam ser 

discutidos chamando outros profissionais para conversar com eles. Ela acredita, que em 

momentos em que a equipe está mais desgastada, que tal mecanismo pode produzir 

efeitos positivos. Aqui, Margarida seleciona alguns temas para a equipe refletir sobre 

como estão sendo tratados no dia a dia do trabalho, com a ajuda de profissionais de fora 

do CAPS. Ela aposta na roda como mecanismo de formação, para mudar os processos 

de trabalho. Segundo ela: 

 

A secretaria estava num momento em que não podia muito capacitar. Eu, como 
coordenadora, ficar ali o tempo todo trazendo coisas, também gera às vezes 

desgaste. Aí eu pensei e ouvi em algum lugar nas minhas andanças a questão da roda 

de conversa. Aí eu pensei se eu pudesse ter um profissional que falasse sobre 

alguma coisa, que fosse ao CAPS toda a equipe ia participar e eu estaria 

qualificando a equipe dentro do espaço. Aí eu comecei a convidar algumas pessoas 

com temas específicos. Tipo, um profissional foi lá para falar de criatividade nas 

oficinas, em uma época que a minha equipe estava difícil para trabalhar com oficina. 

Aí depois eu chamei uma psicóloga para fazer dança sênior na época que a equipe 

estava muito tensa e aquilo poderia ser usado. Mas aí depois, eu falei; a gente 

poderia então incluir outros CAPS. Aí a gente começou a abrir porque o espaço 

nosso também não dá, mas sempre lá no CAPS, para todo mundo participar. Abrir, 
tipo assim, convidar duas ou três pessoas de cada outro CAPS que aí eles 

multiplicavam aquilo lá e ficavam. E aí a gente começou essas rodas de conversas, 

dentro da proposta de trabalho que eu tinha, que aí era que eu acreditava que as 

dificuldades que a gente estava tendo no cotidiano do nosso trabalho tinham a ver 

com a necessidade da equipe ter mais informação, porque a equipe acaba virando 

tarefeira. Então eu sempre falava isso na reunião e já estava ficando chata, entendeu? 
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E aí vindo um outro..., e aí eu falei, então quando vem, quando eu posso chamar 

pessoas de outros CAPS e até de outros serviços, também, essa discussão fica 

diferente. Aí vieram algumas pessoas, veio uma assistente social, tudo assim 

contatos meus que eu conhecia e que eu ia chamando. Aí depois a gente começou..., 

a gente tinha umas dificuldades com o judiciário, e toda hora ficava chamando um 

técnico de lá, e aí a gente com aquelea dificuldade de se locomover. Aí eu perguntei 

na conferência de saúde, chamei uma promotora lá e aí nos chamamos uma vez. Aí 

veio a promotora da tutela coletiva que falou sobre o trabalho deles e discutiu. Como 

a equipe, a promotoria nos solocita demais, aí eu achei legal e agente convidou o 
promotor que mais nos solocita e foi para a roda de conversa e foi muito legal que 

ele falou do pape do MP, de tudo e tirou um pouco daquele medo da equipe de estar 

indo lá. Aí ele entra numa relação mais horizontal com a gente, tanto que hoje o 

pessoal liga e é super legal. Também convidamos o juiz que mais nos solocita, aí ele 

falou dessa questão da judicialização do cuidado em uma roda. Isso foi legal que 

isso eu consegui em algum lugar, em algum momento dessa minha trajetória, 

transformei isso em um trabalho que apresentei num congresso, foi muito legal. E 

porque essas rodas originaram uma reunião que a saúde mental tem mensal com os 

promotores hoje.   

 

 Margarida também conta sobre como fazia para capacitar novos profissionais 

que chegam ao CAPS que coordena. Segundo ela, era um momento em que a prefeitura 

não estava realizando processos de capacitação e ela, de acordo com sua experiência, 

monta uma capacitação de um mês com esses trabalhadores. 

 

Aí o que eu pensei: aquela equipe precisava ser capacitada, mas nós não tínhamos 

supervisão. Hoje a secretaria até tem oferecido mais recursos para a gente. Não tinha 

isso. Naquele momento era um momento mais difícil, aí eu fui lá e montei. Porque 
quando eu trabalhei no CRIAN todas as vezes que alguém entrava eu montava 

alguma coisa de treinamento, quando entrava alguém novo. Aí eu fui lá e fiz isso, 

montei alguma coisa que fosse de treinamento. Então, quando o pessoal entrou, 

durante um mês, eu entendi que eles não deviam começar já direto ali, porque 

ninguém sabia nada de saúde mental, nada. E aí eles ficaram um mês, a equipe que 

já estava pressionando, mas eles ficaram um mês conhecendo o trabalho, 

conhecendo os usuários, atendendo junto com outra pessoa, acessando o prontuário, 

eu separava os textos, lendo alguns textos e discutindo. Engraçado eu penso isso, 

que eu não tinha esse nome na minha cabeça: educação, educação em saúde, eu não 

tinha isso. E aí eu fazia muito acreditando numa coisa anterior, em minha 

experiência anterior. Mas eu já acreditava que isso era um caminho para eu poder ter 

uma equipe qualificada. E aí nós fizemos isso durante um mês e a equipe começou a 
trabalhar. 

 

 Entendo que esse caso é um exemplo de como a estratégia de EPS é mobilizada 

em uma capacitação. Margarida, mesmo sem saber que aquilo é educação e, a partir da 

sua experiência, cria um mecanismo para que trabalhadores reflitam sobre o trabalho, no 

trabalho e para o trabalho. A capacitação não é, como vemos em muitos casos, 

exposição de saberes e técnicas externos ao mundo do trabalho. 

 Vimos, nesses casos, que o trabalho assume uma função de dispositivo nos 

mecanismos mobilizados pelas trabalhadoras. A reflexão sempre se dá na tensão entre 

os polos do saber estruturado e das possibilidades de conformar novos saberes a partir 
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daquilo que o encontro no cotidiano os desafia. A usuária que foge, os usuários que 

chegam ao CAPS sem serem “de CAPS” ou que estão há vários anos com receita de 

Rivotril e a dificuldade em lidar com usuários de álcool e drogas. Esses casos que, no 

geral, necessitam de novos olhares, novos saberes e novos sujeitos para produzir saúde 

centrada no usuário e não apenas daqueles saberes estruturados que marcam os núcleos 

profissionais como centros de poder. A reflexão, a partir dessa crise, é que situa a EPS e 

seus diversos mecanismos, criados ou mobilizados, como estratégia para reorganizar, 

sob novas possibilidades presentes no devir do trabalho, a gestão do trabalho em saúde. 

 Podemos, ainda, ver nas narrativas algumas práticas que foram disparadas 

através desses novos olhares. Novas práticas que se tornam possíveis através da 

desconstrução do que está colocado hegemonicamente na produção da saúde. Afinal, 

conversar sobre o trabalho não é uma prática muito compartilhada pelos trabalhadores, 

mesmo em serviços de saúde. Vejamos algumas dessas narrativas. 

 Violeta diz, por exemplo, que, a partir do trabalho do Grupo de Análise de 

demanda, a equipe resolveu sair do CAPS e ir para a atenção básica. Também me conta 

sobre a forma como a equipe constrói projetos terapêuticos: 

 

Todos os pacientes têm projetos terapêuticos. Os projetos terapêuticos são 

singulares. Cada paciente que entra no CAPS, que precisa dele, tem um projeto 

terapêutico que é montado junto com o paciente. A gente discute na reunião da 

equipe o que a gente propõe, o que a gente acha que seria interessante e apresenta 

para o paciente ou junto com o paciente a gente monta. 
 

  Margarida, também, fala sobre o processo em que a equipe sai do CAPS para ir 

para a atenção básica. Aqui, também, a reflexão sobre os processos de trabalho cria 

novas práticas. Margarida diz que: 

 

Quando eu entrei na gerência, eu acreditei, eu dividi a equipe e fiz uma conversa. A 

gente dividiu a equipe em duplas e eu propus a equipe, até a partir dessas leituras, 

dividir em duplas e irem para os PSFs. Então, logo no começo foi bem legal que a 

gente conseguiu ter duplas para a equipe..., olha uns seis PSFs na época nós 

conseguimos atingir. Aí o que nós fizemos? Em equipe, a partir dessas discussões, 

montamos, eu tenho até essa apresentação lá, uma apresentação que na primeira 

reunião com cada PSF a gente apresentava o CAPS, a proposta de trabalho, falava 
um pouquinho da reforma e aí nos colocávamos a disposição. O trabalho, eu sempre 

discuti isso com a equipe seguinte, que o trabalho tinha que ser a partir da demanda 

do PSF. Nós íamos apresentar quem nós éramos e aí a partir desse conhecimento a 

equipe ia dizer o que ela queria da gente. E isso foi bem legal por um tempo. Isso foi 

bem bacana por um tempo e em alguns PSFs a gente conseguiu algumas coisas, por 

exemplo: um PSF na época, nós conseguimos que os usuários de benzo e até alguns 

pacientes que eles mandavam, que seriam de ambulatório, que eles ficassem no PSF. 

A gente conseguiu isso. Mas assim, naqueles que nós conseguimos o objetivo do 

que hoje a gente chama de matriciamento, a gente conseguiu atingir. 
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 Percebe-se, pois, que a reflexão cria novos agenciamentos, novos conhecimentos 

e novas maneiras de enxergar a si mesmo no mundo da produção. No entanto, esses 

novos agires devem estar sempre abertos a serem reposicionados nos encontros 

proporcionados por eles mesmos. Novos encontros sempre irão produzir novos saberes 

e novos territórios que não estavam colocados. Por isso, a estratégia da EPS nunca 

cessa; ela sempre deve ser mobilizada para engendrar um processo constante e 

permanente de formação, capaz de transformar a realidade, que sempre é uma produção 

e nunca algo dado. Nesse sentido, a EPS funciona como estratégia que não corresponde 

a um momento apenas da formação e nem somente a formação stricto sensu. No 

entanto, nesse processo constante sempre está colocada a possibilidade de processos de 

reflexão não serem potentes para criar novas práticas. As linhas de captura sempre 

estarão atuando nesse espaço, seja através do controle, ou mesmo, através de 

mecanismos de desvalorização do trabalho que desmotivam a equipe. Margarida, relata, 

em suas narrativas, por exemplo, casos com pouca potência para formar novas práticas 

em saúde. 

 Logo quando chegou ao CAPS, ela diz que: 

 

Aí eu fui e era 2000 e alguma coisa, quando eu voltei e tinha uma equipe que na 
época estava um pouco cindida. Tinha questões lá intraequipe, tinha a coordenação e 

eram 3 psiquiatras. Tinha reunião de equipe numa mesa enorme, numa sala meio 

apertada e eu lembro que eles iam pra mesa com um tanto assim de prontuário para 

fazer receita. Então, eles ficavam na reunião fazendo receita. Aí éramos três 

psicólogas e duas assistentes sociais e o CAPS era muito cheio. Nossa, era uma 

loucura assim aquele trabalho. 

 

Em outro momento, já como coordenadora, ela diz que profissionais pouco 

implicados e dificuldades estruturais fizeram com que o trabalho perdesse um pouco de 

potência. Segundo Margarida: 

 

Depois de um tempo na coordenação com esse trabalho, a equipe passou a 
questionar esse trabalho. E aí eu ficava com a equipe, meio que mantendo porque eu 

não acreditava que doze pessoas dentro daquele CAPS, com uma porção de 

usuários, batendo cabeça ia resolver. A casa ficava muito cheia. E aí a ideia era que 

a gente tentasse tirar aquelas pessoas de lá e remeter aquelas pessoas para os seus 

lugares. Aí houve isso, aí o trabalho perdeu um pouco a potência quando começa 

esses questionamentos que surgiram em algum lugar lá dentro da equipe, alguém, 

talvez, nem tão implicado. Então o trabalho perdeu um pouco a potência e, assim, 

muita cobrança e muita internação no hospital e aquela coisa. Aí começa a sair gente 

da equipe. Aí sai um, sai outro e aí realmente chega uma hora que... 
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 Entendo, então, a proposta de EPS como uma aposta constante, que enxerga no 

devir do trabalho a potência para construir projetos de transformação e não na 

consolidação de receitas. Certamente, uma aposta dessas tem limites, como o tempo 

todo é ressaltado nesta pesquisa. Mas é nesse campo que enxergo as possibilidades de 

mudanças, mais do que em boas intenções e ideias contidas em protocolos e normas, 

por exemplo. Não que não sejam importantes, contudo, para se constituírem como 

mudanças, para serem potentes, têm que ser pensadas desde baixo. Afirmar esses 

espaços como possibilidade significa acreditar que os sujeitos, no seu cotidiano, têm 

produzido formas de vida que se contrapõem ao que está colocado, e não apenas estão 

reproduzindo. Vejo produção e, portanto, vida, onde muitos só enxergam opressão.  

  Portanto, é mister pensar a reformulação das instituições formadoras e de 

atenção à saúde a partir da perspectiva da EPS. As práticas localizadas, do tipo das que 

aqui foram narradas, devem ser ampliadas e integradas para que assumam uma 

dimensão real de consolidação das diretrizes e princípios do SUS. 
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4. Considerações Finais 

 

 No momento em que o debate em torno da formação de profissionais em saúde 

assume cada vez maior relevância no atual cenário do SUS, a EPS se apresenta 

enquanto uma proposta inovadora de educação e saúde. A crítica ao modelo 

hegemônico de formação em saúde – presente tanto nos cursos de graduação quanto em 

programas de formação continuada – tem aberto novas perspectivas nesse campo de 

conhecimento e práticas. A transformação das práticas de educação em saúde se faz 

presente pela necessidade de formar profissionais concatenados com a consolidação dos 

princípios e diretrizes do SUS. 

 Contudo, a EPS não se configura como uma política pautada por processos 

normativos para atingir mudanças no modelo de formação. Não se trata apenas da 

inclusão da integralidade ou da humanização – enquanto conceito e diretriz – nos 

projetos de formação. A EPS aposta em novas lógicas de formação, em que a 

integralidade e a humanização, por exemplo, devem ser discutidas no âmbito dos 

sentidos que a elas são atribuídos no cotidiano do trabalho por trabalhadores e usuários. 

Esses conceitos ganham novos sentidos quando debatidos por coletivos de trabalhadores 

através dos desafios que se apresentam nos processos produtivos. Os saberes já dados e 

os procedimentos centrados nas tecnologias duras têm se mostrados insuficientes para 

produzir uma saúde integral a todos os cidadãos. Portanto, a EPS é uma estratégia que 

aposta na produção de novos saberes, e não na simples transmissão de conhecimento, 

para reorganizar a gestão do trabalho em saúde. 

 Nesse sentido que a presente dissertação procurou debater o tema da EPS 

enquanto prática cotidiana do trabalho. Os trabalhadores em formação não são 

receptores de EPS, ao contrário eles produzem sentidos e até mesmo mecanismos de 

EPS no cotidiano do trabalho em saúde. Essas produções em forma de práticas 

cotidianas é que me interessaram, no âmbito desta pesquisa, para produzir questões 

sobre o tema. Entendi esta como a melhor forma para investigar a estratégia de EPS, 

que considera os trabalhadores como sujeitos de sua própria formação. 

 Com efeito, olhar para experiências formativas dessa forma, exigiu uma reflexão 

teórico-metodológica, tendo por objetivo construir ferramentas para aproximação com o 

objeto da pesquisa. As narrativas da vida profissional de trabalhadoras em saúde me 
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permitiram que tal empreendimento fosse feito, produzindo ótimos efeitos. As 

narrativas foram importantes em alguns sentidos para esta pesquisa. Primeiro porque 

revelou um conhecimento das trabalhadoras entrevistadas sobre formação em saúde. 

Esse conhecimento singular, resultado de suas experiências, foi fundamental para a 

elaboração de questões sobre o tema. O diálogo constante desse conhecimento com a 

bibliografia sobre o tema mostrou-se efetivo na abordagem de novas questões. 

 Ademais, as narrativas me permitiram enxergar a conformação de percursos 

formativos singulares das trabalhadoras. Ao narrar, as entrevistadas construíam em ato, 

no tempo presente, um percurso da sua formação. Esse percurso fez com que eu 

conseguisse discutir a EPS para além de um projeto específico. A formação inicial, a 

participação em uma atividade de EPS e suas trajetórias profissionais indicaram 

elementos importantes para o debate sobre a EPS. As narrativas, enquanto ferramenta, 

ofereceram a possibilidade de perceber sentidos que requerem um olhar mais apurado, 

que, de outra forma, que um olhar superficial deixariam escapar. Esses relatos, mesmo 

de fatos ocorridos há muito tempo, explicitaram os sentidos que as trabalhadoras 

atribuem a sua formação nos dias de hoje. A partir das narrativas, algumas noções sobre 

a EPS foram debatidas nesta dissertação, com perspectiva de indicar novos caminhos 

para o tema. 

 A bibliografia utilizada, inicialmente, permitiu situar a concepção de EPS 

enquanto uma estratégia, que pode ser mobilizada em qualquer momento em que se 

torna necessário a formação de novos saberes. A EPS, pois, pode ocorrer na formação 

de estudantes, que se preparam para entrar no mundo do trabalho, ou de trabalhadores. 

Os relatos sobre a formação inicial evidenciaram o quanto a formação nos cursos de 

graduação, pelo menos os de psicologia, está afastada da realidade em que a produção 

de saúde se realiza. Assim, diante da necessidade de construir uma ponte entre ensino e 

trabalho, a EPS pode ser uma estratégia importante a ser utilizada. A problematização 

do cotidiano do trabalho em saúde deve ser um elemento adotado também na graduação 

em saúde. 

 A análise de uma atividade específica de EPS, organizada por uma SMS com 

fins de reorganizar a gestão do trabalho em saúde na sua rede, também colocou questões 

importantes. Tal atividade, ao reconhecer os saberes produzidos no cotidiano pelos 

próprios trabalhadores como fonte de reflexão coletiva, se colocava no desafio de 

engendrar transformações através da produção de processos cognitivos e subjetivos. 



79 

 

Novos conhecimentos sobre a prática em saúde são formados, ao mesmo tempo em que 

novos sujeitos são produzidos. 

 A partir das Oficinas de Rede, as trabalhadoras falaram de processos disparados 

no cotidiano do trabalho. Elas relataram a importância do fluxograma como uma técnica 

para reflexão sobre o trabalho, mas também da melhora da relação com as 

coordenadoras da atenção básica, que, por exemplo, permitiram a construção de projetos 

terapêuticos em conjunto. Além disso, como uma das profissionais me disse, o 

programa de EPS serviu para melhorar a autoestima e para fortalecer a ideia de que as 

discussões coletivas com a equipe é um mecanismo que deve ser adotado. 

 Portanto, percebeu-se que a EPS não forma apenas novos saberes estáticos. Os 

saberes produzidos, através da problematização da gestão do trabalho, servem para 

disparar processos que requer a produção de novos conhecimentos. Ao se deparar com 

novos desafios, o que se conhece já não é suficiente. Então, pode-se dizer que a EPS 

aposta no devir do trabalho, na conexão de fluxos que ocorre no encontro entre os 

trabalhadores e destes como os usuários. Os encontros são sempre singulares, sempre 

uma novidade, marcados pela imprevisibilidade. 

 Nesse sentido, a necessidade de EPS não se esgota, já que a possibilidade desses 

novos saberes serem dominados pela lógica do instituído, dos centros de poder que 

fragmenta a prática em saúde, continua presente. Para isso, torna-se necessário que os 

muitos movimentos presentes na micropolítica, percebidos pelas narrativas relatadas, 

que invertem a lógica hegemônica de produção da saúde, sejam integrados para a 

configuração de transformações com alcance maior, com potência para interferir 

também no plano da macropolítica. As narrativas sobre as Oficinas de Rede apontaram 

essas possibilidades. 

  Por último, uma nova interrogação sobre o tema, que não estava dada, foi 

formulada pelas próprias trabalhadoras. A seguinte questão se colocou, quando 

percebeu-se, nos relatos, que práticas criadas no cotidiano do trabalho tinham por 

objetivo refletir coletivamente sobre os desafios presentes na produção da saúde: 

trabalhadoras em saúde, no cotidiano do seu trabalho, criam atividades de EPS. Desse 

momento em diante, minha pesquisa assumiu uma perspectiva desinstitucionalizada de 

EPS. Assim, foram sistematizados, nesta dissertação, alguns desses relatos que tratavam 

de formas silenciosas de realizar formação. 

 O paradigma indiciário, formulado por Ginzburg, foi de fundamental 

importância para a formulação dessa questão. As narrativas permitiram a possibilidade 
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de ver nas práticas das trabalhadoras em saúde pistas, pequenos indícios que revelaram 

possibilidades de investigação de questões que não estavam dadas. Elementos presentes 

nas práticas silenciosas dos sujeitos no cotidiano do trabalho, que não eram 

reconhecidos anteriormente, me revelaram outras possibilidades de estudar o tema da 

EPS.  

 Foi percebido, pois, que rodas de conversa, reuniões de equipe, práticas de 

matriciamento na atenção básica e projetos de capacitação criados, por exemplo, podem 

funcionar como mecanismo de EPS. Muitas dessas experiências relatadas revelaram 

formas de encontros coletivos, no cotidiano do trabalho, em que se problematizavam as 

maneiras em que a equipe estava lidando com situações que geravam incômodos.  

No caso da saúde mental, por exemplo, a dimensão do trabalho vivo, presente 

nos processos de trabalho, pode produzir práticas manicomiais, mesmo em serviços 

alternativos ao manicômio. A criação de mecanismos que reflitam sobre essas práticas 

podem fazer surgir novos olhares para lidar com os incômodos, que não sejam os de 

reproduzir o manicômio no CAPS. 

 Levando em consideração os processos de autoanálise e auto-organização 

presente nesses mecanismos, foi possível perceber o trabalho enquanto um dispositivo 

de EPS. Nessas atividades de EPS, o trabalho em saúde assume a posição de revelar as 

linhas do instituído operando sob o trabalho vivo. Mas, ao mesmo tempo, revelam a 

impossibilidade desse instituído em lidar com os desafios que surgem no cotidiano do 

trabalho, tornando-se necessária a configuração de processos instituintes. Assim, lógicas 

alternativas de atenção à saúde, presentes na micropolítica do trabalho, podem 

conformar novas práticas que atuam no sentido inverso do que está colocado 

hegemonicamente.  

 Assim, o trabalho em saúde foi apresentado enquanto dispositivo, porque 

permitiu as trabalhadoras perceberem polos que atuam na configuração de sabres e 

práticas e, a partir daí, disparar inovações na atenção à saúde. 

  A EPS, nesta pesquisa, foi entendida como uma prática cotidiana do trabalho e, 

por isso, encarada como possibilidade para disparar novos processos que consolide o 

SUS. O constante processo de problematização e formação de novos saberes e sujeitos 

foram considerados como possibilidades para reformular o modelo de formação de 

trabalhadores em saúde. Todavia, não pretendi esgotar o tema da educação em saúde 

que envolve muitos outros aspectos. Esta dissertação é apenas mais uma contribuição, 
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entre tantas outras, inserida no movimento que entende a formação em saúde na 

perspectiva de uma prática libertadora. 

 Acredito que as questões, aqui, apresentadas, mais do que elaborar respostas 

prontas, abre um diálogo, no interior desse movimento, para se pensar novos caminhos.
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