
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE 

 

 

 

 

ELAINE DE LOURDES CARNEIRO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DA AUDITORIA ASSISTENCIAL DO SUS À ATIVIDADE DE TRABALHO EM 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE: contribuições da Psicologia Sócio-Histórica e da Clínica da 

Atividade para o desvelamento do real da atividade  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diamantina 
2013 



 

 

ELAINE DE LOURDES CARNEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA AUDITORIA ASSISTENCIAL DO SUS À ATIVIDADE DE TRABALHO EM 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE: contribuições da Psicologia Sócio-Histórica e da Clínica da 

Atividade para o desvelamento do real da atividade  
 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Saúde, 
Sociedade & Ambiente, da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), nível de Mestrado, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre.  

 
Orientadora: Profª Drª Nadja Maria Gomes 
Murta - UFVJM 
 
Coorientadora: Profª Drª Agnes Maria Gomes 
Murta - UFVJM 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diamantina 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
DA AUDITORIA ASSISTENCIAL DO SUS À ATIVIDADE DE TRABALHO EM 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: contribuições da Psicologia Sócio-Histórica e da Clínica da 
Atividade para o desvelamento do real da atividade  

 
 

ELAINE DE LOURDES CARNEIRO 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Saúde, 
Sociedade & Ambiente, da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), nível de Mestrado, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre.  
 

 
 
APROVADA EM 02/08/2013 
 
 

 
 
 

____________________________________________________ 
Profa. Dra. Wanda Maria Junqueira de Aguiar – PUC SP 

Membro Externo 
 
 
 

____________________________________________________ 
Profa. Dra. Angelina do Carmo Lessa – UFVJM 

Membro Interno 
 

 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Nadja Maria Gomes Murta – UFVJM 

Presidente Orientadora 
 
 
 
 
 

Diamantina  
2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho a minha Mãe, Maria 
José (Zeca), exemplo de luta, fé e 
perseverança. Minha mestre na 
vida...Obrigada por incentivar a minha 
trajetória nos estudos,  por apoiar minhas 
escolhas e por apostar em mim, acreditando 
sempre, até mesmo nos momentos em que eu 
duvidei. Sem você, não teria iniciado essa 
caminhada e teria me faltado coragem para 
prosseguir caminhando.. 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 
A Deus, pelo dom da vida e pela oportunidade dos encontros, das descobertas, do aprendizado e dos 
acontecimentos que influíram sobre o meu destino nessa trajetória... 
 
A minha família querida, pela base firme que me proporciona, sempre... 
 
Às encantadoras irmãs Nadja e Agnes Murta, pelo brilho que deram a essa caminhada: 
 
À Nadja, minha orientadora querida, a quem devoto não só o respeito intelectual...Obrigada pela 
oportunidade, pela confiança, pelo estímulo constante e também pela oferta da experiência e do “jeito 
fino” de pensar o SUS e a Vigilância em Saúde. Participação especialíssima no processo de 
elaboração dessa dissertação... 
 
A Agnes, minha coorientadora, a quem a admiração e o respeito só foram aumentando a cada 
contato...Obrigada pela atuação competente na defesa do rigor metodológico e pela condução 
brilhante no processo de aplicação das fontes luminosas dessa pesquisa. Participação especialíssima 
no processo de elaboração dessa dissertação... 
 
Ao João, Maria, MRF, Rosa, Tereza, Victor e Vivia, informantes dessa pesquisa - “vozes reveladoras 
da capacidade de construir um conhecimento” -  por compartilharem suas experiências, pela oferta 
de seu pensar acerca da atividade de trabalho em Vigilância em Saúde, essenciais para a 
concretização desse trabalho. 
 
Às Professoras Angelina e Flávia, pela inspiração oferecida durante as disciplinas que ministraram 
no curso, bem como pela participação no Exame de Qualificação: pela disponibilidade, generosidade 
nos apontamentos e pelas contribuições essenciais para a melhoria da qualidade desse produto. 
 
À Professora Wanda Junqueira, por ter sido fonte de inspiração durante todas as etapas de 
construção desse trabalho, bem como pela participação na Banca de Defesa: pela disponibilidade 
para a leitura, o debate e a experiência enriquecedora dos novos olhares. 
 
À coordenação e professores do Programa de Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente, da 
Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), pela oportunidade de cursar a Pós-
Graduação e pelos diálogos enriquecedores estabelecidos dentro e fora da sala de aula...Aos colegas 
mestrandos, pelo companheirismo e pelo aprendizado. 
 
À amiga, irmã e parceira incrível, Rosélia, que trouxe luz nos momentos cruciais, me apresentando 
sempre o lado positivo desse processo. 
 
A Cleide, Elisângela, Maria Cristina, Mirisdeibe e Ricardo, colegas do Núcleo Macrorregional de 
Auditoria Assistencial Jequitinhonha, pelo companheirismo, pelo aprendizado e pelo apoio 
incondicional durante todo o processo. 
 
Ao Ricardo, parceiro nas discussões teóricas e práticas acerca da atividade de trabalho em 
Vigilância em Saúde, que tanto contribuíram para o aperfeiçoamento desse produto final. 
 
A Mariana Botelho e Virginia Machado, pelas contribuições essenciais à pesquisa. 
 
A dona Marly, pela atuação competente na revisão do texto. 
 
À FAPEMIG pelo apoio financeiro. 
 
Por fim, agradeço aos atores sociais do SUS que cruzaram minha trajetória acadêmica e profissional 
e que tanto me ensinaram e me motivaram a acreditar que o SUS que queremos pode ser real. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O conhecimento se faz a custo de muitas tentativas e da 

incidência de muitos feixes de luz, multiplicando os 

pontos de vista diferentes. A incidência de um único 

feixe de luz não é suficiente para iluminar um objeto. O 

resultado dessa experiência só pode ser incompleto e 

imperfeito, dependendo da perspectiva em que a luz é 

irradiada e da sua intensidade. A incidência a partir de 

outros pontos de vista e de outras intensidades luminosas 

vai dando formas mais definidas ao objeto, vai 

construindo um objeto que lhe é próprio. A utilização de 

outras fontes luminosas poderá formar um objeto 

inteiramente diverso, ou indicar dimensão inteiramente 

nova ao objeto.” 

Limoeiro Cardoso (1978) 

 
 



 

 

RESUMO 
 

 
Estudo que objetivou desvelar o processo de atividade de trabalho que subjaz a realização ou 
não das atividades referentes à Vigilância em Saúde, prescritas no Relatório Final de 
Auditoria de Sistema Municipal de Saúde/2009, a partir das significações produzidas por um 
Técnico de um município auditado pela equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria 
Assistencial Jequitinhonha/MG. Assim como, definir juntamente a esse sujeito, estratégias de 
enfrentamento dos fatores que dificultam a realização das atividades prescritas. Os cenários de 
estudo foram três municípios auditados por essa equipe entre junho/2009 e dezembro/2010. 
Participaram sete sujeitos: quatro Técnicos que realizam atividades de Vigilância em Saúde e 
três Gestores Municipais de Saúde. Contudo, apenas um teve todas as suas informações 
interpretadas nessa dissertação. Os pressupostos epistemológicos orientadores do estudo 
foram algumas categorias da Psicologia Sócio-Histórica e da Clínica da Atividade. As 
técnicas utilizadas para apreensão de informações foram: Análise Documental, Entrevista 
Semi-estruturada e Centralizada/Temática (ambas recorrentes), Narrativa de História de Vida 
e o Círculo de Cultura. Para análise das informações foram utilizados os Núcleos de 
Significação e uma adaptação da estratégia analítica adotada por Murta (2008). Foram 
sistematizados seis Núcleos de Significação: I) As relações familiares, o trabalho e o gosto 
pelo estudo: elementos constitutivos da identidade atual; II) O conflito da profissão: atividade 
de trabalho idealizada versus atividade de trabalho real; III) Os desafios da atividade de 
trabalho no contexto do SUS real; IV) A atividade dirigida no contexto do SUS municipal; V) 
A atividade de trabalho e o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde em Minas 
Gerais; VI) Ressignificando a Auditoria e experimentando os sentidos por ela produzidos. 
Elementos como felicidade pelo reconhecimento social alcançado pela profissão, crença em 
sua boa formação profissional e resolutividade no serviço, dedicação e envolvimento afetivo 
com a comunidade constituem os sentidos subjetivos atribuídos pelo Técnico a sua atividade 
de trabalho. Estes, o ajudam a superar elementos decorrentes de um conflito entre profissões 
(sentimentos de frustração, impotência, falta de autonomia), além das condições precárias de 
trabalho no SUS (remuneração, tipo de vínculo, sobrecarga de atividades, deficiência na 
formação de profissionais e aspectos normativo-organizativos do serviço), também 
constitutivos de sentidos subjetivos. O Técnico acredita na proposta da Vigilância em Saúde 
para efetivação de ações em nível local, bem como no Projeto do Estado/MG que tem este 
objetivo. A experiência com a auditoria permitiu ressignificá-la; elementos como inquietação, 
incômodo e ansiedade cederam lugar ao contentamento, interesse e tranquilidade. A auditoria 
representou oportunidade de autoanálise de sua atividade, bem como trouxe frustração por 
identificar falhas na mesma. Observou-se ser pouco consistente o grau de orientação social do 
Técnico em sua relação de trabalho com a equipe de saúde. Em poucos momentos, o 
profissional trouxe em suas narrativas estratégias de enfrentamento dos entraves presentes na 
sua atividade de trabalho. Reflexões finais dessa pesquisa apontam para a necessidade de 
maior cuidado com a formação dos trabalhadores da Saúde para que ampliem seu poder de 
agir, desenvolvendo possibilidades de utilização de estratégias criativas e viáveis para lidar 
com o real da sua atividade no SUS.  
  
 
 
Palavras-chave: Psicologia Sócio-Histórica; Clínica da Atividade; Auditoria Assistencial no 
SUS; Atividade de trabalho no SUS; Vigilância em Saúde.  
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This was a study that aimed to unveil the work activity process underlying the 
implementation, or not, of the activities related to Health Surveillance, prescribed in the Final 
Audit Report of the Municipal Health System/2009, based on the meanings produced by a 
Technician of a municipality audited by the team of the Jequitinhonha/Minas Gerais 
Healthcare Audit Macroregional Center. Likewise, it was the objective of this work to define, 
together with this subject, strategies to face the factors that hinder the implementation of the 
prescribed activities. The study scenarios were three municipalities audited by this team 
between June/2009 and December/2010. Seven subjects participated, namely: four 
Technicians who carried our Health Surveillance activities and three Municipal Health 
Managers. However, just one of these subjects had all of his information interpreted in this 
dissertation. The epistemological assumptions guiding the study were some categories of 
Socio-Historical Psychology and of the Activity Clinic. The techniques used for collecting 
information were:  Documentary Analysis, Semi-structured and Centralized / Thematic 
Interviews (both recurrent), Interviews based on Life Story Narratives, and the Culture Circle. 
The information was analyzed using the Meaning Cores and an adaptation of the analytical 
strategy adopted by Murta (2008). Six Meaning Cores were systematized, as follows:  I) 
Family relationships, work and the love of study: constituent elements of the current identity; 
II) Career-related conflict: idealized career aspirations versus actual work activity. III) The 
challenges of the work activities in the context of the actual SUS (Brazilian Unified 
Healthcare System); IV) The activity conducted in the context of the municipal SUS;  V) The 
Work Activity and the Health Surveillance Strengthening Project in Minas Gerais; VI) 
Resignifying Audit and experiencing the meanings produced by it. Elements such as 
happiness for the social recognition achieved through his professional career, belief in his 
good professional background and problem-solving capacity at work, his dedication, and 
affective involvement with the community constitute the subjective meanings attributed by 
the Technician to his work activity. These help him overcome the elements deriving from a 
conflict in his career (a sense of frustration, a feeling of powerlessness, and absence of 
autonomy), as well as the poor working conditions at SUS (remuneration, type of 
employment relationship, heavy load of activities, deficiency in the training of professionals, 
and normative and organizational aspects of the service), which also constitute subjective 
meanings. The Technician believes in the proposal of the Health Surveillance for the 
implementation of actions at a local level, as well as in the Minas Gerais State Project, which 
has this aim. This experience with healthcare audit made it possible to resignify it. Elements 
such as the restlessness, nuisance and anxiety gave way to contentment, interest, and peace of 
mind. The audit represented an opportunity for self-analysis in his activity. However, it also 
gave rise to frustration, inasmuch as shortcomings were identified in it. It was observed that 
the degree of social orientation of the Technician was rather inconsistent in his working 
relationship with the healthcare team. Just on a few occasions, the professional presented, in 
his narratives, strategies to tackle the barriers in his work activities.  The concluding remarks 
from this research indicate that greater care should be taken in training Health workers, so that 
they can increase their power to act through the development of possibilities to use creative 
and feasible strategies to deal with the real situation of their activity at SUS.   
 
Key words: Socio-Historical Psychology; Activity Clinic;  Healthcare Audit at  SUS;  Work 
activity at SUS;  Health Surveillance.   
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1 A GÊNESE DO ESTUDO 

 

 

“[...] nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, 

em primeira instância, um problema da vida prática. Isto quer dizer 

que a escolha de um tema não emerge espontaneamente, da mesma 

forma que o conhecimento não é espontâneo. Surge de interesses e 

circunstâncias socialmente condicionadas, frutos de determinada 

inserção no real, nele encontrando suas razões e seus objetivos.” 

Maria Cecília de Souza Minayo 

 

 

Nesse momento em que me proponho a fazer uma exposição acerca das questões que 

incitaram minha curiosidade teórica para a realização desse estudo - e aí penso na área de 

interesse, “políticas públicas de saúde”, bem como no fenômeno de estudo escolhido, 

“atividade de trabalho em Vigilância em Saúde” - concedo-me a oportunidade de falar sobre 

minhas vivências acadêmicas e profissionais para iniciar esse capítulo introdutório dizendo 

não acerca da relevância científica e social dessa pesquisa, mas da relevância pessoal da 

mesma. E, em busca de minhas razões e objetivos para tais escolhas, percebo emergir 

elementos de minha trajetória, construída junto a esse recorte: a atividade de trabalho em 

Vigilância em Saúde... 

As reflexões feitas me permitiram delinear o caminho que me conduziu a este 

fenômeno de estudo, emergindo inicialmente o fato de que a atividade de trabalho no Sistema 

Único de Saúde (SUS), no âmbito municipal, tem feito parte de meu cotidiano acadêmico-

profissional nos últimos doze anos. Contudo, posso dizer que minha relação com este 

fenômeno apresenta três períodos distintos, apesar de mutuamente complementares. A cada 

um destes momentos, o mesmo fenômeno, mas sob um novo olhar... 

O primeiro dos períodos refere-se ao meu contato inicial com a atividade de trabalho 

no SUS. Este se deu durante a minha vida acadêmica, na qual destaco as experiências 

vivenciadas no último semestre de meu curso de graduação em enfermagem, em 2001. Nesse 

período, cursando a graduação na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), àquela época, Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (FAFEOD), 

realizei as atividades do chamado “internato rural” no município de Guanhães/MG.  
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Nesta cidade, numa passagem que duraria apenas alguns meses - somente o período do 

internato rural - fiz descobertas que deram rumo a minha trajetória profissional... Mas, 

falemos inicialmente sobre esse primeiro momento, que foi marcado, seguramente, pela 

minha “curiosidade”. Existia um desejo incontrolável de observar, de informar-me, de 

reconhecer, de aprender. E lá eu conheci um SUS real; um dentre os muitos que certamente 

estão distribuídos pelo Estado de Minas Gerais e pelo país. É evidente, que sob uma ótica 

bastante limitada, que hoje compreendo, não me permitiu apreender muitos elementos 

constitutivos daquela realidade. Mas foi bastante significativa, àquela época, a riqueza das 

atividades que ali eu pude vivenciar. Atividades que me enchiam os olhos... Guardo boas 

lembranças do trabalho preparatório dos primeiros Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

que atuaram no município, das diversas campanhas de mobilização social realizadas para 

diagnóstico de casos de tuberculose e hanseníase, das atividades de imunização realizadas 

extramuros, dentre outras. Ainda como parte do desejo irrefreável de aprender e de conhecer, 

preciso dizer sobre o aprendizado oriundo dos primeiros contatos com os usuários do SUS e 

das trocas realizadas com as maiores referências de trabalhadores do SUS que trago na 

memória. Enfim, quero ressaltar que nesse primeiro momento, início da trajetória na Saúde 

Púbica, marcado pela realização de muita atividade de trabalho no universo da Vigilância em 

Saúde, construíram-se as bases de minha identidade profissional, que veio consolidando-se 

gradativamente no decorrer dos anos, à medida que eu mergulhava no campo operacional do 

SUS e me descobria enquanto trabalhadora da Saúde. Mas, estas já são cenas do próximo 

capítulo... 

No mesmo município, de acadêmica para profissional de enfermagem. Em 

Guanhães/MG, permaneci após a conclusão do curso superior e trabalhei entre os anos de 

2002 e 2008. Durante os primeiros quatro anos realizei atividades junto a uma equipe de 

Saúde da Família e nos anos posteriores assumi a coordenação do Serviço de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Neste segundo período, 

concomitantemente às funções desempenhadas na Saúde Pública, realizei atividades junto à 

equipe multiprofissional de um hospital regional que tem sede no município.  

Este período se constitui no segundo momento a que me referi. Um momento que 

considero tratar-se da “apropriação da atividade em si”. Temporada em que, gradativamente, 

fui me apropriando do processo de atividade de trabalho em Saúde (e, cada vez mais, da 

atividade de trabalho em Vigilância em Saúde) podendo conhecer, ao longo dos anos, novos 

aspectos dessa realidade: os serviços de saúde e suas prescrições; as atividades realizadas 

frente às mesmas; os sujeitos/trabalhadores da Saúde, nas suas relações, em diferentes postos 
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trabalho; as diversas instituições/serviços/indivíduos envolvidos no processo de consolidação 

das atividades: o Ministério da Saúde/a Secretaria de Estado da Saúde/a Secretaria Municipal 

de Saúde/o setor de Vigilância em Saúde, no qual se inseriam as atividades de vigilância 

epidemiológica/as unidades básicas de saúde/os outros estabelecimentos e serviços de 

saúde/os usuários do SUS. E desta forma, surgiu condição para a emergência do novo. Digo 

novo porque se trata de algo que eu não consegui apreender no momento anterior. E lá se foi a 

“consciência mágica” daquele primeiro momento. Já existia um novo olhar; um pouco mais 

de profundidade na interpretação daquela realidade... 

Era de se esperar que com o decorrer dos anos, sob um olhar cada vez menos 

circunscrito, eu pudesse ir percebendo as multideterminações da realidade da atividade de 

trabalho na qual me inseri durante sete anos. Acredito que durante todo esse segundo 

momento, imperou meu fascínio pela Saúde Pública. Contudo, instalou-se um paradoxo: 

apesar do deleite frente às diversas atividades ali realizadas, tornou-se cada vez mais comum a 

lassidão resultante de meus encontros, quase diários, com as possibilidades de atividades de 

trabalho que não podiam ser vivenciadas; ou com a amputação da atividade possível, como 

nos diz Yves Clot. Experiências que não me imobilizaram e nem me fizeram desistir de 

participar do processo de atualização do SUS, rumo ao projeto coerente com a proposta que o 

concebeu como modelo a ser seguido (o “SUS constitucional”). Mas, experiências que me 

motivaram a “mudar de fase”, ou melhor, a mudar de atividade de trabalho.  

Então, chegamos ao terceiro momento a que me referi. Este se iniciou em outubro de 

2008, após minha aprovação em um processo seletivo realizado pela Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais, para atuar na função de auditora assistencial do SUS, integrando a 

equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Jequitinhonha (NMAA 

Jequitinhonha), com sede em Diamantina/MG. Deste lugar/função (de auditora assistencial do 

SUS) realizando as chamadas Auditorias Programadas de Sistema Municipal de Saúde, tive a 

oportunidade de, mais uma vez, voltar meu olhar para a atividade de trabalho em Saúde, no 

cotidiano do SUS municipal. E acredito já não ser novidade para os leitores, qual foi meu foco 

de atenção neste processo. Exatamente: a atividade de trabalho em Vigilância em Saúde, 

conforme será descrito à frente. 

Contudo, neste momento, estava em foco a atividade dos outros. E a experiência foi de 

uma riqueza ímpar: houve aproximação com o universo do trabalho em Saúde em diversos 

municípios; diálogo com distintos agentes do SUS (não somente profissionais, mas também 

gestores e conselheiros de saúde e usuários do Sistema) e, consequentemente, a oportunidade 

de ampliar um pouco mais a visão sobre a temática selecionada para este estudo. Na verdade, 
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um ótimo exercício de considerar as questões universais, identificar particularidades e pensar 

nas possíveis explicações para as manifestações singularidades das realidades. 

Em suma, o contato com essas realidades durante as dezesseis auditorias de Sistema 

Municipal de Saúde que foram realizadas e puderam ter seus resultados compilados antes da 

construção do projeto que deu origem a essa pesquisa, juntamente às experiências relatadas 

nos dois momentos anteriores, me presentearam com o fenômeno de estudo abordado nesse 

estudo. Também é possível concluir que este terceiro momento teve sua marca: a inquietação; 

a necessidade de melhor compreender a atividade de trabalho dos sujeitos/trabalhadores da 

Saúde. Digo compreender melhor porque nesse momento, interessavam-me respostas que 

extrapolassem os limites da auditoria assistencial: ressalto que informações referentes à 

realização ou não de atividades prescritas nas legislações/normativas do SUS são passíveis de 

serem arranjadas por meio dos Relatórios de Auditoria; é possível obtê-las através de minha 

atividade de trabalho atual. Motivava-me saber “como” e não somente “o que” os 

trabalhadores da Saúde sabem e fazem em seu trabalho; e mais especificamente, interessava-

me investigar a atividade de trabalho em Vigilância em Saúde - fenômeno concreto e objetivo 

- sem desconsiderar a subjetividade dos sujeitos que a constituem e são constituídos por ela. 

Desta forma, era necessário ter os sujeitos do trabalho como protagonistas desse estudo, 

ganhando voz e podendo se manifestar como sujeitos críticos e criativos na pesquisa, como 

peças-chaves para a construção do conhecimento. Em suma, sujeitos de direitos e de 

transformação social. 

E eis que nesse contexto de inquietações - em que eu já compreendia que a 

complexidade do fenômeno de estudo escolhido demandaria lançar mão de fundamentos 

epistemológicos capazes de possibilitar uma abordagem promissora do mesmo - foram-me 

apresentadas as bases teórico-metodológicas dessa pesquisa: a Psicologia Sócio-Histórica e a 

Clínica da Atividade, surgindo, assim, condições objetivas para concretização desse projeto. 

A cada nova leitura, foi ficando evidente que estávamos no caminho desejado. Aqui, estou me 

referindo à riqueza do processo que envolve a busca da dimensão subjetiva da realidade, que 

significa identificar e fortalecer a visibilidade da presença dos sujeitos na construção do real. 

Quero ressaltar, ainda, que a opção por falar sobre SUS nesse estudo tem forte relação 

com o momento histórico deste Sistema que, a meu ver, demanda que o mesmo seja foco de 

nossas atenções. Acreditamos que este Sistema demande de “seus agentes” uma atuação ativa 

e compromissada com a transformação que nele precisa ocorrer. Esta atuação ativa é uma 

demonstração de nosso compromisso com a justiça social e de nosso desejo de ver garantido, 

a todos os usuários, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 
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proteção e recuperação da saúde. E, assim como Paim (2009), prefiro pensar o SUS como 

possibilidade de solução, em vez de apenas causa de tantos problemas. 

Foi sob esse enredo de pensamentos que buscamos pensar em alternativas de atuação, 

a partir dos instrumentos de trabalho que tínhamos em mãos: os Relatórios de Auditoria 

Assistencial. A partir da análise dos mesmos, surgiram muitas questões: como os sujeitos do 

SUS nos municípios têm vivenciado suas atividades de trabalho? A atividade de trabalho tem 

realizado, entre eles, sua função psicológica? Quais entraves têm se colocado no caminho 

desses sujeitos? Como eles têm enfrentado as situações impeditivas de sua atividade de 

trabalho? A auditoria assistencial pode influenciar de forma a contribuir para o sucesso desse 

processo? Existem outras atividades/projetos/políticas públicas que podem se configurar 

como potencializadoras das ações desses sujeitos na atividade operacional que eles realizam 

no âmbito municipal?  

Assim, é importante ressaltar: a auditoria assistencial não funcionou, nesse estudo, 

apenas como fonte de informações disparadoras da pesquisa. Acreditamos que compreender 

os sentidos que os sujeitos atribuem às Auditorias Programadas de Sistema Municipal de 

Saúde torna-se imprescindível para que o Sistema de Auditoria Assistencial da Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais possa dar sua parcela de contribuição ao processo de 

efetivação do SUS no âmbito dos municípios. É importante que os sujeitos do Sistema 

compreendam essa prática regulatória do Estado como potencializadora de suas atividades de 

trabalho.  

Da mesma forma, a opção por dar ênfase à Vigilância em Saúde numa pesquisa sobre 

realização de atividades prescritas para sujeitos/trabalhadores do SUS municipal, justifica-se 

por diversas questões. Primeiramente destacamos o fato de se tratar de uma área estratégica 

para a redefinição das práticas sanitárias e operacionalização dos princípios e diretrizes do 

SUS no âmbito dos municípios. Não poderia deixar de dizer que, diante dessa premissa, tal 

temática tornou-se constante em minhas reflexões sobre a necessidade de melhor organização 

dos serviços de saúde, em busca da superação da visão reducionista e fragmentada da atenção 

à saúde, bem como dos indivíduos cuidados. Nomeei esta temática como objeto de estudo de 

duas das quatro especializações que tive a oportunidade de concluir durante os anos de 

atuação no campo operacional do SUS.  

Em segundo lugar, essa área da Saúde constitui-se de um conjunto de práticas pouco 

estruturadas nos municípios auditados e aqui pesquisados (conforme diagnóstico apresentado 

no tópico 2.1.3 dessa dissertação), constituindo-se como empecilho para a operacionalização 

de ações e de serviços de saúde imprescindíveis para a garantia do acesso e a qualidade da 
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atenção oferecida aos usuários do SUS, munícipes do território de atuação do NMAA 

Jequitinhonha.  

E, finalmente, consideramos oportuno investigar práticas de Vigilância em Saúde em 

um momento histórico, em que tal área tem ganhado destaque nas políticas públicas do Estado 

de Minas Gerais.  

Deste modo, com a presente pesquisa nos propusemos a desvelar o processo de 

atividade de trabalho que subjaz a realização ou não das atividades referentes à Vigilância em 

Saúde, prescritas no Relatório Final de Auditoria de Sistema Municipal de Saúde/2009, a 

partir das significações produzidas por um Técnico de um município auditado pelo NMAA 

Jequitinhonha/MG. Assim como, definir juntamente a esse sujeito estratégias de 

enfrentamento dos fatores que dificultam a realização das atividades prescritas. 

Por fim, precisamos registrar nossa satisfação pela tentativa de construção de um 

conhecimento que concretamente pode contribuir para a superação dos desafios enfrentados 

pelos sujeitos em sua atividade de trabalho no SUS; sujeitos que vivem uma realidade 

atravessada por contradições, mas também, pela possibilidade de superação de situações 

desafiadoras. Ressaltamos que sabemos bem das limitações dessa nossa pesquisa; não será 

com ela que conseguiremos resolver os problemas que permeiam a atividade de trabalho dos 

sujeitos em saúde. O que buscamos é que tais sujeitos vislumbrem a possibilidade de 

transformação de si mesmos, para então, tornarem-se potencialmente transformadores das 

situações que vivenciam no trabalho em Saúde. 

Acreditamos que várias das questões já descritas para a dimensão da relevância 

pessoal desse estudo, também se configuram como justificativas para sua relevância social. 

Cabe destacar que o nosso esforço nessa pesquisa foi todo marcado pelas condições atuais das 

práticas de saúde no território de atuação do NMAA Jequitinhonha (condições estas que, 

certamente, estão presentes em outras regiões do nosso Estado, e do país), ficando explícito 

nosso compromisso com uma ciência que demonstra atenção com as demandas da prática. 

Essa questão, a nosso ver, também responde ao contorno de um mestrado profissional, que se 

presta à busca de soluções para as questões concretas enfrentadas no dia-a-dia dos serviços de 

saúde.  

Quanto à relevância científica dessa pesquisa, acreditamos que esteja nas ferramentas 

teórico-metodológicas aqui adotadas. A temática escolhida, abordada sob a perspectiva da 

Psicologia Sócio-Histórica e da Clínica da Atividade, leva-nos a acreditar que esse estudo 

acadêmico aportará valiosas contribuições para o campo operacional do SUS. Apesar do 

crescimento contínuo da utilização destas ferramentas teórico-metodológicas para o estudo 
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das atividades do trabalho no setor Educação, acreditamos que a situação não seja a mesma no 

setor Saúde. E neste sentido, esperamos estar contribuindo para que estudiosos da área passem 

a utilizá-las cada vez mais, buscando para a Saúde, intervenções (a partir de questionamentos 

sobre o sistema, os serviços e as práticas) que considerem a singularidade dos sujeitos 

concretos que nela estão envolvidos.  

Ao trazermos para a área da Saúde, uma nova forma de pensar o real, demonstramos 

nossa iniciativa de respondermos à demanda de um mestrado que possui caráter 

interdisciplinar, e que, portanto, se propõe a envolver diferentes áreas na construção do 

conhecimento. 

Com o propósito de facilitar a compreensão acerca das informações produzidas e 

interpretadas nessa pesquisa, o conteúdo dessa dissertação encontra-se dividido em cinco 

capítulos. 

Assim, nesse primeiro capítulo, está apresentada a gênese do estudo. 

A revisão de literatura vem constituindo o segundo capítulo, que didaticamente 

podemos dividir em duas partes. Na primeira, em linhas gerais, procuramos falar sobre a 

Auditoria Assistencial (na Saúde Pública, no Estado de Minas Gerais e no Núcleo 

Macrorregional de Auditoria Assistencial Jequitinhonha), uma vez que esta é a área de 

atividade de trabalho da pesquisadora, configurando-se, conforme já dito, como ponto de 

partida para a escolha do fenômeno de estudo, bem como para o desenho da metodologia 

adotada nessa pesquisa. Em seguida, buscamos contextualizar a Vigilância em Saúde, a partir 

de um lampejo histórico, bem como de suas interfaces com o SUS e com os modelos 

assistenciais de saúde, sendo esta abordagem finalizada com uma síntese sobre o Projeto de 

Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Estado de Minas Gerais. Já na segunda parte do 

segundo capítulo, apresentamos as bases teórico-epistemológicas desse estudo. Assim, 

falamos da Psicologia Sócio-Histórica (destacando suas categorias de estudo: algumas 

categorias do materialismo histórico e dialético e do psiquismo), bem como da Clínica da 

Atividade. 

O terceiro capítulo apresenta a trajetória teórico-metodológica desse estudo; os 

referenciais teóricos adotados para desenvolvê-lo, nossos objetivos, os cenários e os sujeitos 

da pesquisa, assim como os instrumentos e as técnicas utilizadas para produção e 

interpretação das informações aqui apresentadas. 

No quarto capítulo, apresentamos as análises realizadas. As informações encontram-se 

organizadas em três etapas: na primeira delas, apresentamos nosso sujeito de pesquisa (apesar 

de termos sete sujeitos nesse estudo, somente um deles teve todas as suas informações 
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analisadas nessa dissertação); na segunda etapa, apresentamos as análises dos Núcleos de 

Significação organizados a partir das entrevistas realizadas com esse sujeito; na terceira etapa, 

estão apresentadas as análises produzidas a partir do Círculo de Cultura, cujo foco permanece 

no mesmo sujeito.  

Finalmente, no quinto capítulo, apresentamos as conclusões sobre as nossas reflexões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

2.1 Discorrendo sobre o ponto de partida: a Auditoria no SUS 
 

 

2.1.1 A Auditoria Assistencial no âmbito da Saúde Pública  
 

 

Até o ano de 1976, as atividades de auditoria, com base no então Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) eram realizadas por “supervisores” que atuavam por meio de 

apurações em prontuários de pacientes em contas hospitalares. A partir deste período, quando 

as chamadas contas hospitalares transformaram-se em Guia de Internação Hospitalar (GIH), 

as auditorias ficaram estabelecidas como Controle Formal e Técnico. No ano de 1978, com a 

necessidade de aperfeiçoar a GIH, foi criada a Coordenadoria de Controle e Avaliação, nas 

capitais, e o Serviço de Medicina Social, nos municípios. Em 1983, a Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) substituiu a GIH sendo criado o cargo de médico-auditor, 

passando as auditorias a serem feitas diretamente nos hospitais (BELO HORIZONTE, 2011). 

Neste contexto, o objeto da auditoria era reduzido e simplificado constituindo-se, 

basicamente, em realizar auditoria sobre procedimentos médico-hospitalares. 

A magnitude e complexidade do Sistema Único de Saúde tornaram absolutamente 

necessárias a existência de mecanismos eficientes de Controle, Avaliação e Regulação. A 

base legal para a auditoria no SUS encontra-se na Constituição da República, em seu Art. 74, 

na qual está estabelecido que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, um sistema de controle interno (BRASIL, 1988). 

Neste contexto, a Lei Orgânica nº 8.080/1990 estabeleceu como competência comum 

das três esferas de governo a definição das instâncias e mecanismos de controle, de avaliação 

e de fiscalização das ações e serviços de saúde no SUS, prevendo em seu Art. 16, inciso XIX, 

a criação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e instituindo como competência da direção 

nacional do Sistema “coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território 

nacional, em cooperação técnica com os estados, os municípios e o Distrito Federal” 

(BRASIL, 1990a). Contudo, somente no ano de 1993, por meio da Lei nº 8.689 (que 

formalizou a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social –

INAMPS), o SNA foi instituído (BRASIL, 1993). 
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O SNA foi regulamentado pelo Decreto nº 1.651/1995, que estabeleceu a estruturação 

e o funcionamento geral do Sistema a ser implementado nos três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal), sob a supervisão da respectiva direção do SUS. De acordo com o Art. 

2º do referido decreto, o SNA tem a função de exercer, no âmbito do SUS, as seguintes 

atividades: I- Controle da execução para verificar a regularidade dos padrões estabelecidos, ou 

detectar situações que exijam maior aprofundamento; II- Avaliação da estrutura, dos 

processos aplicados e dos resultados alcançados para aferir a adequação aos critérios de 

eficiência, eficácia e efetividade; e III- Auditoria da regularidade dos procedimentos 

praticados, mediante exame analítico e pericial (BRASIL, 1995).   

Na condição de componente federal do SNA, o Departamento Nacional de Auditoria 

do SUS (DENASUS) exerce as atividades de auditoria e fiscalização especializada no âmbito 

do SUS (BRASIL, 2000b). De acordo com a atual estrutura organizacional do Ministério da 

Saúde, o DENASUS constitui-se em um dos quatro departamentos da Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa do Ministério, juntamente aos Departamentos de Monitoramento e 

Avaliação da Gestão do SUS, de Ouvidoria-Geral do SUS e de Apoio à Gestão Participativa 

(BRASIL, 2011d). 

Conforme definido na Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, 

"A auditoria é um instrumento de gestão para fortalecer o Sistema Único de Saúde, 

contribuindo para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia do acesso e a 

qualidade da atenção a saúde oferecida aos cidadãos" (BRASIL, 2009e, p. 25).  

Como instrumento de gestão, especialmente a partir do Pacto de Gestão1, a Auditoria 

Assistencial2 deve permitir avaliar o contexto de um sistema de saúde3; avaliar a eficiência, 

eficácia, efetividade e economicidade das ações e serviços de saúde; prestar cooperação 

técnica em tempo real e propor medidas corretivas; servir de suporte ao controle social e 

                                                           
1 Em 2006, os Gestores de Saúde assumiram o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, com 
base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase nas necessidades de saúde da população (BRASIL, 2009c). 
Tal Pacto, divulgado pela Portaria GM/MS nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006, caracteriza-se por um acordo 
interfederativo (entre as três esferas de gestão do SUS) articulado em três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto 
em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. A efetivação desses acordos contribui para a reforma de aspectos 
institucionais vigentes, promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior 
efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas; ao mesmo tempo, redefine responsabilidades coletivas por 
resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social (BRASIL, 
2006e). 
 
2 Destacamos que o termo “auditoria assistencial” é o adotado oficialmente no Estado de Minas Gerais, e será, 
portanto, o termo que utilizaremos nessa dissertação nos textos de nossa autoria. Contudo, outras terminologias, 
como “auditoria em saúde” estão presentes nas normativas do SUS, bem como em algumas citações 
apresentadas nesse estudo. 
 
3 O termo “Sistema de Saúde” será explorado à frente, no tópico 2.2.2.2 desta dissertação. 



23 
 

subsidiar o planejamento e o monitoramento com informações validadas e confiáveis, sendo 

uma marcante contribuição para a saúde pública brasileira (BELO HORIZONTE, 2011). 

Ressalta-se que o Pacto de Gestão estabeleceu diretrizes para a gestão do SUS, 

amparadas nos conceitos de Descentralização, Regionalização, Financiamento, Planejamento, 

Programação Pactuada e Integrada, Regulação, Participação e Controle Social, Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde. Desta forma, na perspectiva do Pacto pela Saúde, a 

Auditoria Assistencial, constante do rol de ações da Regulação, é uma ferramenta de 

gestão que propicia a detecção das distorções do SUS, propondo correções, verificando a 

qualidade da assistência ao usuário e identificando as não conformidades e inadequações 

às normas (BRASIL, 2006e - grifo nosso). 

A título de esclarecimento, cabe destacar ser possível a identificação de quatro grandes 

grupos de funções ou macrofunções gestoras na saúde: a regulação dos serviços públicos e 

privados, o financiamento da assistência, a formulação de políticas e a prestação de serviços 

de saúde. Cada uma delas envolve uma série de subfunções e de atribuições dos gestores do 

SUS4, estando as mesmas descritas no arcabouço legal desse Sistema (SOUZA, 2002). De 

forma genérica, a regulação estatal abarcaria tanto o ato de regulamentar (elaborar leis, regras, 

normas, instruções, etc.), quanto às ações e técnicas que asseguram o cumprimento destas, 

dentre as quais a fiscalização, o controle, a avaliação e a auditoria (MENDONÇA, REIS e 

MORAES, 2006). 

O que pretendemos demonstrar, contudo, é que, ao longo dos anos, diante do crescente 

grau de complexidade da institucionalização do SUS, concomitante à progressiva 

descentralização das responsabilidades pela execução das ações de saúde e pela gestão dos 

recursos financeiros, o DENASUS, e consequentemente a auditoria assistencial do SUS 

ganharam nova configuração. E a conquista desse novo perfil é claramente pontuada por 

estudiosos dessa temática:  

 

Assim, a auditoria era focada na assistência médica prestada, enquanto hoje o foco é  
a avaliação do Sistema de Saúde como um todo, exigindo um acompanhamento 
contínuo dessas ações (ROCHA, FILHO e SANT’ANNA, 2002, p.7). 

                                                           
4 Para efeito de entendimento do papel de cada esfera de governo no SUS, faz-se importante uma diferenciação 
entre os conceitos de gerência e de gestão. Gerência refere-se à administração de uma unidade ou órgão de 
saúde (um prestador de serviços do SUS), enquanto gestão define a atividade e a responsabilidade de comandar 
um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), exercendo as funções de coordenação, articulação, 
negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Assim, os gestores do SUS são os 
representantes de cada esfera de governo, designados para o desenvolvimento das funções do Executivo na 
saúde, sendo eles o Ministro da Saúde, o Secretário de Estado da Saúde e o Secretário Municipal de Saúde, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal respectivamente (BRASIL, 2007- grifo nosso). 
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De um ciclo tradicional focado em glosar, fixar normas, medir desempenho, com 
valorização da quantidade e do preço, a auditoria em saúde passou à avaliação [...] 
dos processos e dos resultados. Em sua fase atual, destaca-se como uma ferramenta 
de apoio à gestão, constituindo instrumento de aperfeiçoamento e educação 
contínua, que permite buscar a excelência em aspectos técnicos, administrativos, 
éticos e legais (MEDEIROS e ANDRADE, 2007, apud SANTOS e BARCELOS, 
2009, p.5). 
 
A regulamentação da auditoria em saúde a partir do SNA, de certa maneira, tem 
buscado fortalecer o processo de implantação do SUS, além de assumir a função de 
proporcionar a consolidação do SUS como política de Estado. Realça-se, assim, o 
seu papel social ao controlar as ações e serviços de saúde e identificar as causas da 
não-resolução das necessidades e dos problemas dessa política, de maneira a 
preveni-los ou sugerir transformações necessárias. Observa-se que a auditoria em 
saúde, no SNA, tem procurado uma estruturação e operacionalização baseadas em 
práticas de natureza interdisciplinar, multiprofissional, interinstitucional e 
intersetorial (MELO e VAITSMAN, 2008, p.161). 

 

Em suma, um Sistema de Auditoria Assistencial que possa contribuir para a efetivação 

do SUS deve buscar contemplar as suas necessidades com ações descentralizadas, autônomas, 

transparentes e integradas aos outros instrumentos de Regulação como: Regulação do Acesso, 

Controle, Monitoramento, Avaliação, Vigilâncias, Ouvidorias e outros, configurando-se como 

um processo dinâmico e sistêmico, que deve estar interligado aos demais processos de apoio à 

gestão (BELO HORIZONTE, 2011). O objetivo maior da auditoria é propiciar aos gestores 

informações necessárias ao exercício de um controle efetivo sobre a organização 

(serviço/estabelecimento de saúde) ou sistema, uma vez que propicia subsídios para a tomada 

de decisões (BRASIL, 2007). 

Finalmente concluímos que, no contexto atual, pode-se inferir que a auditoria atua 

como importante ferramenta de regulação das práticas e dos modelos de atenção à saúde5 no 

âmbito do SUS (FERREIRA, 2007). Ela “deixa de ser técnica ou modalidade de trabalho 

voltada para o policiamento dos profissionais de saúde” e passa a assumir o significado de 

instrumento para avaliar, especialmente, a qualidade e a efetividade dos serviços de saúde 

prestados à população, bem como “para a educação continuada dos atores envolvidos, visando 

à melhoria progressiva da assistência à saúde, dentro das propostas de universalidade, 

igualdade e equidade” (SANTOS e BARCELOS, 2009, p.6). Com os atuais contornos, como 

bem proferido por Remor (2008, p.81) “a auditoria é uma estrutura importante no SUS dado o 

seu caráter fiscalizador e de apoio à gestão [...]”, merecendo, portanto, a atenção dos gestores 

do SUS. 

 

 

                                                           
5 O conceito de “Modelos de Atenção à Saúde” será explorado à frente, no tópico 2.2.2.2 desta dissertação. 
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2.1.2 A Auditoria Assistencial no âmbito do Estado de Minas Gerais 
 

 

No âmbito dos Estados, o Sistema de Auditoria tem como competência verificar: a 

aplicação dos recursos estaduais repassados aos municípios em conformidade com a 

legislação específica de cada unidade federada; as ações e serviços previstos no Plano 

Estadual de Saúde; os serviços de saúde sob sua gestão, públicos ou privados, contratados ou 

conveniados; os sistemas municipais de saúde, as ações, métodos e instrumentos 

implementados pelos órgãos municipais de controle, avaliação e auditoria (BELO 

HORIZONTE, 2011). 

O componente estadual do SNA foi criado na Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais (SES-MG) por meio do Decreto Estadual nº. 36.629/1994 e regulamentado pela 

Resolução SES/MG nº 674/1997. Em 2009, foi aprovada a Resolução SES/MG nº. 1.834, 

instituindo novo Regulamento para o Sistema de Auditoria Assistencial (SAA)6 do Estado. 

Recentemente, visando ao aperfeiçoamento do processo de trabalho, o Sistema de 

Auditoria Assistencial do SUS/MG (SAA/SUS-MG) aderiu ao Sistema de Auditoria do SUS 

(SISAUD/SUS), que se constitui numa ferramenta informatizada, desenvolvida sob 

plataforma web, na qual é possível registrar as informações referentes às atividades 

realizadas. A adesão a este sistema impactou em readequações por parte do SAA/SUS-MG, 

resultando na publicação da Resolução SES/MG nº 2.906, de 24 de agosto de 2011, que 

regulamentou o novo processo de trabalho da Auditoria Assistencial no âmbito do Estado. 

Como definido no Art. 1º da Resolução SES/MG nº 2.906/11, “Auditoria Assistencial 

é o conjunto de ações que visam o controle prévio, concomitante e subsequente da legalidade 

e regularidade dos atos técnico-operacionais”, bem como “a análise e a avaliação dos sistemas 

de saúde e dos procedimentos e resultados das ações e dos serviços de saúde realizados no 

âmbito do SUS no Estado de Minas Gerais” (MINAS GERAIS, 2011e). 

De acordo com o Art. 6º da mesma resolução, compõem o SAA/SUS-MG a Diretoria 

de Auditoria Assistencial (DAA), lotada no nível central da SES-MG; 14 (quatorze) Núcleos 

Macrorregionais de Auditoria Assistencial (NMAA), subordinados tecnicamente à DAA e 

administrativamente às Superintendências Regionais de Saúde (SRS)7; e uma Junta de 

                                                           
6 Em Minas Gerais, a base legal para a auditoria no SUS encontra-se também em normas como o Código de 
Saúde do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual nº. 13.317, de 24/09/1999), o Decreto Estadual nº. 45.038, de 
06/02 (MINAS GERAIS, 2009a) e a Constituição Estadual (14ª edição/MINAS GERAIS, 2011a). 
 
7 De acordo com o Art. 51 do Decreto nº 45.812, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a organização da 
SES-MG, as Superintendências Regionais de Saúde – popularmente conhecidas como “regionais de saúde” - 
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Recursos, instância recursal subordinada administrativa e tecnicamente à Assessoria Jurídica 

da SES-MG e representada por membros dessa Secretaria e do Colegiado dos Secretários 

Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) (MINAS GERAIS, 2011e).  

Ressalta-se que o Decreto Estadual nº. 45.536, de 27 de janeiro de 2011, reorganizou a 

SES-MG, criando a DAA, subordinada à Superintendência de Monitoramento, Avaliação e 

Controle de Serviços de Saúde, que por sua vez, está subordinada a Subsecretaria de 

Regulação em Saúde. Anteriormente a essa norma, o Decreto Estadual nº. 43.241, de 27 de 

março de 2003, é que estabelecia a organização da Secretaria, sendo a DAA referida como 

Gerência de Auditoria Assistencial (GAA)8. 

Também é importante destacar que os Auditores Assistenciais do SAA/SUS-MG são 

servidores designados para exercerem a função de Autoridade Sanitária na Área de Auditoria 

Assistencial, com formações distintas, compondo equipes multidisciplinares. 

No tocante ao processo de trabalho das equipes dos NMAA, as auditorias realizadas 

são classificadas quanto à origem, ao objeto de ação, à forma e quanto às fases da execução, 

conforme estabelecido no Art.7º da Resolução SES/MG nº 2.906/2011. As classificações que 

se seguem e que se encontram negritadas são de relevância nessa pesquisa:  

 

I - quanto à origem: 
a. Programadas: são aquelas constantes no Cronograma do SAA/SES-MG9; 
b. Especiais: são aquelas realizadas para apurar denúncias ou para atender demandas 
externas ao SAA/SES-MG. 
 
II - quanto ao objeto da ação: 
a. Gestão de saúde: objetiva avaliar a gestão do sistema de saúde do município, 
bem como dos consórcios intermunicipais de saúde, quanto à organização, à 
aplicação dos recursos financeiros, aos métodos de trabalho e sistemas 
administrativos; 
b. Serviços de saúde: objetiva avaliar a estrutura, processo e resultado das unidades 
prestadoras de serviços assistenciais, sejam públicas ou privadas, integrantes do 
SUS-MG. 
 
III – quanto à execução: 
a.Analítica: procedimentos especializados que consistem na análise de dados e 
informações; 
b.Operativa: verificação in loco do atendimento aos requisitos legais/normativos que 
regulam os sistemas e atividades relativos á área da saúde (MINAS GERAIS, 2011e 
- grifo nosso). 

                                                                                                                                                                                     

estão distribuídas/sediadas em 18 (dezoito) cidades do Estado e têm por finalidade apoiar, implementar e 
monitorar as políticas e ações de saúde, fortalecendo a governança regional do Sistema Estadual de Saúde em 
suas áreas de abrangência (MINAS GERAIS, 2011c). 
 
8Nomenclatura utilizada à época das auditorias realizadas nos três municípios que se configuram como universo 
de estudo desta pesquisa. 
 
9 Não provenientes de denúncias ou demandas externas ao SAA/SES-MG. 
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Quanto às fases do processo de trabalho dos auditores assistenciais, têm-se, 

especialmente, as abaixo descritas: 

 

-Emitir Relatório Preliminar, devidamente fundamentado, para que o auditado 
apresente defesa em relação às constatações não conforme detectadas pela equipe; 
 
-Realizar análise das justificativas apresentadas pelo auditado acerca dos fatos 
apontados no Relatório Preliminar, registrando-as no Relatório Final; 
 
-Emitir Relatório Final quando da ausência de constatações não conforme; 
 
-Emitir Relatório Final, devidamente fundamentado, quando da presença de 
constatação não conforme contendo a proposição das medidas corretivas e/ou 
penalidades a serem aplicadas ao auditado (Art.20, MINAS GERAIS, 2011e). 
 

De acordo com o regulamento do SAA/SUS-MG, o Processo Administrativo da 

Auditoria Assistencial será instaurado quando o auditado for notificado com o Relatório 

Preliminar, e se tornará público, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição 

Federal, garantindo-se ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o 

exercício do contraditório e da ampla defesa (Art. 25, MINAS GERAIS, 2011e). 

Desta forma, o Processo Administrativo tramitará em duas instâncias, conforme 

previsto no Art. 32 da Resolução SES/MG nº 2.906/2011. Descrevendo de forma sintética 

este processo, pode-se dizer que ocorre da seguinte maneira: ao finalizar os trabalhos de 

auditoria, a equipe emite e encaminha ao auditado um Relatório Preliminar, que contém as 

proposições de medidas cautelares, medidas corretivas e/ou penalidades a que o auditado 

esteja sujeito, bem como concede prazo para a apresentação de defesa. Quando o auditado 

encaminha justificativas sobre os indícios de distorções apontados no Relatório Preliminar, a 

documentação é analisada pela equipe responsável pela auditoria que emite suas conclusões 

no Relatório Final. Se as justificativas apresentadas forem aceitas, providencia-se o 

arquivamento do processo administrativo.  

No entanto, quando o auditado não se manifesta ou as justificativas não são acatadas, a 

equipe de auditoria elabora e encaminha, ao auditado, o Relatório Final notificando-o por 

meio de Ofício. Ao receber o Relatório Final e a notificação de auditoria, o auditado pode 

ainda apresentar recurso ao Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. O recurso é 

analisado pela Junta de Recursos da SES-MG, que emite um parecer conclusivo homologado 

pelo referido secretário. De posse do parecer da Junta de Recursos, a DAA procede aos 

devidos encaminhamentos. Caso o auditado não interponha recurso, a DAA confirma as 

medidas cautelares, medidas corretivas e/ou penalidades previstas.   
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Ao final do processo, cabe à direção do SAA/SUS-MG cientificar dos resultados das 

auditorias, no que couber, às áreas técnicas da SES-MG, às entidades de fiscalização do 

exercício profissional (se detectados fatos que violem a ética profissional), à Comissão 

Intergestores Bipartite do SUS-MG (CIB/SUS-MG)10, ao Gestor Municipal de Saúde e ao 

Conselho Municipal de Saúde. Por fim, quando for constatado, no processo administrativo, 

malversação, desvio, fraude, abuso ou prática antieconômica por parte de gestor ou prestador 

de serviços, o Secretário de Estado de Saúde informa ao Ministério Público, ao Tribunal de 

Contas ou às autoridades de Segurança Pública acerca desses achados. 

 

 

2.1.3 A Auditoria Assistencial no âmbito do NMAA Jequitinhonha 
 

 

Inicialmente cabe ressaltar que, ao falarmos em Núcleos Macrorregionais ou em 

Macrorregiões, estamos nos referindo ao Plano Diretor de Regionalização (PDR), que se 

configura como uma proposta de regionalização da saúde, baseada nos princípios de 

economia de escala, qualidade e acesso. Os 853 municípios do estado de Minas Gerais estão 

distribuídos em 76 Microrregiões e em 13 Macrorregiões de Saúde. O objetivo do PDR/MG é 

criar uma base territorial para que haja melhor distribuição dos equipamentos de saúde e 

organização das redes de atenção à saúde, numa perspectiva de melhor atender às 

necessidades de saúde da população do Estado de Minas Gerais (MALACHIAS et al., 2013). 

Dessa forma, no contexto explanado no tópico 2.1.2 dessa dissertação (A Auditoria 

Assistencial no âmbito do Estado de Minas Gerais), o Núcleo Macrorregional de Auditoria 

Assistencial Jequitinhonha (NMAA Jequitinhonha) configura-se como um dos 14 NMAA que 

se encontram distribuídos no Estado. O NMAA Jequitinhonha está subordinado 

administrativamente à Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD/SES-MG).  

A equipe de trabalho deste núcleo, assim como a dos demais, é multidisciplinar, sendo 

composta por um médico, um dentista, um nutricionista, dois enfermeiros e um auditor 

contábil.  

                                                           
10 As Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão Intergestores Tripartite (CIT) são instâncias de 
pactuações e decisões no âmbito do SUS, sendo compostas, no caso da CIB por representes do Estado e 
Municípios e no caso da CIT, por membros da União, Estados e Municípios (NORONHA, LIMA e 
MACHADO, 2008).  
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A Macrorregião Jequitinhonha, que até novembro de 2011 era constituída por 23 

municípios distribuídos em duas Microrregiões de Saúde11, atualmente é composta por 29 

municípios12, conforme estabelecido no Plano Diretor de Regionalização vigente 

(PDR/MG/2011). Tais municípios se encontram sob jurisdição da SRSD/SES-MG e 

pertencem a três Microrregiões de Saúde, a saber: Microrregião Diamantina: 15 municípios; 

Microrregião Minas Novas/Turmalina/Capelinha: 08 municípios e Microrregião Araçuaí: 06 

municípios (PDR/MG/2011).  

Cabe observar que, apesar de o Estado estar dividido em 13 Macrorregiões de Saúde, 

estão implantados 14 NMAA; tal fato deve-se à existência de dois NMAA na Macrorregião 

Sul, estando um lotado na SRS de Alfenas e outro na SRS de Pouso Alegre. As figuras que se 

seguem demonstram a adstrição de território atualizada13 (PDR/MG/2011). A área demarcada 

na Figura 2 representa o território de atuação do NMAA Jequitinhonha à época das auditorias 

mencionadas neste estudo. 

 

 

 

 

                                                           
11 ANEXO III DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 618, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009 (disponível no 
sítio eletrônico: www.saude.mg.gov.br/cib). Adscrição dos municípios por macrorregiões e microrregiões de 
saúde - Plano Diretor de Regionalização do Estado de Minas Gerais (PDR/MG/2009) (MINAS GERAIS, 
2009b). 
 
12 ANEXO III DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 978, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011 (disponível no 
sítio eletrônico: www.saude.mg.gov.br/cib). Adscrição dos municípios por macrorregiões e microrregiões de 
saúde - Plano Diretor de Regionalização do Estado de Minas Gerais (PDR/MG/2011) (MINAS GERAIS, 
2011d). 
 
13 A título de atualização da nomenclatura, ressaltamos que, a partir da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.219, de 
21 de agosto de 2012, ficaram instituídas, para o Estado de MG, as Regiões de Saúde e as Regiões Ampliadas de 
Saúde, em correspondência às microrregiões e às macrorregiões de saúde, respectivamente, tratadas no PDR/MG 
(MINAS GERAIS, 2012c).  

Manteremos nessa dissertação a nomenclatura inicialmente adotada para nos referirmos à área de atuação da 
equipe de auditoria, bem como à região de localização dos cenários deste estudo (Macrorregião de Saúde 
Jequitinhonha).  

De acordo com a referida Deliberação, entende-se por Região de Saúde o espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (Art. 1º). Já as Regiões Ampliadas 
constituem o nível regional correspondente ao nível de atenção terciário, considerando os conceitos de economia 
de escala e escopo, em função da densidade tecnológica e deverão ser o território de abrangência das Redes de 
Atenção à Saúde (Art. 2º) (MINAS GERAIS, 2012c - grifo nosso). 
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                   Figura 1: Macrorregiões de Saúde do Estado de Minas Gerais. Fonte: PDR/MG-2011 

 

 

 
      Figura 2: Microrregiões de Saúde da Macrorregião Jequitinhonha. Fonte: PDR/MG-2011 
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No tocante às atividades do NMAA Jequitinhonha, ressalta-se que a implantação do 

mesmo na SRSD/SES-MG ocorreu em outubro de 200814. Cabe ainda destacar que, a nosso 

ver, somente em 2009 com a aprovação de novos instrumentos normativos (Resolução e 

Regulamento), o SAA/SUS-MG conquistou avanço concreto no exercício de sua função 

regulatória no estado ao estabelecer, como meta para o trabalho dos auditores, a realização 

prioritária de Auditorias Programadas, em detrimento daquelas realizadas para apurar 

denúncias ou para atender demandas externas ao SAA/SUS-MG classificadas como 

Auditorias Especiais15. 

No período entre junho de 2009 e dezembro de 2010, a equipe de auditores do NMAA 

Jequitinhonha realizou as chamadas Auditorias Programadas de Sistemas de Saúde em 16 

(dezesseis) dos 23 (vinte e três) municípios que constituíam a Macrorregião Jequitinhonha no 

período, sendo as municipalidades auditadas as seguintes: Alvorada de Minas, Carbonita, 

Congonhas do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Gouveia, Presidente Kubitschek, 

Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves 

(municípios da Microrregião Diamantina) e Aricanduva, José Gonçalves de Minas, Leme do 

Prado, Minas Novas, Turmalina e Veredinha (municípios da Microrregião Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha) (NMAA JETINHONHA, 2011).   

De acordo com o Plano Diretor de Regionalização vigente à época, os 16 municípios 

auditados possuíam população que variava entre 3.085 e 31.647 habitantes e extensão 

territorial variando entre 189,5 km2 e 1.810,8 km2 (MINAS GERAIS, 2009b). Os Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH)16 desses municípios, para o ano de 2000, variavam entre 

0,626  e 0,735, o que os caracterizavam como municípios de médio desenvolvimento humano 

(IDH entre 0,5 e 0,8), segundo classificação do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). De acordo com os valores de IDH apresentados, os mesmos 

ocupavam, em relação aos 853 municípios do Estado, posições que oscilavam entre o 382º e 

793º lugar (BRASIL, 2000a). De acordo com dados da Fundação João Pinheiro/Minas 

                                                           
14 Antes desse período o Serviço de Auditoria Assistencial do Estado era bastante restrito, uma vez que contava 
com uma equipe menor de auditores, que realizava, especialmente, auditorias do tipo especiais, principalmente 
para apuração de denúncias.  
 
15 Tal questão não foi oficializada pela diretoria do SAA/SUS/MG; mas a partir do comunicado feito pela 
diretoria, as programações de fato privilegiaram este tipo de auditoria. 
 
16O IDH leva em conta três dimensões básicas da existência humana, sendo elas: a) Uma vida longa e saudável 
(longevidade); b) O acesso ao conhecimento (educação); c) Um padrão de vida digno (renda) (BRASIL, 2000a). 
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Gerais/2004, esses municípios apresentavam Índices de Necessidade em Saúde (INS)17 

variando entre 1,26 e 1,80. Esse índice varia entre 1 e 2, e quanto maior o valor, maior a 

necessidade de cuidados com a saúde da população do município (MINAS GERAIS, 2005). 

Finalmente, cabe ressaltar que, diante da pouca sistematização ainda existente no 

processo de trabalho do SAA/SUS-MG no período de efetivação dessas auditorias, as mesmas 

foram realizadas com base em moldes criados pela própria equipe, sem deixar de seguir, 

obviamente, as orientações básicas estabelecidas pela Gerência de Auditoria Assistencial, 

quando da solicitação das auditorias: dar ênfase aos Instrumentos de Gestão Municipal e à 

Atenção Primária à Saúde (APS). Desta forma, nas auditorias realizadas, foram avaliados, 

especialmente: Plano de Saúde (PS); Programação Anual de Saúde (PAS); Relatório Anual de 

Gestão (RAG); Conselho Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Saúde; Serviço de 

Controle, Avaliação e Auditoria; Equipes de Saúde da Família, incluindo Equipes de Saúde 

Bucal; Vigilância em Saúde, incluindo Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e 

outras ações de vigilância e Farmácia Básica (NMAA JETINHONHA, 2011).   

Por ter sido a avaliação dos relatórios destas auditorias o ponto de partida para 

elaboração do projeto de pesquisa que deu origem a essa dissertação, cabe aqui uma ressalva: 

o compilado dos resultados das auditorias realizadas nos dezesseis municípios auditados 

permitiu a identificação de entraves na operacionalização de ações e de serviços de saúde 

imprescindíveis para a concretização dos princípios do SUS na Macrorregião Jequitinhonha. 

Em termos gerais, constatou-se que inexistiam, nesses municípios, processos sistemáticos de 

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações e dos serviços de saúde; os Conselhos 

Municipais de Saúde não atuavam como prevê a legislação, o que comprometia gravemente a 

efetividade do controle social; serviços importantes das Secretarias Municipais de Saúde, com 

destaque para a Vigilância em Saúde, não se encontravam estruturados; a Atenção Primária à 

Saúde realizada pelas Equipes de Saúde da Família, incluindo as Equipes de Saúde Bucal, 

encontrava diversos entraves para a operacionalização do modelo de atenção à saúde 

preconizado na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (NMAA JETINHONHA, 2011).   

 

 

 

                                                           
17 O INS é composto por seis variáveis epidemiológicas e socioeconômicas: 1. Mortalidade de crianças menores 
que 5 anos; 2.Taxa de fecundidade; 3. Proporção de óbitos por causas mal definidas; 4.  Taxa de alfabetização; 5. 
Percentual de indivíduos com renda familiar menor que meio salário mínimo; 6. Percentual de indivíduos que 
vivem em domicílios urbanos com coleta de lixo. Fonte: Fundação João Pinheiro, em WWW.fjp.gov.br (MINAS 
GERAIS, 2005). 
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2.2 Discorrendo sobre o objeto de estudo 
 

 

2.2.1 Vigilância em Saúde: um lampejo histórico 
 

 

De acordo com o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p.783), a expressão 

“Vigilância em Saúde” nos remete, inicialmente, à palavra “vigiar” e sua origem - do latim 

vigilare – é definida como: 1- observar atentamente; 2 - espreitar; 3 - estar de sentinela. 

Assim, o “vigilante”, segundo o mesmo dicionário, é: 1- que vigia; 2 - zeloso, diligente; 3 -  

cuidadoso, atento. 

Na área da Saúde, essa “vigilância” encontra-se historicamente relacionada aos 

conceitos de saúde e doença presentes em cada época e lugar, às práticas de atenção aos 

doentes e aos mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação das doenças.  Até 

meados do século XIX, a saúde pública dispunha de poucos instrumentos para o controle de 

doenças, uma vez que os serviços de saúde, organizados precariamente, preocupavam-se, 

exclusivamente, com as “doenças pestilenciais” (varíola, lepra, tuberculose, etc.). Os 

instrumentos mais utilizados eram o “isolamento” e a “quarentena”18, que surgem no final da 

Idade Média e consolidam-se nos séculos XVII e XVIII com o início do desenvolvimento do 

comércio e da proliferação de centros urbanos (WALDMAN, 1998a). Durante este período, 

ao lado das medidas voltadas para o indivíduo (como o isolamento), são organizadas ações 

com o objetivo de destruir ou transformar tudo o que, no meio urbano, fosse considerado 

causa da doença (água, ar, casas, etc.). Contudo, tão logo eram controladas as epidemias – ou 

seja, os fatores que desencadeavam essas ações – as medidas saneadoras eram desativadas 

(BRASIL, 2005). Este conjunto de medidas de tipo restritivo, policial e com caráter punitivo, 

criava sérias dificuldades para o intercâmbio comercial entre países, que se acentuaram na 

segunda metade do século XIX, com o rápido crescimento das atividades comerciais, 

efetuadas, principalmente, através dos portos e com o risco cada vez maior e mais frequente 

de ocorrência de epidemias (WALDMAN, 1998a). 

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, com o desenvolvimento da 

bacteriologia e da utilização de recursos que possibilitaram a descoberta dos microrganismos, 

                                                           
18 O isolamento e a quarentena determinavam a separação de indivíduos de seus contatos habituais, assumindo 
caráter compulsório, típico da polícia médica, visando defender as pessoas sadias, separando-as dos doentes ou 
daquelas que potencialmente poderiam vir a apresentar essa condição (WALDMAN, 1991, p.17). 
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surge a identificação dos agentes etiológicos das doenças. O consequente desenvolvimento de 

métodos que possibilitavam o combate aos agentes etiológicos (soroterapia, quimioterapia) 

propiciou a execução da vacinação antivariólica, iniciando uma nova prática de controle das 

doenças, com repercussões na forma de organização de serviços e ações em saúde coletiva. E 

dessa forma, somente a partir do século XIX, estruturam-se ações que visavam à promoção da 

saúde, antes mesmo da ocorrência das doenças (BRASIL, 2005).  Surge, então, o conceito de 

“Vigilância em Saúde Pública”, definido pela particular, mas limitada, função de observar 

contatos de pacientes atingidos por moléstias graves como a cólera, a varíola e a peste. Seu 

propósito era detectar os primeiros sintomas para a rápida instituição do isolamento 

(WALDMAN, 1991). 

A partir da década de 50 do século XX, observa-se a introdução de um novo conceito 

de “vigilância” voltado à saúde pública, deixando de ser aplicado no sentido da “observação 

sistemática de contatos de doentes”, para ter significado mais amplo, o de “acompanhamento 

sistemático de eventos adversos à saúde na comunidade” com o propósito de aprimorar as 

medidas de controle. Surge nova metodologia aplicada pela vigilância, que neste novo 

conceito, “inclui a coleta sistemática de dados relevantes relativos a específicos eventos 

adversos à saúde e sua contínua avaliação e disseminação a todos que necessitam conhecê-

los” (WALDMAN, 1998a, p.17).  

Na década de 1960, a Organização Mundial de Saúde (OMS) promove os programas 

de erradicação da malária e da varíola, sendo a oportunidade em que se difundiu e ampliou, 

sob alguns aspectos, o conceito e a aplicação da Vigilância em Saúde Pública. Em 1963, a 

OMS, numa publicação a respeito do programa de erradicação da malária, define vigilância 

como “as operações efetuadas na fase de consolidação deste programa, destinadas a descobrir, 

investigar e suprimir a transmissão residual, prevenir e curar infecções e comprovar se foi 

alcançada a efetiva erradicação da doença”. Nessa fase do programa, as funções da vigilância 

eram “a busca de casos, o exame parasitológico, o tratamento, a investigação epidemiológica 

e entomológica e a eliminação de focos mediante a aspersão, com inseticidas de ação residual, 

ou tratamento em massa” (WALDMAN, 1991, p.21).  

Em 1963, Alexander Langmuir, conceituou “vigilância” como a “observação contínua 

da distribuição e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, 

consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade”, assim como “de outros 

dados relevantes e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam 

conhecê-la”. Em 1964, a vigilância adquiriu o qualificativo “epidemiológica”, num artigo 
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sobre o tema, publicado por Karel Raska19. Tal designação foi internacionalmente consagrada 

com a criação, no ano seguinte, da Unidade de Vigilância Epidemiológica da Divisão de 

Doenças Transmissíveis da Organização Mundial da Saúde. Desde 1989, o termo “vigilância 

epidemiológica” foi substituído pela denominação “Vigilância em Saúde Pública”, 

consagrado internacionalmente, sendo utilizada em todas as publicações sobre o assunto, 

desde o início dos anos 90, inclusive em documentos da Organização Pan-Americana de 

Saúde (WALDMAN, 1998b, p.9-11). 

 

 

2.2.2 O SUS e a Vigilância em Saúde 
 

 

A partir da Constituição da República de 1988, o Estado Brasileiro assume como seus 

objetivos precípuos, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de 

todos e a construção de uma sociedade solidária sem quaisquer formas de discriminação. A 

saúde passa a ser reconhecida como um direito social, ou seja, inerente à condição de cidadão, 

cabendo ao poder público a obrigação de garanti-la: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos20 e ao acesso universal e igualitário21 às ações e serviços para sua 

                                                           
19 Raska afirma que a vigilância deve ser conduzida respeitando as características particulares de cada doença 
com o objetivo de oferecer as bases científicas para as ações de controle e, ainda, que sua complexidade técnica 
está condicionada aos recursos disponíveis em cada país. Esse autor defende a ampliação da utilização da 
vigilância epidemiológica para doenças não transmissíveis (WALDMAN, 1991). 
 
20De acordo com o Art. 1º da Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010, Doença: significa uma enfermidade ou 
estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo 
para os seres humanos; Agravo: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos 
provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou 
heteroinfligidas (BRASIL, 2010a- grifo nosso). 
 
21 Acesso universal significa a possibilidade de todos os brasileiros poderem alcançar uma ação ou serviço de 
saúde de que necessitem sem qualquer barreira de acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural. É, 
portanto, acesso para todos: ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, nordestinos e sulistas, negros e 
brancos, moradores da cidade e do campo, índios e quilombolas, analfabetos e letrados, independentemente de 
raça, etnia ou opção sexual. Acesso igualitário quer dizer acesso igual para todos, sem qualquer discriminação 
ou preconceito. Quer dizer que a igualdade é um valor importante para a saúde de todos. Todavia, em situações 
que ocorrem grandes desigualdades, como no acesso aos serviços de saúde, atender igualmente os desiguais 
poderia resultar na manutenção das desigualdades, impedindo atingir a igualdade. Com vistas sobretudo à 
distribuição de recursos, cresce em importância a noção de equidade, que admite a possibilidade de atender 
desigualmente os que são desiguais, priorizando os que mais necessitam para poder alcançar a igualdade (PAIM, 
2009, p.45 - grifo nosso). 
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promoção, proteção e recuperação22” (Art. 196, BRASIL, 1988). Com este artigo da 

Constituição da República fica definida a universalidade da cobertura do Sistema Único de 

Saúde. 

Conforme a Constituição Federal, em seu Art. 198, o SUS é definido como um 

conjunto de ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada23 e constituem um sistema único, organizado de acordo com três diretrizes24 

fundamentais: I - da descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; III- participação da comunidade25 (BRASIL, 1988).   

Ao longo do ano de 1989, procederam-se negociações para a promulgação da lei 

complementar que daria bases operacionais à reforma e iniciaria a construção do SUS. Desta 

forma, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
                                                           
22 Promover saúde significa fomentar, cultivar, estimular, por intermédio de medidas gerais e inespecíficas a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. No caso da promoção da saúde, importam boas 
condições de vida, educação, atividade física, lazer, paz, alimentação, arte, cultura, diversão, entretenimento e 
ambiente saudável, entre outras. Supõe atuar sobre as ‘causas das causas’, ou seja, os determinantes 
socioambientais, cultivando o bem-estar e a qualidade de vida. Proteger a saúde significa reduzir ou eliminar 
riscos, por meio de ações específicas, como vacinação, combate a insetos transmissores de doenças, uso de 
cintos de segurança nos veículos, distribuição de camisinha para a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, bem como o controle da qualidade de água, alimentos, medicamentos e tecnologias médicas. 
Essas medidas são baseadas em conhecimentos científicos que permitem identificar fatores de risco e de 
proteção. Recuperar a saúde requer diagnóstico precoce, tratamento oportuno e limitação do dano (doença ou 
agravo), evitando complicações ou sequelas. A atenção à saúde na comunidade e a assistência médica 
ambulatorial, hospitalar e domiciliar representam as principais medidas para a recuperação da saúde (PAIM, 
2009, p.46 - grifo nosso). 
 
23 No caso do setor de saúde, a ideia de rede supõe certa ligação ou integração entre os serviços, evitando que 
fiquem dispostos de forma isolada, autarquizada, ou seja, sem comunicação entre si. [...] A forma de rede 
regionalizada possibilita a distribuição dos estabelecimentos de saúde (centros de saúde, ambulatório, 
laboratório, hospitais etc.) em um dado território, de modo que os serviços básicos estejam mais disseminados e 
descentralizados enquanto os serviços especializados se apresentam mais concentrados e centralizados. As ações 
e serviços de saúde podem, então, ser organizados em redes de atenção regionalizadas e hierarquizadas, de 
forma a garantir o atendimento integral à população e evitar a fragmentação das ações em saúde (PAIM, 2009, 
p.48 - grifo nosso). 

24 No SUS, Princípios são aspectos que valorizamos nas relações sociais, a maioria derivados da moral, da ética, 
da filosofia, da política e do direito. São valores que orientam o nosso pensamento e as nossas ações. Funcionam 
como se fossem os mandamentos no caso das religiões. Já as diretrizes são orientações gerais de caráter 
organizacional ou técnico que auxiliam as diferentes partes que compõem o sistema de saúde a seguirem na 
mesma direção ou, talvez, no mesmo caminho. Dessa forma, universalidade, integralidade de assistência, 
preservação da autonomia e a igualdade na assistência são princípios. Já entre na relação das diretrizes estão a 
descentralização, a integralidade, a participação popular, regionalização, hierarquização, etc. (PAIM, 2009, p.56-
58 - grifo nosso). 

25 De acordo com o texto constitucional, a concepção do SUS estava baseada na formulação de um modelo de 
saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o 
bem-estar social, especialmente no que refere à saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos da 
cidadania (BRASIL, 2011c). 
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correspondentes. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, 

executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 

naturais ou jurídicas de direito público ou privado.  As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, 

obedecendo, ainda, a princípios organizativos e doutrinários do Sistema (BRASIL, 1990a).  

A Lei nº 8080/90 também define competências e atribuições (comuns e específicas) 

dos Governos Federal, Estadual e Municipal em relação ao SUS. No campo de atuação do 

SUS, está estabelecida a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância 

epidemiológica; de saúde do trabalhador; a vigilância nutricional e orientação alimentar, 

dentre outras (BRASIL, 1990a). Cabe ressaltar que, a Lei nº 8080/1990 foi regulamentada 

pelo Decreto nº 7.508/2011.  

 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 [...] tem o importante papel de regular a 
estrutura organizativa do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, dentre outros aspectos, tão necessários a sua 
consolidação e melhoria permanente. Dessa forma, visa dar mais transparência a 
essa estrutura, com a finalidade de garantir maior segurança jurídica na fixação das 
responsabilidades dos entes federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, 
as ações e os serviços de saúde ofertados nas regiões de saúde e organizados em 
redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011a). 
 

 

No Art. 5º deste decreto, está estabelecido que as ações de Vigilância em Saúde26, 

juntamente às ações da atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial e 

atenção ambulatorial especializada e hospitalar, são obrigatórias para a instituição das 

chamadas Regiões de Saúde27. 

Complementarmente à Lei nº 8080/90, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 

dispõe, especialmente, sobre a participação da comunidade na gestão SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Esta lei instituiu 

                                                           
26 Albuquerque, Carvalho e Lima (2002) afirmam que os termos “vigilância à saúde”, “vigilância em saúde” e 
“vigilância da saúde” vêm sendo amplamente citados na literatura no país sem que haja uma definição 
“instituída” dos seus objetos ou uma conceituação que seja remetida à prática. Cabe ressaltar que neste estudo, 
manteremos os termos utilizados por cada autor. Entretanto, nos textos de nossa autoria, optamos por nos referir 
à temática utilizando “Vigilância em Saúde”, por ser este o termo utilizado na Portaria GM/MS nº 3252/2009 
que atualmente aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações dessa área da Saúde. 
 
27 A definição de Regiões de Saúde encontra-se descrita no tópico 2.1.3 dessa dissertação. 
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as instâncias colegiadas de participação da sociedade, com atuação em cada esfera de 

governo, sendo elas as Conferências e os Conselhos de Saúde28 (BRASIL, 1990b). 

No que tange às três diretrizes fundamentais do SUS, tratadas na Constituição Federal 

de 1988, julgamos necessárias algumas considerações. A “descentralização” é uma diretriz do 

SUS que guarda uma significativa transversalidade conceitual e operativa com as demais 

diretrizes que a fundamentam. Assume, no sistema, um papel de eixo estruturante, posto que 

convida os três entes governamentais federados - União, Estados e Municípios - a 

articularem-se, cooperarem entre si e zelarem pela qualidade das ações e serviços de saúde 

(BELTRAMMI, 2008). Na verdade, a descentralização busca adequar o SUS à dessemelhança 

regional de um país continental como o Brasil, com realidades econômicas, sociais e 

sanitárias muito distintas. As decisões do SUS deixam de estar centralizadas em Brasília, 

passando a ser tomadas em cada Município, Estado e Distrito Federal, por meio das 

respectivas Secretarias de Saúde, cabendo ao Ministério da Saúde coordenar a atuação do 

sistema no âmbito federal (PAIM, 2009).  

Já o “atendimento integral”, enquanto diretriz, envolve a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde. Esta “diretriz” do SUS configura-se como um “princípio” ao buscar 

articular, de forma contínua, ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, demonstrando que o 

SUS não se restringe à atenção básica (PAIM, 2009). Para Mattos (2006), somente numa 

primeira aproximação poderíamos dizer que a integralidade é apenas uma das diretrizes 

básicas do SUS, definida constitucionalmente. Ao discorrer sobre sua natureza, o autor 

apresenta três conjuntos de sentidos dessa diretriz, que valem aqui ser destacados, mesmo que 

de maneira bastante sucinta. Assim, o primeiro refere-se a atributos das práticas dos 

profissionais de saúde, sendo valores vinculados à boa prática, que pode acontecer no âmbito 

do SUS ou não. O segundo conjunto refere-se a atributos da organização dos serviços, e o 

terceiro aplica-se às respostas governamentais aos problemas de saúde29. 

                                                           
28 A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde. 
O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo (Art.1º e 2º, BRASIL, 1990b - grifo nosso). 
 
29 Para saber mais acerca desta temática, ler texto de Ruben Araujo de Mattos: “Os sentidos da integralidade na 
atenção e no cuidado à Saúde”, no livro “Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que 
merecem ser defendidos”, publicado pela ABRASCO, em 2006. 
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No tocante à diretriz que trata da “participação da comunidade”, fica evidente que, 

além da perspectiva do exercício da democracia no cotidiano dos serviços de saúde, esta 

diretriz emergiu para assegurar o controle social sobre o SUS. Para que a população participe 

da gestão do Sistema é que foram estabelecidas as duas instâncias colegiadas anteriormente 

citadas: Conferências e Conselhos Municipais de Saúde (BRASIL, 1990b). Ao expressar uma 

orientação para democratizar os serviços e as decisões em relação à saúde, essa diretriz indica 

que a comunidade pode participar na identificação de problemas e no encaminhamento das 

soluções, bem como fiscalizar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde. 

Aos fazermos a descrição das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde - uma rede 

regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as diretrizes da descentralização, do 

atendimento integral e da participação da comunidade - acreditamos que também estamos 

descrevendo questões basilares para a prática da Vigilância em Saúde que vislumbramos ter 

na atividade de trabalho em saúde. Encontramos, na base de criação do SUS, um conceito 

ampliado de saúde, que aponta a necessidade de políticas públicas para promovê-la, 

juntamente à imprescindibilidade da participação social na construção do Sistema e das 

políticas de saúde, uma vez que se reconhece a impossibilidade de o setor sanitário responder 

sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes de uma vida saudável.  

Mas, outros fundamentos foram estabelecidos com o propósito de construção do SUS 

constitucional. Instituído o Sistema Único de Saúde, o desafio foi reformular as prioridades 

do Ministério da Saúde. A política de saúde pública desenvolvida ao longo dos anos 90, do 

século XX, enfatizou a organização da Atenção Primária à Saúde ou Atenção Básica à 

Saúde30, como também é denominada no país. Passou-se, então, a organizá-la com base na 

relação entre a unidade de saúde e a comunidade ou entre profissionais de saúde e usuários, 

dentro de dado território, tendo por referência o Programa de Saúde da Família (PSF), criado 

em 1994 (MENDONÇA, VIANA e VASCONCELOS, 2008). O PSF, mais tarde reconhecido 

como Estratégia de Saúde da Família (ESF), centra-se nas mesmas falas que estão descritas 

                                                           
30 Neste estudo, mantemos os termos utilizados por cada autor. Ressaltamos que, nos textos de nossa autoria, 
optamos por utilizar Atenção Primária à Saúde, por concordarmos com Mendes (2005, p.218): “Nós ainda 
decodificamos a atenção primária à saúde como programa para pobres, o que resulta da concepção piramidal do 
SUS que passa a ideia de que a atenção básica é o menos complexo num sistema de saúde. O que é 
conceitualmente equivocado, porque o mais complexo num sistema de saúde é a atenção primária à saúde. No 
Brasil, inventou-se algo sem similar na literatura internacional: a atenção primária se denomina aqui de atenção 
básica, o que, para mim, reforça essa a concepção de algo simples que pode ser banalizado. Em função dessa 
visão ideológica da atenção primária à saúde, interpreta-se primário como primitivo; ao contrário, o significante 
primário quer referir-se ao complexíssimo princípio da PAS, o do primeiro contacto. Essa visão básica da APS 
faz com que ela possa ser feita de qualquer jeito: com pouco financiamento, com relações de trabalho 
extremamente precarizadas, com um arsenal de medicamentos muito estrito, com uma infraestrutura física 
completamente deteriorada, na ausência de sistemas eficazes de Educação Permanente e etc.” 
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nas normativas do SUS: prevenção, promoção e recuperação da saúde de forma geral e 

contínua. Dessa forma, a estratégia deve estar em consonância com o SUS, por intermédio do 

município (que orienta o modelo de atenção básica), do Estado (que participa do apoio técnico 

e financiamento) e da vigilância epidemiológica, que opera na raiz da história natural das 

doenças (FIGUEIREDO e TONINI, 2007, apud MAGALHÃES, 2010). Dentre as 

especificidades da ESF, estão: 

 

I - existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no 
mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de 
família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, 
auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo 
acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os 
profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal; II - o número de ACS deve ser 
suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 
pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o 
limite máximo recomendado de pessoas por equipe; III - cada equipe de saúde da 
família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 
recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição. 
Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de 
vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de 
vulnerabilidade menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe (BRASIL, 
2011e). 

 

De acordo com Starfield (2002), a Atenção Primária31 caracteriza-se pelas seguintes 

questões. É aquele nível que oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e 

problemas (constitui porta de entrada do serviço). Fornece atenção sobre a pessoa, no decorrer 

do tempo e para todas as suas necessidades de acordo com o ciclo de vida (e não direcionadas 

a enfermidade). Compartilha características com outros níveis do sistema: responsabilidade 

pelo acesso, atenção à prevenção, bem como ao tratamento e à reabilitação e trabalho em 

equipe. Forma a base e determina o trabalho de todos os outros níveis dos sistemas de saúde.  

Aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e 

reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. Integra a atenção, quando há mais de um 

problema de saúde, e lida com o contexto no qual a doença existe além de influenciar a 

resposta das pessoas a seus problemas de saúde. Organiza e racionaliza o uso de todos os 

recursos, tanto básicos, como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e 

melhora da saúde.  

                                                           
31 Os níveis de atenção à saúde estruturam-se por arranjos produtivos conformados segundo as densidades 
tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade, a Atenção Primária à Saúde, ao de densidade 
tecnológica intermediária, a Atenção Secundária à Saúde, até o de maior densidade tecnológica, a Atenção 
Terciária à Saúde (MENDES, 2011, p.78 - grifo nosso). 
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Neste contexto de definição da Atenção Primária, o que precisamos destacar é que o 

princípio de que “a atenção à saúde deve ser relacionada às necessidades da pessoa ou do 

coletivo” foi enunciado na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 

reunida em Alma-Ata em 1978, expressando a necessidade de ação urgente de todos os 

governos, de todos os atores que trabalham nos campos da Saúde e do desenvolvimento da 

comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo (DECLARAÇÃO 

DE ALMA-ATA, 1978). 

Durante as mais de duas décadas de implantação do SUS, o Governo Federal utilizou-

se de inúmeras normas e regulamentações que visaram à estruturação da Atenção Primária 

dentro do Sistema de Saúde, buscando orientar os municípios na execução das ações e 

serviços de sua responsabilidade. Assim, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi 

inicialmente aprovada pela Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006, que estabeleceu 

a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde 

da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Destaca-se que esta 

publicação emergiu para atender a necessidade de uma revisão normativa que foi acumulada 

durante oito anos32. Tal proposta apontou para a redefinição de princípios gerais, 

responsabilidades de cada esfera de governo, infraestrutura e recursos necessários para 

operacionalização das ações neste nível de atenção (INFORME DA ATENÇÃO BÁSICA, 

2006). A atualização da PNAB se deu pela Portaria GM/MS Nº 2.488, de 21 de outubro de 

2011 (BRASIL, 2011e). 

Dessa forma, a Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária 

para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, tendo como um 

de seus fundamentos a realização de ações de vigilância à saúde, ressaltando que tais ações 

aparecem como atribuições comuns e específicas a todos os profissionais de saúde (BRASIL, 

2006f). Ao considerar a Portaria GM/MS nº 3.252, de 22 de dezembro de 200933, que trata do 

processo de integração das ações de Vigilância em Saúde e atenção básica, a PNAB mantém 

como atribuições comuns e específicas dos membros das equipes de Atenção Básica 

“desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 

vigilância à saúde [...]”, bem como define que a Atenção Básica tem entre seus fundamentos e 

diretrizes:  

                                                           
32 A publicação da Política Nacional de Atenção Básica mostrou que a normatização da atenção Básica e da 
Saúde da Família, iniciada em 1997, com a instituição do Piso de Atenção Básica (PAB), havia se tornado 
“extensa e fragmentada”, dificultando o atendimento do tema (INFORME DA ATENÇÃO BÁSICA, 2006, p.1). 
 
33 Tal portaria será explorada no próximo tópico deste capítulo. 
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Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das 
diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da 
autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, 
interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e 
coordenando-o no conjunto da rede de atenção. (BRASIL, 2011e) 
 

Diante do exposto, acreditamos que, assim como afirmamos quando nos referíamos 

aos fundamentos básicos do SUS, podemos aqui alegar: os pontos orientadores da PNAB 

descrevem questões basilares para a prática da Vigilância em Saúde que vislumbramos ter na 

atividade de trabalho em Saúde. Contudo, sabemos que após duas décadas de sua criação, o 

SUS ainda enfrenta grandes desafios em sua implementação, sendo um deles, a 

operacionalização das ações de Vigilância em Saúde, que em todas as suas dimensões, estão 

acopladas aos modos de operacionalização da Atenção Primária à Saúde no país. Cabe 

destacar que, no Estado de Minas Gerais, os desafios para essa operacionalização se fazem 

presentes, como demonstraremos no tópico 2.2.3 dessa dissertação. 

 

 

2.2.2.1 Vigilância em Saúde: a descentralização das ações e a redefinição dos objetos de 

vigilância nas normativas do país 

 

 

Antes da criação do SUS, na década de 80, uma cisão, do ponto de vista político e 

organizacional, estava estabelecida: de um lado, sob a responsabilidade do extinto Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, estavam as ações de assistência à 

saúde individual. Do outro, comandadas pelo Ministério da Saúde, as ações de natureza 

coletiva, vinculadas, essencialmente, à vigilância, à prevenção, e ao controle das doenças 

transmissíveis (BRASIL, 2006b). 

Pode-se dizer que a proposta da Vigilância à Saúde começou a ser elaborada e 

discutida, no país, no início da década de 90, com o advento do SUS, e que tal elaboração foi 

originada pela necessidade de ampliação das ações de vigilância epidemiológica34 no sentido 

de contemplar as condições de vida em sua amplitude (FARIA e BERTOLOZZI, 2010).  

                                                           
34 As ações de vigilância epidemiológica (que sempre estiveram voltadas para o controle do agente etiológico e 
do meio ambiente) são importantes para romper a cadeia de transmissão das enfermidades, mas são restritas e, 
em geral, focais e de baixa efetividade (por não alcançarem os determinantes dos agravos) (FARIA e 
BERTOLOZZI, 2010). 
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No contexto de lentidão para a realização das mudanças necessárias no país, no campo 

da Vigilância em Saúde, a efetiva descentralização, ainda que das ações de “vigilância 

epidemiológica”, iniciou-se em dezembro de 1999, momento marcado pela publicação da 

Portaria GM/MS nº 1.399, que regulamentou a Norma Operacional Básica 01/9635 quanto às 

competências da União, Estados e Municípios na “área de epidemiologia e controle de 

doenças”, resultante de intensos debates nas instâncias de pactuação intergestores do SUS. 

Este instrumento normativo regulamentou, também, o Teto Financeiro de Epidemiologia e 

Controle de Doenças (TFECD), mecanismo de transferência fundo a fundo de recursos 

financeiros do Governo Federal para Estados e Municípios (BRASIL, 1999). 

A regulamentação desse processo de descentralização, contudo, foi atualizada somente 

pela Portaria GM/MS nº. 1.172, de junho de 2004. Um novo instrumento normativo, que se 

configurou como um indicativo dos esforços de aprimoramento do processo de 

descentralização das ações de vigilância. Isto, porque, neste instrumento, definem-se as 

atividades denominadas de Vigilância em Saúde, a saber: vigilância de doenças 

transmissíveis, vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e de seus fatores de risco, 

vigilância ambiental em saúde e vigilância da situação de saúde (BRASIL, 2004b). Assim, 

mesmo que publicado tardiamente, entendemos que a referida normativa representou um 

passo importante no processo de ampliação do objeto de Vigilância, rumo à conformação de 

um novo modelo de atenção à saúde, lastreado na concepção social da saúde-doença. A partir 

daí, surge a necessidade de construção da chamada Programação Pactuada Integrada de 

Vigilância em Saúde (PPI-VS) pelos Estados e Municípios, com base na capacidade gerencial 

e nos critérios epidemiológicos, populacionais e territoriais, buscando desenvolver e fortalecer 

no setor de vigilância, prevenção e controle de doenças, com vistas a desenvolver habilidades 

em planejamento e gestão. Tratava-se de um conjunto de atividades, metas e recursos 

financeiros pactuado entre a União (a Secretaria de Vigilância em Saúde), as Secretarias 

Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde no tocante à área de epidemiologia e 

controle de doenças e as ações básicas de vigilância sanitária (BRASIL, 2006b, p.15). Para 

financiar as ações estabelecidas pela PPI-VS, foi criado o Teto Financeiro de Vigilância em 

Saúde (TFVS), por meio da Portaria nº 8, de 29 de junho de 2004 (BRASIL, 2004a). 

                                                           
35 Além de garantir o cumprimento das leis que constituem o SUS, a institucionalização da descentralização 
possibilitou uma maior racionalidade e efetividade na prevenção e no controle de doenças, uma vez que os 
municípios passaram a assumir grande parte das ações de vigilância em saúde, e os estados ficaram responsáveis 
pela coordenação e pela supervisão do processo, além da execução, em caráter suplementar ou complementar, 
das ações (BRASIL, 2006b, p.15). 
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Posteriormente, um novo acordo interfederativo - o Pacto pela Saúde 2006 - 

demandava aos gestores estaduais e municipais, que ao definirem a aplicação dos recursos 

financeiros na saúde, considerassem as ações relacionadas à Vigilância em Saúde, que 

estavam destacadas como prioridades neste acordo.  O Pacto de Gestão36 estabelece as 

responsabilidades de cada ente federado, de forma a tornar mais claro quem deve fazer o quê, 

contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS 

(BRASIL, 2009b).  

É importante ressaltar que, a cada novo pacto, o esperado é que a discussão e a 

programação de metas não sejam apenas uma formalidade burocrática; mas que possibilitem a 

reflexão acerca do real interesse e compromisso com a estruturação da Vigilância em Saúde 

no município. Ao trabalhar com os dados de sua realidade local, estabelecendo metas de 

melhoria dos indicadores a cada ano, o gestor estará reafirmando seu compromisso com a 

integralidade das ações em saúde, investindo também na área de promoção e prevenção 

(BRASIL, 2007).  

Assim, a Portaria GM/MS nº. 399/2006, que estabelece a formalização do acordo 

anteriormente citado, por meio do Termo de Compromisso de Gestão (TCG), institui que os 

municípios assumissem a responsabilidade pela gestão e execução de algumas ações básicas 

de Vigilância em Saúde (que não seriam compartilhadas) e que as atividades compartilhadas 

devessem ser pactuadas entre os municípios e o Estado, na Comissão Intergestores Bipartite, 

considerando o desenho de regionalização, a rede de serviços e tecnologias disponíveis e o 

desenvolvimento racionalizado de ações mais complexas (BRASIL, 2009b). 

Como um elenco norteador para o alcance de metas do Pacto pela Saúde - e demais 

prioridades de relevância para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Vigilância 

Sanitária, eleitas pelas esferas Federal, Estadual e Municipal - entra em cena mais um acordo 

interfederativo: a Programação das Ações de Vigilância em Saúde (PAVS). A PAVS foi 

determinada pela Portaria GM/MS nº. 3.008, de 1º de dezembro de 2009, se configurando 

como um instrumento de planejamento para a definição de um elenco mínimo norteador das 

ações de Vigilância em Saúde, a serem operacionalizadas pelos três níveis de gestão, cabendo 

aos gestores Municipal, Estadual e Federal realizar avaliações anuais de sua execução, 

incluindo-as em seu Relatório Anual de Gestão (BRASIL, 2009c). 

A Portaria GM/MS nº. 1.172/2004 foi revisada pela Portaria GM/MS nº. 3.252, de 22 

de dezembro de 2009, tendo em vista, dentre outras questões, a necessidade de uma 

                                                           
36 O Pacto de Gestão é uma das três dimensões do Pacto pela Saúde, conforme descrito no tópico 2.1.1 desta 
dissertação. 



45 
 

atualização normativa da Vigilância em Saúde, considerando o Pacto pela Saúde 2006, o 

processo de planejamento do SUS e a definição de estratégias de integração com a assistência 

à saúde, em especial com a Atenção Primária à Saúde (BRASIL, 2009d). Tal revisão deu-se 

também em decorrência da mudança do padrão demográfico e epidemiológico da população 

brasileira, bem como das mudanças que emergiram no setor Saúde. 

Assim, de acordo com o Art. 2º da Portaria GM/MS nº. 3.252/2009, a Vigilância em 

Saúde constitui-se de ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, 

prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo: 

 

I - Vigilância epidemiológica: vigilância e controle das doenças transmissíveis, não 
transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos; 
 
II - Promoção da saúde: conjunto de intervenções individuais, coletivas e 
ambientais responsáveis pela atuação sobre os determinantes sociais da saúde; 
 
III -Vigilância da situação de saúde: desenvolve ações de monitoramento contínuo 
do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à 
saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o 
comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um 
planejamento de saúde mais abrangente; 
 
IV - Vigilância em saúde ambiental: conjunto de ações que propiciam o 
conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes 
do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar 
as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às 
doenças ou a outros agravos à saúde; 
 
V - Vigilância da saúde do trabalhador: visa à promoção da saúde e à redução da 
morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que 
intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de 
desenvolvimento e processo produtivos; e 
 
VI - Vigilância sanitária: conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse 
da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde (BRASIL, 2009d - grifo nosso). 
 
 

A referida portaria também estabeleceu diretrizes para a consolidação da Vigilância 

em Saúde, levando em consideração, especialmente o princípio da integralidade do cuidado: 

 

I - A Vigilância em Saúde deve inserir-se na construção das redes de atenção à 
saúde, coordenadas pela Atenção Primária à Saúde (APS) (Art. 4º); II - A integração 
entre a Vigilância em Saúde e a APS é condição obrigatória para construção da 
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integralidade na atenção e para o alcance de resultados [...] (Art. 5º); III - As ações 
de Vigilância em Saúde, incluindo a promoção da saúde, devem estar inseridas no 
cotidiano das equipes de APS/Saúde da Família, com atribuições e 
responsabilidades definidas em território único de atuação, integrando os processos 
de trabalho, planejamento, programação, monitoramento e avaliação dessas ações 
(Art. 6º); [...] IV - Na busca da integralidade deve-se promover a articulação de 
atores e políticas sociais no planejamento e execução de ações intersetoriais (Art. 8º) 
(BRASIL, 2009d). 

 

Destaca-se ainda, nesta portaria, a existência de orientações que norteiam o 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações em Saúde, dentre as quais: 

 

I- O processo de planejamento do Sistema Único de Saúde é pautado pela análise da 
situação de saúde na identificação das condições, dos determinantes e dos 
condicionantes de saúde da população, dos riscos sanitários na organização de 
serviços e na gestão em saúde, e estabelece as condições para a integração entre 
vigilância, promoção e assistência em saúde. As diretrizes, ações e metas de 
Vigilância em Saúde devem estar inseridas no Plano de Saúde e nas Programações 
Anuais de Saúde, das três esferas de gestão (Art. 30). [...] II - O monitoramento e a 
avaliação das ações de Vigilância em Saúde que orientam a tomada de decisões e 
qualificam o processo de gestão são de responsabilidade das três esferas de gestão e 
devem ser realizados: de forma integrada, considerando os aspectos da vigilância, 
promoção e atenção à saúde; com base nas prioridades, objetivos, metas e 
indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde e nas programações 
das ações; com metodologia acordada na Comissão Intergestores Tripartite (Art. 32). 
III - Os resultados alcançados das ações de Vigilância em Saúde comporão o 
Relatório Anual de Gestão em cada esfera de gestão (Art.33) (BRASIL, 2009d). 

 

Cabe ainda ressaltar que os recursos federais transferidos para Estados, Distrito 

Federal e Municípios para financiamento das ações de Vigilância em Saúde estão organizados 

no Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde e são constituídos por um Componente de 

Vigilância e Promoção da Saúde e um Componente da Vigilância Sanitária. A comprovação 

da aplicação destes recursos deve ser feita por meio do Relatório Anual de Gestão, aprovado 

pelo respectivo Conselho de Saúde (BRASIL, 2009d). 

 

 

2.2.2.2 A Vigilância em Saúde e os modelos de assistência à saúde 
 

 

Segundo Teixeira (2002, p.156), modelos assistenciais37 são: 
                                                           
37 O processo de municipalização, na medida em que venha a significar uma efetiva redefinição de funções e 
competências entre os níveis de governo do SUS, implica a constituição de “sistemas municipais de saúde”, nos 
quais se pode identificar o modelo de gestão e de atenção à saúde ou “modelo assistencial”. Antes do SUS [...] 
não se poderia considerar que os municípios brasileiros tivessem “sistemas municipais”. Os municípios tinham 
serviços de saúde municipais, porém não tinham capacidade de gestão do conjunto das instituições e unidades de 
prestação de serviços de saúde localizadas em seus territórios (TEIXEIRA, PAIM e VILASBÔAS, 1998, p.9). 
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[...] combinações de saberes (conhecimentos) e técnicas (métodos e instrumentos) 
utilizados para resolver problemas e atender necessidades de saúde individuais e 
coletivas. Neste sentido, um modelo de atenção não é simplesmente uma forma de 
organização dos serviços de saúde nem tampouco um modo de administrar (gerir ou 
gerenciar) um sistema de saúde. Os modelos de atenção á saúde são formas de 
organização das relações entre sujeitos (profissionais de saúde e usuários) mediadas 
por tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas no processo de trabalho em 
saúde, cujo propósito é intervir sobre os problemas (danos e riscos) e necessidades 
sociais de saúde historicamente definidas.  
 

Desde o final da década de 80 do século passado, o sistema de saúde brasileiro vem 

buscando construir modelos assistenciais38 que respondam de forma eficaz e efetiva às reais 

necessidades da população brasileira, seja em sua totalidade, seja em suas especificidades 

locais. Segundo Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998, p.8), disputam, no país, modelos 

assistenciais diversos, com a tendência de reprodução conflitiva dos modelos hegemônicos, 

ou seja, “o modelo médico-assistencial privatista (ênfase na assistência médico-hospitalar e 

nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico)”, e o “modelo assistencial sanitarista 

(campanhas, programas especiais e ações de vigilância epidemiológica e sanitária)” - que não 

estão conseguindo responder à complexidade e diversidade dos problemas de saúde que se 

apresentam na atualidade - ao lado dos esforços de construção dos “modelos alternativos”. 

Mendes (2001), citado por Oliveira e Casanosa (2009, p.930) afirmava que é 

especialmente a convivência desses modelos (seja em caráter complementar ou de maneira 

contraditória) um dos fatores responsáveis pela ocorrência de práticas fragmentadas no 

sistema de saúde.  Práticas, estas, “oferecidas de maneira desigual e descontextualizadas dos 

cidadãos, o que gera respostas pontuais e grandes limitações para a garantia de uma atenção 

efetiva, equânime e integral à saúde”. Segundo Machado e Porto (2003, p. 123), quanto mais 

distantes da lógica do modelo assistencial-sanitarista são os processos saúde-doença, maior 

será a necessidade de serem construídas práticas alternativas que superem seus limites 

intrínsecos: “Não existem ‘vacinas’ contra acidentes de trânsito, tampouco substâncias que 

possam ‘higienizar’ ambientes gerais ou de trabalho contaminados que, mais tarde, podem 

levar ao câncer as pessoas expostas”.  

Segundo Teixeira (2002), um aspecto importante no tocante à orientação do modelo 

assistencial é a adoção de uma concepção ampliada e sistêmica sobre o mesmo, sendo 

possível estabelecer que um modelo inclua três dimensões: uma gerencial, uma organizativa e 

uma técnico-assistencial. 

                                                           
38 Cabe ressaltar que como sinônimo de “modelo assistencial” alguns autores citam “modelo de atenção”, 
“modelo tecnológico”, etc., sendo estas diferentes denominações mantidas neste estudo. Nos textos de nossa 
autoria, ora utilizamos modelo assistencial (ou de assistência), ora modelo de atenção (ou de atenção à saúde). 
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[...] uma dimensão gerencial, relativa aos mecanismos de condução do processo de 
reorganização das ações e serviços; uma organizativa, que diz respeito ao 
estabelecimento das relações entre as unidades de prestação de serviços, geralmente 
levando em conta a hierarquização dos níveis de complexidade tecnológica do 
processo de produção do cuidado, e a dimensão propriamente técnico-assistencial, 
ou operativa, que diz respeito às relações estabelecidas entre o(s) sujeito(s) das 
práticas e seus objetos de trabalho, relações estas mediadas pelo saber e tecnologia 
que operam no processo de trabalho em saúde, em vários planos (promoção da 
saúde, prevenção de riscos e agravos, e recuperação e reabilitação) (TEIXEIRA, 
2002, p.156 - grifo nosso). 

 

Para a autora, concretizar uma transformação em um modelo de atenção, exige 

sinergia entre propostas e estratégias nas três dimensões. Assim, a transformação 

propriamente dita do modelo de atenção exige a implementação de mudanças no processo de 

trabalho em saúde, “tanto no que se refere a seus propósitos ou finalidades”, quanto “nos seus 

elementos estruturais, isto é, no objeto de trabalho, nos meios de trabalho, no perfil dos 

sujeitos e principalmente, nas relações estabelecidas entre eles e a população usuária dos 

serviços”. Do ponto de vista dos propósitos da atenção à saúde, trata-se de superar o modelo 

centrado na atenção à “demanda espontânea de atendimento a doentes”39, para incluir ações 

de prevenção de riscos e agravos e de promoção da saúde “para além dos muros das unidades, 

isto é, nos territórios onde vive e trabalha a população da área de abrangência dos serviços”40 

(TEIXEIRA, 2002, p.157).  

Segundo Oliveira e Casanosa (2009), o processo de construção do SUS vem se 

constituindo em um imenso laboratório no qual diversos princípios, tais como promoção da 

saúde, processo de trabalho, qualidade na atenção, intersetorialidade e planejamento local, 

permeiam as reflexões que visam à superação dos modelos assistenciais vigentes e, neste 

contexto, entre as principais propostas de mudança na organização das práticas de saúde, na 

busca de um modelo de atenção integral à saúde dos indivíduos, encontra-se a Vigilância da 

Saúde. 

E se, nos dias atuais, Oliveira e Casanosa (2009) defendem a Vigilância da Saúde 

como proposta de mudança na organização das práticas de saúde, ou, como eixo do processo 

de reorientação dos modelos assistenciais do SUS, ressaltamos que, há mais de uma década, 

Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998, p.09 - grifo nosso) já faziam a mesma aposta:  

                                                           
 

40 Na transformação do modelo centrado na atenção à demanda espontânea, a ênfase do processo de prestação de 
serviços se desloca do eixo “recuperar a saúde de indivíduos doentes” para: “prevenir riscos e agravos” e 
“promover a saúde das pessoas e dos grupos populacionais”, o que implica tomar como objeto os problemas de 
saúde e seus determinantes, organizando-se a atenção de modo a incluir não apenas as ações e serviços que 
incidem sobre os “efeitos” dos problemas (doença, incapacidade e morte), mas, sobretudo, as ações e serviços 
que incidem sobre as “causas” (condições de vida, trabalho e lazer), ou seja, no modo de vida das pessoas e dos 
diversos grupos sociais (Paim, 1994; Teixeira et al., 1998, apud TEIXEIRA, 2002, p.157 - grifo da autora). 
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Para além do intercâmbio de experiências e da elaboração de princípios e diretrizes 
gerais que norteiem as diversas iniciativas desencadeadas nos municípios, 
consideramos necessária a sistematização de elementos conceituais, metodológicos e 
instrumentais que contribuam para a adoção de decisões e implementação de ações 
no âmbito municipal, tendo como propósito a construção do(s) modelo(s) 
assistencial (ais) coerentes com a problemática de cada município e viáveis do ponto 
de vista da disponibilidade de recursos e da capacidade técnica, gerencial e política 
dos sistemas municipais de saúde. Trata-se da Vigilância da Saúde, entendida 
como eixo de um processo de reorientação do(s) modelo(s) assistencial(ais) do 
SUS. 

 

Assim como os autores citados, acreditamos que possibilidades concretas de 

construção de um modelo assistencial que supere formas pouco autônomas e criativas de 

busca da atenção integral à saúde, perpassam por um modelo de vigilância imbricado com o 

mesmo, e em sinergia com os princípios basilares do SUS. 

 

 

2.2.3 O Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Estado de Minas Gerais 
 

 

O Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais, em seu discurso de apresentação do Projeto de Fortalecimento da Vigilância 

em Saúde afirmou que “a Vigilância em Saúde é um elemento fundamental ao sucesso de 

todo sistema de saúde focado em resultados que se preste ao controle de determinantes, riscos 

e danos à saúde da população”.  Ao referir-se a uma visão mais integral do processo saúde-

doença, destacou que “a Vigilância em Saúde amplia a concepção de saúde, e sua inserção nas 

redes de atenção, com efetiva integração com a atenção primária”, o que possibilita “a 

mudança na lógica do modelo de atenção curativo (com ênfase na doença), para um modelo 

de atenção integral à saúde”. Segundo o subsecretário, apesar dos esforços institucionais, “o 

processo de descentralização das ações de Vigilância em Saúde ainda não foi capaz de 

promover a sua efetiva integração com a atenção primária à saúde e a operacionalização da 

integralidade da atenção” (GOMES e QUINTINO, 2012, p.7).  

Para o subsecretário, o Sistema de Vigilância em Saúde precisa permitir aos gestores 

conhecimento aprofundando de situações e necessidades dos cidadãos, para garantir o 

desenvolvimento de propostas que estejam sempre coesas com a necessidade local, 

“fomentando ambientes de saúde pública baseada em evidências”. Segundo ele, este novo 

enfoque da Vigilância em Saúde impõe, entre outras questões, “a necessidade de 

desenvolvimento de estratégias voltadas para a reestruturação e readequação das estruturas 
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organizacionais existentes, a revisão dos processos de trabalho e a educação permanente dos 

profissionais” (GOMES e QUINTINO, 2012, p.7). 

Considerando a normativa do SUS que trata da temática, bem como a necessidade de 

normatização da Vigilância em Saúde no Estado de Minas Gerais, em 14 de fevereiro de 2012 

foi aprovada a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 1.061, que consentiu o edital de convocação 

para adesão dos municípios ao Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Estado 

de Minas Gerais, na forma de seu anexo único: a Resolução SES Nº 3.152, de 14 de fevereiro 

de 2012.  

De acordo com a referida resolução, o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em 

Saúde visa apoiar a descentralização das ações da área, estimulando nos municípios do Estado 

e em seus respectivos territórios sanitários41 a análise permanente da situação de saúde da 

população e a articulação de um conjunto de tecnologias para a abordagem dos determinantes, 

riscos e danos à saúde, garantindo a integralidade da atenção à saúde42. 

Para aderirem ao Projeto, os municípios optaram por um elenco específico das ações 

de Vigilância em Saúde e assumiram as ações descritas neste, bem como as ações do(s) 

grupo(s) anterior(es). Os elencos das ações devem ser trabalhados de forma a integrar as ações 

de Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador, Vigilância da 

Situação de Saúde e Promoção da Saúde, sendo estes elencos subdivididos em três grupos de 

ações, de acordo com o grau de complexidade das mesmas43. O marco conceitual utilizado 

para balizar a construção do Projeto foi a Portaria GM/MS nº 3252, de 22 de novembro de 

2009.  

Os Municípios, ao aderirem ao Projeto, recebem incentivo financeiro, considerando o 

elenco específico de ações assumido. Tal recurso é repassado em parcelas mensais, 

diretamente do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, sendo o valor total 

repassado ao Município dividido em uma parcela fixa e outra variável, com proporções que 

variam de acordo com o elenco pactuado44. 

O processo de monitoramento e avaliação é baseado no cumprimento do percentual 

médio de ações do elenco escolhido pelo Município, ou seja, nas ações realizadas nos quatro 

                                                           
41 Trata-se de micro áreas e áreas da Estratégia Saúde da Família; Distritos Sanitários e áreas de abrangência de 
pontos de atenção específicos. 
 
42 Item 1.1 (MINAS GERAIS, 2012b). 
 
43  Itens 4.1 e 4.2 (MINAS GERAIS, 2012b). 
 
44  Itens 5.1, 5.7 e 5.8 (MINAS GERAIS, 2012b). 
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meses anteriores ao mês de avaliação, já que o acompanhamento se dá por meio de avaliações 

quadrimestrais dos resultados alcançados.   

No Estado, 841 Municípios aderiram ao Projeto. Destaca-se que, os três Municípios 

que se constituem como cenários deste estudo aderiram, com a proposta de execução das 

ações previstas no Elenco 1 da Resolução Estadual (ações de menor complexidade). Tais 

ações contemplam, em seus aspectos gerais, atividades de notificação, investigação e 

encerramento de doenças, agravos e emergências ambientais, bem como de acidentes de 

trabalho graves e com produtos perigosos; ações para confirmação de diagnósticos e de 

controle de contatos de doenças infecciosas; ações de investigação de óbitos; ações do 

Programa Nacional de Imunização; ações de vigilância e combate de vetores; ações de 

promoção à saúde (atividade física, tabaco); ações de educação continuada e ações básicas de 

vigilância sanitária. 

   

 

2.3 Algumas considerações sobre a Psicologia Sócio-Histórica45 
 

 

A Psicologia Sócio-Histórica surge no cenário do século XX em meio a várias lacunas 

que nele se apresentavam referentes às contradições do humano: interno/externo; 

psíquico/orgânico; comportamento/vivências subjetivas; natural/social; 

autonomia/determinação. Desta forma, a Psicologia Sócio-Histórica, que toma como base a 

Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski46 (1896-1934)47, mostrava-se como uma 

possibilidade de superação dessas visões dicotômicas e de avanço rumo à compreensão dos 

fenômenos psicológicos48. Trata-se de uma Psicologia fundamentada no marxismo49 e que 

adota o materialismo histórico e dialético como filosofia, teoria e método (BOCK, 2001). 

                                                           
45 Ao iniciarmos nossa revisão acerca do primeiro eixo teórico-epistemológico desse estudo - a Psicologia Sócio-
Histórica - queremos esclarecer que além de autores que aderem ao materialismo histórico dialético, serão 
citados nesse estudo outros que, apesar de não adotarem a mesma perspectiva teórica, adotam teorias críticas em 
relação ao homem, à sociedade e à produção de conhecimento. 
 
46 O nome do autor aparece grafado de formas distintas nas citações presentes nesse estudo. Nos textos de nossa 
autoria utilizaremos a grafia que aparece nas obras do autor, que se constituem nas nossas principais referências: 
“VIGOTSKI”. 
 
47 De Lev Seminovichi Vigotski (1896-1934) e de seus colaboradores, também autores russos, Alexandr 
Romanovich Luria (1902-1977) e Alexis Nicolaievich Leontiev (1903-1979) (FURTADO, 2001, p.75). 
48 Esclarecimentos acerca do termo “fenômeno psicológico” encontram-se descritos nas páginas que se seguem 
nesse capítulo. 
 
 



52 
 

Estamos falando, portanto, do surgimento de uma nova proposta de Psicologia, 

fundamentada no pensamento e método dialéticos, inaugurada por Vigotski. Falamos de uma 

nova alternativa, que surge exatamente a partir da crítica à separação entre objetividade e 

subjetividade, ao mesmo tempo em que considera a historicidade como característica 

fundamental de todas as coisas (GONÇALVES, 2001a). 

Para Gonçalves (2001b, p.126-127), com esse referencial, Vigotski discute as questões 

da Psicologia de sua época que, em grande parte, ainda são questões atuais. Vigotski propõe o 

psicológico como síntese e verdadeiro objeto da Psicologia na discussão sobre a relação entre 

o físico (fisiológico) e o psíquico. Da mesma forma, na discussão sobre o “interno” e o 

“externo”, indica uma maneira de abordar a relação subjetividade-objetividade e a relação 

indivíduo-sociedade: “propõe que se estudem os fenômenos psicológicos como resultado de 

um processo de construção social do individuo, em que o plano intersubjetivo, das relações, é 

convertido, no processo de desenvolvimento, em um plano intra-subjetivo”.   

Para vários estudiosos da área, trata-se de uma Psicologia que traz consigo a 

possibilidade de uma postura crítica no processo de construção do conhecimento. Mas por que 

a Psicologia Sócio-Histórica é capaz de produzir esse saber crítico?  

Para Bock (2001), não apenas por uma intencionalidade de quem a produz, mas 

também por seus fundamentos epistemológicos e teóricos. Já para Kahhale e Rosa (2009, 

p.24): “essencialmente pelos seus fundamentos epistemológicos”. Afinal, “sem referência a 

uma epistemologia, uma teoria do conhecimento seria uma meditação sobre o vazio” 

(JAPIASSU, 1975, p. 11, apud KAHHALE e ROSA, 2009, p.25). 

Ao se manifestarem acerca dos aspectos e princípios constituintes da Psicologia Sócio-

Histórica, que nos trazem a possibilidade de construção de um saber crítico em Psicologia, 

Kahhale e Rosa (2009) apontam que, nesta perspectiva teórica, os pesquisadores buscam não 

se submeter ao pensamento hegemônico, mas caminhar para a construção de um saber 

desalienante, que possibilite intervenções na direção da construção do sujeito de direitos e da 

transformação social. Desta forma, para as autoras, produzir conhecimento nesta perspectiva 

significa ir muito além do que está tradicionalmente estabelecido: 

 

[...] significa a busca pela historicidade dos fenômenos, na sua base concreta 
material; significa explicitar e romper com processos alienantes, tanto singulares 
como coletivos. Significa produzir um conhecimento que responda de maneira cada 
vez mais satisfatória às necessidades trazidas pelo desenvolvimento histórico das 
sociedades humanas (KAHHALE e ROSA, 2009, p.24). 

 



53 
 

Bock (2001, p.21) aponta que para atender às necessidades da sociedade humana, a 

Psicologia Sócio-Histórica supera uma concepção de fenômeno psicológico que “ora é 

processo, ora é estrutura, ora manifestação, ora relação, ora é conteúdo, ora é distúrbio, ora 

experiência”, ao conceber tal fenômeno como algo que se desenvolve ao longo do tempo e 

que, portanto, não pertence à Natureza Humana e não é preexistente ao homem, além de 

refletir a condição social, econômica e cultural em que vivem os homens. Ou seja, esse 

fenômeno psicológico não pode aparecer descolado da realidade na qual está inserido o 

indivíduo e, mais, não pode se descolar do próprio indivíduo que o abriga. Segundo a autora, 

para a Psicologia Sócio-Histórica, 

 

[...] falar do fenômeno psicológico é obrigatoriamente falar da sociedade. Falar da 
subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os homens. A 
compreensão do “mundo interno” exige a compreensão do “mundo externo”, pois 
são dois aspectos de um mesmo movimento, de um processo no qual o homem atua 
e constrói/modifica o mundo e este, por sua vez, propicia os elementos para a 
constituição psicológica do homem (BOCK, 2001, p.22). 
 

Por conta desta perspectiva, a Psicologia Sócio-Histórica vem se destacando entre 

estudiosos da área: 

 

Os motivos que nos levam a considerar a importância e mesmo a urgência de tornar 
públicas as pesquisas em questão são o grande avanço e crescente interesse na 
perspectiva sócio-histórica, vista como uma abordagem promissora para a apreensão 
do homem, constituindo-se, dessa forma, em um referencial teórico-metodológico 
importante para o trabalho de pesquisa [...] (AGUIAR, 2006, p. 7). 
 
[...] destacamos como decorrência da adoção dessa perspectiva metodológica a 
crítica radical das visões reducionistas, objetivistas e subjetivistas, a discussão sobre 
a relação aparência/essência, parte/todo, a importância da noção de historicidade, de 
processo e a noção de mediação (AGUIAR e OZELLA, 2013, p.301). 

 

Também confiamos que é pelo aspecto epistemológico que a perspectiva Sócio-

Histórica tem garantido o salto qualitativo tão importante para a Psicologia e, 

consequentemente, para as pesquisas que apostam nesta vertente. Como já foi dito, os 

referenciais que permitem a leitura crítica da realidade e que explicitam a base epistemológica 

adotada pela Psicologia Sócio-Histórica - ou seja, sua concepção de homem, de mundo e de 

conhecimento - estão fundamentados na concepção materialista histórica dialética.  

Comecemos, portanto, por explorar as primeiras concepções resguardadas pela 

Psicologia Sócio-Histórica: homem/sociedade/história.  

Para Aguiar e Ozella (2013) esta perspectiva possibilita uma concepção de homem 

constituído numa relação dialética com o social e com a história, o que o torna, ao mesmo 
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tempo, único, singular e histórico. Um homem que, por se constituir na e pela atividade, e 

produzir sua forma humana de existência, revela - em todas as suas expressões - a 

historicidade social, a ideologia, as relações sociais e o modo de produção. Esse mesmo 

homem expressa a sua singularidade, o novo que é capaz de produzir os significados sociais e 

os sentidos subjetivos.  

Bock (2001) também define com muita clareza as concepções que estão atreladas a 

esta vertente da Psicologia. O homem é concebido como ativo, social e histórico. A sociedade 

é vista como produção histórica dos homens que, através do trabalho, produzem sua vida 

material. As ideias são compreendidas como representações da realidade material. A realidade 

material concebida como fundada em contradições que se expressam nas ideias. E a história é 

entendida como o movimento contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir da 

base material, deve ser compreendida toda a produção de ideias, incluindo a ciência e a 

psicologia. 

Contudo, como bem afirmam Kahhale e Rosa (2009), imbricado na base 

epistemológica está o método que permite concretizar e produzir o conhecimento.  

Desta forma, o método materialista histórico e dialético surge como resposta às visões 

dicotômicas já citadas nesse capítulo e possibilita superar a perspectiva positivista e a 

idealista50 presente na Psicologia. Para Bock (2001, p.23), surge como possibilidade de 

superar, definitivamente, “visões metafísicas do fenômeno psicológico que o conceberam 

como algo súbito”, ou seja, algo que já está no homem em estado embrionário, e que vai se 

atualizando com o seu amadurecimento. Tal superação permite-nos conhecer o fenômeno 

psicológico, retirando-o de um campo abstrato e idealista e dando-lhe uma base material 

robusta. Ainda para a autora, a psicologia descolada da realidade sociocultural, que é 

constitutiva do fenômeno psicológico, é fruto destas perspectivas e tal aspecto ganha 

importância na medida em que, é a partir dessa descolagem que se constitui o processo 

ideológico da Psicologia 51. 

                                                           
50 Segundo Bock (2001, p. 32-33): I - A postura idealista incrementou o pensamento positivista, que afirmou a 
existência apenas da razão subjetiva. II - O positivismo contribuiu com a Psicologia que entendeu o fenômeno 
psicológico como algo desligado das tramas sociais, semelhante a qualquer outro fenômeno natural e, como tal, 
submetido a leis que não podem ser alteradas pela vontade humana, mas apenas conhecidas. 
 
51 A ideologia é uma representação ilusória que fazemos do real. O ilusório da ideologia está em que parte da 
realidade fica ocultada nas constituições ideais. Na Psicologia, ao construir as noções e teorizações sobre o 
fenômeno psicológico, temos ocultado sua produção social. As consequências disso são danosas do ponto de 
vista das possibilidades de a Psicologia contribuir para a denúncia e a transformação das condições de vida 
constitutivas do fenômeno (Bock, 2001, p.24). 
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Kahhale e Rosa (2009, p.25) também fazem considerações importantes sobre o 

método materialista histórico e dialético: 

 

[...] a forma de análise adotada entende o processo histórico humano a partir das 
determinações fundamentais da base material sobre a superestrutura, num processo 
necessariamente dialético. A base material da sociedade encerra um processo 
contraditório entre as relações sociais de produção e o desenvolvimento de forças 
produtivas. 
 

Para melhor compreendermos as questões que envolvem este método de análise, 

recorremos a Vigotski (2007). Para o autor, o objetivo e os fatores essenciais da análise 

psicológica devem ser os seguintes: I- Uma análise do processo em oposição a uma análise do 

objeto; ou seja, os fenômenos não devem ser analisados em seu produto, mas em seu processo 

de constituição. II - Uma análise baseada na explicação versus descrição; ou seja, deve-se 

buscar revelar as relações dinâmico-causais reais subjacentes ao fenômeno, a gênese do 

fenômeno estudado, em oposição à mera descrição, à enumeração das características externas, 

que podem não retratar a essência do fenômeno; III - Uma análise do desenvolvimento que 

reconstrói todos os pontos e faz retornar à origem o desenvolvimento de determinada 

estrutura. O que se pretende com esse movimento é estudar os chamados “comportamentos 

fossilizados” como construções histórico-sociais. Ou seja, para estudar alguns processos, que 

durante seu desenvolvimento histórico tornam-se naturalizados, mecânicos, automatizados, é 

preciso que o pesquisador faça o esforço de alterar o caráter fossilizado do comportamento, 

fazendo-o retornar a sua origem. 

Ao pontuar estes três princípios como formadores da base de sua abordagem na 

análise das funções psicológicas superiores52, Vigotski (2007) traz à tona aspectos 

importantes para o conhecimento do método materialista histórico e dialético. Ao dizer que 

quando se refere ao estudo de um problema sob o ponto de vista do desenvolvimento está 

falando sobre a revelação de sua gênese e de suas bases dinâmico-causais, o autor se refere 

aos diferentes tipos de análise (fenotípica e genotípica) que podem ser aplicados à Psicologia. 

                                                           
52 Segundo Murta (2008- grifo nosso), Vigotski (1989, p.51-52) faz uma distinção entre funções psicológicas 
naturais ou inferiores (processos elementares) e funções psicológicas superiores ou culturais. As primeiras se 
referem àquelas “habilidades naturais” pertencentes à filogênese, como a memória, atenção, percepção, 
associações simples, ou seja, aquelas pertencentes também aos animais superiores de um modo geral. As 
funções psicológicas superiores como a memória e atenção voluntária, vontade, imaginação, criatividade, 
pensamento, linguagem etc. são especificamente humanas e aparecem no curso do desenvolvimento como 
resultado da transformação das funções psicológicas inferiores. Para Rego (2001, p.39) citado por Murta (2008), 
são consideradas superiores porque “[...] referem-se a mecanismos intencionais, ações conscientemente 
controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às 
características do momento e espaço presente”. 
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Dessa forma, Vigotski nos remete ao universo da dialética, que nos é apresentado por 

Kosik (1976) como o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em si” e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade. Segundo 

Kosik (1976, p.20), “este universo é o contrário da sistematização doutrinária ou da 

romantização das representações comuns”. 

Ainda para o autor, a “coisa em si” (ou seja, os fenômenos psicológicos que nos 

propomos a estudar) não se manifesta imediatamente ao homem, para chegar à sua 

compreensão, é necessário fazer um détour53. Ou seja, o pensamento que quer conhecer 

adequadamente a realidade - porque não se contenta com seus esquemas abstratos, nem com 

suas simples e também abstratas representações - tem de destruir a aparente independência do 

mundo dos contatos imediatos de cada dia. Com isto, entendemos que a realidade não se 

apresenta aos homens, à primeira vista, já que a dimensão dos fenômenos que povoam nosso 

cotidiano/esfera comum da vida (com a sua regularidade, imediaticidade e evidência) penetra 

nossa consciência, assumindo um aspecto independente e natural, que constitui o que se 

denomina mundo da pseudoconcreticidade (KOSIK, 1976). 

 

O mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro de verdade e engano. O seu 
elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e, ao mesmo 
tempo, a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo 
inadequado, parcial, ou apenas sob certos ângulos e aspectos (KOSIK, 1976, p.15). 
 

Kosik (1976, p.27) afirma que o detóur é o único caminho acessível ao homem para 

chegar à verdade; contudo, periodicamente, a humanidade tenta poupar-se do trabalho deste 

desvio e procura observar diretamente a essência das coisas. O que fica evidente, nesta 

questão, é que “a obviedade não coincide com a perspicuidade e a clareza da coisa em si”; ou 

melhor, “ela é a falta de clareza da representação da coisa”. Desta forma, é preciso, partindo-

se da aparência, criar uma atividade para conhecer a “coisa em si”. 

 

Não é possível compreender imediatamente a estrutura da coisa ou a coisa em si 
mediante a contemplação ou a mera reflexão, mas sim mediante uma determinada 
atividade. Não é possível penetrar “na coisa em si” responder à pergunta - que coisa 
é a “coisa em si”? – sem a análise da atividade mediante a qual ela é compreendida; 
ao mesmo tempo, esta análise deve incluir também o problema da criação da 
atividade que estabelece o acesso à “coisa em si”. Essas atividades são os vários 
aspectos ou modos da apropriação do mundo pelos homens (KOSIK, 1976, p.28 - 
grifos do autor). 
 

                                                           
53 Segundo Silva (2006), esse detóur implica em conhecer as múltiplas determinações que constituem o objeto e 
a totalidade na qual ele está inserido. 
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Vigotski (2007, p.65-66) ao falar sobre a abordagem fenotípica (a manifestação da 

aparência) cita Marx, em “O Capital”, vol.1: “se a essência dos objetos coincidisse com a 

forma de suas manifestações externas, então, toda ciência seria supérflua”. E Vigotski (2007, 

p.66) afirma: “O tipo de análise objetiva que defendemos procura mostrar a essência dos 

fenômenos psicológicos em vez de suas características perceptíveis”. Para o autor, é simples 

assim: 

 

Se todos os objetos fossem fenotípica e genotipicamente equivalentes (isto é, se os 
verdadeiros princípios de sua construção e operação fossem expressos por suas 
manifestações externas), então, a experiência do dia a dia seria plenamente 
suficiente para substituir a análise científica (VIGOTSKI, 2007, p.66). 
 

Ainda segundo Vigotski (2007, p. 66), para se alcançar o tipo de análise objetiva a que 

ele se refere, são necessários meios especiais de análise científica, meios capazes de “pôr a nu 

as diferenças internas escondidas pelas similaridades externas”, isso porque “a tarefa da 

análise é revelar essas relações”.  

O modo como Marx (1978, 1857)54 propõe para o conhecimento das “categorias” que 

constituem o objeto, para que a partir delas se produza o conhecimento. Trata-se de um modo 

de pensar que a partir da imediaticidade do objeto, desvela seu processo de constituição, por 

meio da abstração e de aproximações sucessivas da essência deste (SILVA, 2006). Como 

afirma Silva (2006, p.07-08), “a abstração não faz com que o objeto se torne abstrato; ao 

contrário, faz com que ele se torne cada vez mais real, pois é desse modo de pensar que é 

possível desconstruir o objeto e construí-lo novamente”.   

Kosik (1976, p.36) define este método, cuja dialética consiste na superação da 

abstratividade ou “método do pensamento”, da seguinte forma: 

 

[...] é um movimento que atua nos conceitos, no elemento da abstração. A ascensão 
do abstrato ao concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para outro plano 
(racional); é um movimento no pensamento e do pensamento. Para que o 
pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem de mover-se no seu próprio 
elemento, isto é, no plano abstrato, que é negação da imediaticidade, da evidencia e 
da concreticidade sensível. 
 

Acreditamos que neste momento de nossa reflexão metodológica, torna-se importante 

destacar o que se entende, nesse estudo, por categoria. Desta forma, comecemos por citar 

Marx (1978, 1857): 

                                                           
54 A primeira data se refere à obra consultada e a segunda, o ano em que a obra foi publicada pela primeira vez 
(SILVA, 2006). 
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[...] categorias exprimem, portanto formas de modos de ser, determinações de 
existência, frequentemente aspectos isolados desta sociedade determinada, deste 
sujeito, e que, por conseguinte, esta sociedade de maneira nenhuma se inicia, 
inclusive do ponto de vista científico, somente a partir do momento em que se trata 
dela como tal (MARX, 1978, 1857, p. 121, apud SILVA, 2006, p.06 - grifos do 
autor). 
 

Para Aguiar (2001b, p. 95), no contexto da Psicologia Sócio-Histórica, as categorias se 

apresentam como aspectos do fenômeno, “constituídos a partir do estudo do processo, do 

movimento, da gênese” do mesmo. As categorias de análise, portanto, “devem dar conta de 

explicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado”. Ainda segundo a autora, as categorias 

são “construções ideais (no plano das ideias) que representam a realidade concreta e, como 

tais, carregam o movimento do fenômeno estudado, suas contradições e sua historicidade”.  

 Consideramos importante destacar que, apesar de se construírem no plano das ideias, 

as categorias são apreendidas na realidade, e não acima dela. Dito de outra forma, as 

categorias não são arquitetadas pelo pesquisador para analisar uma realidade, mas apreendidas 

pelo mesmo, no movimento da realidade com a finalidade de apreender as múltiplas 

determinações dos fenômenos, que não se manifestam diretamente. 

Inspirados na afirmação de Vigotski (1994, p.86) de que “[...] o método é ao mesmo 

tempo pré-requisito e produto”, Aguiar et al. (2009, p.54) alegam a necessidade  de cuidado 

com o rigor metodológico de encaminhamento das discussões realizadas nas pesquisas. 

Considerando esta questão, os autores destacam uma preocupação central que deve nortear os 

estudos: “a construção e o aprimoramento de categorias para a produção de conhecimento 

coerente com os nossos pressupostos”. Procurando seguir tal orientação, buscamos estudar 

com atenção as categorias que nortearão nossas análises nesse estudo. 

Lembramos que, conforme afirmam Aguiar e Ozella (2013, p.300), revela-se, nas 

reflexões de Vigotski, “a necessidade de uma teoria que fizesse mediação entre o método 

materialista histórico e os fenômenos psíquicos”, ou seja, a tarefa, nessa perspectiva, é 

“aplicar o marxismo à ciência”.  

Dessa forma, esclarecemos que nos próximos itens trataremos de algumas categorias 

fundamentais para as abordagens realizadas na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, 

sendo estas referentes a sua base de construção - o materialismo histórico e dialético - bem 

como ao psiquismo, ou seja, categorias “que se referem propriamente ao campo de 

investigação da Psicologia” (KAHHALE e ROSA 2009, p.26-27).  

Ressaltamos que, apesar de optarmos por trazer essas categorias separadas na revisão 

feita nessa dissertação, compreendemos que não há nenhuma possibilidade das mesmas serem 
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vistas de forma dicotômica, nem tão pouco podem ser compreendidas descoladas uma da 

outra. 

Desta forma, nem dentro de um mesmo grupo - grupo das categorias do materialismo 

histórico e dialético ou grupo das categorias do psiquismo - nem nos dois grupos distintos, 

pode haver o descolamento dessas categorias. Isso porque, em cada um dos grupos, elas se 

encontram fortemente enlaçadas umas às outras, e entre os grupos, é fato que as categorias do 

psiquismo devem ser compreendidas a partir das categorias do materialismo histórico e 

dialético.  

Após esses esclarecimentos, comecemos por tecer algumas considerações acerca das 

categorias do materialismo histórico e dialético. 

 

 

2.3.1 Destacando Categorias do Materialismo Histórico e Dialético  
 

 

Antes de passarmos propriamente às categorias, sentimos a necessidade de trazermos 

duas considerações feitas por Gonçalves (2001a, 2001b), sendo a primeira, acerca das 

categorias que aqui discutiremos. 

Para Gonçalves (2001b, p.124), as categorias metodológicas da dialética, numa 

perspectiva materialista, “permitem o movimento da aparência para a essência; do empírico e 

abstrato para o concreto; do singular para o universal, a fim de alcançar o particular; permitem 

tomar as totalidades como contraditórias”. Tais categorias, aliadas à noção de que o sujeito 

ativo, em relação com o objeto, é histórico, “respondem à necessidade de conhecimento do 

diverso, das particularidades, do movimento, sem cair no relativismo e sem perder o sujeito, 

que, assim entendido, é necessariamente integral, pleno”. Desta forma, para a autora, tais 

categorias nos permitem, ao mesmo tempo, explicar e compreender nosso fenômeno de 

estudo. 

[...] ao fundar a Psicologia histórico-cultural, Vigotski parte das categorias 
fundamentais do materialismo histórico e dialético e as aplica, dialeticamente, às 
questões da Psicologia. Isso significa que as categorias da dialética são referência 
fundamental e por isso mesmo impõem a elaboração de categorias específicas para a 
Psicologia e seu objeto de estudo (GONÇALVES, 2001b, p.127). 
 

Já a segunda consideração, refere-se à “dialética da subjetivação”. Segundo Gonçalves 

(2001a, p.51), apesar da categoria subjetividade não aparecer de forma explícita na obra de 

Vigotski, é possível reconhecer que o autor fala de um “sujeito ativo e histórico com uma 
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consciência construída a partir de mediações sociais, na qual se inclui o fator subjetivo por 

excelência, a ‘base afetivo-volitiva’ (Vigotski, 1991)”. Para a autora, outro fator que recupera 

para a Psicologia a subjetividade como objeto é a possibilidade de considerar a afetividade 

também na sua constituição social e histórica, “numa visão científica alternativa e sem o risco 

de redução do conceito”.  

Cabe aqui ressaltar que Aguiar e Ozella (2013, p.305) entendem subjetividade “[...] 

como uma possibilidade humana de organizar experiências convertidas em sentidos. É uma 

dimensão da realidade que podemos denominar dimensão subjetiva da realidade objetiva”. E 

que, compreendendo-a assim, temos a possibilidade de um processo específico, marcado por 

uma dinâmica em que os sentidos “constituem-se a partir de complexas reorganizações e 

arranjos, em que a vivência afetiva e cognitiva do sujeito, totalmente imbricadas [...], é 

acionada e mobilizada” (AGUIAR et al., 2009, p. 63). 

Então, passemos às categorias do materialismo histórico e dialético. 
 

 

2.3.1.1 Matéria  
 

 

Para nos falarem sobre esta categoria, elegemos as autoras Kahhale e Rosa (2009, 

p.27). Ao explicitarem sobre a concepção de mundo que embasa o materialismo dialético e 

histórico e a Psicologia Sócio-Histórica, afirmam as autoras que, nessa concepção, “a matéria 

é base da constituição do real”.  

 

Marx & Engels (1980) discutem que a definição de matéria é uma abstração, que 
expressa a variedade infinita das coisas, dos processos e das relações do mundo 
exterior. Dessa forma, não devemos confundir substância, materialidade ou 
formações materiais, que são as expressões da matéria na realidade, com a categoria 
filosófica de matéria (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 27). 
 

Para as autoras, dois aspectos são importantes na concepção materialista dialética e 

histórica: 1) matéria existe objetivamente, isto é, fora e independente da percepção e da 

consciência do homem; 2) matéria constitui toda a diversidade infinita do mundo do qual o 

homem faz parte. Desta forma, a matéria refere-se aos objetos, fenômenos e processos que já 

existiam, aos que existem e aos que existirão ou serão descobertos futuramente. Os dois 

aspectos caracterizam a concepção materialista, que é partilhada por perspectivas 

mecanicistas, dialéticas e dialéticas e históricas. Contudo, as autoras explicitam a qualificação 

dessa concepção materialista na perspectiva dialética e histórica: “Essa perspectiva propõe-se 
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resolver a questão da uniformidade na multiplicidade e da permanência do fluxo existente na 

matéria” (KAHHALE e ROSA, 2009, p.27 - grifo das autoras). 

 

A dimensão da dialética postula que matéria é movimento, pois o todo da natureza e 
cada fenômeno isolado contêm uma contradição interna, que gera transformações 
qualitativas e quantitativas nas expressões materiais, ou seja, o movimento é a forma 
de ser da matéria. Assim, o movimento é o estado absoluto da matéria, e o repouso, 
seu estado relativo (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 27). 
 

Ao concluírem, Kahhale e Rosa (2009, p. 32) afirmam que “a concepção de mundo do 

materialismo dialético e histórico assume que o real é matéria”, em constante transformação e 

movimento, o que se expressa pelas leis da dialética (unidade dos contrários, saltos 

qualitativos, complexificação e totalidade). Nessa perspectiva, as autoras entendem que “a 

evolução e a complexificação da matéria produziu a vida e uma das suas expressões mais 

complexas: a espécie humana”. Assim, na concepção materialista dialética e histórica, o 

pensamento e a consciência também provêm da realidade material, ou seja, “a matéria é o que 

constitui o universo, e a consciência é uma das suas expressões mais complexas”.  

 

 

2.3.1.2 Contradição  
 

 

Segundo Silva (2006), as categorias contradição, totalidade e mediação foram 

apropriadas por Karl Marx de Hegel55, sendo, nesse processo de apropriação, incorporadas 

por superação. Ainda segundo a autora, estas são “categorias ontológicas”, uma vez que são 

conhecidas por meio de um modo de pensar que vai do abstrato para o concreto, ao contrário 

da categoria conhecida como “reflexiva” (como exemplo a imediaticidade), que é recriada 

intelectivamente, mas não é constituída de mediações. 

                                                           
55 Hegel foi o primeiro filósofo ocidental a pensar o ser em sua processualidade, em movimento. Esse 
movimento, para Hegel, era do Espírito e era nesse movimento, expresso pelas Ideias, que o Real se constitui, 
colocando a razão como o cerne de sua filosofia. Marx, ao apropriar-se dessas concepções hegelianas, 
compreende-as não a partir do Espírito, das Ideias como constitutivas do Real, mas do modo de produção da 
sociedade, ou seja, o como a sociedade é constituída por relações materiais entre os homens, por meio, 
principalmente do trabalho (influência hegeliana e da economia clássica). Essas relações sociais e de produção 
(que também são sociais) são, para Marx, históricas e não podem ser compreendidas sem seu próprio 
movimento, que é contraditório e que exige, portanto, conhecer as multideterminações que medeiam sua 
constituição, para se aproximar cada vez mais de sua essência e compreendê-la em sua totalidade (SILVA, 2006, 
p.2-5). 
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Ao falar sobre o método dialético de Hegel, Silva (2006, p. 3) afirma que para este 

autor “a legitimidade de um sistema filosófico só se concretiza quando o fenômeno é 

entendido pela negação da sua negação”. Dessa forma, a negatividade é inseparável 

(constitutiva) do movimento.  Ainda segundo Silva (2006, p. 3), 

 

A partir da negatividade, que consiste em negar algo, dessa negação conservar algo 
de essencial e negá-la novamente, como no “Agora”, é que a superação se torna 
possível. A superação ocorre quando há a incorporação da negação que é novamente 
negada e a síntese dessas negações produz o novo. A negatividade, que leva a 
superação é decorrente da contradição. 

 

Segundo Gonçalves (2001b, p.120), duas formulações básicas sintetizam a dialética 

hegeliana, ou seja, as bases do pensamento dialético que permitirão superar a dicotomia 

razão-realidade, sujeito-objeto: “O ser e o nada são uma e a mesma coisa”; “O real é racional 

e o racional é real”. Estas duas formulações encerram a noção de SER em transformação e sua 

implicação para o entendimento da relação razão-realidade como unidade de contrários. A 

primeira formulação traz o princípio básico da dialética, o princípio da contradição.  

 

Diferentemente da noção metafísica de SER, segundo a qual “o ser é” (princípio da 
identidade), na noção dialética “o ser é e não é ao mesmo tempo” (principio da 
contradição). Ou seja, para a dialética, o ser está em transformação constante e ser 
implica necessariamente deixar de ser. Isso permite dizer que razão e realidade, 
enquanto contrários, se opõem, mas formando uma unidade (GONÇALVES, 2001b, 
p.120 - grifo da autora). 

 

No movimento de transformação constante do ser, conforme pontua Gonçalves 

(2001b, p.120), o real anuncia uma racionalidade própria do desenvolvimento constante da 

razão (que, por sua vez, expressa o desenvolvimento do Espírito Absoluto); por isso, o real é 

racional. E o racional, essencialmente, torna-se real nesse processo de transformação; por 

isso, o racional é real. Fica evidente que “tal afirmação só é possível pela superação do 

princípio da identidade, já que só o princípio da contradição, como expressão do movimento 

constante do SER, permite dizer que algo é seu contrário”.  

Para Kahhale e Rosa (2009), a contradição associa-se ainda aos outros princípios do 

método dialético, que procuram apontar o movimento do real. A perspectiva da interação 

universal concebe uma mediação entre tudo o que existe, suplantando assim a ideia de que as 

partes podem ser apreendidas isoladamente. 

 

A lei do movimento universal concebe a essência da realidade como a transformação 
e a modificação, envolvendo dois movimentos: um interno aos fatos e fenômenos, 
que provém deles mesmos, e um externo, que os envolve. Esses dois movimentos 
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são inseparáveis, devendo o conhecimento não apenas reconhecer, mas apreender 
esse processo (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 29-30). 
 

Ainda segundo as autoras, essa maneira de o pensamento abordar a realidade permite 

progredir na captação da complexidade da realidade e de seu movimento de constante 

transformação. Por este motivo a dialética é tomada como referência, uma vez que adota 

como circunstância fundamental da realidade essa dimensão, a de sua multiplicidade e 

variabilidade (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 30). 

 

 

2.3.1.3 Historicidade 
 

 

Acerca desta categoria, também importante para a compreensão de mundo no 

materialismo dialético e histórico, Vigotski (2007, p.68 - grifo do autor) logo nos alerta: 

estudar alguma coisa historicamente, nesta perspectiva, não significa, estudar algum evento 

do passado, mas “significa estudá-la no processo de mudança: esse é o requisito básico do 

método dialético”. Sendo assim, ainda segundo o autor,  

 

Numa pesquisa, abranger o processo de desenvolvimento de determinada coisa, em 
todas as suas fases e mudanças - do nascimento à morte -, significa, 
fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, uma vez que “é somente 
em movimento que um corpo mostra o que é”. Assim, o estudo histórico do 
comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo teórico, mas sim sua verdadeira 
base (VIGOSTSKI, 2007, p.68-69). 

 

Aguiar e Ozella (2013, p.303), ao se manifestarem acerca da tarefa do pesquisador de 

“apreender as mediações sociais constitutivas do sujeito, saindo assim da aparência, do 

imediato, indo em busca do processo, do não dito, do sentido”, sinalizam para a importância 

da categoria historicidade. Para os autores, nos seus trabalhos, tal categoria é elevada a 

princípio fundamental do pensamento metodológico “pelo seu potencial de dar conta da 

gênese e do processo de transformação dos objetos”. Desta forma, “o que é” deixa de ser a 

pergunta principal para dar lugar à questão de “como surgiu”, “como se movimentou e se 

transformou”. Os autores lembram uma passagem de Lukács (1979, p. 79) e ressaltam que “a 

história não é um simples movimento, ou seja, não se trata de um movimento sem rumo, 

indeterminado, desgovernado, mas de um movimento determinado por relações de forças que 

se constituíram no decurso da existência de tal objeto, sem que isso signifique um 

determinismo histórico”. 
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Gonçalves (2001a, p.38), ao falar da historicidade como noção basilar na perspectiva 

aqui adotada, ressalta:  

 

A referência básica de análise da Psicologia Sócio-Histórica é a da historicidade das 
experiências humanas, bem como das ideias produzidas pelos homens como 
expressão mediada dessas experiências. Entende-se como experiência humana toda 
atividade realizada socialmente pelos homens, como forma de atender a suas 
necessidades, produzindo, dessa forma, sua própria existência. As experiências 
concretas, de atividade dos homens, implicam necessariamente a produção de ideias 
e representações sobre elas, as quais refletem sua vida real: ações e relações. 

 

Em outras palavras, a autora pontua que a Psicologia Sócio-Histórica parte das 

categorias trabalho e relações sociais para posicionar o homem na sua historicidade, crendo 

que “o homem se constitui historicamente enquanto homem, por meio da transformação da 

natureza, em sociedade, para produção de sua existência”. Dessa forma, em sua constituição 

histórica, “o homem produz bens materiais e espirituais, ou seja, produz objetos e ideias”, que 

orientam a ação dos homens, modificam e desenvolvem a ação, ao mesmo tempo em que 

também sofrem modificações (GONÇALVES, 2001a, p.38-39).  

 

Trata-se de um processo contínuo de relação, que ocorre de forma dialética, 
expressando a unidade contraditória entre real e racional, numa perspectiva 
materialista. Isso significa entender que, embora as ideias tenham seu próprio 
movimento, que deve ser descrito e analisado a partir da comparação de diferentes 
autores, conceitos, representações, na sua contraposição e desenvolvimento, tal 
movimento deve, por outro lado, ser sempre situado na sua relação com o 
movimento da base material e, em ultima instancia, como representação dela 
(GONÇALVES, 2001a, p.39). 

 

Ainda segundo Gonçalves (2001a, p.44), todas essas questões implicam uma 

concepção de sujeito alternativa à visão liberal do homem: “no materialismo histórico e 

dialético, o homem só é individuo, ou melhor, só se constitui indivíduo porque é social e 

histórico”. Dessa forma, “ao sujeito individual, racional e natural do liberalismo opõe-se o 

sujeito social, ativo e histórico do materialismo histórico e dialético”.  

Para encerrarmos nossas considerações acerca dessa categoria do materialismo 

histórico e dialético, citamos um trecho de Kahhale e Rosa (2009, p.31) que, a nosso ver, 

sintetiza bem essa discussão: 

 

A perspectiva materialista dialética é [...] histórica na medida em que apreende o 
movimento de transformação da realidade numa perspectiva histórica, isto é, 
analisando o processo histórico de ação dos homens na construção do real.  
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2.3.1.4 Totalidade 
 

 

A totalidade apresenta-se como outra categoria que expressa a compreensão da 

realidade e seu movimento e, em função disso, constitui-se como importante categoria 

metodológica. Como já dito, a categoria totalidade foi incorporada (por superação) por Marx 

da filosofia hegeliana; desta forma, segundo Silva (2006), não se refere à totalidade idealista, 

mas se refere, em Marx, às efetividades, à empiria e às possibilidades concretas dessa 

totalidade.  

 

Ela é a máxima complexificação das relações que a compõem. A totalidade concreta 
é composta por várias totalidades que são articuladas por leis históricas, sendo uma 
das categorias ontológicas e nucleares de Marx (LUKÁCS, 1979, apud SILVA, 
2006, p.7). 
 

Para Kahhale e Rosa (2009, p.30-31), a categoria totalidade implica uma articulação 

dialética na qual “a parte e o todo, o singular e o plural estão imbricados dialeticamente um no 

outro; não se confundem, mas não existem isoladamente, por isso, não são apreendidos 

separadamente”. Para enriquecerem a reflexão acerca desta categoria, as autoras apresentam 

um trecho de Cury: 

 

[...] totalidade implica uma complexidade em que cada fenômeno só pode vir a ser 
compreendido como um momento definido em relação a si e aos outros fenômenos. 
Isso não quer dizer que se deva conhecer todos os fenômenos, iguais e 
indistintamente. Significa que o fenômeno referido só se ilumina quando referido à 
essência, ou seja, àqueles elementos que definem sua própria natureza no seu 
processo de produção. A totalidade, então só é apreensível através das partes e das 
relações entre elas. Dados isolados não passam de abstrações. Por isso, a totalidade é 
concreta. Interna aos dados empíricos, implica-os e os explica no conjunto de suas 
mediações e determinações contraditórias (CURY, 1985, p. 36, apud KAHHALE e 
ROSA, 2009, p. 30). 
 

Importante destacar, conforme alerta Kosik (1976, p.44), que a dialética da totalidade 

concreta não é um método que pretenda inocentemente conhecer todos os aspectos da 

realidade, sem exceções, oferecendo um quadro “total” da realidade, na infinidade de seus 

aspectos e propriedades. Ou seja, “a totalidade concreta não é um método para captar e 

esgotar todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e processos da realidade”; é a 

teoria da realidade como totalidade concreta. Portanto, ainda segundo o autor: 

 

[...] totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade como um 
todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, 
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conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. Acumular todos os 
fatos não significa ainda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu 
conjunto) não constituem, ainda, a totalidade (KOSIK, 1976, p.44 - grifos do autor). 
 

Aguiar e Ozella (2013) ratificam que para compreendermos essa categoria é necessário 

levarmos em conta a noção de totalidade concreta, jamais de modo apriorístico, mas sempre 

em movimento, constituída na e pela atividade dos homens.  

 

A noção de totalidade implica uma articulação dialética em que a parte e o todo, o 
singular e o plural estão imbricados dialeticamente um no outro, não se confundem, 
mas não existem isoladamente, por isso não são apreendidos separadamente. Isso 
significa que o singular expressa dimensões do plural ou do todo que o constitui, 
assim como o todo articula dialeticamente todas as possibilidades das singularidades 
a partir das quais se produz (AGUIAR e OZELLA, 2013, p. 302). 

 

 

2.3.1.5 Mediação 
 

 

Para Silva (2006, p.8), a mediação é uma categoria ontológica e histórica - como já foi 

mencionado - constitutiva do ser social e dos produtos por ele determinados. Ao mesmo 

tempo, segundo a autora, “mediação é uma abstração, pois é um construto intelectivo que 

possibilita o pensamento ascender do abstrato para o concreto”. 

Para Aguiar e Ozella (2006, p.225), o uso dessa categoria nos permite romper as 

dicotomias interno/externo, objetivo/subjetivo, significado/sentido, assim como nos afastar 

das visões naturalizantes, baseadas numa concepção de homem fundada na existência de uma 

essência metafísica. Da mesma forma, nos permite uma análise das determinações inseridas 

num processo dialético, portanto, não causal, linear e imediato, mas no qual as determinações 

são entendidas como elementos constitutivos do sujeito, como mediações. Deste modo, os 

autores entendem que “o homem, ser social e singular, síntese de múltiplas determinações, 

nas relações com o social (universal) constitui sua singularidade através das mediações sociais 

(particularidades/circunstâncias específicas)”. 

De acordo com Silva (2006), a mediação não tem apenas a função de ligar as 

categorias universalidade, particularidade e singularidade56, uma vez que se constitui no 

centro organizador objetivo da relação entre elas. 

                                                           
56 1) A universalidade, na ontologia marxiana, reside no fato dos homens produzirem seus meios de satisfação 
das necessidades, apropriarem-se desses meios por eles produzidos e do conhecimento decorrente dessa 
atividade para torná-los órgãos de sua individualidade, em transformá-los seu corpo inorgânico e em condição de 
sua existência, possibilitando a construção do gênero humano. A singularidade é o que distingue um homem de 
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Aguiar e Ozella (2013, p.302) acrescentam a essa discussão a possibilidade de, por 

meio das mediações, conhecermos um “novo objeto/processo”: 

 

Ao utilizarmos a categoria mediação possibilitamos a utilização, a intervenção de 
um elemento/processo em uma relação que antes era vista como direta, permitindo-
nos pensar em objetos/processos ausentes até então.  

 

Para Kahhale e Rosa (2009, p.31) a mediação é “uma categoria ontológica, na medida 

em que expressa uma característica do real, e metodológica, na medida em que orienta um 

modo de olhar e apreender o real” e, para apreender a realidade (totalidade contraditória), a 

mediação coloca-se como recurso fundamental. Para destacarem a categoria mediação, como 

essencial para a apreensão dos processos, mais uma vez as autoras se reportam a Cury (1985): 

 

A categoria mediação expressa as relações concretas e vincula mútua e 
dialeticamente momentos diferentes de um todo. Nesse todo, os fenômenos ou o 
conjunto de fenômenos que os constituem não são blocos irredutíveis que se 
oponham absolutamente, ou cuja descontinuidade a passagem de um ao outro se 
faça por saltos mecânicos. Pelo contrário, em todo esse conjunto de fenômenos se 
trava uma teia de relações contraditórias, que se imbricam mutuamente. [...] 
mediação indica que nada é isolado. Implica [...] o afastamento de oposições 
irredutíveis e sem síntese superadora. Por outro lado, implica uma conexão dialética 
de tudo que existe, uma busca de aspectos afins, manifestos no processo em curso 
(CURY, 1985, p. 43 apud KAHHALE e ROSA, 2009, p. 31). 
 

Segundo Silva (2006), com exceção da categoria imediaticidade (categoria essa 

reflexiva), tudo é constituído por mediação. Desta forma, para entendermos “mediação”, é 

necessário compreendermos seu par dialético, “o imediato”, por meio do qual é possível 

conhecermos as mediações. Ressaltamos que a imediaticidade como “o reino da aparência” 

foi uma das questões por nós já abordadas neste capítulo. Contudo, acreditamos ainda ser 

oportuno destacar o trecho descrito por Silva (2006, p.10), reafirmando que o imediato é 

apenas um momento de um movimento que deve ser desvendado em todos os seus aspectos 

revelando-se todos os elementos que o constituem como processo. 

 

A aparência não é uma unidade diferente da essência, bem como o imediato em 
relação ao mediato. Aparência/essência, imediato/mediato constituem uma única 
unidade; são duas categorias que constituem o mesmo ser, o mesmo fenômeno, mas 
em momentos diferentes deste, articulados pela mediação. 

                                                                                                                                                                                     

outros, é o que o torna único na ontogênese humana. A singularidade é produto da história das condições sociais 
e materiais do homem, a forma como ele se relaciona com a natureza e com outros homens. A particularidade 
constitui as mediações que determinam a singularidade e a universalidade que se concretiza na primeira. 
Pensando na ontologia marxiana, o indivíduo (singular) apropria-se do corpo inorgânico e transforma-o numa 
possibilidade de se desenvolver plenamente (universalidade) (Oliveira, 2001). Cada sociedade oferece condições 
materiais específicas para que os membros desta possa se desenvolver (SILVA, 2006, p.9 - grifos nossos). 
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Finalmente, acerca da categoria mediação, cabem duas ressalvas: a primeira referente 

ao grande ganho qualitativo que representa a utilização desta categoria - claro que articulada 

às demais já descritas - conforme destacam Aguiar e Ozella (2013, p.302): 

 

[...] nos permitirá compreender o sujeito como aquele que, na sua relação com o 
mundo revela, em todas as suas expressões, o social e o individual e que, portanto, 
só será compreendido sob o prisma da “unidade dos contrários”, ou seja, a lei da 
contradição inerente aos fenômenos. 

 

A segunda, referente ao esforço que o pesquisador precisa fazer para se aproximar da 

essência de nosso fenômeno de estudo, mesmo sabendo de suas limitações no processo de 

apreensão da totalidade do fenômeno: 

 

Apesar da impossibilidade de apreender todas as inúmeras mediações que 
constituem o fenômeno, o esforço em desvelá-las, mesmo que parcialmente, para 
fazer aproximações sucessivas à sua essência, é condição para o cientista. E este 
deve desvelar e analisar as mediações tendo em vista a particularidade em que ela se 
manifesta e que a constitui (SILVA, 2006, p.11). 

 

Conforme inicialmente proposto, após termos feito algumas considerações a respeito 

das categorias do materialismo histórico e dialético, faremos nossa exposição acerca de 

algumas categorias do psiquismo. 

 

 

2.3.2 Destacando algumas Categorias do Psiquismo  
 

 

Iniciaremos por explicitar alguns conceitos básicos sobre como se estrutura o 

psiquismo na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica. Para tal, como proposto por Furtado 

(2001) ao discutir a gênese do psiquismo do homem moderno a partir do predomínio do 

racionalismo e do fenômeno da constituição da noção de individuo, nos reportaremos aos 

autores russos, Luria (1902-1977), Leontiev (1903-1979) e Vigotski (1896-1934), que 

definem os fundamentos teóricos desta vertente da Psicologia. 

De acordo com Luria (1979, p.71-73), por três traços fundamentais, a atividade 

consciente do homem se distingue radicalmente do comportamento individualmente variável 

dos animais: I - “a atividade consciente do homem não está forçosamente relacionada com 

motivos biológicos”; II - “à diferença do comportamento do animal, a atividade consciente 

não é forçosamente determinada por impressões evidentes, recebidas do meio, ou por 
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vestígios da experiência individual imediata”. Assim, “a diferença está na capacidade de 

abstração dessa impressão direta. O comportamento humano está baseado no conhecimento 

da necessidade”; III - diferentemente do animal, cujo comportamento tem apenas duas fontes 

(os programas hereditários e os resultados da experiência individual), “o homem tem uma 

terceira fonte: uma imensa proporção dos conhecimentos e das habilidades do homem se 

forma pela assimilação da experiência acumulada no processo da historia social e que se 

transmite no processo de aprendizagem”.  

Sendo assim, ainda segundo Luria (1979, p. 75), as particularidades da forma superior 

de vida, inerente apenas ao homem, devem ser procuradas na forma histórico-social de sua 

atividade: “[...] as raízes do surgimento da atividade consciente do homem não devem ser 

procuradas nas peculiaridades da ‘alma’ nem no íntimo do organismo humano, mas nas 

condições sociais de vida historicamente construídas”.  

Dessa forma, a Psicologia Sócio-Histórica nos apresenta as raízes histórico-sociais da 

complexa atividade consciente do homem, sob forma de duas condições: como primeira 

condição, o trabalho social e o emprego dos instrumentos de trabalho: 

 

O trabalho desenvolvido na preparação dos instrumentos já não é uma simples 
atividade, determinada por motivo biológico imediato (a necessidade de alimento). 
[...] Esta atividade de preparação dos instrumentos de trabalho leva a uma mudança 
radical de toda a estrutura do comportamento. [...] da atividade geral, separa-se 
uma “ação” que não é dirigida imediatamente por motivo biológico e só adquire 
sentido com o emprego posterior dos seus resultados (LURIA, 1979, p. 76 - grifos 
do autor). 
 

Já o surgimento da linguagem é a segunda condição que leva à formação da atividade 

consciente de estrutura complexa do homem. 

 

Enquanto sistema de códigos que designam os objetos, suas ações, qualidades ou 
relações e serve de meio de transmissão de informação, a linguagem teve 
importância decisiva para a posterior reorganização da atividade consciente do 
homem. Por isto têm razão os cientistas que afirmam que, a par com o trabalho, a 
linguagem é o fator fundamental de formação da consciência (LURIA, 1979, p. 78). 
 

Baseado em Luria, Furtado (2001, p.78) aponta a base sócio-histórica para o 

surgimento da linguagem: “a hipótese é que ela aparece engendrada pela construção do 

instrumento de trabalho (ferramenta)”. E continua o autor: a linguagem “permite o processo 

de abstração e de generalização”. 

Mas o que caracteriza esse homem que estamos descrevendo? Para responder a esta 

questão, Furtado (2001) faz referência a Leontiev, que afirma ser o homem  profundamente 
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distinto de seus antepassados animais e a hominização resultou da passagem à vida numa 

sociedade organizada na base do trabalho. Para o autor: 

 

O aparecimento e o desenvolvimento do trabalho, condição primeira e fundamental 
da existência do homem, acarretaram a transformação e a hominização do cérebro, 
dos órgãos de atividade externa e dos órgãos dos sentidos (LEONTIEV, 1978, p. 
70). 

 

Dessa forma, tal passagem modificou a natureza humana e marcou o início de um 

desenvolvimento que, diferentemente do processo que ocorre nos animais, estava e está 

submetido não às leis biológicas, mas às leis sócio-históricas. Por sua característica sócio-

histórica, torna-se possível dizer que o homem não nasce pronto; “cada indivíduo aprende a 

ser um homem”. Não bastando, para viver em sociedade, o que a natureza lhe oferece, quando 

nasce, o homem precisa adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico 

da sociedade humana (FURTADO, 2001, p.79). 

Nesse processo de hominização, Leontiev destaca o papel do trabalho, citando Marx:  

 

O trabalho é primeiramente um ato que se passa entre o homem e a natureza. O 
homem desempenha aí para com a natureza o papel de uma potência natural. As 
forças de que o seu corpo é dotado, braços e pernas, cabeça e mãos, ele as põe em 
movimento a fim de assimilar as matérias dando-lhes uma forma útil à sua vida. Ao 
mesmo tempo que age por este movimento sobre a natureza exterior e a modifica, 
ele modifica a sua própria natureza também e desenvolve as faculdades que nele 
estão adormecidas (MARX, em O Capital, p.160, apud LEONTIEV, 1978. p. 74). 

 
Na produção, os homens não agem apenas sobre a natureza. Eles só produzem 
colaborando de uma determinada maneira e trocando entre si as suas atividades. Para 
produzir, entram em ligações e relações determinadas uns com os outros e não é 
senão nos limites destas relações e destas ligações sociais que se estabelece a sua 
ação sobre a natureza, a produção (MARX, em A Nova Gazeta Renana, p.237 apud 
LEONTIEV, 1978.p. 75). 

 

Segundo Leontiev (1978), para compreendermos o significado concreto deste fato para 

o desenvolvimento do psiquismo humano, basta analisarmos a forma que reveste a estrutura 

da atividade ao modificar-se, quando ela se realiza nas condições do trabalho coletivo. 

 

O que é que então, neste caso, religa o resultado imediato desta atividade ao seu 
resultado final? Evidentemente que não é outra coisa senão a relação do indivíduo 
aos outros membros da coletividade, graças ao qual ele recebe a sua parte da presa, 
parte do produto da atividade do trabalho coletivo. Esta relação, esta ligação, realiza-
se graças às atividades dos outros indivíduos. Isso significa que é precisamente a 
atividade de outros homens que constitui a base material objetiva da estrutura 
especifica da atividade do indivíduo humano; historicamente, pelo seu modo de 
aparição, a ligação entre o motivo e o objeto de uma ação não reflete relações e 
ligações naturais, mas ligações e relações objetivas sociais (LEONTIEV, 1978, p. 
78).  
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Para Leontiev, esta é a causa imediata que dá origem à forma especificamente humana 

do reflexo de realidade, ou seja, a consciência humana: “a atividade complexa dos animais 

superiores, submetida a relações naturais entre coisas, transforma-se, no homem, numa 

atividade submetida a relações sociais desde a sua origem” (LEONTIEV, 1978, p. 78). 

Um último aspecto que merece, aqui, ser ressaltado è a forma como se dá a 

internalização do processo psíquico. Para Furtado (2001), tal formulação na Psicologia Sócio-

Histórica é importante na medida em que demonstra claramente que o conteúdo psíquico não 

tem origem no próprio indivíduo, mas constitui uma construção social. Para esclarecermos 

esse processo, recorremos a Vigotski:  

 

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um dado 
problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher etc.) é análoga à 
invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. O signo age 
como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 
instrumento no trabalho. Mas essa analogia, como qualquer outra, não implica uma 
identidade desses conceitos similares (VIGOTSKI, 2007, p.52). 

 

Dessa forma, podemos concluir que signo e instrumento têm função mediadora. 

Segundo Furtado, o signo “não modifica materialmente o objeto da operação psicológica. 

Constitui um meio de atividade interna dirigido para o controle do próprio individuo”; já o 

instrumento, realiza “mediação direta entre o homem e o objeto da atividade (a natureza)”. A 

diferença é que “o signo é orientado internamente (campo subjetivos) enquanto o instrumento 

é orientado externamente pela atividade (campo da objetividade)57” (FURTADO, 2001, p. 83-

84). 

Ainda segundo Furtado, para Vigotski, “a combinação entre signo e instrumento na 

ATIVIDADE PSICOLÓGICA gera a função psicológica superior (ou comportamento 

superior como correlato da função), que ultrapassa o organicamente demarcado” (FURTADO, 

2001, p. 84- grifo do autor). 

Finalmente, para encerrarmos este momento introdutório acerca das categorias do 

psiquismo, nos reportamos a Aguiar (2001b, p.102-103): 

 

O desenvolvimento das funções psíquicas superiores processa-se pela internalização 
dos sistemas de signos produzidos socialmente, o que nos leva a concluir que as 
mudanças individuais têm origem na sociedade, na cultura, mediadas pela 
linguagem. A consciência, como afirma Bakhtin (1991), não pode ser reduzida a 
processos internos, só pode ser compreendida a partir do meio ideológico e social.  

 

                                                           
57 Vigotski está utilizando o termo signo como unidade da linguagem. Ele poderia ter dito palavra (FURTADO, 
2001, p. 84). 
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Nesse momento, passemos às categorias propriamente ditas. 
 

 

2.3.2.1 Consciência e Atividade 
 

 

Após apresentarmos algumas considerações, feitas especialmente por Luria e Leontiev 

acerca das raízes histórico-sociais da atividade consciente do homem, mais uma vez, nos 

reportamos a Leontiev para falarmos acerca da categoria consciência. Ao tratar da psicologia 

da consciência, o autor afirma: 

 

A consciência humana não é uma coisa imutável. Alguns dos seus traços 
característicos são, em dadas condições históricas concretas, progressivos, com 
perspectivas de desenvolvimento, outros são sobrevivências condenadas a 
desaparecer (LEONTIEV, 1978, p. 89). 

 

Ainda segundo o autor, devemos considerar a consciência no seu devir e no seu 

desenvolvimento, na sua dependência capital do modo de vida, que é determinado pelas 

relações sociais existentes e pelo lugar que o indivíduo analisado ocupa nestas relações. Visto 

que as condições sociais da existência dos homens se desenvolvem por modificações 

qualitativas e não apenas quantitativas, deve-se considerar que a consciência humana 

transforma-se, da mesma forma, de maneira qualitativa58 no decurso do desenvolvimento 

histórico e social (LEONTIEV, 1978). 

Ainda segundo Leontiev (1978), o estudo da consciência foi principalmente o estudo 

do pensamento, como resultado, ao falar de consciência, apenas se tinha em vista o 

pensamento, a esfera das representações, dos conceitos (questão justa quando se trata de 

estudar o desenvolvimento do conhecimento humano). Contudo, para Leontiev, 

psicologicamente, o desenvolvimento da consciência não se reduz ao desenvolvimento do 

pensamento.  

 

A consciência tem as suas próprias características de conteúdo psicológico. Para 
descobrir estas características psicológicas da consciência, devemos absolutamente 
rejeitar as concepções metafísicas que isolam a consciência da vida real. Devemos, 
pelo contrário, estudar como a consciência do homem depende do seu modo de vida 
humano, da sua existência. [...] estudar como se formam as relações vitais do 

                                                           
58 Para o autor, essas transformações qualitativas não consistem apenas numa modificação do conteúdo que os 
homens percebem, sentem, pensam (ponto de vista sustentado na psicologia tradicional), mas que a evolução 
acarreta também uma modificação das particularidades qualitativas do psiquismo (LEONTIEV, 1978, p. 89). 
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homem em tais ou tais condições sociais históricas e que estrutura particular 
engendra dadas relações. [...] estudar como a estrutura da consciência do homem se 
transforma com a estrutura da sua atividade (LEONTIEV, 1978, p. 92). 

 

Desta forma, para Leontiev, caracterizar psicologicamente a consciência é determinar 

os caracteres da sua estrutura interna, sendo que a principal dificuldade consiste em 

“encontrar os ‘componentes’ reais da consciência, as suas verdadeiras relações internas que 

não só se escondem de nossa introspecção, como contradizem por vezes o que ela nos 

descobre” (LEONTIEV, 1978, p. 92). 

Murta (2008) afirma que Vigotski, ao referir-se às formas de comportamento 

tipicamente humanas, destaca que o aspecto consciente do comportamento e a natureza 

psicológica da consciência quase chegam a constituir-se na questão mais difícil da psicologia. 

Para Vigotski, 

 

[...] devemos interpretar a consciência como as formas mais complexas de 
organização do nosso comportamento, particularmente como certo desdobramento 
da experiência, que permite prever por antecipação os resultados do trabalho e 
encaminhar as nossas próprias respostas no sentido desse resultado. É essa 
experiência desdobrada que constitui o terceiro59 e último traço distintivo do 
comportamento humano (VIGOTSKI, 2001b, p. 44 apud MURTA, 2008, p.22). 
 

Segundo Aguiar (2001b, p.97), com o desenvolvimento não só do pensamento de 

Vigotski, como de Leontiev e Luria, verifica-se um avanço na discussão da categoria 

consciência: “Vigotski, ao abordar tal questão, critica os reducionistas, tanto os objetivistas 

como os subjetivistas. O sujeito não se constitui a partir de fenômenos internos nem se reduz 

a mero reflexo do meio”. Ainda segundo a autora, se por um lado é fundamental frisar o 

caráter social e histórico da consciência, sua origem a partir da relação do homem com a 

realidade, ligado ao trabalho e à linguagem, por outro, Vigotski alerta para a questão da 

complexidade da reflexão, de forma a negar o caráter de cópia fiel da realidade, ou a ideia de 

que a consciência seria determinada mecânica e linearmente pela realidade.  

 

Ao contrário, a consciência deve ser vista como um sistema integrado, numa 
processualidade permanente, determinada pelas condições sociais e históricas, que 
num processo de conversão se transformam em produções simbólicas, em 
construções singulares (AGUIAR, 2001b, p.98).  

 

                                                           
59 Segundo Vigotski o primeiro traço distintivo entre o comportamento humano e o comportamento animal seria 
o emprego ampliado de experiências das gerações passadas; o segundo é a experiência social coletiva (MURTA, 
2008, p.22). 
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Kahhale e Rosa (2009, p.33), ao proferirem sobre a consciência e a constituição do 

humano, afirmam que o processo humano “representa um grau de complexificação do 

processo grupal e comunicativo”, que se conforma como organização social e cultura mediada 

pela linguagem simbólica e arbitrária. Segundo as autoras, “o homem rompe com o ‘aqui e 

agora’, produz pensamento, sua ação é dotada de finalidade, intencionalidade”; o homem é 

capaz de planejar e prever suas ações, bem como de incorporar experiências anteriores: 

“enfim, ele tem consciência60 [...]”. 

Já no que se refere à categoria atividade, Leontiev afirma que a mesma se constitui nas 

formas de relação do homem com o mundo, impulsionada por motivos, por fins a serem 

alcançados. Assim afirma o autor: 

 

A consciência da significação de uma ação realiza-se sob a forma de reflexo do seu 
objeto enquanto fim consciente. Doravante, está presente ao sujeito a ligação que 
existe entre o objeto de uma ação (o seu fim) e o gerador da atividade (o seu 
motivo). Ela surge-lhe na sua forma imediatamente sensível, sob a forma da 
atividade de trabalho da coletividade humana. Esta atividade reflete-se agora na 
cabeça do homem não já em fusão subjetiva com o objeto, mas como relação 
prático-objetiva do sujeito para o objeto (LEONTIEV, 1978, p. 80). 
 

Neste sentido, segundo Murta (2008), para Leontiev a atividade está diretamente 

ligada ao motivo (entendido como aquilo que desperta e orienta a atividade do homem, que o 

incita, e pressupõe uma necessidade) e ao objeto que é parte integrante da atividade. Contudo, 

um objeto pode se tornar um motivo se ele responder a uma necessidade que é sempre 

necessidade de algo, impulsionada por motivos, por fins a serem alcançados. 

Segundo Duarte (2000) citado por Zanella (2004), o conceito de atividade/ação 

utilizado tanto por Leontiev quanto por Vigotski parece estar diretamente relacionado ao 

conceito de trabalho humano, tal como proposto na teoria marxista: 

 

[...] o trabalho é, para Marx, uma atividade que distingue o ser social do ser natural, 
isto é, define a especificidade do ser humano como um ser histórico, social e 
cultural, por possuir essas três características: a de ser uma atividade 
conscientemente dirigida por uma finalidade previamente estabelecida na 
consciência, a de ser uma atividade mediatizada pelos instrumentos e a de ser uma 
atividade que se materializa em um produto social, um produto que não é mais um 
objeto inteiramente natural, um produto que é uma objetivação da atividade e do 
pensamento do ser humano (DUARTE, 2000, p. 208 apud ZANELLA, 2004, p.130). 
 

                                                           
60 Aspectos da consciência: discernir e conhecer por meio do pensamento abstrato, antever as consequências das 
ações humanas e dos processos da natureza, avaliar todos esses processos e refletir sobre si (KAHHALE e 
ROSA, 2009, p. 33).  
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Seguindo o referencial marxista, acima exposto, três aspectos fundamentais da 

atividade humana podem ser apresentados: a) ser orientada por um objetivo, b) fazer uso dos 

instrumentos de mediação e c) produzir algo que podemos caracterizar como elemento da 

cultura – seja por sua existência física seja por sua existência simbólica - e que consiste na 

objetivação do ser humano (ZANELLA, 2004).  

Para Kahhale e Rosa (2009, p.36), estas três dimensões da atividade humana não 

seriam possíveis sem a articulação dialética com a categoria consciência: “atividade e 

consciência são processos recursivos”. 

Segundo Zanella (2004, p.130), o primeiro destes aspectos (apontado no item a) 

remete ao fato de que se a atividade é orientada por um objetivo supõe-se que seja consciente: 

“a psique humana, no entanto, não se restringe à esfera da consciência, como destaca 

Vigotski”: 

 

[...] é preciso considerar esta (a psique) como parte integrante de um processo 
complexo que não se limita em absoluto a sua vertente consciente; por isso 
consideramos que na psicologia é completamente lícito falar do psicologicamente 
consciente e inconsciente: o inconsciente é potencialmente consciente (VIGOTSKI, 
1991a, p. 108 apud ZANELLA, 2004, p. 130). 

 

Ainda segundo a autora, a questão do consciente/inconsciente é complexa e merece ser 

penetrada; no entanto, torna-se importante destacá-la na medida em que apresenta a atividade 

como consciente ou não consciente, mediada ou imediata61, sendo que o fator que as distingue 

é a utilização de instrumentos mediadores (ZANELLA, 2004). 

De acordo com Kahhale e Rosa (2009, p. 37), a atividade mediada, segundo aspecto 

ressaltado (apontado no item b), foi desenvolvida por Vigotski (1991, 1991a, 1991b, 1991c, 

1995), principalmente, no tocante aos signos enquanto “instrumentos psicológicos produzidos 

socialmente e utilizados pelos seres humanos na comunicação com os outros com os quais se 

relacionam e consigo mesmo”, além de se referirem aos instrumentos e/ou ferramentas 

utilizadas no processo de produção da vida material - o trabalho. Ainda segundo as autoras: 

 

Os signos são produto da ação do próprio ser humano no processo de produção de 
sua vida material, e decorrem, portanto, da história da humanidade e são 

                                                           
61 De acordo com Vigotski (1987, p. 159), (...) as relações entre as pessoas podem ser de dois tipos: mediadas e 
imediatas. São imediatas aquelas que se baseiam nas formas instintivas do movimento e da ação expressiva 
(automática e instintiva) (...) Em um nível superior de desenvolvimento aparecem, sem dúvida, relações 
mediatizadas entre as pessoas, cuja característica essencial é o signo, e que com sua ajuda se estabelece essa 
comunicação. Desse modo, a forma superior de comunicação - mediatizada pelo signo - cresce a partir das 
formas naturais de comunicação imediata: não obstante, elas se diferenciam, essencialmente, entre si 
(ZANELLA, 2004, p.130). 
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instrumentos que a consciência se utiliza para operar (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 
37). 

 

Finalmente, o terceiro e último aspecto (apontado no item c) diz respeito ao que é fruto 

de toda atividade humana, que produz cultura e, no processo dessa produção, objetiva o ser 

humano e, ao mesmo tempo, o subjetiva. Em outras palavras, “o resultado da atividade é tanto 

a produção de uma realidade humanizada quanto à humanização do sujeito que a empreende”; 

isso, em face da relação inabalável entre sujeito e sociedade (ZANELLA, 2004, p.131). 

Ao concluirmos esse item que trata das categorias consciência e atividade, nos 

reportamos a Kahhale e Rosa (2009, p. 33-34), que no trecho abaixo, sintetizam a questão: 

 

Este processo humano, no qual consciência e atividade se constituem mutuamente 
(na medida em que a consciência se produz a partir da atividade humana, a qual é 
necessariamente atividade consciente, dotada de sentido e de intencionalidade) é 
possível pelo desenvolvimento da linguagem como recurso mediador da atividade e 
do pensamento. A linguagem articulada, simbólica e arbitrária permite ao homem 
substituir o objeto ou realidade concreta pelo signo, para poder antever, planejar 
suas ações e depois executá-las. 
 

 

2.3.2.2 Pensamento e Linguagem 
 

 

De acordo com Vigotski (2009, p.111-112), o principal fato que ganha destaque na 

análise genética do pensamento e da linguagem é o de que “a relação entre esses processos 

não é uma grandeza constante, imutável, ao longo de todo o desenvolvimento, mas uma 

grandeza variável”. Segundo o autor, a relação entre pensamento e linguagem modifica-se no 

processo de desenvolvimento tanto no sentido quantitativo quanto qualitativo; em outras 

palavras, “o desenvolvimento da linguagem e do pensamento realiza-se de forma não paralela 

e desigual” e “têm raízes genéticas inteiramente diversas”.  

 

Desde a antiguidade, a identificação do pensamento com a linguagem, tanto na 
linguística psicológica - segundo a qual pensamento é ‘linguagem menos som’ - 
quanto nos atuais psicólogos e reflexólogos americanos - para quem o pensamento é 
um ‘reflexo inibido não revelado em sua parte motora’ -, conheceu uma linha única 
de desenvolvimento de uma mesma ideia, que identifica o pensamento com a 
linguagem. [...] Se o pensamento e a linguagem coincidem, são a mesma coisa, não 
pode surgir nenhuma relação entre eles nem a questão pode constituir-se em objeto 
de estudo, uma vez que é impossível imaginar que a relação do objeto consigo 
mesmo possa ser o objeto de investigação. Quem funde pensamento com linguagem 
fecha para si mesmo o caminho para abordar a relação entre eles e antecipa a 
impossibilidade de resolver a questão. Contorna a questão em vez de resolvê-la 
(VIGOTSKI, 2009, p.111-112). 
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Ao nos remeter aos aspectos ligados ao estabelecimento do pensamento e da 

linguagem, Leontiev inicia por ressaltar que o instrumento (utilizado no trabalho humano) é 

um produto de uma prática social, de uma experiência social de trabalho e, por consequência, 

o reflexo generalizado das propriedades objetivas dos objetos de trabalho. Dessa forma, 

segundo o autor,  

 

O conhecimento humano mais simples, que se realiza diretamente numa ação 
concreta de trabalho com a ajuda de um instrumento, não se limita à experiência 
pessoal de um indivíduo, antes se realiza na base da aquisição por ele da experiência 
da prática social por fim, o conhecimento humano, assente inicialmente na atividade 
instrumental de trabalho, é capaz, diferentemente da atividade intelectual instintiva 
dos animais, de passar ao pensamento autêntico (LEONTIEV, 1978, p.83). 

 

Leontiev (1978, p. 83-84) define pensamento, “em sentido próprio”, como o “processo 

de reflexo consciente da realidade, nas suas propriedades, ligações e relações objetivas, 

incluindo mesmo os objetos inacessíveis à percepção sensível imediata”. E continua sua 

reflexão, concluindo que o pensamento do homem distingue-se radicalmente das experiências 

dos animais, nos quais, a “tomada de consciência” é impossível nos limites da sua atividade 

instintiva. 

 

Ele [o conhecimento do homem] é possível por via de mediações. É esta via que é a 
via do pensamento. O seu princípio geral é que submetemos as coisas à prova de 
outras coisas e, tomando consciência das relações e interações que se estabelecem 
entre elas, julgamos a partir das modificações que aí percebemos, as propriedades 
que nos não são diretamente acessíveis. Razão por que é condição necessária do 
aparecimento do pensamento a distinção e a tomada de consciência das interações 
objetivas (LEONTIEV, 1978, p. 84).  
 

Enfim, para Leontiev (1978), o pensamento, como conhecimento humano geral, 

diferencia-se essencialmente do intelecto dos animais porque só ele pode aparecer e 

desenvolver-se em união com o desenvolvimento da consciência social. 

Mas então, sob que forma concreta opera realmente a consciência da realidade 

circundante? Esta forma é a linguagem. Leontiev (1978, p. 85) afirma que a linguagem, 

segundo Marx, é “a consciência prática”, dos homens. Razão por que a consciência é 

inseparável da linguagem. Como a consciência humana, a linguagem só aparece no processo 

de trabalho, ao mesmo tempo em que ele. Desta forma, tal como a consciência, a linguagem é 

o produto da coletividade, o produto da atividade humana, mas é igualmente “o ser falante” da 

coletividade, segundo Marx; é apenas por isso que existe também para o homem tomado 

individualmente.  
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“A linguagem é tão velha como a consciência, a linguagem é a consciência real, 
prática, que existe também para outros homens, que existe, portanto, então, apenas 
para mim também...” (MARX, 1875, em A ideologia alemã: Feuerbach, p.59 apud 
LEONTIEV, 1978, p.85). 

 

Desta forma, ainda segundo Leontiev (1978), o nascimento da linguagem só pode ser 

compreendido em relação com a necessidade, nascida do trabalho, que os homens sentem de 

dizer alguma coisa. A produção da linguagem, bem como da consciência e do pensamento, 

está diretamente combinada na origem, à atividade produtiva, à comunicação material dos 

homens. 

Para Vigotski (2009, p. 5-8), não teria sucesso o pesquisador que procurasse resolver a 

questão do pensamento e da linguagem decompondo-a em linguagem e pensamento, método 

que segundo ele, poderia ser denominado decomposição das totalidades psicológicas 

complexas em elementos. Isto porque, um traço dessa análise é “propiciar a obtenção de 

produtos heterogêneos ao todo analisado, que não contêm as propriedades inerentes ao todo 

como tal e possuem uma variedade de propriedades que nunca poderiam ser encontradas 

nesse todo”. Sendo assim, para o autor, um momento decisivo em toda a teoria do pensamento 

e da linguagem foi a substituição dessa análise por outro tipo de análise: que pode ser 

qualificada como análise que decompõe em unidades62 a totalidade complexa. 

Mas, que unidade é essa que não se deixa decompor e contém propriedades inerentes 

ao pensamento verbalizado como uma totalidade? Essa resposta é oferecida por Vigotski 

(2009, p. 8 - grifo do autor): “Achamos que essa unidade pode ser encontrada no aspecto 

interno da palavra: no seu significado”. 

 

[...] o significado da palavra [...] do ponto de vista psicológico, tem na sua 
generalização um ato de pensamento na verdadeira acepção do termo. Ao mesmo 
tempo, porém, o significado é parte inalienável da palavra como tal, pertence ao 
reino da linguagem tanto quanto ao reino do pensamento. Sem significado a palavra 
não é palavra mas som vazio. Privada do significado, ela já não pertence ao reino da 
linguagem (VIGOTSKI, 2009, p. 10). 

 

Aguiar et al. (2009) lembram que, para Vigotski, o pensamento reúne vários aspectos, 

dentre os quais a memória, a cognição e o afeto; contudo, não se confunde com cada um 

                                                           
62 Subentendemos por unidade um produto da análise que, diferente dos elementos, possui todas as propriedades 
que são inerentes ao todo, e, concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade. [...] a célula 
viva que conserva todas as propriedades fundamentais da vida, próprias do organismo vivo, é a verdadeira 
unidade da análise biológica. A psicologia que deseja estudar as unidades complexas precisa entender isso. Deve 
substituir o método de decomposição em elementos pelo método de análise que desmembra em unidades 
(VIGOTSKI, 2009, p.08). 
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desses processos; o autor ressalta que o pensamento não é meramente materializado no ato da 

fala, uma vez que esta não se apresenta somente como um momento no qual o pensamento, 

até então silencioso, se revela: o pensamento se realiza na fala. 

Vigotski (2009, p.412) afirma que: 

 

Por sua estrutura, a linguagem não é um simples reflexo especular da estrutura do 
pensamento, razão porque não pode esperar que o pensamento seja uma veste 
pronta. A linguagem não serve como expressão de um pensamento pronto. Ao 
transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. O 
pensamento não se expressa mas se realiza na palavra. 
 

Dessa forma, para que se possa compreender o pensamento, entendido como sempre 

emocionado, há que se analisar seu processo, que se expressa na palavra com significado, e, 

ao apreender o significado da palavra, entender o movimento do pensamento (AGUIAR e 

OZELLA, 2006).  

O que faz a mediação entre pensamento e linguagem é o significado (AGUIAR et al., 

2009, p.55). Para esses autores, 

 

O desenvolvimento da linguagem, produzida social e historicamente, e dos 
significados permite uma representação da realidade no pensamento e, portanto, para 
o estudioso, a compreensão da atividade no campo da consciência. 

 

Gonçalves (2001a, p.50), baseada no referencial teórico de Vigotski, ressalta que a 

subjetividade é constituída através de mediações sociais, e afirma: “dentre essas mediações, a 

linguagem é a que melhor representa a síntese entre objetividade e subjetividade”... 

 

Isso porque o signo é, ao mesmo tempo, produto social que designa a realidade 
objetiva; construção subjetiva compartilhada por diferentes indivíduos através da 
atribuição de significados; e construção subjetiva individual, que se dá através do 
processo de apropriação do significado social e da atribuição de sentidos pessoais 
(GONÇALVES, 2001a, p.50). 
 

Vigotski (2009) traz à tona mais um aspecto desta discussão, que, segundo ele, sempre 

permaneceu na sombra: a função da linguagem é a comunicativa. A linguagem é, antes de 

tudo, um meio de comunicação social, de enunciação e compreensão. Com base nesse 

aspecto, Vigotski conclui que a comunicação exige, necessariamente, um sistema de meios 

cujo protótipo foi, é e continuará sendo a linguagem humana; comunicação pressupõe 

necessariamente generalização e desenvolvimento do significado da palavra; as formas 

superiores de comunicação psicológica, inerentes ao homem, só são possíveis porque, no 
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pensamento, o homem reflete a realidade de modo generalizado. As relações entre 

pensamento e palavra e generalização e comunicação devem ser a questão central a cuja 

solução deve-se dedicar as pesquisas.  

Bakhtin/Volochinov (2012, p.36 - grifo do autor) destaca a importância dos problemas 

da filosofia da linguagem, pontuando que o aspecto semiótico e o papel contínuo da 

comunicação social como fator condicionante não aparecem em nenhum lugar de maneira 

mais clara e completa do que na linguagem: “a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência”. 

 

A realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não 
comporta nada que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado 
por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social. O valor 
exemplar, a representatividade da palavra como fenômeno ideológico e a 
excepcional nitidez de sua estrutura semiótica já deveriam nos fornecer razões 
suficientes para colocarmos a palavra em primeiro plano no estudo das ideologias. 
É, precisamente, na palavra que melhor se revelam as formas básicas, as formas 
ideológicas gerais da comunicação semiótica (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, 
p.36-37). 
 

Para Bakhtin/Volochinov (2012, p.37-38), a palavra utilizável como signo interior  

pode funcionar como signo sem expressão externa. Por isso, “o problema da consciência 

individual como problema da palavra interior, em geral constitui um dos problemas 

fundamentais da filosofia da linguagem.” Desta forma, é preciso fazer uma análise profunda e 

aguda da palavra como signo social para compreender seu funcionamento como instrumento 

da consciência. Devido a esse papel excepcional de instrumento da consciência, para o autor, 

a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela 

qual for. 

 

A única maneira de fazer com que o método sociológico marxista dê conta de todas 
as profundidades e de todas as sutilezas das estruturas ideológicas ‘imanentes’ 
consiste em partir da filosofia da linguagem concebida como filosofia do signo 
ideológico. E essa base de partida deve ser traçada e elaborada pelo próprio 
marxismo (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p.39 - grifo do autor). 
 

Segundo Aguiar et al. (2009, p. 56), se quisermos apreender o humano e seu processo 

de constituição, precisamos dar passos para compreender este processo de relação do humano 

com o mundo fundamentado nas atividades transformadoras e mediado pela linguagem: “o 
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processo é, como afirma Vigotski, de ‘colossal revolução’63, representado pela reorganização 

do pensamento que se dá pelo desenvolvimento da linguagem”. 

Ao concluirmos que o pensamento passa por muitas transformações para ser expresso 

em palavras, e que a transição do pensamento para a palavra passa pelo significado e o 

sentido, também concluímos, assim como Aguiar e Ozella (2013), que a compreensão da 

relação pensamento/linguagem passa pela necessária compreensão das categorias significado 

e sentido.  

 

 

2.3.2.3 Sentido e Significado 
 

 

De acordo com Aguiar et al. (2009), as categorias sentido e significado se apresentam 

articuladas às categorias pensamento e linguagem e têm como suporte a concepção de homem 

acastelada pela perspectiva teórica e metodológica da Psicologia Sócio-Histórica, sendo de 

extrema importância para  apreensão da subjetividade humana. 

Ainda para os autores, significado e sentido são tempos do processo de construção do 

real e do sujeito, “na medida em que objetividade e subjetividade são também âmbitos de um 

mesmo processo, o de transformação do mundo e constituição dos humanos”. Desta forma, 

“jamais poderão ser considerados e, assim, apreendidos dicotomicamente”. Sendo assim, as 

possibilidades de “acessá-los, de apreendê-los na sua singularidade, totalidade e 

complexidade, em uma unidade dialeticamente contraditória”, serão construídas por meio da 

categoria mediação (AGUIAR et al., 2009, p. 60). 

 

[...] faz-se necessário explicitar que essas duas categorias, apesar de serem 
diferentes, de não perderem sua singularidade (fato que nos leva a discuti-las 
separadamente), não podem ser compreendidas descoladas uma da outra, pois uma 
não é sem a outra (AGUIAR e OZELLA, 2006, p.226). 

 

 
Vigotski (2009, p. 465), baseado em Paulham, nos refere que o sentido de uma palavra 

é a totalização de todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Desta 

forma, “o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas 

                                                           
63 Revolução é entendida pelo autor como uma transformação radical das funções psíquicas, pressupondo-se, 
assim, uma mudança de qualidade, que só ocorrerá no movimento de atividade significada realizada pelo sujeito 
histórico (AGUIAR et al., 2009, p. 56). 
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de estabilidade variada”. O significado é apenas “uma dessas zonas de estabilidade variada”. 

O significado é, portanto, apenas uma dessas zonas do sentido64 que a palavra adquire na 

conjuntura de algum discurso e, ademais, “uma zona mais estável, uniforme e exata”. Assim, 

em contextos diferentes, a palavra muda facilmente de sentido. De forma contrária, o 

significado é um ponto imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de 

sentido da palavra, em diferentes contextos. 

Baseados também em Vigotski, Aguiar et al. (2009, p.61) afirmam que “o significado, 

no campo semântico, corresponde às relações que a palavra pode conter; já no campo 

psicológico, é uma generalização, um conceito”.  Desta forma, para os autores, os significados 

são “produções históricas, sociais, relativamente estáveis e, por serem compartilhados, 

permitem a comunicação entre os homens, além de serem fundamentais para a constituição do 

psiquismo”. 

 

Na verdade, o homem transforma a natureza e a si mesmo na atividade, e é 
fundamental que se entenda que este processo de produção cultural, social e pessoal 
tem como elemento constitutivo os significados. Dessa maneira, a atividade humana 
é sempre significada: o homem, no agir humano, realiza uma atividade externa e 
uma interna, e ambas as situações (divisão esta somente para fins didáticos) operam 
com os significados (AGUIAR, 2006, p.14). 

 

Nesta perspectiva, Aguiar e Ozella (2006, p. 226) destacam um aspecto lembrado por 

Vigotski: “o que internalizamos não é o gesto como materialidade do movimento, mas a sua 

significação, a qual tem o poder de transformar o natural em cultural”.  

 

Muito embora sejam mais estáveis, “dicionarizados”, eles [os significados] também 
se transformam no movimento histórico, momento em que sua natureza interior se 
modifica, alterando, consequentemente, a relação que mantêm com o pensamento, 
entendido como um processo (AGUIAR e OZELLA, 2013, p.304). 

 

Ainda segundo os autores, ao discutir significado e sentido, é “preciso compreendê-los 

como sendo constituídos pela unidade contraditória do simbólico e do emocional” (AGUIAR 

e OZELLA, 2013, p.304). 

Aguiar e Ozella (2006, p.227) citam Rey (2003) para afirmar que “o sentido subverte o 

significado, pois ele não se submete a uma lógica racional externa”. Desta forma, o sentido se 

                                                           
64 Zonas de sentido são entendidas como configurações das experiências significadas pelo sujeito, que se 
reorganizam num constante processo de transformação a partir das relações sociais do sujeito, implicando o 
desenvolvimento de seu psiquismo e dessas próprias relações (LIEBESNY, 2008, apud AGUIAR et al., 2009, 
p.64). 
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refere a “necessidades que, muitas vezes, ainda não se realizaram, mas que mobilizam o 

sujeito, constituem o seu ser, geram formas de colocá-lo na atividade”.  

A complexidade da categoria sentido fica evidenciada na medida em que entendemos 

que a mesma “destaca a singularidade historicamente construída”, o que, obviamente, gera 

grande dificuldade nas formas de apreendê-la. No entanto, é o caminho proposto: “apreender 

o processo constitutivo dos sentidos, bem como os elementos que engendram este processo” 

(AGUIAR e OZELLA, 2013, p.305).  

Quanto à dificuldade para apreensão dos processos que constituem essa categoria, 

Aguiar et al. (2009, p. 63-64) explanam com muita clareza: 

 

[...] os sentidos não são respostas fáceis, imediatas, mas são históricos. Constituem-
se a partir de complexas reorganizações e arranjos, em que a vivência afetiva e 
cognitiva do sujeito, totalmente imbricadas na forma de sentidos, é acionada e 
mobilizada. A mobilização interna e a qualidade desses arranjos e rearranjos vão 
depender tanto do momento específico do sujeito, como das condições objetivas 
geradoras da mobilização. Essa situação, como uma totalidade, afetará e tencionará, 
de modo especial, algumas zonas dos sentidos (específicas, apesar de fluidas e 
contraditórias), não necessariamente ligadas, de modo claro e direto, à situação 
específica estimuladora, mas àqueles sentidos que, pelo seu “tom emocional 
(VIGOTSKI, 2003),  foram, naquele momento, mais intensamente acionados. 
 

Ao continuarem a discussão, os autores se referem ao fato de que os sentidos, na 

perspectiva acima referida, seguramente foram constituídos no decorrer da história do sujeito, 

a partir de “situações outras, contendo outros apelos, tanto cognitivos como afetivos” 

(AGUIAR et al., 2009, p. 64). 

Segundo Aguiar (2006, p.15), o sentido coloca-se em um plano que se aproxima mais 

da subjetividade, e que, portanto, “com mais precisão expressa o sujeito, a unidade de todos 

os processos cognitivos, afetivos e biológicos”. Assim, “falar de sentidos é falar de 

subjetividade, da dialética afetivo/cognitivo, é falar de um sujeito não diluído, de um sujeito 

histórico e singular ao mesmo tempo” (AGUIAR et al.,2009, p. 65). 

 

2.3.2.4 Necessidade e Motivo 
 

 

Com o propósito de trazer o maior número de elementos que caracterizem e explicitem 

a complexidade da categoria sentido, Aguiar (2006, p.16) nos alerta para a importância destas 

duas categorias de análise metodológica, ou seja, necessidade e motivo.  
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[...] a separação entre pensamento e afeto jamais poderá ser feita, sob o risco de 
fechar-se definitivamente o caminho para a explicação das causas do próprio 
pensamento, pois a análise do pensamento pressupõe necessariamente a revelação 
dos motivos, necessidades e interesses que orientam o seu movimento. Desse modo, 
além de apontarmos a relação dialética entre o aspecto afetivo e o simbólico, 
destacamos a importância de agregarmos a noção de necessidade e os motivos para a 
compreensão do sujeito e, assim, dos sentidos. 
 

Ainda segundo a autora, as necessidades são entendidas como um estado de carência 

do indivíduo que leva a sua ativação com vista a sua satisfação, dependendo de suas 

condições de existência. Desta forma, as necessidades se constituem e se revelam a partir de 

um processo de configuração das relações sociais, processo este que é único, singular, 

subjetivo e histórico ao mesmo tempo (AGUIAR, 2006). 

 

[...] a categoria necessidade se refere a um estado dinâmico, de mobilização do 
sujeito e que se constitui na relação histórica do sujeito com o mundo social, mas de 
modo não intencional. [...] estamos falando de um processo em que o sujeito é 
afetado pelo mundo, mesmo sem ter controle sobre isso; de um movimento que 
ocorre no sujeito, mas de modo involuntário [...] cremos que ao nos aproximarmos 
das necessidades, desvelando os elementos que a constituem, avançamos na 
compreensão do que denominamos síntese da objetividade/subjetividade, do 
psicológico, por que não, dos sentidos (AGUIAR et al., 2009, p. 66-67). 

 

As necessidades referem-se a um aspecto (ou um momento ou faceta) da composição do 

humano que ocorre sem a sua intencionalidade, mas que, sem dúvida, o constitui (AGUIAR et 

al.,2009). 

 

[...] é fundamental ressaltar que, pelas características do processo de configuração, o 
sujeito não necessariamente tem o controle e muitas vezes a consciência do 
movimento de constituição das suas necessidades. Assim, tal processo só pode ser 
entendido como fruto de um tipo específico de registro cognitivo e emocional, ou 
seja, a constituição das necessidades se dá de forma não intencional, tendo nas 
emoções um componente fundamental. Pode-se dizer que tais registros constitutivos 
das necessidades não necessariamente são provenientes das significações, podendo 
se constituir em afecções que ainda não foram significadas (AGUIAR e OZELLA, 
2013, p. 306). 

 

Ademais, segundo Aguiar (2006, p.17), as necessidades vividas como estado dinâmico 

“ainda não dão uma direção ao comportamento”. O processo de ação do sujeito no mundo, a 

partir de suas necessidades, somente se completa quando o sujeito significa algo do mundo 

social como possível de satisfazer suas necessidades. Neste momento, “este objeto/fato/pessoa 

vai ser vivido como algo que impulsiona/direciona, que motiva o sujeito para ação na direção 

da satisfação das suas necessidades”. 
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Como afirmam Aguiar e Ozella (2013, p.306), a possibilidade de realizar uma 

atividade que caminhe na direção da satisfação das necessidades, certamente, causa 

modificação no sujeito, “criando novas necessidades e novas formas de atividade”. Dessa 

forma, os autores afirmam que “a necessidade completa sua função quando ‘descobre’ na 

realidade social o objeto que poderá satisfazê-la”. Os autores entendem que esse movimento 

se define como “a configuração das necessidades em motivos”. Assim, afirmam que “os 

motivos se constituirão como tal somente no encontro com o sujeito, no momento que o 

sujeito o configurar como possível de satisfazer as suas necessidades”. 

 

[...] as necessidades não dão uma direção clara à nossa atividade; elas nos mobilizam 
[...] mas a direção da nossa atividade só se configurará, ou seja, o nosso movimento 
em direção ao atendimento das nossas necessidades só se completará quando 
significarmos algo do mundo social que atenda às nossas necessidades: quando 
significarmos/apontarmos o motivo da nossa ação. Será assim, na atividade social, 
que constituiremos nossos motivos, entendidos como geradores de sentidos 
(AGUIAR et al., 2009, p. 67 - grifo dos autores). 

 

Mas por que essa discussão é importante para a apreensão dos sentidos65? Porque 

desvela o processo de constituição dos mesmos. Segundo Aguiar et al. (2009, p. 67): 

 

Os sentidos se constituem nessas relações, nesse movimento de sermos afetados 
afetiva e cognitivamente, de nos mobilizarmos, constituirmos necessidades, 
vontades e, finalmente, encontrarmos/significarmos algo que nos satisfaça, e, 
portanto, nos motive. 

 

Diante das questões acima expostas, fica evidenciada a complexidade desse processo, 

assinalado principalmente pela força dos registros emocionais “geradores de um estado de 

desejo, de tensão, que mobiliza o sujeito, que cria experiências afetivas e que, como atividade 

psíquica, tem papel regulador” (AGUIAR e OZELLA, 2013, p.306).  

 

 

2.3.2.5 Afetividade  
 

 

Para Aguiar e Ozella (2013, p.306), o estado emocional que mobiliza deve ser 

analisado para chegarmos aos sentidos. De acordo com os autores, González Rey (2003, 

p.245), ao discutir essa categoria, destaca a essencialidade do aspecto emocional: “se a 

                                                           
65 Os sentidos são definidos como a melhor síntese do racional e do emocional (AGUIAR e OZELLA, 2013). 
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emoção diz não, os meios não estão disponíveis [...] a emoção é que define a disponibilidade 

dos recursos subjetivos do sujeito para atuar”. 

Segundo Aguiar (2001b), para Vigotski66, pensamento e emoção não podem ser 

compreendidos de forma dicotomizada, uma vez que o processo cognitivo não pode ser 

descolado da emoção. Da mesma forma - continua a autora - ao discutir a não dicotomia entre 

pensamento e emoção, Lane e Camargo destacam a seguinte citação de Vigotski, a nosso ver 

bastante esclarecedora:  

 

O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos 
e necessidades, nossos interesses e emoções. Por trás de cada pensamento há uma 
tendência afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao último ‘por que’ de nossa 
análise do pensamento. Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de 
outrem só é possível quando entendemos sua base afetivo-volitiva (LANE e 
CAMARGO, 1995, p. 118 apud AGUIAR, 2001b, p.105-106).  

 

Para Aguiar (2000, p.134), “o atuar, pensar, sentir, perceber, constituem um processo 

único, cujas partes só se diferenciam funcionalmente para, em um outro processo paralelo, 

novamente virem a se integrar”. O pensamento será concebido como pensamento 

emocionado, a linguagem será sempre emocionada, ou seja, “terá como elemento constitutivo 

a dimensão emocional, expressando uma avaliação do sujeito, ou seja, o sentido subjetivo que 

determinado fato ou evento tiveram para ele” (AGUIAR, 2001b, p.106).  

Aguiar e Ozella (2013, p.305), ao falarem acerca das emoções, citam Heller (1986) e 

Vigotski (2004). Para Heller (1986, p. 74): “não pode haver um rosto completamente 

desprovido de expressão”. Segundo a autora, “o sentir - seja positiva ou negativamente - 

sempre significa estar implicado em algo, a implicação vai assim ser vista como um fator 

constitutivo e inerente do atuar e do pensar. As emoções não podem, assim, serem vistas 

como passivas, como epifenômenos”. Já Vigotski (2004, p. 16), em Teoria das emoções, 

citando Spinosa, destaca o aspecto fundamental e constitutivo dos afetos: “afetos são estados 

corporais que aumentam ou diminuem a capacidade do corpo para a ação, a favorecem ou 

limitam, assim como as ideias que se tem sobre estes estados”. 

Finalmente, outra questão relevante é apontada por Aguiar (2000, p. 136): “apesar das 

emoções serem sempre constituídas a partir das experiências, elas são, por um lado, 

                                                           
66Embora Vigotski não tenha desenvolvido estudos sistemáticos sobre as emoções, elas aparecem, tanto como 
sua primeira inquietação em Psicologia da Arte, como em outros momentos nos quais discute os processos 
motivacionais e o próprio pensamento (AGUIAR, 2001b, p.105). 
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significadas (passando a ter um sentido para o sujeito e podendo ser expressas pela 

linguagem) e, por outro, podem não o ser (permanecendo inconscientes)”. 

 

Para Vygotski (1991, p.104), o inconsciente constitui os aspectos não significados, 
aqueles que, muitas vezes, são cultural e socialmente negados: “a vida psíquica 
supõe uma série de fenômenos excessivamente fragmentários, que continuam a 
existir mesmo sem termos consciência deles” (p.105). Assim, “pode parecer que 
fazemos algo por uma causa determinada mas, na realidade, a causa é outra” 
(AGUIAR, 2000, p. 136). 

 

Dessa maneira, concordamos com Aguiar (2000, p. 137), quando afirma que todo 

empenho deve ser feito no sentido de compreendermos as formas de significação expressas 

pelo sujeito, com a clareza de que não se pode ficar na aparência: “há que se alcançar 

explicações para os sentidos atribuídos, de modo que se revelem e se explicitem as formas de 

pensar, sentir e agir”. Assim, “será pelas significações (mesmo que carregadas de emoções 

mal apreendidas pelo sujeito), pela busca de suas determinações, que se poderá investigar a 

constituição histórica e social, única e irrepetível do sujeito”.  

 

 

2.3.2.6 Identidade 
 

 

Para fazermos aqui algumas considerações acerca da categoria identidade, nos 

reportaremos a Ciampa67 (2008, 2012). 

“Quem sou eu?” Para o autor, quando esta pergunta surge podemos dizer que estamos 

pesquisando nossa Identidade. Ciampa nos alerta para o fato de a resposta para quem somos 

se configurar em um problema digno de uma pesquisa científica, não só pela dificuldade, mas 

também pela importância que esta questão apresenta. Afinal de contas, em praticamente todas 

as situações da vida cotidiana, a questão da identidade aparece, de uma forma ou de outra 

(CIAMPA, 2012). 

Para o autor, Atividade, Consciência e Identidade são as três categorias fundamentais 

para a Psicologia Social estudar o homem, parecendo impossível analisar uma sem recorrer às 

outras (CIAMPA, 2008). Diante de todas as questões abordadas pelo autor, verificamos ser de 

                                                           
67 Antônio da Costa Ciampa é doutor em Psicologia Social, desde 1986, cujo foco de investigação e reflexão tem 
sido sempre a relação indivíduo-sociedade; daí o interesse em estudar identidade (Fonte: parte “Sobre o autor”, 
do livro “A estória do Severino e a História de Severina: um ensaio de psicologia social” (2008), que se constitui 
na tese de doutorado do autor).  
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fato, Identidade, uma categoria presente e essencial para compreensão do nosso fenômeno de 

estudo, na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica. 

Ao teorizar acerca do fenômeno psicossocial que considera de extremamente 

importância - Identidade - Ciampa vai nos apresentando suas várias dimensões, chegando à 

“Identidade como Metamorfose e desvendando a ideologia na não transformação do ser 

humano como condição para a não transformação da sociedade” (LANE, 2008, p.10).  

De acordo com Ciampa, no seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, no 

momento em que são constituídas, cada uma por ela: “cada individuo encarna as relações 

sociais, configurando uma identidade pessoal. Uma história de vida. Um projeto de vida. Uma 

vida-que-nem-sempre-é-vivida, no emaranhado das relações sociais.” Dessa forma, segundo o 

autor, “uma identidade concretiza uma política, dá corpo a uma ideologia”. A questão da 

identidade, assim, deve ser vista não como questão apenas científica, nem meramente 

acadêmica: “é, sobretudo, uma questão social, uma questão política. Como tal diz respeito a 

todos nós.” (CIAMPA, 2008, p.127).  

Segundo Lane (2008), é uma questão política porque a partir da análise feita somos 

levados a interrogar que espaços, que possibilidades nós nos permitimos - a nós e aos outros - 

de, sendo nós mesmos, nos transformarmos, nos recriarmos. 

 
Nem todos somos nordestinos e migrantes. Mas, em nossa sociedade de classes, 
somos todos explorados e violentados - alguns mais, outros menos. Principalmente 
somos por ver barradas possibilidades de concretizar nossa humanidade (CIAMPA, 
2008, p.127). 
 

Ao falar da identidade como traço estático do ser, ao mesmo tempo que propõe a 

forma “personagem” como expressão empírica da identidade, Ciampa nos apresenta o real 

movimento da identidade, ou seja, “uma dialética que permite desvelar seu caráter de 

metamorfose” (CIAMPA, 2008, p.129). 

O autor esclarece que a identidade, que num primeiro momento assume a forma de um 

nome próprio, vai adotando outras formas de predicações, como papéis, especialmente. 

Porém, a forma “personagem” expressa melhor isso na sua generalidade.  Neste nível inicial, 

para o autor, em que “cada palavra é um nome próprio, o indivíduo aparece como ser isolado, 

sua identidade como algo imediato, sensível: um traço estático que define o ser”. Dessa 

forma, para percebermos como se dão as predicações, recorremos à categoria atividade e isto 

acaba nos revelando algo diverso. Descobrimos que “a noção de um personagem substancial, 

traduzível por proposições substantivas, oculta de fato a noção de uma personagem ativa, 



89 
 

traduzível por proposições verbais. O individuo não é mais algo: ele é o que faz” (CIAMPA, 

2008, p.133-135). 

Para esclarecer melhor tais questões, Ciampa nos explica que a não ser em casos 

excepcionais, o primeiro grupo social do qual fazemos parte é a família, exatamente quem nos 

dá nosso nome.  

 

Nosso primeiro nome (prenome) nos diferencia de nossos familiares, enquanto o 
ultimo (sobrenome) nos iguala a eles. Diferença e igualdade. E uma primeira noção 
de identidade (CIAMPA, 2012, p.63). 
 

Para o autor, o conhecimento de nós mesmos nos é dado “pelo reconhecimento 

recíproco dos indivíduos identificados através de um determinado grupo social que existe 

objetivamente, com sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses etc.” Dessa 

forma, para compreendermos melhor a ideia de ser a identidade constituída pelos grupos de 

que fazemos parte, faz-se necessário pensarmos sobre como um grupo existe objetivamente: 

“através das relações que estabelecem seus membros entre si e com o meio onde vivem, isto 

é, pela sua prática, pelo seu agir (num sentido amplo, podemos dizer pelo seu trabalho); agir, 

trabalhar, fazer, pensar, sentir etc.”, ou seja, “já não mais substantivo, mas verbo”. Assim 

pensado, segundo Ciampa, estamos constatando talvez uma obviedade: “nós somos nossas 

ações, nós nos fazemos pela prática”. Dessa forma, nos satisfazermos com “a concepção de 

que se trata da resposta dada à pergunta ‘quem sou eu?’ é pouco, é insatisfatório”. Essa 

concepção “capta o aspecto representacional da noção de identidade (enquanto produto), mas 

deixa de lado seus aspectos constitutivos, de produção, bem como as implicações recíprocas 

destes dois aspectos” (CIAMPA, 2012, p. 64-65).  

Ciampa (2012, p.61) não nos fala das pessoas como se elas fossem de uma 

determinada forma e não se modificassem; pelo contrário, segundo o autor: “podemos 

imaginar as mais diversas combinações para configurar uma identidade como uma 

totalidade”. Nas suas palavras: 

 

[...] cada posição minha me determina, fazendo com que minha existência concreta 
seja a unidade da multiplicidade, que se realiza pelo desenvolvimento dessas 
determinações. Em cada momento de minha existência, embora eu seja uma 
totalidade, manifesta-se uma parte de mim como desdobramento das múltiplas 
determinações a que estou sujeito (CIAMPA, 2012, p. 67). 
 

Para concluir esta etapa da sua reflexão, o autor então reafirma que, este jogo de 

reflexões múltiplas que estrutura as relações sociais é sustentado pela atividade dos 
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indivíduos, de tal forma que é lícito dizer que “as identidades, no seu conjunto, refletem a 

estrutura social ao mesmo tempo que reagem sobre ela conservando-a ou a transformando”. O 

movimento do social, em última análise, é a história (CIAMPA, 2012, p. 67). 

 

A historia é a progressiva e contínua hominização do Homem, a partir do momento 
em que este, diferenciando-se do animal, produz suas condições de existência, 
produzindo-se a si mesmo consequentemente. A história, então, como a entendemos, 
é a história da autoprodução humana, o que faz do Homem um ser de possibilidades, 
que compõem sua essência histórica (CIAMPA, 2012, p. 68). 
 

O que podemos concluir é que, em Ciampa, a Identidade ganha um conceito dialético, 

em que a mesma é vista como “uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto, 

una”, caracterizando-se como um vir-a-ser sempre inacabado: “Por mais contraditório, por 

mais mutável que seja, sei que sou eu que sou assim, ou seja, sou uma unidade de contrários, 

sou uno a multiplicidade e na mudança” (CIAMPA, 2012, p. 61).  

Nesta perspectiva, como aponta Maheirie (2002, p.40), “diferença” e “igualdade” 

surgem como a base deste conceito, entendidas pelo movimento do igualar-se e do 

diferenciar-se, dependendo dos diversos grupos que, no decorrer da vida, vamos fazendo parte 

e, assim, cada sujeito contém “uma infinitude de humanidade”. 

 

Então, eu - como qualquer ser humano - participo de uma substância humana, que se 
realiza como história e como sociedade, nunca como indivíduo isolado, sempre 
como humanidade. Nesse sentido, embora não toda ela, eu contenho uma infinitude 
de humanidade (o que me faz uma totalidade), que se realiza materialmente de 
forma contingente ao tempo e ao espaço (físicos e sociais), de tal modo que cada 
instante de minha existência como indivíduo é um momento de minha concretização 
(o que me torna parte daquela totalidade), em que sou negado (como totalidade), 
sendo determinado (como parte); assim, eu existo como negação de mim-mesmo, ao 
mesmo tempo que o que estou-sendo sou eu-mesmo (CIAMPA, 2012, p.68). 

 

Assim sendo, esclarecemos que estamos adotando para o nosso estudo a categoria 

“constituição da identidade” na perspectiva em que Ciampa trata do conceito, ou seja, como 

transformação constante, como bem diz o próprio autor: “Identidade é movimento, é 

desenvolvimento do concreto. Identidade é metamorfose. É sermos o Um e um Outro, para 

que cheguemos a ser Um, numa infindável transformação” (CIAMPA, 2012, p.74). 

 

 

2.4 Algumas considerações sobre a Clínica da Atividade 
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2.4.1 A história da psicologia do trabalho na França e a perspectiva da Clínica da 
Atividade 
 

 

Inicialmente destacamos que, no tópico anterior, tratamos a categoria atividade sob a 

perspectiva do materialismo histórico dialético considerando-a como uma atividade humana 

geral. Nesse tópico, abordaremos a atividade sob o ponto de vista da Clínica da Atividade, 

considerando a história da psicologia do trabalho na França. Assim, nosso autor de referência 

será Yves Clot. 

Cabe inicialmente destacar que a atividade de trabalho não se configura como 

atividade humana geral, como nos esclarece Murta (2008, p.44), baseada em Guérin et al. 

(1997, p. 35): 

 

[...] a atividade de trabalho deve ser diferenciada da atividade humana geral, pois 
esta, numa primeira análise, se opõe à inércia, sendo o conjunto de fenômenos 
fisiológicos e psicológicos que caracterizam o ser vivo cumprindo atos. Estes são 
resultados do movimento conjunto do homem (corpo, pensamentos, desejos, 
representações e histórias) adaptado aos objetivos das várias atividades humanas. 
Para ele, no caso da atividade de trabalho, o objetivo é sempre determinado 
socialmente e tem como característica não a atividade em si, mas a sua finalidade 
que é definida externamente, é exterior ao homem. Afirma que nesta perspectiva, o 
homem não tem domínio sobre as condições, nem sobre os resultados de sua 
atividade profissional – sobre seu trabalho; este é então definido como ‘atividade 
imposta’ e o regime assalariado é a forma atual desta imposição. Neste sentido, isto 
implica dizer que aquele que arruma a própria casa ou que estuda, não trabalha, se 
‘distrai’. 

 

Ainda segundo Murta (2008, p.44), agora baseada em Wisner (1987, p. 11), ao longo 

da história da humanidade, a atividade de trabalho assumiu diferentes significados que vão 

desde o pagamento de penas e sofrimento, até meio de ascensão social. Do ponto de vista de 

Wisner, como definição geral, “o trabalho é atividade obrigatória, englobando o assalariado, o 

trabalho produtivo individual e o familiar e escolar”. Já como definição restrita, “o trabalho 

acrescenta um valor e entra no circuito monetário” e, neste caso, “a dona de casa e o estudante 

não trabalham”. Para o autor, na prática, “as reflexões sobre o trabalho e a legislação se 

concentram no trabalho assalariado: formação da mais valia, contrato de serviços e direito do 

trabalho”. 

Para Clot (2006a, p.8) o trabalho é “uma base que mantém o sujeito no homem, visto 

que é a atividade mais transpessoal possível”. E desta forma, é na qualidade de 

sobredestinatário do esforço consentido que o trabalho exerce uma função psicológica 

específica, que exploraremos mais à frente. Para o autor, sem dúvida, surgirá a objeção 
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acertada de que o trabalho consiste, hoje, na maioria das vezes, em assegurar sobretudo a 

existência de alguns. Mas, para ele, “trata-se justamente, nesse âmbito, de uma dissolução de 

tal monta de sua dupla função social e psicológica que bem pode levar o homem a correr 

riscos maiores”. 

Vale ressaltar que, para Clot, a atividade de trabalho é sempre mais do que um simples 

gesto realizado, passível de observação direta e mensurável para fins de avaliação de 

produtividade, pois envolve, também, tudo o que povoou o interior do sujeito (seus medos, 

suas angústias, seus saberes, seus desejos, as contraintes68, etc.) (CLOT, 2001a, apud 

MURTA, 2008, p.46). 

Assim como Murta (2008), diante das considerações já feitas acerca da atividade de 

trabalho, entendemos que ela se configure como uma atividade histórica, constitutiva dos 

sujeitos humanos, construída e reconstruída a cada momento em que o trabalhador se vê 

diante de sua prática; ou seja, a atividade de trabalho é bem mais complexa e rica do que nos é 

revelado, quando se observa apenas seus resultados e/ou produtos. 

Mas, antes de nos aprofundarmos nas questões da atividade de trabalho, apresentamos 

o protagonista da Clinica da Atividade: Yves Clot69 é responsável pelo Laboratório de Clínica 

da Atividade no Conservatoire National dês Arts et Métiers (CNAM), em Paris. Clínica da 

Atividade é a denominação escolhida por ele para o método que vem desenvolvendo 

juntamente com sua equipe (CLOT, 2008, p.65). 

A título de contextualização, faremos breve retrospectiva da história da psicologia do 

trabalho na França e da perspectiva da Clínica da Atividade, tendo como base o relatório de 

uma conferência proferida por Yves Clot, durante evento realizado no Rio de Janeiro, em 

2007 (CLOT, 2010).  Seu propósito foi expor acerca das iniciativas e dos problemas que três 

gerações de analistas do trabalho encontraram na França e no mundo francofônico.  

Assim, Clot destaca na primeira geração desses analistas (que viveu no início do 

século XX, anos de 1900, 1910), os psicólogos que inventaram a “psicotécnica do trabalho”, 

segundo ele, psicólogos que decidiram que o melhor laboratório para compreender o homem, 

                                                           
68 “[...] pode-se traduzir por coerção. A forma mais frequentemente utilizada é “exigência”, o que é limitado, tal 
a riqueza do que aponta a expressão francesa. [...]” (CLOT, 2010, p. 214). 
 
69 É autor de vários livros, dentre eles “A função psicológica do trabalho”, publicado recentemente no Brasil, 
pela Editora Vozes. Clot teve uma formação inicial em filosofia, formando-se em psicologia, após seu 
doutoramento. Uma de suas maiores fontes de inspiração foi o trabalho de Ivar Oddonne, na Itália, na década de 
1970, mas a base de suas reflexões tem sido as contribuições da chamada psicologia sócio-histórica de 
Vygotski, Leontiev e Luria, além daquelas advindas dos estudos do linguista russo M. Bakhtin em torno 
da análise do discurso. Entre seus antecessores, na França, apoia-se, sobretudo, em H. Wallon, I. Meyerson e L. 
Le Guillant (CLOT, 2008, p.65-66 - grifo nosso). 
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e em particular o comportamento humano, era a indústria; contudo, o trabalho desses 

profissionais não deu certo, porque se tornou, pouco a pouco, num instrumento da gestão de 

mão-de-obra. Segundo Clot, a segunda geração desses analistas é representada por “três 

frentes de combate à psicotécnica do trabalho”, sendo elas: I - a psicologia cognitiva do 

trabalho; II - a ergonomia e III - a psicopatologia do trabalho (CLOT, 2010, p.208-211). 

Representando a primeira delas, Faverge, por volta de 1955, enfrenta os psicotécnicos 

do trabalho, dizendo que as aptidões não estão na cabeça do sujeito, mas nas situações de 

trabalho. Faverge e Leplat entenderam que “entre o que há para ser feito e aquilo que se faz 

realmente para chegar àquilo que se quer fazer, há um mundo. É necessário pensar a 

atividade” (CLOT, 2010, p.212-213). 

Como representante da segunda frente, Alan Wisner organiza a ergonomia francófona, 

também em 1955. Para Wisner, há um sujeito social, em situação de trabalho real e o trabalho 

não se faz consumindo as aptidões, mas as mobilizando. Pensa que as aptidões dependem das 

condições de trabalho oferecidas. Enquanto a psicologia cognitiva do trabalho distingue tarefa 

e atividade, Wisner vai dar preferência a utilizar trabalho prescrito e trabalho real. Para ele, o 

trabalho real não é simplesmente a atividade cognitiva, mas a vida. Assim afirma Clot (2010, 

p.213-216): “Em Wisner, um pouco da força desse paradigma da Ergonomia francófona é, ao 

fundo, de início, a separação entre prescrito e real, e, em seguida, é fazer do real a fonte da 

criação, da engenhosidade, da atividade e da curiosidade mesma dos trabalhadores”. Uma 

corrente que deixa uma visão positiva do trabalho humano. Wisner “nos deixa um gosto pela 

ação, ele nos deixa uma vacina contra o dogmatismo, por dizer que agir é justamente partir do 

campo e não buscar no campo aquilo que a ciência busca [...]”. 

Representando a terceira frente da segunda geração, Louis Le Guillant é o inventor da 

psicopatologia do trabalho; e, “quase ao contrário de Wisner, esses psiquiatras acham que o 

trabalho não é positivo”, acham que não é um lugar de criação, nem de desenvolvimento do 

sujeito, mas é onde o sujeito se perde, introduzindo o que se chamou de dimensão negativa do 

trabalho. Os psiquiatras desta frente vão começar a se interessar pela maneira pela qual os 

trabalhadores chegam a suportar situações insuportáveis. Pode-se dizer que a psicopatologia 

do trabalho descobre a clínica da alienação. Com Le Guillant há uma segunda noção muito 

forte, a noção de ressentimento (isso, trabalhando a atividade profissional em que o objeto do 

trabalho é alguém, é um sujeito, é o outro). Le Guillant trabalha e escreve sobre o sentimento 

sobre sentimentos, que no fundo estão na origem da doença mental. Dessa forma, conclui 

Clot, que “a ergonomia é a atividade e a psicologia do trabalho é a subjetividade alienada. A 
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ergonomia é a observação em situação de trabalho e a psicologia do trabalho é a escuta, é a 

palavra, é o diálogo e a troca, mas sem nenhuma observação” (CLOT, 2010, p.216-220). 

E neste contexto, surge a terceira geração a que Yves Clot se refere, e da qual ele é um 

dos representantes. Segundo Clot, ao se apropriar dessa herança da psicologia do trabalho, 

percebe que sua história se constitui de dois problemas. O primeiro, o problema do método da 

ação; como agir para transformar o trabalho. O segundo, referente à conceituação: a atividade 

e a subjetividade. O que é? Para Clot, não se trata, em matéria de análise de trabalho, de 

cuidar do trabalhador, trata-se de, no método de ação, fazer trabalhar os trabalhadores para 

cuidarem do trabalho. “Quando digo cuidar do trabalho, em francês, tem um duplo sentido: 

transformar o trabalho, mas também, em francês, fazer um bom trabalho; é a qualidade do 

trabalho bem feito que é uma fonte de saúde” (CLOT, 2010, p.220-222). 

Segundo Lima (2006), ao propor um tratamento inovador das questões psicológicas 

existentes na relação do homem com sua atividade laboral, Clot oferece subsídios essenciais 

para as práticas pautadas no desejo de superar a perspectiva tradicional de adaptação do 

indivíduo às exigências da produção e de assumir um compromisso com a transformação dos 

contextos de trabalho de modo a torná-los mais compatíveis com as necessidades humanas.   

Clot (2008) afirma que, atualmente, interessando-se realmente na eficácia do trabalho, 

na qualidade, em um trabalho bem feito, ele e seus colaboradores querem desenvolver a saúde 

no sentido defendido por Georges Canguilhem70, o que os fazem entrar em conflito direto 

com as normas da organização que tendem a adaptar o trabalhador ao trabalho. E sobre essa 

questão, ele afirma: 

 

Acho que dedicar-se ao trabalho prático de subversão reside na conquista da 
eficiência contra a rentabilidade. Realmente não é um processo de adaptação à 
ordem que domina, mas é constituir contra essa ordem um tipo de força 
indestrutível. A ordem dominante impõe-se de maneira fácil, uma vez que muitas 
pessoas no mundo do trabalho concordaram mais ou menos bem em renunciar à luta 
pela qualidade do trabalho e essa luta não é fácil (CLOT, 2008, p.67). 

 

Para Clot (2005, p.4), as condições reais de exercício do trabalho efetivo são 

paradoxalmente, cada vez menos, objeto do trabalho hierárquico: “o real em situação de 

trabalho, necessariamente semeado de armadilhas, é um continente abandonado pelos quadros 

                                                           
70 [...] definição de saúde que passei de George Canguilhem: a responsabilidade de suas ações e de fazer os 
vínculos entre as coisas que não aconteceriam sem você. Para Canguilhem e para mim também, ser normal não é 
ser adaptado à situação, mas ser criador de normas. Ser normal não é ser conformado. Ser normal é fazer 
subversão, em todos os sentidos. A atividade humana é a subversão dos objetos da atividade. De certa maneira, 
então, a saúde relaciona-se com a invenção e criação de normas. Se as pessoas, ou os trabalhadores, voltarem a 
controlar a situação e a fazer a experiência, então, como ter saúde não é somente viver no meio, mas criar o meio 
para viver, claramente, a dedicação criará melhor eficácia no trabalho (CLOT, 2008, p.66-67). 
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gerenciais, cada vez mais chamados a focalizar as preocupações relativas à gestão”. Em 

resumo, para o autor, trabalhar, nos dias atuais, é ter comumente que fazer face a uma 

injunção: “’assumir responsabilidades sem ter responsabilidade efetiva na definição do 

trabalho, amplamente submetido a objetivos fictícios”. Ou seja, “responsabilidades sem 

responsabilidade: eis aí uma das maiores dissociações do trabalho atual”. 

 

 

2.4.2 A atividade e a subjetividade 
 

 

Segundo Clot (2005, p.3), o trabalho é visto não somente como trabalho psíquico, mas 

como uma atividade concreta e irredutível. Melhor dizendo, a atividade é “o continente 

escondido da subjetividade no trabalho”. 

Para situar melhor a abordagem sobre a atividade de trabalho preconizada por Clot,é 

importante referir a sua filiação “deliberada” na escola russa de psicologia fundada por 

Vygotski,  que pressupõe a ostentação de uma postura histórico-psicológica dos fatos. Nesta 

perspectiva, Clot esclarece que “entende por desenvolvimento a história do 

desenvolvimento”, sendo com esta postura que pretende responder à questão de “como é que 

se explica que o trabalho permita não só conservar a sua função psicológica no seio da vida 

profissional e social como, para além disso, a desenvolva”.  É neste contexto mais específico 

que o autor situa os trabalhos que tem conduzido referentes à função das dimensões subjetivas 

e do trabalho coletivo na atividade. Para concretizar seus objetivos, Clot começa a explicitar 

seu quadro conceitual, considerando-se herdeiro da tradição da psicologia do trabalho 

francófona, mas “reforçando a ideia de que para respeitar esta tradição é preciso renová-la”. 

Neste sentido, considera essencial repensar, especialmente, as categorias conceituais clássicas 

da ergonomia e psicologia do trabalho71 (SANTOS, 2006, p. 34). 

Dessa forma, um tema considerado central na sua proposta de análise da atividade de 

trabalho, refere-se aos problemas da subjetivação, numa perspectiva teórica e prática, isto é, 

“em que condições a experiência profissional pode transpor as provas por que passa 

obrigatoriamente e, sobretudo, como são possíveis a transmissão e a renovação dessa 

experiência” (CLOT, 2006a, p. 18-19). Na conclusão de suas reflexões, Clot afirma que a 

psicologia do trabalho deve oferecer as bases para a resolução dessa questão. E mais do que 

                                                           
71 Terminologias já exploradas neste mesmo tópico. 
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isso, reafirma que, a psicologia do trabalho exatamente por ser uma psicologia do trabalho, 

precisa contribuir com sua pedra para o edifício de uma psicologia do desenvolvimento 

(CLOT, 2006a). 

Sendo assim, ao falar sobre a atividade de trabalho, Clot logo pontua: atividade, na 

tradição vigotskiana, não é “operação”. Para Clot, há uma equivalência entre “atividade” e 

“saúde”; o autor afirma que adota a definição filosófica de saúde trazida por Georges 

Canguilhem. E aí, para Clot, quando nós definimos saúde segundo a leitura de Canguilhem, 

no mundo do trabalho atual, “a saúde está gravemente em perigo”. Para esclarecer melhor 

essa questão, Clot (2006b, p. 105 - grifo nosso) afirma: 

 

As pessoas usam seus recursos pessoais para preservar a saúde. Para mim, a 
atividade é contribuir para uma história que não é minha e criar entre as coisas uma 
relação que não foi construída. A atividade não é operação (gesto visível, detalhe 
etc.), mas sim o que é feito e o que ainda não foi feito. O sonho é parte da atividade. 
Inclui o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu não fiz, paradoxalmente, faz parte da 
atividade. É uma concepção de atividade que toma a enunciação, de Bakhtin, que 
define o enunciado como um tipo de conflito possível. A atividade é uma colisão de 
possíveis. Então, com uma concepção de atividade que é equivalente à de saúde, a 
clínica da atividade é um dispositivo clínico que nós utilizamos para pesquisar o que 
não foi realizado para restaurar o possível da atividade, para ver e mostrar que não é 
possível; então, a clínica da atividade é a clínica da saúde nesse sentido. Eu penso 
que a clínica da atividade é um aporte bastante compatível com o vigotskiano, no 
que se refere à criação e ao desenvolvimento, e é incompatível com uma concepção 
da atividade como operação. Penso que é muito importante conceber a atividade 
dessa forma pois ela põe a questão da subjetividade no interior da atividade 
porque quando eu falo de atividade impedida, de atividade recriada, eu falo da 
mobilização subjetiva. 
 

 

2.4.3 A função psicológica do trabalho  
 

 

Segundo Lima (2006), cabe inicialmente esclarecer que, longe de propor uma “religião 

do trabalho”, o que Clot faz é desvelar, gradativamente, seu papel insubstituível no 

desenvolvimento pessoal, na construção do próprio valor e na contribuição de cada um para a 

formação do patrimônio histórico-cultural humano. 

Esse lugar insubstituível que o trabalho ocupa na construção da identidade e da saúde 

deve-se ao fato de que “o trabalho é o lugar em que se desenrola para o sujeito a experiência 

dolorosa e decisiva do real, entendido como aquilo que - na organização do trabalho e na 

tarefa - resiste à sua capacidade, às suas competências, ao seu controle. É essa experiência 

subjetiva que dá à psicodinâmica do trabalho seu objeto” (CLOT, 2006a, p. 59).  
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Então, a atividade de trabalho exerceria uma função psicológica diferente daquela 

exercida por outras atividades? O autor responde a esta questão, afirmando, de início, que a 

atividade de trabalho, além de merecer um estatuto inteiramente qualificado entre as diversas 

atividades exercidas pelo homem, atesta uma função psicológica específica, na medida em 

que causa uma ruptura entre as “pré-ocupações” pessoais do sujeito e as “ocupações” sociais 

que este deve realizar (LIMA, 2006, p.113). 

Clot refere que, tal como observa Meyerson, “o trabalho requer a capacidade de 

realizar coisas úteis, de estabelecer e manter engajamentos, de prever com outros e para 

outros, algo que não tem diretamente vínculo consigo” (CLOT, 2006a, p. 73).  

Para o autor, o trabalho é, sem dúvida, “um dos maiores gêneros principais da vida 

social em seu conjunto, um gênero de situação do qual uma sociedade dificilmente pode 

abstrair-se sem comprometer sua perenidade”; um gênero “do qual um sujeito pode 

dificilmente afastar-se sem perder o sentimento de utilidade social a ele vinculado, sentimento 

vital de contribuir para essa perenidade, em nível pessoal” (CLOT, 2006a, p. 69).  

Em resumo, para Clot, a função psicológica do trabalho residiria, “ao mesmo tempo, 

no patrimônio que ele fixa e na atividade (conjunta e dividida) exigida pela conservação e 

renovação desse patrimônio”. Clot nos fala, portanto, que a função psicológica do trabalho “é 

uma função vital: simultaneamente atividade de conservação e de transmissão e atividade de 

invenção e de renovação” (CLOT, 2006a, p. 80).  

 

 

2.4.4 A atividade para os outros 
 

 

Em sua obra “A função psicológica do trabalho”, Clot discorre sobre a abordagem 

clínica da atividade, tomando como ponto de partida a análise do trabalho como “atividade 

dirigida”.  

O desdobramento proposto resulta do fato de pensarmos a atividade de trabalho como 

uma atividade para os outros (SANTOS, 2006). Como o próprio autor refere, a atividade “[...] 

é triplamente dirigida [...]. Na situação vivenciada, ela não é somente dirigida pela conduta do 

sujeito ou dirigida através do objeto da tarefa, ela é também dirigida para os outros” (CLOT, 

1999, p.98 apud SANTOS, 2006, p.35 - grifos da autora). 

Segundo Clot, não se pode, então, tratar da questão da atividade de trabalho sem 

colocar a questão do lugar que os outros ocupam na atividade profissional. E, nesta ótica, 
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“toda a atividade é endereçada, possuindo um ou vários destinatários”. Ou seja, toda a 

atividade profissional é considerada uma coatividade, uma contra-atividade no sentido em que 

é sempre uma resposta à atividade dos outros. Neste sentido, o autor esclarece que não se trata 

da existência de uma oposição, a atividade dos outros não é “inimiga”, a nossa atividade é que 

“se define, cristaliza, organiza na atividade dos outros, com a atividade dos outros, contra a 

atividade dos outros, apoiando-se ou aproximando-se da atividade dos outros. A atividade 

profissional constrói-se sempre no universo da atividade dos outros” (CLOT, 1994, 1999, 

apud SANTOS, 2006, p.35). 

 

 

2.4.5 Atividade realizada e o real da atividade 
 

 

No que tange a algumas concepções acerca da atividade de trabalho, torna-se 

necessário expor um desenvolvimento importante proposto por Clot ao refletir sobre as 

descobertas da ergonomia francesa (LIMA, 2006).  

A ergonomia, ao se aproximar da atividade de trabalho em situações reais, desvelou 

que a atividade realizada jamais corresponde à atividade de trabalho esperada, fixada por 

regras, orientada por objetivos determinados (à atividade prescrita ou tarefa), pois, ao realizá-

la, o trabalhador “se encontra diante de várias fontes de variabilidades: panes, 

disfuncionamentos, dificuldades de previsão, fadiga, diferenças de ritmo, efeitos da idade, 

experiência”. A esta ideia, Clot acrescenta o conceito de real da atividade, que se refere à 

atividade do sujeito sobre si mesmo (CLOT, 2006a, p. 64-66). 

Clot, se reportando a Tosquelles, afirma que é preciso nos defendermos de uma 

concepção fetichista da atividade. Assim, “a atividade não é simplesmente o que se vê, não é 

o que se pode descrever, aquilo que se pode observar diretamente. Portanto, a atividade não é 

simplesmente a atividade realizada” (CLOT, 2010, p.226). 

Para melhor expor o que pretende com a noção de “real da atividade”, Clot recorre a 

Vigotski: 

 

Vigotski o disse à sua maneira, referindo-se à psicologia como um todo: “O homem 
está a cada minuto pleno de possibilidades não realizadas”. Em termos imediatos, o 
comportamento nunca é mais do que o “sistema de reações que venceram” 
(VIGOTSKI, 1925/1994, p. 41 apud CLOT, 2006a, p. 115).  
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Segundo Clot, aquelas reações que não venceram e que foram, mais ou menos, 

reprimidas, formariam, “resíduos incontrolados cuja força é apenas suficiente para exercer 

uma influência na atividade do sujeito, mas contra a qual ele pode ficar sem defesa”. Dessa 

forma, o “real da atividade é também aquilo que não se faz, aquilo que não se pode fazer, 

aquilo que se busca fazer sem conseguir - os fracassos -, aquilo que se teria querido ou podido 

fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures”. E a estas questões, Clot 

acrescenta o que é para ele um paradoxo frequente, “aquilo que se faz para não fazer aquilo 

que se tem a fazer ou ainda aquilo que se faz sem querer fazer. Sem contar aquilo que se tem 

de refazer”. Dessa forma, Clot nos afirma que “a atividade possui uma dimensão que uma 

abordagem demasiado cognitiva da consciência como representação do objetivo, como 

intenção mental, priva de seus conflitos vitais”, ao mesmo tempo em que diz que “a existência 

dos sujeitos é tecida nesses conflitos vitais de que, para se livrar, eles buscam transformar em 

intenções mentais” (CLOT, 2006a, p. 116).  

Para Lima (2006, p. 114), esta concepção apresentada por Clot representa uma 

importante contribuição para o enriquecimento da análise ergonômica, mas, acima de tudo, 

deve ser percebida como “um recurso inestimável para a apreensão da dimensão subjetiva da 

atividade, sem a qual uma verdadeira Psicologia do Trabalho jamais poderia se efetivar”. 

Segundo Santos (2006, p.36), é, todavia, ao conceber-se a atividade como o desfazer-

se das atividades dos outros, o agir como a inibição de outras ações possíveis, que se chega à 

formulação que a atividade é também aquilo que não se faz. Daí a necessidade primária de 

retrabalhar o conceito de atividade. Relativamente à atividade realizada - o que se faz - o autor 

reforça a ideia de que esta não detém o monopólio da atividade: “o realizado é uma ínfima 

parte do que é possível”. Ainda segundo a autora, se reportando a Clot, “o que cansa é a 

atividade impedida, a atividade que retorna, a atividade impossível, a atividade não 

realizada”. Importante compreender, entretanto, que com isso “não se pretende dizer que a 

atividade realizada se encontra em segundo plano, pois é precisamente na realização da 

atividade que surgem, por vezes, novos possíveis” (SANTOS, 2006, p. 36-37). 

 

 

2.4.6 Da organização do trabalho ao gênero e ao estilo profissional 
 

 

Aprofundando esta questão da atividade prescrita (da tarefa), acrescenta-se que entre o 

prescrito e a atividade de trabalho existe um terceiro termo denominado o “prescrito 
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informal”, isto é, “as obrigações que se atribuem a um coletivo profissional e que este partilha 

para conseguir trabalhar”. Dito de outra forma existe, por um lado, a prescrição oficial, a 

tarefa oficial e, por outro lado, um sistema de obrigações partilhadas por um determinado 

meio profissional. Esta espécie de prescrição coletiva - prescrição de origem interna - refere-

se, então, às obrigações que um coletivo de trabalhadores partilha num determinado momento, 

“o que quer dizer que as maneiras de realizar a atividade estão bem situadas no tempo, 

assumem um caráter histórico e transitório”. Este nível de prescrição foi denominado por Clot 

de “gênero profissional” (SANTOS, 2006, p.37). 

De fato, para oferecer respostas mais oportunas às questões referentes á atividade de 

trabalho, na concepção na qual adota, Clot desenvolveu não somente a noção de “gênero”, 

mas também de “estilo” da atividade.  Para Clot, gênero pode ser definido como “um corpo 

intermediário entre os sujeitos, um interposto social situado entre eles, por um lado, e entre 

eles e o objeto do trabalho, por outro”. Para o autor, um gênero “sempre vincula entre si os 

que participam de uma situação, como coatores que conhecem, compreendem e avaliam essa 

situação da mesma maneira” (CLOT, 2006a, p. 41). Ao continuar a definir gênero, afirma ser 

este “o sistema aberto de regras impessoais não escritas que definem, num meio dado, o uso 

dos objetos e o intercâmbio entre as pessoas; uma forma de rascunho social que esboça as 

relações dos homens entre si para agir sobre o mundo” (CLOT, 2006a, p. 50). E continua a 

afirmar: 

 

O gênero organiza a reciprocidade dos lugares e funções ao definir as atividades 
independentemente das propriedades subjetivas dos indivíduos que as realizam num 
momento específico. Ele não regula diretamente as relações entre as pessoas, mas 
antes as relações entre profissionais, ao fixar o “espírito” dos lugares como 
instrumento de ação; diz, sem o dizer, o que deve fazer em tal ou qual situação, o 
suposto desconhecido que vamos conhecer. Ele representa o sistema simbólico com 
que a ação individual deve relacionar-se (CLOT, 2006a, p. 50). 

 

Corroborando para essa compreensão, Santos (2006, p.37) aponta que o gênero 

profissional refere-se às maneiras de fazer que estejam estabilizadas num determinado meio, 

num dado momento; corresponde ao coletivo de trabalhadores, embora se reporte sempre ao 

ponto de vista da história do meio, à sua tradição que confere um conteúdo simbólico às 

atividades. Todavia, para a autora, convém salientar que o gênero profissional não é só uma 

espécie de pertença social, mas um recurso para a ação: “é o gênero profissional que impede 

os trabalhadores de permanecerem sozinhos e de cometerem erros”. A autora acrescenta que, 

para Clot, também se pode definir o gênero profissional como “o trabalho da organização”. 

Segundo ela, para melhor explicar este conceito o autor procede a um novo desdobramento, 
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passando o prescrito a dividir-se na “organização do trabalho” (que corresponde à tarefa) e no 

“trabalho da organização ou gênero profissional” (que corresponde, tal como referido 

anteriormente, às obrigações partilhadas por um coletivo num meio profissional). O fato de o 

gênero profissional possuir uma função psicológica importante é comentado, também, pela 

autora: 

 

[...] é no seio do trabalho da organização que o coletivo, permanentemente, vai 
construir os seus gestos, conceber as suas regras e elaborar a sua linguagem. É por 
este motivo que o gênero profissional assume uma função psicológica importante - 
por um lado, os trabalhadores devem respeitar este trabalho da organização, mas por 
outro lado, este constitui-se, igualmente, como um recurso da própria ação 
(SANTOS, 2006, p.37). 

 

Para chegar à definição de “estilo”, Clot inicia falando em gênero: “O gênero social, 

ao definir as fronteiras móveis do aceitável e do inaceitável no trabalho, ao organizar o 

encontro do sujeito com seus limites requer o estilo pessoal”. O estilo pessoal seria “o 

movimento mediante o qual esse sujeito se liberta do curso das atividades esperadas, não as 

negando, mas através do desenvolvimento delas” (CLOT, 2006a, p.49-50). 

Quando, por qualquer motivo, um trabalhador se encontra numa situação não prevista 

é obrigado a inventar uma solução: “são estas invenções individuais que correspondem ao 

estilo profissional”. Contudo, essas invenções só são possíveis porque existe um patrimônio, 

ou seja, “a solução é inventada a partir do meio, é um trabalho que se faz, partindo do gênero 

profissional daquele meio” (SANTOS, 2006, p.37). 

 

O estilo solta ou libera o profissional do gênero, não negando este último, não contra 
ele, mas graças a ele, usando os seus recursos, das suas variantes, dito de outra 
forma, pela via do seu desenvolvimento, empurrando-o para a sua renovação 
(CLOT, 1999, p.33 apud SANTOS, 2006).  

 

Desta forma, segundo Clot (2006a, p. 51-52 - grifos do autor) a análise do trabalho 

situa-nos “diante da interioridade recíproca dos estilos e dos gêneros”, levando-nos a 

compreender que “os estilos são a reformulação dos gêneros em situação”, e os gêneros, por 

sua vez, são “o contrário de estados fixos”, sendo, portanto, sempre inacabados.  Por fim, o 

autor nos esclarece que “a atividade não é somente um atributo da pessoa. A atividade 

prescrita (tarefa) é redefinida pelos coletivos que formam e transformam os gêneros sociais da 

atividade vinculados com as situações reais”. Desta forma, os coletivos “delimitam gêneros 

de situação de trabalho, memória impessoal e instrumento, graças aos quais os sujeitos agem 

ao mesmo tempo no mundo e entre si”. 
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2.4.7 A Clínica da Atividade e a fabricação do gênero profissional: um processo de 

coanálise do trabalho 

 

 

Ao dizer sobre o emprego da palavra Clínica em “Clínica do Trabalho”, Clot responde 

inicialmente de forma simplificada:  

 

Clínica do trabalho porque é uma ideia de que é uma disciplina clínica, no sentido 
médico: tem como objeto uma doença nas situações reais de trabalho. Baseia-se na 
ideia de que a psicologia do trabalho vai partir do campo (da realidade de trabalho) e 
voltar ao campo. É uma ideia de que não há psicologia do trabalho sem 
transformação da situação de trabalho (CLOT, 2006b, p. 101 - grifo do autor).  

 

Ao surgir a questão acerca da relação entre a clínica do trabalho e a ergonomia, Clot 

(2006b, p. 102 - grifo nosso) esclarece: 

 

Nós buscamos transformar o trabalho. Isso é justamente o que nós partilhamos com 
a ergonomia. A ergonomia de Wisner apresenta a concepção de que se deve adaptar 
o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho, e toda a tradição da psicologia 
industrial visa justamente adaptar o homem ao trabalho, quer dizer, conformá-lo. 
Ela analisa a disfunção, mas a disfunção dos homens e não a disfunção da 
situação, da organização. É verdade que a tradição ergonômica tem como objetivo 
a ação, a transformação. É verdade, que o objetivo é compreender para transformar. 
Nesse sentido, eu penso que a ergonomia também é clínica72, desse ponto de vista, 
quer dizer, é um dispositivo de transformação da situação e de restauração da saúde. 

 

Para Clot (2006a, p. 102), a ideia de “clínica” ao lado (colada) à de “atividade”, 

“clínica da atividade”, refere-se ao fato, no qual ele insiste, de que não se pode tratar da 

atividade sem tratar da subjetividade. Desta forma, para ele, a diferença entre a ergonomia e a 

clínica da atividade reside no fato de que atividade e subjetividade são inseparáveis, sendo 

essa dupla que o interessou na situação de trabalho. E mais uma vez, justifica o uso do termo 

“clínico”: “clínico do ponto de vista de meu engajamento, do lado da experiência vivida, do 

sentido do trabalho e do não sentido do trabalho; ‘clínico’ do ponto de vista da restauração da 

capacidade diminuída”. Assim, segundo o autor, “a clínica médica visa restaurar a saúde, a 

‘clínica’ é a ação para restituir o poder do sujeito sobre a situação”. 

Ainda referindo-se à Clínica do Trabalho, Clot ressalta outro ponto fundamental: a 

questão do coletivo é o problema central. E aí Clot esclarece: “Não é o coletivo como grupo, 

                                                           
72 É por isso que é clínica, por buscar transformar a situação, e é clínica também em função do modelo teórico. 
Evidentemente, quando dizemos “clínico” em psicologia pensamos imediatamente na psicanálise, é por isso que 
podemos dizer que a psicodinâmica do trabalho, na tradição psicanalítica, é também uma clínica do trabalho 
(CLOT, 2006b, p. 102). 
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mas o coletivo como recurso para o desenvolvimento da subjetividade individual; é o coletivo 

no indivíduo que nos interessa”. E por isso, para Clot, Vigotski é tão importante nesse 

processo:  

 

Vigotski apresenta a ideia de que o social não é simplesmente uma coleção de 
indivíduos, não é simplesmente o encontro de pessoas; o social está em nós, no 
corpo, no pensamento; de certa maneira, é um recurso muito importante para o 
desenvolvimento da subjetividade. Nesse sentido, o coletivo não é uma coleção, é o 
contrário da coleção. O coletivo, nesse sentido, é entendido como recurso para o 
desenvolvimento individual. É isso o que interessa à clínica da atividade. Há uma 
dimensão coletiva e subjetiva (CLOT, 2006a, p. 102). 
 
 

Segundo Clot (2006b), a sua ideia sobre atividade de trabalho, no que tange à área da 

Psicologia do Trabalho, sofreu grande influência de Ivar Oddone”73, quando este aponta para 

a necessidade dos trabalhadores “entrarem” na psicologia do trabalho, tornando-a psicologia 

do trabalhador. Esta ideia também é expressa, segundo Clot por Schwartz, que apregoa que a 

comunidade científica deveria deixar para o trabalhador a possibilidade de (ele mesmo) afetar 

e controlar a psicologia do trabalho mediante formas de cooperação entre eles, como a 

coanálise do trabalho que é um dispositivo de transformação.  

Assim, Clot (2006a, p. 127) reafirma a análise psicológica do trabalho que defende: “é 

sempre análise de um sujeito, de um grupo ou de vários, numa situação ou num meio”. Para 

Clot, tal análise reportar-se “àquilo que os homens fazem com as provações pelas quais 

passam e das soluções que eles encontram, ou não encontram, a fim de enfrentá-las”. É esse o 

motivo pelo qual, considerando que seu objeto são as condições da vida habitual num “meio 

natural”, “a psicologia do trabalho tem de enfrentar habilidades anônimas, representações do 

senso comum, análises da razão prática e subjetiva daqueles que trabalham”. Isto porque, 

segundo Clot, “o analista do trabalho é precedido no ‘campo’ por aqueles que nele vivem”. 

Para Clot (2006a, p. 127 - grifo do autor), o analista,  

 

[...] encontra nesse campo sujeitos que já puderam compreender e interpretar seu 
meio de trabalho para lhe dar e por vezes conservar um sentido custe o que custar. 

                                                           
 

73  Ivar Oddone, psicólogo italiano, atuou como assessor de conselhos de trabalhadores; entre o grupo ficou 
conhecido como um dos propositores do Mapa de Risco e do Modelo Operário Italiano. No Brasil, a partir da 
década de 80, teve influência importante no trabalho desenvolvido na área de Saúde do Trabalhador, tanto nos 
órgãos sindicais, como nos serviços públicos de saúde. Ficou conhecido como um dos autores do livro 
“Ambiente de trabalho: a luta dos trabalhadores pela saúde”, juntamente com Gastone Marri, Sandra Gloria, 
Gianni Briante, Mariolina Chiattella e Alessandra Re, editado em 1986 pela Hucitec de São Paulo (CLOT, 
2006b, p.99). 
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Ele elabora aí aquilo que se pode chamar de uma psicologia prática construída pelos 
trabalhadores, voltada para decifrar os objetivos e motivações dos atos humanos, 
tanto quanto reconceber os instrumentos diante dos caprichos do meio. Em outras 
palavras, uma psicologia implícita totalmente apartada dos exercícios genéricos. 
Essa psicologia prática é uma psicologia do sentido e da eficiência da ação habitual. 
É por isso que, comparada com a psicologia científica, ela é ao mesmo tempo tanto 
pessoal como coletiva, tanto concreta como verdadeiramente viva. Compõe-se 
daquilo que se poderia denominar análises “protocientificas” do trabalho. 
 

Assim, nesta proposta, segundo Teixeira (2009, p.85), o principal analista da atividade 

de trabalho deve ser o próprio trabalhador, e não um especialista. A função do participante 

externo (do psicólogo do trabalho, por exemplo) é se colocar como um apoio, para que haja o 

deslocamento do trabalhador para o lugar de analista de sua própria atividade. Dessa forma, 

“a posição de protagonista atribuída ao trabalhador é um dos pontos que faz dessa abordagem 

uma metodologia da análise do trabalho e, ao mesmo tempo, de formação”. 

 

A formação se dá, para o trabalhador, com a renovação ou ampliação de seus 
recursos para desenvolver suas atividades cotidianas, inseridas numa nova visão das 
relações que compõem seu trabalho, entendido como um processo 
concomitantemente coletivo e singular, processo disruptivo de afirmação de outras 
maneiras de ser, de outras sensibilidades (ROLNIK e GUATTARI, 1989), de 
criação e recriação da história de um ofício (TEIXEIRA, 2009, p. 85). 

 

Uma das formas propostas para conseguir relançar a discussão no coletivo de trabalho 

consiste no método de “autoconfrontação”74. O método utiliza como base a análise do 

trabalho e tem como objetivo tornar o trabalho um objeto do pensamento; é centrado numa 

perspectiva reflexiva, isto é, propõe-se uma atividade de reflexão sobre a atividade habitual de 

trabalho. O autor encontra neste processo uma “via alternativa” que está além de uma 

“psicologia explicativa” e preditiva, ou seja, nem uma explicação fornecida pelo investigador, 

nem uma descrição da situação feita pelo sujeito seriam consideradas suficientes (SANTOS, 

2006).  

A autoconfrontação propõe uma análise que “associa explicação e compreensão logo 

que a mesma atividade é reescrita num contexto novo. A ‘boa’ descrição é a redescrição. 

Conduzida em colaboração entre o investigador e os trabalhadores em causa, ela fornece 

                                                           
74 A autoconfrontação clássica (simples) é na verdade orientada por um pesquisador, seja psicólogo ou não. 
Ora, trata-se de uma atividade em si em que o trabalhador descreve sua situação de trabalho para o pesquisador. 
Faz-se a autoconfrontação cruzada, isto é, quando se retoma a análise em comum da mesma gravação em 
vídeo com outro especialista do domínio (campo), um colega de trabalho com o mesmo nível de especialização, 
por exemplo. A mudança de destinatário da análise modifica a análise. A atividade de comentário ou de 
verbalização dos dados registrados, que varia conforme se dirija ao psicólogo ou aos pares, dá um acesso 
diferente ao real da atividade do sujeito. Ela é em cada caso redirecionada a um dado destinatário (CLOT, 2006a, 
p. 135 - grifo nosso). 
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frequentemente a explicação esperada”. E é socorrendo- se uma vez mais da abordagem de 

Vygotski que Clot justifica esta sua postura: “a ação passada no crivo do pensamento 

transforma-se numa outra ação, que é refletida” (CLOT, 1999, p. 226 apud SANTOS, 2006, p. 

38). 

Segundo Clot (2006a, p. 129), trata-se “não de um método a ser aplicado, mas de uma 

metodologia de coanálise, reconcebida com eles, a cada vez singular, atendendo às 

expectativas científicas também”. 

Sendo assim, ao falar sobre o método que desenvolveu para analisar a atividade75, Clot 

(2006b, p. 106) afirma: “Nesse método há uma concepção vigotskiana. O pensamento se 

desenvolve na discussão, na confrontação e, portanto, a controvérsia é a fonte do pensamento. 

Então, Vigotski diz que o pensamento nasce duas vezes. A primeira vez quando se discute 

coletivamente e renasce, em seguida, na atividade individual. É o duplo nascimento do 

pensamento, segundo Vigotski”.  

 

 

2.4.8 Algumas considerações finais  
 

 

Mas não seria possível dizer que o que ocorre nesses métodos é uma confrontação 

cotidiana entre diversos racionais, que conduzem a refletir sobre diversas escolhas 

organizacionais?  

Segundo Clot (2006b, p. 106), no dia-a-dia do trabalho normal, o que ele e seus 

colaboradores fazem (os métodos da autoconfrontação e da autoconfrontação cruzada) se 

passa sem parar. A clínica da Atividade visa, justamente, “a restaurar o ambiente do trabalho 

normal. A Clínica da Atividade não é outra coisa senão a reabilitação da função ordinária do 

trabalho. Nós repetimos e sistematizamos a vida ordinária”. 

 

Trata-se de redescobrir ou de reencontrar o recurso interno do meio profissional 
considerado. Simplesmente o que é importante. E para mim essa é a diferença dos 
paradigmas de pesquisa: é que o problema não é desenvolver a interpretação do 

                                                           
75 Levando sempre em conta as situações reais com as quais tem se defrontado, no livro “A função psicológica 
do trabalho”, Clot expõe os principais métodos que desenvolveu no seu esforço de aproximação e de 
compreensão da atividade humana. Assim, o leitor poderá conhecer de perto a forma que ele aperfeiçoa e os 
instrumentos que utiliza, já adotados pela ergonomia, como a autoconfrontação simples e cruzada, além da 
instrução ao sósia, inspirada na experiência de Oddone, na Itália. A exposição desses instrumentos vem sempre 

acompanhada por uma ilustração de sua aplicação, o que irá, sem dúvida, facilitar seu uso pelos interessados 
(LIMA, 2006, p.114). 
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pesquisador, os diferentes modelos de interpretação do real, do lado do pesquisador, 
para mim, e continuo com Oddone, o importante é desenvolver a interpretação 
dos trabalhadores, não a do pesquisador (CLOT, 2006b, p. 106 - grifo nosso). 

 

Sendo assim, a “clínica” é um dispositivo com o qual os trabalhadores reinterpretam a 

sua interpretação e desenvolvem a sua interpretação sobre o trabalho que fazem. Para Clot, 

“isso é psicologia: o desenvolvimento do pensamento e da atividade dos trabalhadores por 

eles mesmos”. Um processo no qual, a observação reencontra a primeira observação. A 

primeira observação é objeto de observação e de reflexão. Para o autor, “o importante é a 

história da observação, é a história da observação dentro da observação”. Para Clot, a Clínica 

da Atividade é isso: “é como recurso para que os protagonistas da observação e da 

interpretação se transformem”. Ao invés de se reduzirem a objeto da interpretação e da 

observação dos pesquisadores, os operadores/trabalhadores, transformam-se em sujeitos da 

interpretação e da observação. Neste sentido, segundo Clot, há uma ruptura epistemológica, 

“a que Oddone fez na psicologia do trabalho”. E para Clot, existe uma parte que é a mais 

interessante do processo: “várias pessoas, vários trabalhadores dizem coisas diferentes. É a 

fonte de interpretação do real” (CLOT, 2006b, p.106-107). 
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3 A TRAJETÓRIA TEÓRICO-METODOLÓGICA  
 

 

“[...] a procura de um método torna-se um dos problemas mais 

importantes de todo empreendimento para a compreensão das formas 

caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o 

método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o 

resultado do estudo.” 

Lev Semiónovitch Vigotski  

  

3.1 A Pesquisa 
 

 

O estudo que aqui apresentamos se constitui em uma pesquisa qualitativa, que utilizou 

como pressupostos epistemológicos orientadores algumas categorias da Psicologia Sócio-

Histórica e a Clínica da Atividade.  

Ao afirmarmos que se trata de uma pesquisa qualitativa, estamos nos apoiando na 

concepção de homem, bem como nos princípios metodológicos que formam a base da 

abordagem da análise das funções psicológicas superiores apontados por Vigotski, e que são 

abarcadas pela Psicologia Sócio-Histórica76. 

Consideramos importante, entretanto, nos servirmos das concepções de González Rey 

(2010) acerca das implicações teóricas e epistemológicas da pesquisa qualitativa nas ciências 

sociais, já que o autor nos convida à superação do “culto instrumental” proveniente da 

hipertrofia que considera os instrumentos vias de produção direta de resultados na pesquisa, 

nos chamando a uma reflexão essencial acerca da “legitimação do qualitativo”. 

 

Sem uma revisão epistemológica, corremos esse risco [...] de manter uma posição 
instrumentalista na pesquisa qualitativa ao legitimar o qualitativo por meio dos 
instrumentos utilizados na pesquisa, e não pelos processos que caracterizam a 
produção do conhecimento (GONZÁLEZ REY, 2010, p.3). 
 

Concordamos com o autor, quando o mesmo afirma que o debate acerca da 

metodologia qualitativa implica um debate teórico-epistemológico, e que, portanto, a 

Epistemologia Qualitativa acastelada por ele, defende um conhecimento que se caracteriza 

                                                           
76 Questões já abordadas no tópico 2.3 dessa dissertação. 
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por seu caráter de construção e de interpretação dos fenômenos investigados, sendo este o seu 

primeiro atributo geral (GONZÁLEZ REY, 2010). 

 

A Epistemologia Qualitativa defende o caráter construtivo interpretativo do 
conhecimento, o que de fato implica compreender o conhecimento como produção e 
não como apropriação linear de uma realidade que se nos apresenta. [...] É 
impossível pensar que temos um acesso ilimitado e direto ao sistema do real, 
portanto, tal acesso é sempre parcial e limitado a partir de nossas próprias praticas 
(GONZÁLEZ REY, 2010, p.3 - grifo do autor). 
 

Ao afirmar sobre o caráter construtivo interpretativo do conhecimento, o autor enfatiza 

que a realidade é algo a ser interpretado, uma vez que “o conhecimento é uma construção, 

uma produção humana, e não algo que está pronto para conhecer uma realidade ordenada de 

acordo com categorias universais do conhecimento”. Em decorrência deste ponto de vista, 

González Rey profere sobre “aqueles espaços de inteligibilidade que se produzem na pesquisa 

científica e não esgotam a questão que significam, senão que pelo contrário, abrem a 

possibilidade de seguir aprofundando um campo de construção teórica”, sendo este, o 

conceito de “zona de sentido77 (1997)” (GONZÁLEZ REY, 2010, p.6). 

Entendemos que o autor alerta-nos para o fato de que a legitimação do conhecimento 

se dá na sua continuidade e na sua capacidade de gerar novas zonas de inteligibilidade acerca 

do que é estudado; a articulação dessas zonas de sentido em modelos cada vez mais úteis para 

a produção de novos conhecimentos também é outro fator de legitimação do conhecimento. 

Desta forma, um atributo essencial dessa proposta de metodologia qualitativa é seu caráter 

teórico, ou seja, trata-se de uma metodologia orientada para a construção de modelos 

compreensivos sobre o que se estuda. Um caráter teórico que pretende “romper 

definitivamente a dicotomia entre o empírico e o teórico, na qual o empírico se situa como 

atributo de uma realidade externa e o teórico é considerado uma mera especulação ou um 

simples rótulo para nomear o empírico”. Isto, porque estamos falando de momentos 

inseparáveis do processo de produção teórica (GONZÁLEZ REY, 2010, p.6-9).  

Ressalta-se que outros atributos gerais desta perspectiva de pesquisa qualitativa, que 

em todos os seus aspectos é compatível com os pressupostos epistemológicos que embalam a 

Psicologia Sócio-Histórica - o estudo da subjetividade dos sujeitos, os critérios de seleção de 

                                                           
77 Tal conceito tem, então, uma profunda significação epistemológica que confere valor ao conhecimento, não 
por sua correspondência linear e imediata com o “real”, mas por sua capacidade de gerar campos de 
inteligibilidade que possibilitem tanto o surgimento de novas zonas de ação sobre a realidade, como o de novos 
caminhos de trânsito dentro dela através de nossas representações teóricas (GONZÁLEZ REY, 2010, p.6). 
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sujeitos para o estudo, o entendimento do método de pesquisa como processo dinâmico, etc. - 

também serão tratados nesse capítulo, uma vez que a aplicação dos mesmos se mostra “[...] 

essencial para compreender o qualitativo como alternativa epistemológica, e não apenas como 

mais uma metodologia” (GONZÁLEZ REY, 2010, p.16). 

Finalmente, recorremos à Lane (2012a, p. 18) para iniciarmos nossa discussão acerca 

da intervenção/modificação que as pesquisas promovem nas realidades investigadas. Ao 

discorrer sobre esta questão enquanto práxis, a autora afirma que “a partir de um enfoque 

essencialmente interdisciplinar, o pesquisador-produto-histórico parte de uma visão de mundo 

e do homem necessariamente comprometida”, não existindo possibilidade de se gerar um 

conhecimento “neutro”, nem um conhecimento do outro que não intervenha na sua existência. 

Nestas condições, pesquisador e pesquisado “se definem por relações sociais que tanto podem 

ser reprodutoras como podem ser transformadoras das condições sociais onde ambos se 

inserem”. Desta forma, segundo a autora, “conscientes ou não, sempre a pesquisa implica 

intervenção, ação de uns sobre outros”. 

Além de levarmos em conta as considerações de Sílvia Lane acerca do fato de que as 

pesquisas causam transformações nas realidades pesquisadas, a nosso ver, a forma de uso das 

técnicas utilizadas é que nos diz se, de fato, as pesquisas serão interventivas ou não. Assim, 

cabe ressaltar que, nesse estudo, ao optarmos pela utilização das técnicas “Entrevistas” e 

“Círculo de Cultura”, as utilizamos intencionalmente, de forma a intervir; ou seja, 

acreditamos que durante a realização das mesmas foi possível promover nos sujeitos 

pesquisados o processo de metacognição (a reflexão sobre a própria fala, a reflexão sobre suas 

próprias reflexões). 

 

 

3.2 – Os Objetivos do Estudo 
 

 

3.2.1 – Os Objetivos Gerais 
 

 

Como objetivo geral, nos propusemos a desvelar o processo de atividade de trabalho 

que subjaz a realização ou não das atividades referentes à Vigilância em Saúde, prescritas no 

Relatório Final de Auditoria de Sistema Municipal de Saúde/2009, a partir das significações 

produzidas por um Técnico de um município auditado pelo Núcleo Macrorregional de 
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Auditoria Assistencial Jequitinhonha/Minas Gerais. Assim como, definir juntamente a esse 

sujeito estratégias de enfrentamento dos fatores que dificultam a realização das atividades 

prescritas. 

 

 

3.2.2 – Os Objetivos Específicos 

 

 

Diante do objetivo geral supracitado, nossos objetivos específicos, neste estudo, foram 

os que se seguem: 

1º. Identificar, analisar e desvelar os sentidos e significados que um técnico que realiza 

atividades de Vigilância em Saúde atribui à sua atividade de trabalho; 

2º. Identificar, analisar e desvelar os sentidos e significados que um técnico que realiza 

atividades de Vigilância em Saúde atribui ao processo da Auditoria Programada de Sistema 

Municipal de Saúde/2009; 

3º. Identificar e analisar o hiato existente entre as atividades prescritas e as atividades 

realizadas, desvelando o real da atividade de um técnico que realiza atividades de Vigilância 

em Saúde; 

4º. Definir, com um técnico que realiza atividades de Vigilância em Saúde estratégias 

de enfrentamento dos fatores que dificultam a realização das atividades prescrita no Relatório 

Final de Auditoria de Sistema Municipal de Saúde/2009. 

 

 

3.3 Os Cenários e os Sujeitos da Pesquisa 
 

 

3.3.1 Aspectos conceituais 
 

 

Segundo González Rey (2010, p. 83), o cenário de pesquisa se configura como “a 

fundação daquele espaço social que caracterizará o desenvolvimento da pesquisa e que será 

orientado a promover o envolvimento dos participantes na pesquisa.” Para o autor, é 

precisamente na ação de criação de tal cenário que as pessoas tomarão a decisão de participar 

da pesquisa, bem como o pesquisador ganhará confiança e se familiarizará com os 
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participantes e com o contexto em que irá desenvolvê-la. Ainda segundo ele, é nesta 

perspectiva que “a pesquisa qualitativa recupera, em todas as suas consequências, todos os 

sujeitos do processo”, incluindo o pesquisador, “o que envolve a adesão à pesquisa como 

decisão pessoal”; ou seja, de acordo com o autor, toda decisão pessoal se produz com 

interesse pessoal, com um sentido envolvido na decisão. 

Já ao falar sobre sujeitos de pesquisa, Freitas (2007, p.29) afirma que conceber a 

pesquisa nas ciências humanas a partir da perspectiva Sócio-Histórica implica “compreendê-

la como uma relação entre sujeitos possibilitada pela linguagem”. Desta forma, considerar a 

pessoa investigada como sujeito implica “compreendê-la como possuidora de uma voz 

reveladora da capacidade de construir um conhecimento sobre sua realidade que a torna 

coparticipante do processo de pesquisa”. A autora afirma que, para Bakhtin (1992), “o objeto 

de estudos das ciências humanas é o homem ser expressivo e falante. Não se pode considerá-

lo enquanto fenômeno natural ou coisa, mas sua ação deve ser compreendida como um ato 

sígnico”. Isto significa que “o homem sempre se expressa através do texto virtual ou real que 

requer uma resposta, uma compreensão. Se não há texto não há objeto para investigação e 

para pensamento”. 

Assim, entendemos que o sujeito é uma unidade essencial para os processos de 

construção na pesquisa qualitativa, isso porque, “a singularidade é a única via que estimula os 

processos de construção teórica portadores de um valor de generalização perante o estudo da 

subjetividade” (GONZÁLEZ REY, 2010, p.113). 

Nesse momento de nossas considerações, nos adiantamos a uma questão sempre 

presente entre os pesquisadores em relação ao número de sujeitos necessário para realizarmos 

nossos estudos: como podem ser significativas as conclusões de uma pesquisa desenvolvida 

mediante o estudo de um sujeito ou de um número pequeno de sujeitos? Para responder a esta 

questão, recorremos a Aguiar (2001a). A autora afirma que o tipo de conhecimento produzido 

numa pesquisa com abordagem Sócio-Histórica, qualitativa, a partir de sujeito único, ou de 

um grupo de sujeito, tem um caráter singular. Desta forma, “cada caso é único e a informação 

torna-se relevante e pode ser generalizada a outros casos não porque os resultados obtidos 

sejam estendidos a outras situações ou sujeitos pretensamente semelhantes, ou comparados a 

eles”, mas porque essa abordagem nos possibilita “apreender o processo, as determinações 

constitutivas”. Assim, ainda segundo a autora, “a generalização se define pela capacidade 

explicativa alcançada sobre uma diversidade de fenômenos” (AGUIAR, 2001a, p. 139). 
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[a generalização] Dá-se, portanto, pela capacidade de desvelamento das mediações 
constitutivas do fenômeno pesquisado, contribuindo qualitativamente no curso da 
produção teórica. O conhecimento produzido, seja a partir de um sujeito, uma 
escola, um grupo, constitui-se, pois, em uma instancia deflagradora da apreensão e 
do estudo de mediações que concentram a possibilidade de explicar a realidade 
concreta” (AGUIAR, 2001a, p.139). 

 

Ainda sobre este processo de generalização de informações apreendidas nas pesquisas, 

a autora afirma que o individuo, apesar de ser único, “contém a totalidade social e a expressa 

em suas ações, pensamentos e sentimentos”. Desse modo, o processo apreendido a partir de 

um sujeito - e não suas manifestações externas: respostas - “pode revelar algo constitutivo de 

outros sujeitos que vivem em condições semelhantes” (AGUIAR, 2001a, p.140). 

Às considerações de Aguiar, González Rey (2010, p.112) acrescenta suas afirmativas: 

“Elas [as pesquisas] são significativas porque, a pesquisa nesta perspectiva defende, como sua 

unidade de trabalho, a qualidade dos trechos de informação produzidos”. Sendo assim, o 

número ideal de pessoas a ser considerado na pesquisa qualitativa “deixa de ser um critério 

quantitativo, passando a se definir pelas próprias demandas qualitativas do processo de 

construção de informação intrínseco à pesquisa em curso [...]”. Para o autor, a questão do 

número de sujeitos estudados, 

 

[...] passa assim a ser uma questão teórica e não estatística, ganhando toda sua 
significação quando compreendemos que o objetivo da pesquisa qualitativa está na 
construção de modelos sobre o problema estudado e não na caracterização de 
populações (GONZÁLEZ REY, 2010, p.113). 

 

Faremos, neste momento, duas considerações acerca da seleção dos cenários e dos 

sujeitos dessa pesquisa que, a nosso ver, são de relevância. Em primeiro lugar, consideramos 

que o trabalho da pesquisadora na condição de auditora, tenha sido um dos elementos que 

contribuíram para a conquista de credibilidade junto aos sujeitos de pesquisa, que além de 

aceitarem o convite, estiveram bastante envolvidos com a proposta durante todo o processo da 

pesquisa. Em segundo lugar, acreditamos que muitas expectativas estiveram envolvidas na 

decisão do grupo pela participação na pesquisa, uma vez que todos os sujeitos pesquisados 

demonstraram entusiasmo (fator sugestivo de interesse), ao saber que conversaríamos sobre 

“Auditoria” e, especialmente, sobre “Vigilância em Saúde”. Ao realizarmos essas reflexões, 

nos vieram à mente as considerações de González Rey (2010, p. 85): “A atividade empregada 

para criar o cenário de pesquisa constitui, de fato, o primeiro momento da pesquisa, no qual já 

podem aparecer informações significativas sobre o problema que estudamos”. 
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Trazemos, ainda, outro aspecto de extrema relevância pontuado pelo autor, ao refletir 

sobre a pesquisa qualitativa como processo. Isso porque, quando se pensa em pesquisa 

científica, é comum pensarmos nas exigências formais de um projeto, que implica em uma 

série de etapas organizadas em uma sequência regular e invariável. 

 

Esse tem sido o modelo de projeto dominante na pesquisa hipotético-dedutiva, na qual se 
atribui ao projeto um papel reitor da lógica de pesquisa que, em realidade, a pesquisa muito 
dificilmente permite seguir (GONZÁLEZ REY, 2010, p.79). 
 

Como mencionado por González Rey (2010, p.79-80), de fato existe um “culto tão 

forte” aos aspectos formais e planejados da pesquisa, que às vezes fica difícil para o 

pesquisador aceitar a não realização do que foi primariamente planejado. Sabemos que a ideia 

do “método intocável” como o caminho obrigatório para qualificar o que se fez como ciência, 

bem como o velho “culto à ordem e à forma no paradigma científico mais tradicional” ainda 

persistem.  

Foi buscando inverter esta lógica tradicional de fazer pesquisa, que desde o início de 

nosso trabalho esforçamo-nos por compreender e abordar nosso fenômeno de estudo no seu 

contexto, pensando constantemente o fato de não se tratar de um objeto “estático”, mas, ao 

contrário, que poderia exigir reprogramação e adaptação dos procedimentos planificados, na 

medida em que o novo fosse surgindo no curso da pesquisa. Uma parte desta história será 

contada nos parágrafos que se seguem. De fato, como bem diz González Rey (2010, p. 80), 

somente um “tipo de objeto estático” para exigir “um ritual ordenado no qual as ideias do 

pesquisador não têm nenhum sentido”. 

 

 

3.3.2 Aspectos operacionais  
 

 

Após nossas considerações iniciais, já nos sentimos tonificados para falar sobre os 

cenários e os sujeitos dessa pesquisa.  

Destacamos que nosso universo de estudo foi constituído por três municípios  

auditados pela equipe do  Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial Jequitinhonha/ 

SRSD/SES-MG, no período entre junho de 2009 e dezembro de 2010, com Auditorias 

Programadas de Sistema Municipal de Saúde. 
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Assim, para a escolha dos municípios, dois critérios foram adotados. O primeiro deles 

consistiu no fato de a pesquisadora ter integrado a equipe de auditores daqueles municípios. Já 

o segundo, consistiu na identificação, à época do início da pesquisa, dos mesmos gestores de 

saúde que estavam em atividade nos respectivos municípios quando os mesmos foram 

auditados. As duas questões foram consideradas fatores favoráveis ao desenvolvimento da 

pesquisa, pela existência de um vínculo prévio entre a pesquisadora e os gestores e 

profissionais de saúde dos municípios, o que além de favorecer a adesão, permitiu a inserção 

da pesquisadora em cenários que não eram totalmente desconhecidos. Os gestores das três 

municipalidades selecionadas responderam positivamente ao convite, fornecendo autorização 

voluntária para realização do estudo nos respectivos municípios. 

De cada um dos três municípios, foi definido que participaria da pesquisa um Técnico 

que realiza atividades de Vigilância em Saúde78 (totalizando três sujeitos). A definição dessa 

quantidade de sujeitos baseou-se em dois motivos basilares: I - No decorrer da realização da 

primeira técnica utilizada na pesquisa (entrevistas) faríamos, por meio da eleição dos 

conteúdos que melhor atendessem aos objetivos do estudo, a seleção de um sujeito que teria 

todas as suas informações analisadas na pesquisa. II - Prevemos a possibilidade de perda de 

sujeitos por motivos diversos, inclusive pelo desligamento dos mesmos dos municípios que 

constituem os cenários da pesquisa. Ressaltamos que a rotatividade de trabalhadores da Saúde 

constitui uma realidade da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha.  

Cabe ressaltar que, mesmo que a priori tenhamos definido conduzir a pesquisa com 

um grupo de três Técnicos, acabamos por fazê-la com um grupo de quatro, isto porque, ao 

comparecer em um dos três municípios para a realização da primeira entrevista, mais um 

Técnico foi inserido, por solicitação Gestora de Saúde do município, diante da possibilidade 

de desligamento do profissional anteriormente indicado. 

Ainda no que se refere aos sujeitos de pesquisa, precisamos fazer outro 

esclarecimento: ao pensarmos no Círculo de Cultura e no objetivo que fundamentou sua 

realização nessa pesquisa, percebemos que contar com um número maior de sujeitos como 

participantes desta segunda técnica contribuiria para maior riqueza do processo. Além de que, 

se acrescentássemos sujeitos de outro posto de trabalho, mas que também estivessem 

envolvidos com atividades de Vigilância em Saúde, mais rica, ainda, a pesquisa se tornaria. 

                                                           
78 Dentre os profissionais da Atenção Primária à Saúde dos municípios, optamos por Técnicos que realizam 
atividades de Vigilância em Saúde pelo fato de que somente as atividades relacionadas à “Vigilância em Saúde” 
prescritas nos Relatórios Finais de Auditoria dos municípios pesquisados foram investigadas durante a aplicação 
das técnicas utilizadas. A escolha desta temática foi justificada no Capítulo 1 dessa dissertação (A Gênese do 
Estudo). 
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Assim, decidimos pela inserção dos Gestores Municipais de Saúde das três municipalidades já 

citadas. Destacamos que no âmbito municipal do SUS, micro e macroprocessos de trabalho 

ocorrem simultaneamente, definindo os modelos assistenciais de atenção, bem como seus  

impactos sobre a saúde da população. Desta forma, o Técnico que realiza atividades de 

Vigilância em Saúde, integra o grupo de sujeitos diretamente responsáveis pela efetivação das 

atividades nos serviços, realizando atividades dos microprocessos de trabalho na saúde. Por 

outro lado, o Gestor Municipal de Saúde, se configura como o responsável pelo órgão 

auditado nas Auditorias de Sistema Municipal de Saúde e realiza atividades de um elenco de 

macroprocessos de trabalho na saúde79. Sintetizando, o número total de sujeitos participantes 

dessa pesquisa foi sete, sendo quatro Técnicos que realizam atividades de Vigilância em 

Saúde e três Gestores Municipais de Saúde.  

 Desta forma, estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão dos Técnicos e dos 

Gestores: ambos os gêneros, a idade superior a dezoito anos e o aceite de participação na 

pesquisa, levando-se em consideração a necessidade de participação nas Entrevistas e no 

Círculo de Cultura (sendo ambos os momentos audiogravados) e da assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Diante das questões expostas, a seleção dos sujeitos de pesquisa, em cada um dos três 

municípios escolhidos como cenários desse estudo, deu-se da seguinte forma: 

indiscutivelmente, somente um sujeito de cada município poderia participar na condição de 

Gestor Municipal de Saúde, o que não gerou nenhum tipo de problemática a ser solucionada.  

Já no que confere à seleção dos Técnicos, esclarecemos que os próprios Gestores Municipais 

de Saúde, após tomarem conhecimento do projeto de pesquisa e de seus objetivos, indicariam 

um profissional de saúde para participar da pesquisa80. Feita a indicação, a aceitação do 

convite e a assinatura do TCLE foram os critérios que definiram a participação dos Técnicos 

na pesquisa. 

Diante do exposto e de outras questões que serão apresentadas nos tópicos a seguir, 

fica evidente que, no decorrer desta pesquisa, algumas decisões precisaram ser tomadas, 

extinguindo alguns a priori por nós definidos. Contudo, mesmo diante das alterações na 

                                                           
79 Questões referentes aos processos de gerência e gestão dos serviços de saúde (aos micro e macroprocessos de 
trabalho no âmbito municipal) encontram-se descritas no tópico 2.2.1 dessa dissertação. 
 
80 Cabe esclarecer que nos municípios da Macrorregião de Saúde Jequitinhonha não é realidade a constituição de 
equipes exclusivas para o trabalho com Vigilância em Saúde; neste caso, as ações de coordenação desse serviço, 
bem como as funções de referências técnicas na área, são realizadas, no cotidiano, por profissionais da Atenção 
Primária à Saúde (especialmente os que constituem as Equipes de Saúde da Família). 
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dinâmica inicialmente programada, acreditamos ter alcançado, com êxito, todos os objetivos 

inicialmente propostos. 

 

 

3.4 Considerações Éticas 
 

 

Para o desenvolvimento desse estudo foram atendidas as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, tratadas na Resolução CNS 196/96.  

Dessa forma, ao serem convidados a participar do estudo, os sete sujeitos foram 

informados acerca dos objetivos do estudo, dos possíveis riscos e benefícios de sua 

participação, bem como de todas as questões éticas que envolvem esse tipo de pesquisa. 

Prestadas todas as informações, pesquisadora e sujeitos assinaram os respectivos TCLE. 

Assim, destacamos que a aplicação dos instrumentos e das técnicas que permitiram a 

apreensão das informações interpretadas neste estudo, ocorreu somente após a aprovação do 

Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), por meio do Parecer Consubstanciado nº 090, 

datado de 07 de dezembro de 2011. 

  

 

3.5  Os Instrumentos e as Técnicas 
 

 

Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p.613 e 730) uma técnica é definida 

como: 1- o conjunto de processos de uma arte ou ciência; 2- modo por que se realiza ou 

executa uma coisa; método, técnica.  

Segundo Murta (2008, p.73) pode-se inferir que a técnica utilizada em pesquisas pode 

ser considerada como “aquela situação e/ou recurso que possibilitam ao sujeito de pesquisa 

expressar-se no contexto de relação que caracteriza a mesma”. Para a autora, técnicas 

utilizadas em pesquisas qualitativas devem ser capazes de envolver os sujeitos 

emocionalmente e facilitar a expressão de sentidos subjetivos dos mesmos.  

Já o instrumento refere-se ao “objeto, em geral mais simples que o aparelho, que serve 

de agente mecânico na execução de qualquer trabalho” (FERREIRA, 2010, p. 431). Assim, 

também segundo Murta (2008), gravadores, câmeras de vídeo, prancha de desenhos são 
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instrumentos utilizados para a aplicação de técnicas de pesquisa tais como entrevistas, 

autoconfrontações, aplicação de questionários etc. 

Outro esclarecimento que julgamos pertinente para essa pesquisa, ao pensarmos a 

necessidade de facilitarmos a expressão de sentidos subjetivos dos sujeitos, é trazido à tona 

por González Rey (2002, p.114-115 apud MURTA 2008, p.74), ao discutir o conceito de 

indicador e sua importância para a construção do conhecimento na perspectiva qualitativa. 

Segundo ele, os indicadores 

 

[...] são categorias que facilitam o seguimento dos complexos processos que 
caracterizam qualquer pesquisa contextualizada no estudo da subjetividade humana. 
Não são categorias para serem utilizadas como referência, mas categorias produzidas 
no processo de construção do conhecimento que se constituem em instrumentos para 
a definição de zonas de sentidos sobre o problema estudado. [...] são produzidos 
com finalidades explicativas não descritivas, o que marca uma profunda diferença 
com a forma como o conceito de dado é utilizado pela psicologia. 

 

Ainda segundo González Rey (2010, p.125), o uso de indicadores se configura como a 

maior inovação da proposta que visa à superação da tendência do pesquisador em permanecer 

no nível descritivo da informação direta e intencionalmente expressada pelos sujeitos 

estudados: o uso de indicadores possibilita “o desenvolvimento permanente de hipóteses que 

dão lugar a um modelo teórico em construção e que nos permite visualizar, por via indireta, 

informações ocultas aos sujeitos que estão sendo estudados”. E “as próprias expressões 

intencionais e diretas são portadoras de informação implícita não presente na representação 

consciente dos sujeitos”. 

Murta (2008) afirma que indicador é tudo aquilo que é capaz de explicar, dar sentido 

ao observável e ao não observável permitindo, deste modo, o avanço na construção do 

conhecimento de um determinado fenômeno. 

Concordamos com ambos os autores nas concepções anteriormente descritas, bem 

como com González Rey (2010, p.50-51) ao afirmar que ao utilizarmos instrumentos/técnicas 

diferentes estamos permitindo ao sujeito “deslocar-se de um sistema de expressão, qualquer 

que seja, e entrar em zonas alternativas de sentido subjetivo” em relação àquela que 

concentrava sua atenção em outro instrumento/técnica.  Assim como o autor, entendemos que 

é devido a essa característica subjetiva da expressão humana que se torna 

necessário/importante facilitar, por meio do método, distintas vias de expressão do sujeito; 

vias que “facilitem seu trânsito por zonas diferentes de sua experiência capazes de estimular 

sentidos subjetivos também diferentes”. Da mesma forma, compreendemos que as técnicas 

utilizadas devem funcionar como ferramentas abertas, que facilitem a expressão dos sujeitos e 
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que produzam informações que se complementem no processo de conhecimento de nosso 

fenômeno de estudo. 

Para fortalecer nossos argumentos acerca da escolha dos instrumentos e técnicas de 

apreensão de informação que utilizamos nesse estudo, nos reportamos a Freitas (2007), que se 

apropria de concepções de Bakhtin para nos dizer da importância da comunicação, do diálogo, 

como componente essencial da produção do conhecimento. Para a autora, somente a partir de 

interrogações e de trocas, portanto pelo diálogo, o estudo dos fenômenos humanos pode ser 

realizado. Mas, ainda segundo Freitas (2007, p.29-30), nossa aposta precisa ser no “diálogo 

compreendido não apenas como uma relação face a face, mas de forma mais ampla 

implicando também uma relação do texto com o contexto”, termos que a autora esclarece 

citando Bakhtin: 

 

Bakhtin (1985) acena para uma complexa relação entre o texto - objeto de estudo e 
reflexão - com o contexto na qual se realiza. Assim, o encontro do texto com o 
contexto, isto é, do que está dado e do que se está criando como uma resposta ao 
primeiro, é por conseguinte, um encontro de dois sujeitos, de dois autores.  
 

Ademais, cabe ressaltar que a comunicação/diálogo é outra questão que González Rey 

(2010, p.14 - grifo do autor) destaca como importante aspecto a ser considerado na pesquisa 

qualitativa, sendo esse mais um atributo da Epistemologia Qualitativa defendida por ele: 

 

A comunicação é o espaço privilegiado em que o sujeito se inspira em suas 
diferentes formas de expressão simbólica, todas as quais serão vias para estudar sua 
subjetividade e a forma como o universo de suas condições sociais objetivas aparece 
constituído nesse nível. A subjetividade não substitui os outros sistemas complexos 
do homem (bioquímico, ecológico, laboral, saúde etc.) que também encontram, nas 
diferentes dimensões sociais, um espaço sensível para seu desenvolvimento, mas 
transforma-se em um novo nível na análise desses sistemas, os quais, por sua vez, se 
convertem em um novo sistema que, historicamente, tem sido ignorado em nome do 
subjetivismo, do mentalismo e do individualismo. 
 

Kramer (2007, p.64) nos alerta para a existência de uma forte ligação entre história de 

vida, subjetividade e narrativa. Ainda segundo a autora, o compromisso da pesquisa com as 

ciências humanas é o de encontrar aquilo que se perde quando o homem é transformado em 

objeto e as histórias das pessoas são esquecidas. Daí a importância da adoção de perspectivas 

que permitam aos pesquisadores perceber as pessoas se reconstituindo como sujeitos; 

reconstituindo nesse processo sua cultura e história. 

Desta forma, destacamos que todas as questões citadas anteriormente, decorrentes das 

considerações feitas, nesse texto, respectivamente por Freitas (2007), Bakhtin (1985), 
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González Rey (2010) e Kramer (2007) nos nortearam nesse estudo. De fato acreditamos que 

os instrumentos e técnicas por nós selecionados comungam em suas possibilidades de 

favorecer espaços de narrativa, de troca (da comunicação/diálogo entre pesquisadora e 

sujeitos de pesquisa) e de permitir a expressão dos sujeitos, o que auxilia na produção de um 

conhecimento baseado na apreensão da subjetividade.  

Após discorrermos acerca dessas questões orientadoras na escolha dos instrumentos e 

técnicas dessa pesquisa, cabe aqui nossa última ressalva: a tranquilidade da escolha dessas 

ferramentas em momento algum nos trouxe a certeza acerca da qualidade dos resultados desse 

estudo, uma vez que foi apenas o primeiro passo. Uma coisa é evidenciar as diferentes 

situações e os tipos possíveis de instrumentos e técnicas, e outra é utilizá-los (GONZÁLEZ 

REY, 2010). E sabemos quão grande é a responsabilidade do pesquisador neste processo. 

Após estas considerações, passemos às técnicas utilizadas nessa pesquisa. 
 

 

3.5.1 Análise Documental 
 

 

Murta (2008, p.79) cita Lüdke e André (1986, p. 39) para falar acerca dos documentos: 

“os documentos não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”, podendo 

inclusive apontar contradições entre os  objetivos explícitos e os implícitos.  

Desta forma, aconselha-se a utilização de documentos para posicionar o fenômeno 

estudado, especificar suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas 

através de outras fontes (MURTA, 2008). 

 

 

3.5.2 Entrevistas 
 

 

Com a preocupação de existir coerência com os pressupostos recomendados para uma 

investigação dentro da abordagem Sócio-Histórica, Aguiar (2006, p.17-18) afirma que a 

análise deverá ter como meta o não contentamento com a aparência dos fatos. Para a autora, a 

entrevista é uma das técnicas mais ricas e que “permite acesso aos processos psíquicos que 

nos interessam, particularmente os sentidos e os significados”. 
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Contudo, algumas características pontuadas por Aguiar e Ozella (2013, p.308) 

merecem destaque, uma vez que marcam a entrevista enquanto técnica de pesquisa, 

interferindo no seu potencial de apreensão dos sentidos e significados buscados. Em primeiro 

lugar, os autores destacam que “as entrevistas devem ser consistentes e suficientemente 

amplas, de modo a evitar inferências desnecessárias ou inadequadas”; também pontuam que 

as entrevistas devem ser recorrentes81; e por fim, afirmam que mesmo considerando que uma 

boa entrevista pode contemplar material suficiente para uma análise, se houver condições, 

algumas outras técnicas podem permitir o refinamento analítico. Para os autores, existem 

outras técnicas úteis e possíveis de utilização, dentre as quais, as narrativas de história de 

vida82, que também foram utilizadas nesse estudo. 

Já Freitas (2007, p.37) afirma que “a entrevista no âmbito da pesquisa qualitativa, de 

cunho Sócio-Histórico, tem a particularidade de ser compreendida como uma produção de 

linguagem”. Ou seja, acontece entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado(s), 

numa situação de interação verbal e tem como objetivo a mútua compreensão. Para Freitas 

(2007, p.34-35 - grifo da autora): 

 

Não uma compreensão passiva baseada no reconhecimento de um sinal, mas uma 
compreensão ativa que, no dizer de Bakhtin (1988), é responsiva, pois já contém em 
si mesma o gérmen de uma resposta. O ouvinte concorda ou discorda, completa, 
adapta, repensa e essa sua atitude está em elaboração constante durante todo o 
processo de audição e de compreensão desde o início do discurso. Para Bakhtin 
(1992), o enunciado é a unidade real da comunicação discursiva, estritamente 
delimitada pela atenção dos sujeitos falantes. A compreensão desse enunciado vivo é 
sempre acompanhada, portanto, de uma atitude responsiva ativa, ‘pois toda 
compreensão é prenhe de resposta, de uma forma ou de outra, forçosamente a 
produz: o ouvinte torna-se locutor’ (BAKHTIN,1992, p.290). 
 

Ainda segundo a autora, só esse tipo de compreensão ativa é que permite a apreensão 

dos sentidos dos enunciados: “todo o enunciado se elabora como que para ir ao encontro da 

resposta do ouvinte. De fato o que constitui um enunciado é justamente o fato de dirigir-se a 

alguém e de estar voltado para o seu destinatário”. Assim, na ocorrência de entrevista, 

compreender ativamente o enunciado de outrem denota orientar-se para o outro (FREITAS, 

2007, p.34-35). 

                                                           
81 O conceito de “entrevista recorrente” encontra-se descrito a seguir, em um tópico que trata especificamente 
deste tipo de entrevista. 
 
82 O conceito de “entrevista de narrativa de história de vida” encontra-se descrito a seguir, em um tópico que 
trata especificamente deste tipo de entrevista. 
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González Rey (2010) contribui com as questões anteriormente pontuadas, ao nos 

trazer o conceito de “sistemas conversacionais”, método que vai ao encontro do modelo de 

entrevista com o qual trabalhamos nesse estudo, visando, como afirma o autor, “romper com a 

epistemologia estímulo-resposta”. 

 

[...] a conversação é um processo cujo objetivo é conduzir a pessoa estudada a 
campos significativos de sua experiência pessoal, os quais são capazes de envolvê-la 
no sentido subjetivo dos diferentes espaços delimitadores de sua subjetividade 
individual. A partir desses espaços, o relato expressa, de forma crescente, seu 
mundo, suas necessidades, seus conflitos e suas reflexões, processo esse que envolve 
emoções que, por sua vez, facilitam o surgimento de novos processos simbólicos e 
de novas emoções, levando à trama de sentidos subjetivos (GONZÁLEZ REY, 
2010, p.126). 
 

Diferentemente da lógica estímulo-resposta, buscamos nas nossas entrevistas adotar os 

elementos constitutivos dos sistemas conversacionais, os quais permitem ao pesquisador 

deslocar-se do lugar central das perguntas para integrar-se em uma dinâmica de conversação 

que, segundo o autor, “toma diversas formas e que é responsável pela produção de um tecido 

de informação o qual implique, com naturalidade e autenticidade, os participantes” 

(GONZÁLEZ REY, 2010, p.45)83. 

 

 

3.5.2.1 Entrevista Semi-estruturada, Entrevista Centralizada/Temática e Recorrente 
 

 

Segundo Hopf (1989, p.89-106), citado por Murta (2008), vários pesquisadores têm se 

sentido atraídos pelo debate sobre a utilização das entrevistas semi-estruturadas como 

instrumento metodológico utilizado em pesquisas que têm como base a epistemologia 

qualitativa. Para o autor, tal interesse estaria ligado à probabilidade de que os pontos de vista 

dos sujeitos entrevistados - e aí Murta (2008) complementa: a subjetividade - sejam melhores 

expressos em uma situação de entrevista, com um planejamento relativamente mais aberto, 

que em uma entrevista padronizada ou em um questionário.  

Já no tocante à entrevista centralizada/temática, o autor afirma que é utilizada quando 

se quer coletar dados com relação a um determinado problema; também quando se deseja 

aprofundar na compreensão do fenômeno de estudo focalizando a opinião do entrevistado em 

relação ao problema específico em torno do qual a entrevista se centraliza. Desta forma, este 

                                                           
83 Ver mais sobre esta questão em: González Rey (2010, p.45-51). 
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tipo de entrevista é orientado por um roteiro precedente que guia o desenvolvimento da 

entrevista. A finalidade é evitar uma conversa estagnante ou um tópico improdutivo.  

Também se utiliza a indução, que objetiva aprofundar a compreensão do assunto ou 

confrontar contradições ou inconsistências nos enunciados (HOPF, 1989, p. 101-103, apud 

MURTA, 2008). 

Para Minayo (2004), o roteiro difere do sentido tradicional do questionário; ou seja, 

tem outras características, uma vez que visa à apreensão do ponto de vista dos sujeitos 

previstos nos objetivos da pesquisa. Dessa forma, é um instrumento para orientar uma 

“conversa com finalidade” que é a entrevista, e deve ser um facilitador de abertura, de 

ampliação e de aprofundamento da comunicação. 

Segundo Aguiar e Ozella (2013), a utilização da entrevista recorrente permite que, a 

cada entrevista, após uma primeira leitura, o sujeito (informante) possa ser consultado no 

sentido de extinguir dúvidas, aprofundar colocações e reflexões, o que permite uma quase 

análise conjunta do processo utilizado pelo sujeito para a produção de sentidos e significados. 

Para Murta (2008, p.79), a entrevista é recorrente quando, após entrevistarmos uma 

primeira vez um sujeito, retornaremos a ele “uma segunda, terceira e tantas outras vezes que 

forem necessárias, a fim de buscar mais informações sobre o tema tratado”. Segundo a autora, 

trata-se de uma estratégia que se apresenta muito útil, uma vez que temos a oportunidade de 

esclarecermos algum aspecto que tenha ficado confuso ou incompleto podendo, até mesmo, 

serem apresentados e discutidos, com o entrevistado, alguns pontos das análises preliminares 

realizadas. Ainda segundo a autora, os vários tipos de entrevistas (estruturadas/fechadas, não-

estruturadas/abertas, semi-estruturadas/semi-abertas), em suas diversas modalidades 

(entrevista de narrativa de história de vida, entrevista de profundidade, entrevista temática, 

entrevista de narrativa biográfica e tantas outras modalidades) podem ser recorrentes ou não. 

 

 

3.5.2.2 Entrevista de Narrativa da História de Vida 
 

 

Para Minayo (2004, p.126-127) a entrevista de Narrativa da História de Vida é um 

“instrumento privilegiado para se interpretar o processo social a partir das pessoas envolvidas, 

na medida em que se consideram as expectativas subjetivas como dados importantes que 

falam além e através delas”.  
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[...] a história de vida tem tudo para ser um ponto inicial privilegiado porque permite 
ao informante retomar sua vivência de forma retrospectiva, com uma exaustiva 
interpretação. Nela geralmente acontece a liberação de um pensamento crítico 
reprimido e que muitas vezes nos chega em tom de confidência. É um olhar 
cuidadoso sobre a própria vivência ou sobre determinado fato. Esse relato fornece 
um material extremamente rico para a análise do vivido. Nele podemos encontrar o 
reflexo da dimensão coletiva a partir da visão individual (MINAYO, 2000, p. 58-59 
apud MURTA, 2008, p.77). 

 

Segundo Murta (2008, p.77), ao narrar sua história de vida, normalmente, o sujeito 

“desvela memórias, formula ideias baseadas em valores e necessidades constituídas 

socialmente e, num movimento dialético, enquanto fala de suas experiências vai, ao mesmo 

tempo, transformando suas ideias, atribuindo novos significados e sentidos as mesmas”. Para 

a autora: 

 

A narrativa possibilita, também, que o sujeito discorra sobre temas diversos e 
abrangentes, que extrapolam aquele estudado no momento, que aparentemente não 
estão ligados ao tema estudado. Todos estes fatos nos auxiliam na compreensão e/ou 
na possibilidade de levantar hipóteses sobre os motivos afetivo-volitivos que 
impulsionam o sujeito pesquisado a pensar, sentir e agir de uma determinada 
maneira e não de outra (MURTA, 2008, p.77-78). 
 

 

3.5.3 O Círculo de Cultura 
 

 

O Circulo de Cultura teve sua origem no Movimento de Cultura Popular do Recife, no 

qual Paulo Freire coordenava o Projeto de Educação de Adultos, no início da década de 60. 

Neste movimento, duas instituições básicas de educação e de cultura popular foram lançadas: 

o Círculo de Cultura e o Centro de Cultura (FREIRE, 2011).  

Cavalcante (2008, p.103) ao decodificar a história dos Círculos de Cultura, afirma que 

neles Paulo Freire atuou ao lado de outros intelectuais e do povo, “valorizando 

fundamentalmente a cultura popular, [...] abrindo espaço para a participação de todos na vida 

sócio-politico-cultural, não tendo como representação apenas uns poucos eleitos”. 

Segundo Paulo Freire, o esforço educativo que desenvolveu, e que se encontra descrito 

no livro “Educação como prática da liberdade”, foi todo marcado pelas condições especiais da 

sociedade brasileira da época; “foi uma tentativa de resposta aos desafios contidos nesta [na] 

passagem que fazia a sociedade” (FREIRE, 2011, p.51). Segundo o autor, qualquer busca de 

resposta aos desafios que estavam postos naquele momento, implicaria essencialmente uma 

opção: 
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Opção por esse ontem, que significava uma sociedade sem povo, comandada por 
uma ‘elite’ superposta a seu mundo, alienada, em que o homem simples, 
minimizado e sem consciência desta minimização, era mais ‘coisa’ que homem 
mesmo, ou opção pelo amanhã. Por uma nova sociedade que, sendo sujeito de si 
mesma, tivesse no homem e no povo sujeitos de sua historia. Opção por uma 
sociedade parcialmente independente ou opção por uma sociedade que se 
‘descolonizasse’ cada vez mais. Que cada vez mais cortasse as correntes que a 
faziam e fazem permanecer como objeto de outras que lhe são sujeitos (FREIRE, 
2011, p.51-52). 
 

O Círculo de Cultura se constitui, segundo Francisco C. Weffort84, em um grupo de 

trabalho e de debate, cujo interesse central é o debate da linguagem no contexto de uma 

prática social livre e crítica. Liberdade e crítica que, segundo o mesmo, “não podem se limitar 

às relações internas do grupo, mas que necessariamente se apresentam na tomada de 

consciência que este realiza de sua situação social” (FREIRE, 2011, p. 13-14). 

Para Paulo Freire “o que importa, realmente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a 

ajudar-se. (E aos povos também) É fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, repitamos, 

pô-lo numa postura conscientemente crítica diante de seus problemas” (FREIRE, 2011, p.79). 

Após estas considerações iniciais, já é possível identificarmos relação entre a Teoria 

de Educação Libertadora de Paulo Freire e a nossa proposta nesse estudo, quando 

estabelecemos como um de nossos objetivos específicos, estimular sujeitos da práxis na 

definição de estratégias de enfrentamento dos entraves presentes nas suas atividades de 

trabalho em Vigilância em Saúde. Paulo Freire, no ensaio anteriormente citado, também se 

refere a um ontem que queria enfrentar. E para tal, como ele mesmo afirma, era preciso uma 

pedagogia de comunicação para que pudessem vencer “o desamor acrítico do antidiálogo” 

(FREIRE, 2011, p.142). 

Paulo Freire se empenhava na busca do homem-sujeito que, para ele, 

“necessariamente, implicaria uma sociedade também sujeito”. Dessa forma, clamava o autor 

por uma educação que colocasse as pessoas numa postura de autorreflexão e de reflexão sobre 

seu tempo e seu espaço. Segundo ele, autorreflexão que levaria as pessoas ao aprofundamento 

consequente de sua tomada de consciência e que resultaria em sua inserção na história, “não 

mais como expectadoras, mas como figurantes e autoras” (FREIRE, 2011, p.52). 

Na essência desta sua proposta, donde nasceu o Círculo de Cultura, estavam as bases 

da educação para o enfrentamento das problemáticas diárias na condição de sujeito de sua 

história, na condição de homem que, segundo o autor, é “ser de relações e não só de contatos, 

não apenas está no mundo, mas com o mundo” (FREIRE, 2011, p.55). 

                                                           
84 Francisco C. Weffort escreve as reflexões iniciais do livro “Educação como prática da liberdade”. 
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Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de 
seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, em vez 
de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições 
alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que o 
predispusesse a constantes revisões. À análise crítica de seus “achados”. A uma 
certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que o identificasse com 
métodos e processos científicos (FREIRE, 2011, p.118-119 - grifo nosso). 
 

Assim sendo, em síntese, dois motivos nos levaram a escolher o Círculo de Cultura 

como técnica para apreensão de informação nessa pesquisa. O primeiro deles, certamente, é a 

concepção de homem e de sociedade defendida por Paulo Freire. Cavalcante (2008), ao citar 

Góis (2005), afirma que na Educação Dialógica - também chamada de Pedagogia da 

Libertação - assim como na Teoria Histórico Cultural da Mente é possível ver o ponto de 

partida para desenvolvimento do indivíduo e sua ação transformadora do mundo.  

 

Freire possivelmente sem conhecer, no início, a obra de Vigotski, coincide com 
ele, pois ambos desenvolvem seu pensamento a partir de uma concepção 
histórico cultural do homem, na qual não somos seres de adaptação, mas seres 
de transformação, de apropriação... implica, então, que necessariamente há 
exigência do diálogo e da solidariedade na ação transformadora, na construção da 
realidade social (GÓIS, 2005, p.111 apud CAVALCANTE, 2008, p.99 - grifo 
nosso). 

 

Também apostamos no Círculo de Cultura pela sua aposta no diálogo como meio de 

transformação das formas de pensar, sentir e agir do homem no mundo. Para Paulo Freire, 

somente um método baseado no diálogo poderia proporcionar ao homem meios de superar as 

“atitudes mágicas ou ingênuas” que emergem diante de sua realidade: “[...] só o dialogo 

comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim [...] se fazem críticos na busca 

de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação 

(FREIRE, 2011, p. 141). 

Mas, quem dialoga, dialoga com alguém, sobre alguma coisa. E essa “alguma coisa” 

segundo Paulo Freire deveria ser o novo conteúdo programático da educação que ele e seu 

grupo defendiam: “E pareceu-nos que a primeira dimensão deste novo conteúdo [...]  seria o 

conceito antropológico de cultura. A distinção entre os dois mundos: o da natureza e o da 

cultura” (FREIRE, 2011, p. 142). 

Para elaborar a prática do método, primeiramente, o grupo responsável pela sua 

execução realizava um levantamento do universo vocabular dos grupos com os quais iria 

trabalhar. Tal levantamento era feito através de encontros informais com os participantes, com 

o objetivo não só de fixar os vocábulos mais carregados de sentido existencial (e por isso, de 
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maior conteúdo emocional), mas também os falares típicos do povo. Deste universo vocabular 

pesquisado, eram escolhidas as palavras geradoras, que direcionariam o diálogo. A partir daí, 

eram criadas situações típicas do grupo com o qual se iria trabalhar (FREIRE, 2011, p. 147-

151). 

Para operacionalização do Círculo de Cultura, propunha-se a formação de um círculo 

único, no qual todos poderiam se olhar e se ver. 

 

Circulo? É uma representação geométrica infinita onde não há começo nem fim, só 
mudanças. O círculo de cultura, na concepção de Educação Libertadora ou Dialógica 
é um espaço circular de expressão do ser. Partindo da codificação da realidade, o 
educando procede a decodificação para voltar a codificá-la. É, portanto, um espaço 
reflexivo e participativo. O ser é reconhecido como individualidade dentro do 
coletivo (CAVALCANTE, 2008, p.105). 

 

E segundo Freire (2011, p. 142), a partir das palavras geradoras, se travavam os 

debates: “[...] à medida que se intensifica o diálogo em torno das situações codificadas - com 

“n” elementos - e os participantes respondem diferentemente a eles, que os desafiam, e que 

compõem a informação total da situação, se instala um ‘circuito’ de todos os participantes 

[...]”. E que, para serem mais dinâmicos, bastava que a informação correspondesse à realidade 

existencial dos grupos. 

Segundo Cavalcante (2008, p.109 - destaques da autora), o Círculo conta com um 

coordenador para facilitar o diálogo e favorecer a existência de um ambiente em que as ideias 

possam circular e as palavras possam gerar boas reflexões. 

 

Na apresentação de cada palavra as pessoas estão sentadas em roda, fazendo as 
ideias circularam. Estas palavras são geradoras de reflexão-diálogo facilitado pelo 
coordenador do Circulo de Cultura, propiciando a TROCA DE SABERES, entre os 
participantes do grupo. Pode-se trabalhar também com TEMAS GERADORES 
trazido pelo(a) coordenador(a) quando é necessário acrescentar informações, mas 
sempre partindo do saber que o educando já traz, para em seguida acrescentar novos 
conhecimentos.  
 

Como fechamento da atividade do Círculo de Cultura é realizada uma síntese, nunca 

uma conclusão, uma vez que a reflexão realizada no momento traz desdobramentos para a 

vida de cada um no seu cotidiano  (CAVALCANTE, 2008). 

Cabe ressaltar que, compreender e realizar o Círculo de Cultura na perspectiva de 

Paulo Freire - como um espaço para discutir problemas, mas também para organizar e 

planificar ações concretas, de interesse do grupo - foi essencial para a compreensão dos 

resultados alcançados nesse estudo. 
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3.6  Os procedimentos metodológicos: as etapas e suas fases 
 

 

3.6.1 Análise Documental 
 

 

Essa técnica foi realizada anteriormente à realização das entrevistas e do Círculo de 

Cultura. Nesta etapa, realizamos análises de dois grupos de documentos considerados de 

relevância para o alcance de nossos objetivos: os Relatórios Finais das Auditorias de Sistema 

Municipal de Saúde e os Planos de Saúde das três municipalidades que constituem os cenários 

da pesquisa. 

Comecemos, então, pelos Relatórios Finais das Auditorias de Sistema Municipal de 
Saúde. 

 

 

3.6.1.1 Relatórios Finais de Auditorias de Sistema Municipal de Saúde  
 

 

Nesta etapa, foram examinados os Relatórios Finais das Auditorias Programadas de 

Sistema Municipal de Saúde85, sendo os mesmos datados de 04/03, 11/03 e 18/10/2010. 

Para melhor compreensão do trabalho realizado pela pesquisadora nesta etapa da 

pesquisa, vamos aqui esclarecer sobre a estrutura de um Relatório Final de Auditoria de 

Sistema Municipal de Saúde, confeccionado nos moldes adotados pela equipe do NMAA 

Jequitinhonha, à época da realização das auditorias em questão86. 

Os itens e subitens que compõem a estrutura do referido relatório encontram-se 

relacionados na Figura 3: 

 

                                                           
85 Como já descrito no tópico 2.1.2 dessa dissertação, trata-se do relatório no qual se encontram as conclusões 
finais da equipe de auditoria. 
 
86 Como já descrito no tópico 2.1.3 dessa dissertação, à época da realização das auditorias em questão, existia 
pouca sistematização do processo de trabalho dos auditores de todo o Estado de Minas Gerais para a realização 
de Auditorias de Sistema Municipal de Saúde. Por consequência, apesar de existir uma orientação básica - dar 
ênfase aos Instrumentos de Gestão Municipal e à Atenção Primária à Saúde - eram diferentes os objetos de 
avaliação entre as distintas equipes de auditores e, em partes, a estrutura do Relatório Final de Auditoria gerado 
por cada equipe. Desde 2011, a partir da adesão do SAA/SES-MG ao Sistema de Auditoria do SUS 
(SISAUD/SUS), estão vigentes nova Resolução e novo Manual Operacional do SAA/SES-MG, e 
consequentemente, houve reorganização e normatização de procedimentos internos do Sistema Estadual de 
Auditoria. Dentre as mudanças concretas, está a revisão de roteiros de auditoria para a padronização do trabalho 
dos auditores em todas as áreas, incluindo a auditoria de Sistema Municipal de Saúde. 
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Item Subitem 
 

Descrição 
 

 
 
 

01 

 
 
 

Introdução 

 
 
 

Fator desencadeante 

 

Para os casos analisados nessa pesquisa, 
tratava-se de “Programação de auditoria no 
Sistema Municipal de Saúde, feita pela 
Gerência de Auditoria Assistencial da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais – GAA/SES-MG.” 
 

 
Objetivo e escopo da 

auditoria 

 

Para os casos analisados nessa pesquisa, 
tratava-se de “Avaliar o Sistema Municipal 
de Saúde, com ênfase nos Instrumentos de 
Gestão e na Atenção Primária à Saúde.” 
 

 
 
02 

 
 

Caracterização do objeto 
da auditoria 

  

Para os casos analisados nessa pesquisa, 
tratava-se de uma sucinta descrição do 
município, por meio de dados gerais sobre 
localização geográfica/demografia/Índice de 
Desenvolvimento Humano/ Índice de 
Necessidade em Saúde, etc. 
 

 
 
 
 
 
03 

 
 
 
 
 

Estratégias metodológicas 

 
Fase analítica da auditoria 

 

Dados referentes à análise de dados e 
informações (fase que ocorre antes da visita 
dos auditores aos municípios). 
 

 
 

Fase operativa da auditoria 

 

Dados referentes aos procedimentos 
realizados no período de execução in loco 
(reuniões realizadas, pessoas entrevistas, 
serviços visitados, documentos analisados, 
dentre outros). 
 

 
 

Limitações 

 

Relação de situações, consideradas pela 
equipe de auditores, como limitadoras do 
processo de auditoria (ex: não apresentação 
de documentos solicitados, indisponibilidade 
de pessoas para serem entrevistadas, dentre 
outras). 
 

 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 

Constatações 

Instrumentos de Gestão 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
*As constatações compreendem os fatos que 
a equipe de auditoria consegue afirmar em 
decorrência das evidências. Podem ter status 
“conforme” ou “não conforme”.  
 
*As evidências são os fatos e atos 
identificados, através de análises de 
documentos, entrevistas, inspeções, etc. que 

Controle Social: Conselho 
Municipal de Saúde e 
Conferências de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 
Estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde 
Serviço de Controle, 

Avaliação e Regulação 
Serviço Municipal de 

Auditoria 
Vigilância Sanitária  

Vigilância Epidemiológica e 
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outras ações de vigilância permitam chegar a uma ou mais 
constatações. Ressalta-se que a 
fundamentação legal deve constar do teor da 
evidência. 

Controle de 
zoonoses/Doenças 

endêmicas 
Estratégia de Saúde da 

Família 

Saúde Bucal 
Farmácia Básica 

Outros itens diversos: 
atendimento em urgência e 
emergência, transporte em 

saúde, biossegurança, 
serviço de apoio 

diagnóstico, Pacto pela 
Vida, Termo de 

Compromisso de Gestão, 
Programa Saúde em Casa 

 
05 

 
Indícios de não 
conformidades 

  

Relação de constatações com status “não 
conforme”, sendo cada uma delas 
acompanhada da fundamentação legal 
correspondente. 
 

 
 
06 

 
 

Notificação ao auditado 

  

Informações referentes ao envio, pela 
equipe, e recebimento, pelo auditado, do 
Relatório Inicial de Auditoria (atualmente 
denominado Relatório Preliminar de 
Auditoria) bem como ao recebimento ou não 
pela equipe de auditoria dos documentos que 
compõem a defesa do auditado. 
 

 
 
07 

 
 

Justificativas do auditado 

  

Informações encaminhadas pelo auditado, 
referentes às justificativas sobre os indícios 
de distorções apontados no Relatório Inicial, 
para que a equipe de auditoria responsável 
analise a documentação e emita suas 
conclusões no Relatório Final.  
 

 
08 

 
Conclusão 

  

Informações referentes ao recebimento e à 
aceitação ou não das justificativas 
apresentadas pelo auditado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposições 

Instrumentos de Gestão 
Municipal 

 
 
 
 
 
Relação das não conformidades que 
permanecem no relatório após análises das 
justificativas, bem como proposição das 
medidas corretivas/penalidades por parte da 
equipe de auditoria. 

Controle Social: Conselho 
Municipal de Saúde e 
Conferências de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

Estrutura da Secretaria 
Municipal de Saúde 
Serviço de Controle, 

Avaliação e Regulação 
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Serviço Municipal de 
Auditoria 

 
 
*Encontram-se destacados os principais 
subitens que, no relatório, contêm 
informações referentes às atividades de 
Vigilância em Saúde. 

Vigilância Sanitária  
Vigilância Epidemiológica 

e outras ações de 
vigilância 

Controle de 
zoonoses/Doenças 

endêmicas 
Estratégia de Saúde da 

Família 
Saúde Bucal 

Farmácia Básica 

Outros itens diversos: 
atendimento em urgência e 
emergência, transporte em 

saúde, biossegurança, 
serviço de apoio 

diagnóstico, Pacto pela 
Vida, Termo de 

Compromisso de Gestão, 
Programa Saúde em Casa 

 
 
10 

 
 

Encaminhamentos 

  

Informações referentes ao encaminhamento 
do Relatório Final de Auditoria ao gestor 
municipal de saúde responsável, concedendo 
prazo para interposição de recurso em 
segunda instância. 
 

 
Figura 3. Estrutura do Relatório Final de Auditoria de Sistema Municipal de Saúde elaborado pela equipe 
do NMAA Jequitinhonha, à época das auditorias realizadas nos municípios que se configuram como 
cenários deste estudo. 

 

 

Observando a estrutura de um Relatório Final de Auditoria de Sistema Municipal de 

Saúde é possível verificar que estes relatórios são documentos que possuem constatações 

referentes às várias áreas/serviços de um Sistema Municipal de Saúde.  

Desta forma, esclarecemos que a análise dos mesmos foi realizada com o propósito de 

embasar a elaboração do roteiro utilizado para realização das entrevistas semi-estruturadas e 

centralizadas/temáticas junto aos sujeitos de pesquisa. Foi através da análise da estrutura 

completa dos três relatórios que se tornou possível identificar questões gerais de relevância, 

que foram abordadas nessas entrevistas. 

Cabe ressaltar, ainda, conforme demonstrado na Figura 2, que as constatações podem 

ter status “conforme” ou “não conforme”. Sendo assim, para orientação das entrevistas, 

também foram utilizadas as informações que permaneceram com status de “não conforme”, 
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referentes, especificamente, aos principais subitens de constatações relacionadas à área de 

Vigilância em Saúde, conforme destacados na Figura 2: Vigilância Sanitária; Vigilância 

Epidemiológica e outras ações de vigilância; Controle de zoonoses/Doenças endêmicas e 

Estratégia de Saúde da Família. A análise desses subitens, em cada um dos três relatórios, 

permitiu identificar as particularidades de cada um dos três municípios.  Estas questões 

particulares também foram abordadas durante as entrevistas; contudo, como não estavam 

presentes no roteiro, a pesquisadora utilizou-se dos próprios relatórios no momento das 

entrevistas. Assim, para cada sujeito, dependendo do seu município de lotação, existiam 

questões específicas para serem exploradas. 

Para exemplificarmos uma situação de não conformidade, demonstramos, na Figura 4, 

uma questão referente às ações de Vigilância Epidemiológica de um dos municípios em 

questão. Dessa forma, esse achado de auditoria foi abordado especificamente nas entrevistas 

realizadas com o Técnico e com o Gestor de Saúde do município correspondente.  

 

Item: Vigilância 
Epidemiológica 

 

 

Não conformidade – Inexistência de um Programa de Educação 
Permanente para as ações de vigilância epidemiológica para os 
profissionais da Atenção Primária, em desacordo com a Portaria GM/MS 
nº.  1.172/04*. 
 
*Legislação vigente à época da auditoria. 
 

 

Figura 4. Exemplo de constatação de auditoria, com status de “não conforme” 

 

 

Cabe ressaltar que, com bastante frequência, as constatações com status de “não 

conforme” são semelhantes entre os municípios da Macrorregião Jequitinhonha, por motivos 

análogos ou não, sendo esta uma afirmativa válida para os três municípios em questão. 

 

 

3.6.1.2 Planos de Saúde 
 

 

Esta etapa de nosso estudo consistiu no exame dos Planos de Saúde das três 

municipalidades que constituem cenários desse estudo. 

A título de contextualização, cabe aqui destacar que para direcionar as ações de 

planejamento no país e legitimá-lo como processo capaz de corroborar de forma plena e 
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efetiva para a consolidação do Sistema de Saúde, foi criado o Sistema de Planejamento do 

SUS - PlanejaSUS (BRASIL, 2009a). Regulamentado por meio da Portaria GM/MS nº 

3.085/2006, o PlanejaSUS estabelece como instrumentos básicos de planejamento, nas três 

esferas de gestão do SUS, o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório 

Anual de Gestão (BRASIL, 2006c).  

Quanto ao Plano de Saúde - que é o instrumento que nos interessa nesse estudo - vale 

dizer que se trata do documento cuja elaboração deve compreender dois momentos, a saber: 

uma análise situacional e a definição dos objetivos, diretrizes e metas para o período de quatro 

anos (BRASIL, 2006d).  

Como a legislação preconiza que os Planos Municipais compreendam os três últimos 

anos da gestão atual e o primeiro ano da próxima gestão, foram avaliados Planos vigentes 

para o período 2010-2013. 

Certos de que as informações presentes nos referidos Planos são as que subsidiaram a 

tomada de decisão no âmbito dos municípios no período de realização da pesquisa, 

consideramos que tais documentos se configuraram como importantes fontes de informação 

acerca da situação geral de cada uma das três municipalidades no tocante ao setor Saúde. 

Tal estratégia se tornou de relevância uma vez que, por meio desses documentos 

pudemos nos aproximar de nossos universos de estudo, buscando conhecer as propostas, 

identificar concepções teóricas, políticas e modos escolhidos para a implementação dos 

projetos, ações e serviços de saúde. Em outras palavras, tal análise nos permitiu apreciar os 

planejamentos das atividades desenvolvidas no setor Saúde em cada município, buscando 

avançar na compreensão da organização dos sujeitos da prática de cada um deles na definição 

e na busca dos objetivos, diretrizes e metas eleitas para a Saúde no período de vigência dos 

documentos. Foi possível, inclusive, aprofundar nossa compreensão sobre o posicionamento 

de cada equipe acerca de suas necessidades na atividade de trabalho em Vigilância em Saúde.  

 

 

3.6.2 Entrevistas 
 

 

Os encontros destinados à efetivação das entrevistas foram realizados nos municípios 

de trabalho dos sujeitos participantes, em horários pré-determinados e ocorreram entre os 

meses de maio e dezembro de 2012.  
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Ressalta-se que, com permissão prévia de cada um dos sujeitos, todas as entrevistas 

foram audiogravadas, e após serem transcritas na íntegra, as mesmas foram entregues aos 

entrevistados para leitura e aprovação do conteúdo disponibilizado para as interpretações.  

Cabe esclarecermos a forma de participação de cada um dos sete sujeitos na etapa de 

realização das entrevistas, já que tal participação se deu de maneira desigual. Assim, os sete 

sujeitos participaram das entrevistas semi-estruturadas e centralizadas/temáticas, com 

recorrência. A participação dos sete sujeitos é justificada pela necessidade de apreensão de 

informações relevantes para realização do Círculo de Cultura; ou seja, por meio delas 

ampliamos nossa compreensão acerca dos fatores que interferem na execução ou não das 

atividades prescritas de Vigilância em Saúde.  

 Da entrevista de Narrativa de História de Vida participou apenas o Técnico escolhido 

para ter todas as suas informações interpretadas nessa dissertação. A seleção do mesmo se deu 

por meio da eleição dos conteúdos que melhor atendiam aos objetivos do estudo, assim como 

nos orienta González Rey (2010, p. 111): “os sujeitos não serão escolhidos ao acaso, mas 

eleitos entre os que tiveram uma participação mais significativa em relação aos objetivos da 

pesquisa”. O que gostaríamos de ratificar, portanto, é que tal escolha só foi feita após uma 

primeira análise comparativa entre todo o material produzido a partir da participação inicial 

dos quatro sujeitos Técnicos dessa pesquisa. 

Para nós, o sujeito escolhido para participar dessa entrevista se configura como o 

chamado “informante-chave”, que segundo González Rey (2010, p.111), “são aqueles sujeitos 

capazes de prover informações relevantes que, em determinadas ocasiões, são altamente 

singulares em relação ao trabalho estudado” 

Finalmente, cabe ressaltar que cada um dos sujeitos participantes é identificado nessa 

pesquisa com um codinome e que todas as questões citadas anteriormente se encontram 

demonstradas na Figura 5. 

 

Codinome/ 
Grupo/ 

Município de 
origem 

 
1ª Entrevista 

Semi-estruturada e 
Centralizada/ 

Temática 

 
2ª Entrevista 

Semi-estruturada e 
Centralizada/ 

Temática 

 

3ª Entrevista 
Semi-estruturada e 

Centralizada/ 
Temática 

 

 
3ª Entrevista 
Narrativa de 

História de Vida 
 

 

Vivia/ 
Técnica/ 

Município A 
 

15/05/2012 
55min 

26/07/2012 
41min 

--- 

 
--- 

 

Maria/ 
Gestora/ 

Município A 

15/05/2012 
1h10min 

26/07/2012 
1h03min 

20/12/2012 
1h34min 

 
--- 
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João/ 
Técnico/ 

Município B 

11/05/2012 
1h06min 

31/08/2012 
1h56min 

 
 

14/12/2012 
1h21min 

 

 

MRF/ 
Gestora/ 

Município B 
 

11/05/2012 
1h55min 

02/08/2012 
2h27min 

14/12/2012 
1h57min 

 
--- 

 

Victor/ 
Técnico/ 

Município C 
 

09/05/2012 
1h03min 

24/07/2012 
46min 

--- 

 
--- 

 

Rosa/ 
Técnica/ 

Município C 
 

09/05/2012 
1h00min 

24/07/2012 
59min 

--- 

 
--- 

 

Tereza/ 
Gestora/ 

Município C 
 

09/05/2012 
1h08min 

24/07/2012 
56min 

14/12/2012 
1h24min 

 
--- 

 

Total tempo de 
gravação 

 

497min = 8h17min   528min = 8h48min 376min = 6h16min 

 

Total geral tempo de gravação 
 

23h21min 

 
Figura 5. Descrição da participação dos sujeitos de pesquisa no processo de apreensão de informações por 
meio de entrevistas. 

 

 

3.6.2.1 Entrevista Semi-estruturada, Entrevista Centralizada/Temática e Recorrente 
 

 

Para a realização das entrevistas semi-estruturada e centralizada/temática, conforme já 

dito, foi elaborado um roteiro básico contendo questões norteadoras com as quais se 

pretendeu estabelecer um diálogo, no qual fosse possível apreender informações referentes 

aos objetivos da pesquisa. 

Como anteriormente descrito no tópico 3.6.2 dessa dissertação, cada um dos sete 

sujeitos dessa pesquisa foi entrevistado por duas ou três vezes, o que caracteriza a chamada 

entrevista recorrente.  

As justificativas para a utilização da Entrevista Semi-estruturada, Entrevista 

Centralizada/Temática e Recorrente já foram descritas no tópico 3.5.3.1 dessa dissertação. 

Ressalta-se que as questões inicialmente propostas no projeto de pesquisa (Apêndice 

A), foram complementadas com questões que emergiram como relevantes, para a 
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pesquisadora após a realização das primeiras entrevistas semi-estruturadas e 

centralizadas/temáticas (Apêndice B).   

Contudo, apesar da existência dos roteiros, as conversações foram ganhando caminhos 

distintos, definidos por cada um dos sujeitos no decorrer do processo de cada entrevista. Desta 

forma, ratifica-se que nesse estudo, o roteiro foi elaborado com o intuito de orientar o diálogo, 

mas não de engessá-lo.  

As temáticas norteadoras das entrevistas realizadas encontram-se demonstradas na 

Figura 6: 

 

Temática 
 

Aspectos abordados 

 
Atividade de trabalho no SUS 

 

-A forma de inserção no Sistema; 
-Como compreende o Sistema; 
-Sentimento em relação à atividade de trabalho no 
Sistema; 
-As atividades prescritas; 
-As atividades realizadas. 
 

 
 

Vigilância em Saúde 

 

-Concepção de Saúde; 
-Concepção de risco e de determinantes e condicionantes 
da Saúde; 
-Concepção de Vigilância em Saúde; 
-Atividade de trabalho referente à Vigilância em Saúde (o 
que realiza, fatores dificultadores e facilitadores do 
processo); 
-Sentimentos em relação à dinâmica da atividade de 
trabalho nessa área. 
 

 
 
A Auditoria Programada de Sistema Municipal de 

Saúde 

 

-Concepção de Auditoria no SUS; 
-Sentimentos acerca de todas as etapas do processo da 
Auditoria Programada de Sistema Municipal de Saúde; 
-Aspectos positivos e negativos desse tipo de auditoria; 
-Interferência dessa auditoria na atividade de trabalho. 
 

 
Atividades prescritas no Relatório Final da 

Auditoria, no tocante à Vigilância em Saúde 

 

-Se foram ou não realizadas (para a conversação sobre 
esse item, optou-se por ter em mãos o Relatório Final de 
Auditoria do respectivo município); 
-Atividades mais complexas; 
-Fatores facilitadores; 
-Fatores impeditivos/dificultadores da realização das 
atividades prescritas. 
 

 
Figura 6. Temáticas e aspectos abordados nas entrevistas centralizadas/temáticas realizadas com os 
sujeitos de pesquisa. 
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3.6.2.2 Entrevista de Narrativa da História de Vida 
 

 

A entrevista de Narrativa de História de Vida foi realizada ao final da fase de 

entrevistas, quando a pesquisadora sentiu-se segura quanto ao vínculo que já havia sido criado 

com o entrevistado. Tal questão, que também acreditamos ter interferido positivamente na 

dinâmica desse estudo, é pontuada por González Rey (2010, p.85):  

 

[...] uma das características da pesquisa qualitativa é seu acesso a temas que são 
íntimos e muito sensíveis para as pessoas pesquisadas [...] Esses tipos de temas 
também necessitam, em um maior grau, da criação de um vínculo com o 
pesquisador como condição para desenvolver a pesquisa. 
 

Ressaltamos que para realização dessa entrevista não foi utilizado um roteiro, 

existindo somente uma contextualização da técnica, por meio de um enunciado feito pela 

pesquisadora, como disparador da narrativa. Nessa pesquisa, a entrevista de Narrativa da 

História de Vida se justifica na medida em que se constitui em possibilidade do sujeito 

desvelar os motivos afetivo-volitivos que o impulsionam a pensar, sentir e agir de uma 

determinada maneira e não de outra.  

 

 

3.6.3 O Círculo de Cultura 
 

 

Inicialmente cabe esclarecer que, apesar de termos planejado concretizar a técnica com 

a participação dos sete sujeitos de pesquisa, realizamos a mesma com a participação de quatro 

deles. Desta forma, cabe aqui nossa justificativa: apesar dos sete sujeitos terem se mostrado 

igualmente interessados e comprometidos com as duas técnicas de apreensão de informações 

propostas nessa pesquisa (Entrevistas e Círculo de Cultura), o dinamismo de nosso fenômeno 

de estudo não pôde ser controlado para que o Círculo pudesse ocorrer conforme planejado. 

Em outras palavras, apesar das várias tentativas, não conseguimos conciliar as agendas dos 

sete participantes para realização do Círculo de Cultura. Por fim, optamos por uma data e 

horário em que pudéssemos reunir no grupo de participantes pelo menos um dos integrantes 

de cada município.  

Após esta e tantas outras questões já descritas nessa dissertação, fica fácil 

compreender o que Gonzalez Rey (2010, p.80) quer nos dizer ao pontuar brilhantemente 
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acerca das intempéries de uma pesquisa qualitativa, na condição de processo. Para o autor, é 

no interior do cenário que se definem os diferentes momentos da pesquisa, “em uma 

processualidade impossível de ser controlada por nenhum tipo de a priori.”  

 

O êxito e as operações metodológicas de uma pesquisa não é algo formulado a 
priori, mas é algo constituído no próprio processo vivo da pesquisa. Toda pesquisa 
é um processo vivo em que se apresenta diversas dificuldades para as quais o 
pesquisador deve estar preparado e diante das quais deve tomar decisões que 
podem alterar o rumo da pesquisa (GONZÁLEZ REY, 2010, p. 87 - grifo nosso). 
 

Nesse momento, então, já podemos ressaltar que, nesse estudo, as fases de elaboração 

e de execução dessa técnica seguiram as diretrizes básicas propostas por Paulo Freire, com as 

adaptações que consideramos necessárias.  

O Círculo foi coordenado pela pesquisadora - que também pode ser denominada 

facilitadora - e que segundo Cavalcante, tem grande responsabilidade no processo: 

 

Caberá ao[a] mesmo[a] motivar a reflexão, criando um clima de 
espontaneidade, respeito mútuo e confiança no grupo. Deverá propiciar um clima 
de construção coletiva quando se respeite a opinião contrária e se valorizem os 
conceitos apresentados, estimulando a confiança de cada integrante do grupo para, 
em seguida, fazer sínteses de cada posicionamento colocado sem, no entanto, 
concluir ou dirigir o assunto em pauta (CAVALCANTE, 2008 - grifo nosso). 
 

Ademais, destacamos que não nos utilizamos somente de palavras, mas também de 

subtemas e temas geradores, previamente selecionados, para serem discutidos entre os 

participantes do grupo. Destacamos que para Paulo Freire, as palavras podem deixar de 

veicular ideologias alienantes, para se tornarem geradoras, ou seja, instrumentos de 

transformação social, na medida em que geram reflexão. Essa foi a principal questão que nos 

norteou na aplicação dessa técnica. 

As fases de elaboração e de execução de “nosso” Círculo de Cultura se encontram 

descritas a seguir. 

 

 

3.6.3.1 A identificação e a organização das palavras, subtemas e temas geradores  
 

 

Para realização dessa fase, partimos do universo vocabular dos participantes, ou seja, 

das falas dos participantes/dos trechos de informação produzidos por meio das entrevistas 

realizadas. Foram identificadas palavras, subtemas e temas geradores a partir de questões 
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levantadas pelos sujeitos durante as entrevistas que se configuraram como entraves para a 

realização das atividades prescritas no Relatório Final de Auditoria Sistema Municipal de 

Saúde, no tocante ao item Vigilância em Saúde87, em torno das quais, portanto, seriam 

discutidas as ações de enfrentamento. 

As etapas realizadas pela pesquisadora para identificação das palavras, subtemas e 

temas geradores foram as seguintes: 

a) Leituras flutuantes das entrevistas realizadas com os sete sujeitos de pesquisa para 

levantamento do universo vocabular do grupo e identificação de palavras geradoras; 

b) Escolha das palavras/subtemas geradores apontados por cada um dos sete sujeitos 

de pesquisa, ou seja, levantamento das questões que se configuraram como entraves para a 

realização de suas atividades de trabalho em Vigilância em Saúde; 

c) Consolidação das questões apontadas pelo grupo dos Gestores Municipais de Saúde, 

em um compilado que se constituiu por diversos subtemas geradores; 

d) Consolidação das questões apontadas pelo grupo dos Técnicos de Vigilância em 

Saúde, em um compilado que se constituiu por diversos subtemas geradores; 

e) Consolidação das questões apontadas pelos dois grupos (de Gestores e Técnicos), 

em um compilado geral que se constituiu por diversos subtemas geradores e sete grandes 

temas geradores. 

Ressalta-se que, apesar de vários subtemas possuírem relação direta e exclusiva com 

apenas um tema gerador, certamente alguns subtemas poderiam ter sido classificados junto a 

outros temas, considerando-se que perpassam por mais de uma temática. Sendo assim, em 

seus aspectos gerais, a sistematização proposta (demonstrada na Figura a seguir), e utilizada 

para a operacionalização do método junto aos participantes, não deixa de se configurar como 

uma organização didática, que viabilizou a aplicação da técnica88. Cabe ressaltar ainda que, 

tendo em vista sua magnitude, dois temas geradores tiveram seus subtemas distribuídos (parte 

1, parte 2, parte 3), com o propósito de facilitar a realização dos diálogos. 

Para manter a originalidade de algumas ideias que emergiram do relato dos 

participantes, optamos por manter, na íntegra, na maior parte dos subtemas selecionados, 

alguns fragmentos da fala dos participantes. Acreditamos que com esse processo também 

                                                           
87 Por se tratarem de questões diversas, que perpassam vários momentos das entrevistas e não somente os 
diálogos estabelecidos especificamente acerca das constatações de auditoria referentes à temática “Vigilância em 
Saúde”, optamos por fazer a leitura de todo o material proveniente das entrevistas dos sete sujeitos. 
 
88 Ressalta-se que tal questão foi devidamente explicada aos participantes do grupo antes da operacionalização 
da técnica. 
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facilitamos a compreensão das temáticas que foram nomeadas pela pesquisadora conforme 

demonstrado na Figura 7. 

 
 

Temas 
 

Subtemas 

 

Recursos Físicos 

 

-Falta de estrutura física adequada para funcionamento de alguns setores 
(setores citados: a própria Secretaria Municipal de Saúde, algumas Unidades 
Básicas de Saúde e alguns setores específicos – exemplo: zoonoses). 
 

 

 

Recursos Materiais 

 

-Falta de transporte que atenda às reais necessidades dos profissionais da 
Atenção Primária à Saúde (APS). 
 
 

-Falta de materiais para a realização das atividades em alguns setores 
(setores citados: Vigilância Sanitária-VISA e o setor de zoonoses). 
 

 

 

 

 

 

Gestão do Pessoal de Saúde 
Parte 1 

 

 

 

-Déficit de profissional - o município não conta com o número de 
profissionais necessário para as ações de APS (algumas citações: falta mais 
um para a equipe de zoonoses; gostaria de poder ter um coordenador para 
cada setor; falta um que fosse exclusivo para coordenar a Vigilância em 
Saúde; um que pudesse auxiliar na operacionalização dos sistemas de 
informação; um para se dedicar à análise de dados/diagnóstico situacional; 
um para distribuir melhor as funções e para que o gestor não tenha que 
“fazer assistência” ao invés de gestão; falta uma equipe que dê o suporte que 
o gestor precisa; um para realizar as ações de educação em saúde na VISA; 
profissionais para fazer mais ações de prevenção e promoção). 
 
 

-Pouca oferta de profissionais médicos no mercado para compor as equipes 
de APS (uma citação: principalmente para compor as ESF). 
 
 

-Pouca oferta de profissional técnico de enfermagem no mercado para 
compor as equipes de APS (uma citação: a região não tem os profissionais). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão do Pessoal de Saúde 
Parte 2 

 

 

-Rotatividade de profissionais das equipes de APS (algumas citações: 
principalmente de médicos; falta um profissional “fixo” na VISA; em alguns 
períodos, ficamos sem profissionais enfermeiros; perde-se profissionais 
experientes e interessados). 
 
 

-Falta de interesse por parte de alguns profissionais que assumem os 
serviços (uma citação: o profissional responsável pela saúde do trabalhador; 
outra citação: o fiscal de VISA). 
 
 

-Profissionais pouco qualificados para as ações de APS (algumas citações: 
talvez exista deficiência na formação dos profissionais; alguns profissionais 
enfermeiros da APS têm pouca experiência; existe pouco interesse de alguns 
profissionais da APS pela atualização de conhecimentos - qualificação). 
 
 

-Ausência de formalidade na definição dos cargos dos profissionais da APS 
(uma citação: falta um Plano de Carreiras, Cargos e Salários). 
 
 

-Tipo de vínculo dos profissionais da APS: grande contingente de 
profissionais não concursados (uma citação: há um investimento alto que 
pode ficar “perdido”). 
 

 

 

 

 

-Subfinanciamento da APS (uma citação: quem mais gasta com a saúde é o 
município, não é o estado, nem a união; outra citação: o subfinanciamento é 
pior na atenção primária à saúde). 
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Financiamento da APS 

 
-O modelo vigente de financiamento (uma citação: na saúde, infelizmente, 
só ganha dinheiro quem tem doença; outra citação: há pouco recurso 
financeiro para realização de atividades de promoção à saúde). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de Trabalho na 
APS 

Parte 1 

 

-O modelo de assistência vigente (algumas citações: existe muita demanda 
espontânea de usuários; as unidades de saúde estão sempre muito cheias; 
pouco trabalho com prevenção e promoção à saúde; pouco trabalho na 
comunidade, fora da UBS; o modelo “deixa a desejar”; os problemas diários 
são muitos, até incompatíveis com o tamanho da população). 
 
 

-A resistência dos usuários ao modelo de saúde que se deseja implantar 
(algumas citações: a demanda da população é por uma “saúde curativa”; 
existe pouca credibilidade dos profissionais junto à população; existe 
resistência da população à “saúde preventiva”; a população prefere a 
demanda espontânea e não gosta do acolhimento; a conscientização da 
população é muito lenta; a própria população não permite que tenhamos 
tempo para fazer reuniões de equipe; falta parceria da própria população 
para resolver alguns problemas polêmicos de VISA, por exemplo). 
 
 

-Sobrecarga de trabalho dos profissionais da APS (uma citação: 
principalmente o profissional enfermeiro; outra citação: os profissionais das 
ESF acumulam funções, inclusive de Vigilância em Saúde). 
 
 

-Ausência de um diagnóstico situacional que auxilie os profissionais da APS 
na definição de prioridades.  
 
 

-Pouco planejamento para a realização das atividades na APS (uma citação: 
falta um plano de trabalho; outra citação: falta mais planejamento por parte 
das equipes de APS). 
 
 

-Ausência de participação popular nas decisões - planejamento participativo 
(uma citação: nem sempre, infelizmente, a comunidade é ouvida). 
 
 

-Pouca atuação de alguns setores importantes (uma citação: o Conselho 
Municipal de Saúde é pouco atuante; outra citação: a VISA precisa 
melhorar). 
 
 

-Dificuldades da relação gestor/prefeito (uma citação: o gestor não 
administrar os recursos financeiros da saúde é uma questão complicada; 
outra citação: precisa existir acordo entre prefeitos e gestores). 
 

 

 

 

 

 

Processo de Trabalho na 
APS 

Parte 2 

 
-Falta de ações básicas que auxiliem na organização do serviço no nível da 
APS (algumas citações: falta definição de papéis/atribuições entre os 
profissionais da APS; existe pouca presença do gestor nos postos de trabalho 
dos profissionais da APS; não há reuniões frequentes com todos os 
profissionais da APS; falta trabalho em equipe; te colocam pra exercer uma 
função, mas não te dão suporte nenhum). 
 
 

-Falta de ações básicas que auxiliem na execução das ações de Vigilância 
em Saúde (algumas citações: falta atitude vigilante por parte de todos os 
profissionais da APS; falta uma referência em Vigilância em Saúde; não 
existe um Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna e 
Infantil/CMPMMI; não existe um código sanitário para o município; não há 
seguimento do “código de posturas” do município; falta fazer de maneira 
contínua o processo de conscientização da população). 
 
 

-Dificuldade para fazer uma territorialização que considere o território como 
espaço político e social (uma citação: a gente tem, mas é apenas como 
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mapeamento geográfico; outra citação: é muita coisa pra gente fazer...a GRS 
deveria ajudar a gente mais nisso). 
 
 

-Dificuldade para fazer busca ativa (uma citação: é muita coisa pra fazer e a 
gente não consegue fazer PSF; outra citação: existe necessidade de cobrança 
contínua de alguns procedimentos, por exemplo, a busca ativa). 
 
 

-Dificuldade para realizar trabalho interdisciplinar (uma citação: é muito 
difícil interagir... Só em certos trabalhos, em que precisamos atingir 
determinada meta, a gente vai ver a importância do outro profissional). 
 
 

-Dificuldade para realizar integração entre setores/secretarias/órgãos – 
intersetorialidade (algumas citações: existe dificuldade de realizar ações 
intersetoriais... citando outra secretaria; essas ações acontecem pouco e 
poderiam “estar ajudando mais”; existe dificuldade para consolidar algumas 
parcerias... citando uma faculdade). 
 
 

-Falta de capacitação para os profissionais da APS (uma citação: os ACS 
ainda têm uma visão restrita de problemas de saúde; outra citação: todos 
precisam, especialmente os enfermeiros, que têm papel replicador). 
 
 

-Falta de preparo dos profissionais da APS para várias ações (algumas 
citações: atender às reais demandas da população, que são afeto e carinho; 
realizar o acolhimento; pensar a saúde de uma “forma diferente”; realizar 
registros adequados das ações executadas; fazer um trabalho humanizado no 
SUS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de Trabalho na 
APS 

Parte 3 

 

-Dificuldade para operacionalizar os sistemas de informação (uma citação: 
eles apresentam muitos problemas e a gente não tem capacitação para operar 
esses sistemas). 
 
 

-Dependência de outros serviços de saúde (exemplo: hospital) para o 
cumprimento de metas. 
 
 

-Dificuldade para a realização de análises epidemiológicas (algumas 
citações: falta o prontuário eletrônico para facilitar o processo; falta tempo 
para fazer essas análises epidemiológicas; há necessidade de parcerias 
externas efetivas – citando uma universidade - para conseguir realizar essas 
ações). 
 
 

-Dificuldade inerente à função de administrar (algumas citações: uma das 
dificuldades é lidar com os profissionais, cada um de um jeito, querendo 
uma coisa; lidar com profissionais que desconhecem o SUS e que fazem 
praticamente uma política contrária ao SUS... um médico clínico pedindo 
ressonância pra tudo gera grande demanda reprimida na alta complexidade, 
por exemplo). 
 
 

-Falta de tempo do gestor para fazer gestão (algumas citações: o tempo é 
muito absorvido por coisas que outras pessoas poderiam fazer; um agravante 
é trabalhar em um município pequeno, onde as pessoas deixam de procurar o 
profissional responsável para procurar o gestor; você deixa de fazer várias 
ações como monitorar e avaliar melhor os resultados das ações, fazer 
reuniões de equipe, ter mais contato com os profissionais, comemorar os 
aniversários, etc;). 
 
 

-Consequências da sobrecarga de atividades destinadas aos municípios 
(algumas citações: uma enorme quantidade de serviços novos que surgem a 
cada dia; existe dificuldade em trabalhar com serviços novos, por exemplo, 
saúde do trabalhador; existe certo comodismo de profissionais e gestores...às 
vezes se não é cobrado, a gente não faz – falando de saúde do trabalhador; 
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às vezes falta mais estímulo para os profissionais da APS - poderia existir 
uma gratificação, por exemplo; a legalização de algumas questões – algumas 
ações ainda não se mostraram como prioridade, apesar da importância). 
 

 

 

 

 

 

 

A gestão compartilhada 
entre os entes federados 

 

-Acúmulo de atribuições repassadas do Estado para os municípios (uma 
citação: “não demora o município terá que fazer todas as ações de VISA”). 
 
 

-Suporte técnico insuficiente da SRS/SES-MG aos municípios. 
 
 

-Falta de mais investimento em capacitação para os profissionais da APS. 
 
 

-Falta de capacitação para os gestores municipais de saúde. 
 
 

-Falta de capacitação para as equipes da SRS/SES-MG para que possam 
atender melhor os municípios. 
 
 

-Falta melhorar a comunicação entre o Estado e os municípios para garantir 
serviços de melhor qualidade à população (algumas citações: recebemos 
tudo pra ontem; às vezes jogam os programas e nem a regional está 
preparada para ajudar os municípios a executá-los). 
 
 

-legislações “engessadas” - as prescrições utópicas presentes nas portarias 
ministeriais (uma citação: não consideram as distintas realidades dos 
municípios). 
 
 

-Dificuldade de acesso dos usuários aos níveis secundário e terciário de 
atenção à saúde (algumas citações: existem muitas falhas nas redes de 
atenção à saúde; a gente trabalha com cotas). 
 

 

 

 

 
As questões político-

partidárias 

 

-Ações realizadas ou não para atender à conveniência partidária (uma 
citação: se você fizer, pode sofrer o risco de perseguição). 
 
 

-Existência de cargos políticos (uma citação: pessoas postas para receber e 
não para trabalhar). 
 
 

-Falta de apoio dos poderes legislativo e executivo para a realização de 
algumas ações (uma citação: não era do interesse do poder legislativo 
formalizar o serviço de VISA, nem aprovar o código sanitário do 
município). 
 
 
 

-Interferência do prefeito no cumprimento da agenda de trabalho dos 
médicos das ESF, para atender à vontade dos “eleitores”. 
 
 

-Interrupções político-partidárias (uma citação: quando se muda a gestão, há 
risco de desestruturação do trabalho já feito na gestão anterior). 
 

 
Figura 7. Temas e subtemas geradores construídos a partir das informações apreendidas durante as 
entrevistas realizadas com os sete sujeitos dessa pesquisa. 

 

 

3.6.3.2 A realização do Círculo de Cultura  
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O encontro destinado à realização do Círculo de Cultura ocorreu no município 

previamente estabelecido entre os sujeitos de pesquisa e a pesquisadora, no mês de março de 

2013. A escolha do município se deu pela sua localização estratégica, o que facilitou o acesso 

dos sujeitos oriundos dos outros dois municípios. O encontro foi realizado na sala de reuniões 

da Secretaria de Saúde do referido município, sendo este um local que também pôde garantir 

as condições já enumeradas para os espaços nos quais ocorreriam as entrevistas nessa 

pesquisa. 

Como já referido neste capítulo, apenas quatro sujeitos participaram dessa etapa da 

pesquisa, sendo eles a Gestora do Município A (MARIA), o Técnico do Município B 

(JOÃO), a Gestora do Município B (MRF) e a Técnica do Município C (ROSA). 

Ademais, cabe aqui justificar o tempo de duração do encontro - 2h36min - já que no 

projeto de pesquisa fez-se uma previsão para que o mesmo acontecesse durante 4 horas. 

Apesar de o encontro ter sido anteriormente agendado, tendo seu horário de início marcado 

para as 14horas, um imprevisto envolvendo um dos participantes do grupo atrasou o início da 

atividade, resultando na diminuição do tempo que os participantes tinham disponível para 

participarem da técnica. 

Conforme previsto, o encontro foi audiogravado.  Nesta fase, como já registrado, 

foram seguidos os aspectos básicos propostos por Paulo Freire com as devidas adaptações, 

previamente planejadas pela pesquisadora. Além destas, outras adaptações, propostas pela 

pesquisadora e aceitas pelos participantes, no momento de realização do Círculo, tornaram-se 

necessárias. Buscamos, com o método, a problematização e o estudo mais aprofundado destes 

temas, especialmente daqueles considerados de maior relevância para os participantes, a partir 

dos distintos contextos e da compreensão inicial que cada um tinha sobre eles.  

Desta forma, seguiram-se as seguintes etapas: 

Etapa 1. O primeiro momento do encontro, que teve como objetivo promover a 

integração e a sintonia entre os participantes (sujeitos de pesquisa), criar um clima 

descontraído e construir a identidade do grupo, ocorreu antes que os participantes se 

sentassem em círculo. Ressalta-se que alguns participantes já se conheciam, outros tiveram ali 

seu primeiro contato. 

Etapa 2. Todos os participantes e a coordenadora do grupo (pesquisadora) se sentaram 

em círculo, sendo os objetivos do grupo reafirmados pela coordenadora que explicou como 

planejou a técnica para aquele momento e perguntou aos participantes o que eles pensavam a 

respeito. 
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2.1 No momento, para o bom funcionamento do Círculo, dois “princípios de 

convivência” foram estabelecidos. O primeiro relacionado à necessidade de escutar com 

atenção cada participante respeitando pontos de vista e opiniões diferentes; o segundo, 

relacionado ao cuidado para que mais de uma pessoa não fizesse intervenção ao mesmo 

tempo, quando muitas pessoas desejassem se manifestar. Ressalta-se que não houve 

combinação entre o grupo sobre definição de um limite de tempo para as falas. 

Etapa 3. Diante do posicionamento positivo do grupo acerca da dinâmica pré-

estabelecida, o Círculo de Cultura foi iniciado conforme havia sido planejado:  

3.1 A coordenadora do grupo apresentou aos participantes todos os temas geradores 

(cada um deles escrito em ficha específica) e explicou que para cada tema escolhido, foram 

enumerados alguns subtemas correspondentes sobre os quais o grupo deveria discutir (os 

subtemas também se encontravam distribuídos em fichas específicas); 

3.2 Antes de dar início ao Círculo, a coordenadora explicou a maneira utilizada para 

organizar o conteúdo em subtemas e temas:  

3.2.1 Encontravam-se reunidas todas as informações produzidas nas entrevistas dos 

sete sujeitos; portanto, estavam permutadas questões provenientes dos Gestores e dos 

Técnicos de Vigilância em Saúde, dos três municípios. Desta forma, algumas questões 

certamente seriam comuns a todos os sujeitos e outras não, sendo essa variação decorrente, 

especialmente, das particularidades existentes em cada município, das questões mais 

próximas de uma ou outra categoria de sujeito participante (Gestor ou Técnico), além, é claro, 

das diferentes percepções de cada sujeito acerca das suas experiências na atividade de 

trabalho em Vigilância em Saúde; 

3.2.2 À frente de alguns subtemas, encontravam-se descritas algumas citações úteis 

para evidenciá-los; esta estratégia adotada pela pesquisadora visou especialmente esclarecer 

possíveis dúvidas acerca do que estava sendo enunciado no subtem, ou  apontar as diversas 

visões acerca de uma mesma temática. 

3.3 O Círculo teve início quando uma participante escolheu um tema gerador de sua 

preferência e começou a se pronunciar acerca de um dos subtemas correspondentes. 

3.4 Após a fala dessa participante, os demais também se manifestaram conforme seu 

interesse pelo tema/subtema. 

Etapa 4. Logo no início do Círculo, a coordenadora percebeu que começaram a 

emergir subtemas que estavam organizados em outros grupos temáticos, e que tal questão 

estava modificando, naturalmente, a dinâmica inicial proposta para o Círculo. 
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Etapa 5. Diante da nova dinâmica estabelecida pelo próprio grupo, após obter 

aprovação dos participantes, a coordenadora redefiniu a metodologia do Círculo; a partir de 

então, à medida que os temas ou subtemas iam surgindo, eram discutidos pelo grupo, com 

inserção gradativa das informações que já tinham sido organizadas nas fichas confeccionadas 

pela pesquisadora. Desta forma, concomitantemente ao início do diálogo acerca de um novo 

tema/subtema gerador, o coordenador tentava trazer, para o diálogo, as questões pré-

estabelecidas nas fichas. 

Etapa 6. O Círculo de Cultura foi encerrado após 2h36min do início do diálogo, 

especialmente, pelo horário já expirado para alguns dos participantes. Dessa forma, sínteses 

verbais foram feitas ao longo do diálogo, mas uma síntese geral de todo o conhecimento 

construído/estratégias de intervenção definidas no momento do Círculo não foi realizada. 

Ressaltamos que durante a realização do Círculo, tomamos alguns cuidados, baseados 

nas orientações de Kramer (2007), ao conduzir as chamadas entrevistas coletivas, uma vez 

que estas possuem as mesmas características da técnica por nós aplicada. Para a autora, essas 

técnicas se configuram como espaços nos quais o diálogo, a narrativa de experiências e a 

exposição de ideias divergentes ocorrem com intensidade muito maior, na medida em que as 

pessoas podem falar e escutar umas as outras. Quanto aos cuidados anteriormente referidos, 

foram eles: 

1. As pessoas mais caladas foram sempre convidadas a se manifestarem, mesmo 

quando a temática, num primeiro momento, não lhe parecesse próxima/interessante; 

2. Sempre que julgou necessário, o pesquisador procurou problematizar e perguntar. 

Em outros momentos, manteve-se em silêncio; 

3. Sempre que possível o pesquisador lembrou os participantes do objetivo do 

encontro: a reflexão acerca das estratégias de enfrentamento dos fatores que dificultam a 

realização das atividades prescritas em Vigilância em Saúde, levantadas por meio das 

entrevistas. 

 

 

3.7 Estratégias para Análises das Informações 
 

 

Para realização da análise propriamente dita, estivemos atentos à necessidade de 

sermos coerentes com os pressupostos teóricos dessa pesquisa, como afirma Aguiar (2006), 

ao pontuar que a análise deverá ter como meta: o não contentamento com a aparência dos 
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fatos; a análise do sujeito e não simplesmente das construções narrativas; uma análise que 

propicie a apreensão da totalidade que representa o sujeito, entendendo-a sempre como aberta, 

em movimento; a não fragmentação do texto, fazendo com que as partes fiquem desconexas, 

portanto sem explicação; a apreensão das contradições, dos momentos lacunares. 

Corroborando com Aguiar (2006), González Rey (2010, p.115), afirma que para não 

sermos incoerentes com o caráter construtivo-interpretativo da pesquisa qualitativa, no 

momento de apreensão da informação, precisamos buscar não tratar o “material empírico 

como se fosse portador de uma verdade com o qual, inconscientemente, empreendem um 

caminho totalmente descritivo, próprio da epistemologia positivista”. Dessa forma, as análises 

referentes às entrevistas semi-estruturadas e centralizadas/temáticas foram realizadas de 

maneira processual, à luz da técnica de análise dos Núcleos de Significação, com base nas 

orientações de Aguiar e Ozella (2006; 2013). 

Já as análises referentes ao Círculo de Cultura foram realizadas com base na estratégia 

analítica utilizada por Murta (2008), em sua tese de doutorado, para análise de 

Autoconfrontações Simples e Cruzada. 

Então, iniciemos por apresentar algumas considerações acerca dos Núcleos de 

Significação. 

 

 

3.7.1 Os Núcleos de Significação 
 

 

Em seu artigo “Núcleos de Significação como Instrumentos para a Apreensão da 

Constituição dos Sentidos”, Aguiar e Ozella (2006, p.229) ao mencionarem que “as vivências 

são muito mais complexas e ricas do que parecem”, lançam o desafio: “Então, como 

apreendê-las? Que caminho nos conduziria a tal tarefa?”  

Recorrendo a Vigotski, Aguiar (2001a, p.131) nos fala sobre esse grande desafio: 

apreender a subjetividade humana, por meio das categorias sentido e significado. 

 

A fala (palavra com significado) do sujeito é fundamental como ponto de partida 
para nossa análise, mas não contém a totalidade. Precisamos ir em busca do 
processo, das determinações, da gênese, entendidos aqui como propriedades 
essenciais. Assim, a fala, construída na relação com a historia e a cultura, e expressa 
pelo sujeito, corresponde à maneira como este é capaz de expressar/codificar, neste 
momento específico, as vivências que se processam em sua subjetividade; cabe ao 
pesquisador o esforço analítico de ultrapassar essa aparência (essas formas de 
significação) e ir em busca das determinações (históricas e sociais), que se 
configuram no plano do sujeito como motivações, necessidades, interesses (que são, 
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portanto, individuais e históricos), para chegar ao sentido atribuído/constituído pelo 
sujeito.  
 

Aguiar e Ozella (2006) apontam o caminho. Através do que denominaram Núcleos de 

Significação, objetivaram instrumentalizar o pesquisador que atua segundo a abordagem da 

Psicologia Sócio-histórica, nos procedimentos de análise/interpretação de material qualitativo, 

visando à apreensão dos sentidos que constituem o conteúdo do discurso dos sujeitos 

informantes. 

Assim, nesse estudo seguimos a metodologia proposta pelos autores, na qual se 

destacam três etapas: a construção de pré-indicadores, de indicadores e dos núcleos de 

significação.  

Os núcleos de significação “expressam o movimento de abstração que, sem dúvida, 

contém o empírico”, mas pela sua negação, permitem o caminho em direção ao concreto 

(AGUIAR e OZELLA, 2013, p.308).  

Por meio deles, buscamos a partir do que foi dito pelo sujeito, entender aquilo que não 

foi dito: apreender a fala interior de nossos sujeitos de pesquisa, ou melhor, o processo de 

constituição dos sentidos atribuídos por eles a sua atividade de trabalho em Saúde, às 

Auditorias de Sistema Municipal de Saúde e às atividades prescritas no campo da Vigilância 

em Saúde. 

Sendo assim, nosso trabalho nesta etapa da pesquisa iniciou-se com várias leituras 

flutuantes de todo o material das entrevistas, após sua transcrição e validação pelos sujeitos de 

pesquisa. As várias leituras realizadas nos permitiram familiarização com o conteúdo visando 

sua progressiva apropriação.   

Considerando que a palavra com significado é a primeira unidade que se destaca no 

momento ainda empírico da pesquisa, partimos dela, inserida no contexto que lhe atribui 

significado, entendendo aqui como contexto “desde a narrativa do sujeito até as condições 

histórico-sociais que o constitui” (AGUIAR e OZELLA, 2013, p.308).  

Prosseguimos nosso trabalho destacando conteúdos das falas dos sujeitos que se 

mostravam reiterativos, que demonstravam maior carga emocional ou ambivalências. Esses 

conteúdos é que são denominados como pré-indicadores.  

 

Os pré-indicadores são, portanto, trechos de fala compostos por palavras articuladas 
que compõem um significado, carregam e expressam a totalidade do sujeito e, 
portanto, constituem uma unidade de pensamento e linguagem (AGUIAR E 
OZELLA, 2013, p.309). 
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Ainda sobre o processo de identificação de pré-indicadores cabe ressaltar que 

destacamos os trechos dos discursos dos sujeitos nos quais os mesmos estavam contidos. Este 

procedimento foi adotado com o propósito de que os pré-indicadores não fossem descolados 

do conjunto do discurso garantindo-se, assim, a compreensão dos significados e, no decorrer 

da análise, dos sentidos atribuídos pelos sujeitos às palavras denominadas de pré-indicadores. 

Nesse momento em que identificamos grande número de pré-indicadores, diante da 

grande quantidade de informação que tínhamos apreendido durante as entrevistas, buscamos 

filtrá-los, verificando sua real importância para o alcance dos nossos objetivos nesse estudo. 

Seguindo o processo de análise, passamos ao processo de aglutinação dos pré-

indicadores - pela similaridade, pela complementaridade ou pela contraposição -  de modo 

que os tivéssemos em menor diversidade, constituindo os chamados indicadores.  

A etapa de sistematização de alguns indicadores foi seguida pela releitura do material 

(considerando o conjunto de indicadores e seus conteúdos), e pela iniciação de um processo 

de articulação que resultou na inferência e sistematização dos núcleos de significação. 

Seguindo as orientações de Aguiar e Ozella (2013, p.310), buscamos a sistematização 

de núcleos que de fato sintetizem as “mediações constitutivas do sujeito (mediações essas que 

constituem o sujeito no seu modo de pensar, sentir e agir)” e “expressem aspectos essenciais 

do sujeito”. 

Eles [os Núcleos de Significação] devem superar tanto os pré-indicadores como os 
indicadores. Devem, assim, ser entendidos como um momento superior de 
abstração, o qual, por meio da articulação dialética das partes - movimento 
subordinado à teoria - avança em direção ao concreto pensado, às zonas de sentido 
(AGUIAR e OZELLA, 2013, p.310). 

 

O processo de aglutinação de conteúdos que nos permitiu chegar aos Núcleos de 

Significação do sujeito analisado nessa pesquisa encontra-se apresentado no Apêndice C. 

Como última etapa deste processo, partimos para a análise dos núcleos  

sistematizados. Tal análise iniciou-se por um processo intranúcleo, avançando para uma 

articulação internúcleos. Percebemos que, de fato, este procedimento explicita semelhanças 

e/ou contradições que vão novamente revelar o movimento do sujeito e nem sempre estarão 

manifestas na aparência do discurso. Nesta etapa de análise dos núcleos, em que caminhamos 

rumo à chamada zona dos sentidos, nos focamos, mais uma vez, nas orientações de Aguiar e 

Ozella (2013, p. 311): “[...] este movimento analítico interpretativo não deve ser restrito à fala 

do informante, ele deve ser articulado [...] com o contexto social, político e econômico, 

permitindo o acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade”, processo no qual se amplia 

o processo interpretativo do investigador. 
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3.7.2 Análise do Círculo de Cultura: uma adaptação da estratégia analítica utilizada 

por Murta (2008) 

 

 

Ressaltamos que a estratégia analítica a que nos referimos foi empregada por Murta 

(2008) para análise de autoconfrontações simples e cruzadas89. Tais métodos foram utilizados 

como possíveis estimulantes de movimentos produtores de novas significações (sentidos e 

significados) sobre a atividade docente e a educação inclusiva, numa pesquisa em que a autora 

tinha como sujeito uma professora de ensino regular.  

De maneira sucinta, o processo de análise adotado por Murta (2008) consistiu em: 

1. Realização de leituras flutuantes, em todo o material, para familiarização com as 

informações contidas na transcrição da autoconfrontação simples. 

2. Orientada pelas questões realizadas durante a autoconfrontação, e considerando os 

objetivos da atividade pedagógica realizada, segundo a professora, a autora destacou, no 

próprio texto, as falas/os diálogos onde apareciam discussões sobre estes objetivos90.  

3. Realização de uma releitura global de todo o material e observação de momentos 

reveladores de transformações/modificações relativas ao primeiro objetivo expresso pelo 

professor. A partir daí, os conteúdos relativos a estes momentos foram destacados e 

organizados de forma sequencial. Estes vários momentos passaram a ser denominados de 

movimentos91. 

4. Após destacar estes movimentos, a autora passou a trabalhar com o material relativo 

à autoconfrontação cruzada e para a organização deste, manteve a mesma forma de 

sistematização realizada na autoconfrontação simples (leitura flutuante, destaque de falas, 

etc.). 

                                                           
89 Métodos de coanálise do trabalho propostas por Yves Clot, na Clínica da Atividade, conforme descrito no 
tópico 2.4.7 dessa dissertação. 
 
90 Segundo Murta (2008, p.100): “A importância de se relevar o objetivo proposto está no fato de acreditarmos 
que ele nos possibilitará observar, durante o processo de análise das autoconfrontações, se houve movimentos de 
transformações na fala da professora sobre a atividade prescrita, representada aqui pelo objetivo da atividade 
pedagógica proposta”. 
 
91 [...] entendemos movimento, não necessariamente, como o avanço qualitativo e transformador da e na 
atividade do professor, mas sim, o vai e vem do pensamento marcado pelos conflitos, pelas possibilidades, pelos 
quereres ou não quereres, pelas angústias e pelos mecanismos de defesa, enfim por estes pequenos movimentos 
de avanços e retrocessos do pensamento diante da vida que se nos apresenta (MURTA, 2008, p.102). 
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5. De posse destas primeiras sistematizações, a autora iniciou o processo de análise 

propriamente dito. Tendo em mente os objetivos das atividades pedagógicas, analisou as 

possíveis mudanças ou confirmações dos mesmos. 

6. Durante todo o processo de análise, a autora foi articulando, buscando as relações 

existentes entre as informações obtidas nas duas autoconfrontações e, também, relacionando 

estas aos núcleos de significações desvelados em entrevistas realizadas anteriormente. 

Destaca-se que, com estas articulações, a autora buscou desvelar e entender a relação 

dos sentidos e significados da atividade docente e como estes engendravam o real da atividade 

da professora. 

Cabe ressaltar que nos baseamos na estratégia analítica acima referida; contudo, a 

análise do Círculo de Cultura, nessa pesquisa, foi realizada com outra intencionalidade, a 

saber, identificar os apontamentos feitos pelo nosso sujeito de pesquisa em um diálogo 

destinado à reflexão sobre estratégias de enfrentamento dos entraves que aparecem para a 

realização das suas atividades de trabalho. Assim, não buscamos, com o Círculo de Cultura, 

desvelar a produção de novas significações atribuídas à atividade do sujeito, mas estimular 

reflexões e produzir informações que respondam ao objetivo específico já referido e que 

contribuam para o desvelamento do real da sua atividade.  

 Para tal, nosso processo de análise contemplou, especialmente, as leituras flutuantes e 

o destaque de falas/diálogos onde aparecem trechos de informações considerados relevantes 

para atendimento do nosso objetivo com a técnica. Ademais, também buscamos realizar 

articulação entre as informações obtidas no Círculo e as exploradas nos núcleos de 

significações (desvelados nas entrevistas realizadas anteriormente) para atendimento do nosso 

objetivo geral nesse estudo.  
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4 ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES 

 

 

“Limitei-me fundamentalmente, a cortar e costurar pedaços de 

narrativas. O tecido dessas histórias me parece muito bom. Se as 

peças estão bem costuradas é outro problema.” 

Antônio da Costa Ciampa 

 

 

4.1 Apresentando nosso Sujeito de Pesquisa  
 

 

 João é mineiro, de uma cidade da Microrregião Conceição do Mato Dentro/MG. Tem 

42 anos e como ele mesmo afirma, é “amigado”; possui 02 filhos biológicos e uma enteada.  

Oriundo de família muito humilde, João é o filho caçula de um grupo de 14, sendo o 

único que nasceu em hospital, já que naquele tempo, como ele afirma, “era mania do povo 

mesmo ganhar menino em casa”, com o auxílio das parteiras. Três dos 14 irmãos faleceram 

logo após o parto. O pai faleceu aos 69 anos, logo que João concluiu seu curso de graduação; 

já a mãe, atualmente com 84 anos, é cuidada por ele, e “ainda está bem saudável”. 

Até o “1º ano” (início do ensino fundamental) estudou em escola pública, no 

município no qual nasceu; logo após, conseguiu uma bolsa para fazer um curso de 

contabilidade que concluiu em 02 anos. Em seguida, foi aprovado num processo seletivo para 

trabalhar no Banco do Brasil, também no município onde nasceu; neste trabalho permaneceu 

por 02 anos, período em que voltou a estudar e fez o curso científico.  

Com o dinheiro economizado durante este período, João foi para Belo Horizonte/MG 

onde ficou durante 06 meses fazendo cursinho pré-vestibular. Fez vestibular para o curso de 

medicina, e por não ter sido aprovado, viu-se obrigado a retornar ao município de origem. 

Mesmo fora do cursinho, João deu continuidade ao processo de preparação para o vestibular, 

“estudando sozinho”. Ao tentar o vestibular pela segunda vez, foi aprovado no curso de 

enfermagem, que concluiu em 2000. 

Em 2001 conseguiu o primeiro emprego na sua cidade natal, na qual foi aprovado num 

processo seletivo. Em 2002 passou num processo seletivo, e logo em seguida em um concurso 

público para trabalhar no município de realização da pesquisa. Atualmente, realiza suas 
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atividades de trabalho, diariamente, nos dois municípios, tendo, portanto, mais de 10 anos de 

experiência na profissão de enfermeiro. 

Na narrativa de história de vida de João, destacam-se as boas lembranças da infância e 

da adolescência, que à sua época significaram muita luta e sacrifício - afinal, estava inserido 

numa família sem recursos financeiros suficientes para dar-lhe a vida que ele gostaria de ter e, 

para tê-la, precisou batalhar desde muito cedo. Já ressignificadas, tais lembranças, atualmente, 

são motivos de orgulho; ele se orgulha pelo aprendizado que as experiências de vida lhe 

trouxeram. Constitui a identidade atual de João o gosto pelo estudo e pela atividade de 

trabalho.  

Ao falar sobre sua profissão afirma sua satisfação com o exercício da enfermagem, 

mas não esconde o desejo de cursar medicina em busca de maior realização profissional. João 

afirma se sentir realizado com sua atividade de trabalho no município de realização da 

pesquisa, embora demonstre sentimento de insatisfação ao narrar os vários desafios que 

enfrenta diariamente no cumprimento de suas tarefas, incluindo as que precisam ser efetivadas 

para atendimento das prescrições do Relatório Final da Auditoria de Sistema Municipal de 

Saúde, realizada no local em 2009. 

Quando narra sobre essa auditoria - sua primeira experiência com auditorias no SUS - 

João deixa emergir sentimentos iniciais de ansiedade e de preocupação. Contudo, ao fazer sua 

avaliação do processo, atribui à auditoria sentidos positivos. E ele diz assim: “a gente só tem a 

ganhar”.  

Ao receber o convite para participar da pesquisa, João não titubeou; na condição de 

profissional estudioso e interessado pelo campo da Vigilância em Saúde, demonstrou logo seu 

interesse pela proposta, mostrando-se orgulhoso por ter sido indicado pela Gestora Municipal 

de Saúde para fazer essa participação. Durante as duas técnicas utilizadas para apreensão de 

informações nesse estudo - entrevistas e Círculo de Cultura - João demonstrou interesse pelas 

discussões que foram estabelecidas acerca dos fatores que dificultam a realização de sua 

atividade de trabalho no âmbito do SUS municipal, apesar de ter se pronunciado poucas vezes 

sobre estratégias de enfrentamento dessas questões. 

 

 

4.2 Análises dos Núcleos de Significação 
 

 



153 
 

4.2.1 Primeiro Núcleo de Significação: As relações familiares, o trabalho e o gosto pelo 

estudo: elementos constitutivos da identidade atual 

 

 

Ao narrar sua história de vida, João vai nos apresentando, gradativamente, em  sua 

trajetória na infância, adolescência e vida adulta, elementos que desvelam sua identidade 

atual. 

Quando fala sobre seus pais, João ressalta orgulhoso o estado de saúde da mãe ainda 

viva - “minha mãe está com 84 anos, ainda está bem saudável, bem lúcida” - ao mesmo tempo 

em que destaca a figura heroica do pai, que precisou trabalhar muito para manter a família: 

“sempre foi só meu pai que trabalhou; ninguém para ajudar”. Ao analisar as circunstâncias do 

adoecimento e da morte do pai, João já nos dá sinal de sua faceta de profissional de saúde 

atento às questões de vigilância à saúde do trabalhador:  

 

[Seu pai faleceu novo?] Faleceu. Na época... não seria! Hoje seria novo; ele morreu 
com 69 anos, sabe? [...] ele ficou fazendo muito serviço extravagante, sabe? Além 
de trabalhar no correio, ele trabalhava tipo, sintecando, raspando casa, de 
carpinteiro, marceneiro, não usava máscara, não usava nada, EPI nenhum; aí deu 
uma fibrose pulmonar, sabe? Com pouco tempo ele morreu! 
 

Ao fato de ter uma família grande, situação que, de tão positiva, João recomenda a 

todos - “Eu acho que toda pessoa que tiver oportunidade deve ter uma família grande é muito 

bom!” - João atribui a oportunidade que teve de conhecer diferentes cidades/estados. Como 

ele nos diz, os dez irmãos encontram-se espalhados pelo país, ou seja, residem em diferentes 

locais do Brasil. Com essa passagem, João nos remete ao processo de migração, que é 

corriqueiro na região onde reside e trabalha. Com o mesmo orgulho a que se refere aos 35 

sobrinhos que acredita ter - “não tenho certeza não, tenho que contar” - João nos fala de seus 

próprios filhos, ressaltando uma das personagens que constituem sua identidade atual: “o João 

muito família que é um paizão”.  

 

Ah! Eu sou muito família, sabe? Eu, quando tenho oportunidade assim e tal, eu fico 
direto com a família, sabe? Dia e noite. Inclusive minha esposa trabalha a noite, 
sabe? Na noite que ela está trabalhando, sou exclusivamente eu que cuido dos filhos, 
sabe? Do bebezinho, do outro...tudo...uma família muito unida, sabe? Sou...como 
dizem...um paizão! Sempre que estou saindo, não gosto de sair sozinho, gosto de 
sair com a família. 
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Percebemos que a afetividade familiar aparece como constituinte dessa personagem da 

identidade de João. E se falamos em “personagem da identidade”, cabe recorrermos a Ciampa 

(2008, p.156 - grifo do autor), para esclarecermos essa questão: 

 

[...] uma identidade nos aparece como a articulação de varias personagens, 
articulação de igualdades e diferenças, constituindo, e constituída por uma historia 
pessoal. Identidade é historia. Isto nos permite afirmar que não há personagens fora 
de uma historia, assim como não há historia (ao menos historia humana) sem 
personagens. 
 

Da mesma forma, recorremos a Reis (2012, p.99) que salienta a importância da família 

na vida emocional de seus membros. Mediadora entre o indivíduo e a sociedade, permite ao 

indivíduo perceber o mundo e a se situar nele; “ela é o primeiro ‘nós’ a quem aprendemos a 

nos referir”. No caso de João, as relações experimentadas na família, na infância e 

adolescência, parecem ter contribuído para a construção de um sujeito emocionalmente forte92 

para lidar com situações conflituosas e desafiadoras que ele nos apresenta no decorrer de sua 

narrativa. 

Ao falar da infância, vivida “todinha” na cidade na qual nasceu, emergem boas 

lembranças de “casa sempre cheia”, o que João traduz como algo “muito bom”. Deste 

período, bem como da adolescência, João destaca dois aspectos. Primeiramente fala das 

atividades de lazer/diversão, um tanto diferentes das que estão presentes na vida das crianças 

e dos jovens de hoje. Neste aspecto, o João-de-hoje, diferentemente do João-de-ontem, 

valoriza positivamente o fato de ter se originado de uma “família muito humilde”, aspecto 

que, segundo ele, funcionou como um fator de proteção: ele ficou livre de vícios que 

atormentam os adolescentes nos dias atuais. 

 

Ah, a adolescência minha foi...ah, foi boa, sabe? Na época muita gente...brincava 
muito, sabe? Era... não era que nem hoje, que o pessoal aproveita adolescência em 
barzinho, e essas coisas, sabe? Minha adolescência era... era sair pro mato, pescar, 
caçar, essas coisinhas! A diversão era diferente de hoje, soltar papagaio; hoje os 
meninos nunca soltaram uma pipa, um papagaio, não brincam nem de...de nada! O 
pessoal fica só em barzinho! O divertimento de hoje é só barzinho, fumar, beber. 
 

Da mesma forma, ao dizer da infância-que-não-teve, porque precisou começar a 

trabalhar muito precocemente, João extrai da memória os fatos que considera significativos 

para que saibamos por que isso aconteceu: ele se frustrava com a situação familiar que tinha, 

ao se comparar com os colegas e, desde cedo, “teve que se ajudar”: 

                                                           
92 Utilizamos a expressão “sujeito emocionalmente forte” para referenciarmos o comportamento dominante de 
João, marcado pela autoconfiança e ausência de demonstração de emoções negativas.     
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O que me frustrava? Ah que... é... meus colegas tinham situação melhor, todo 
mundo... a gente gostava muito de fazer esporte, viajar, essas coisas, sabe? E na 
maioria das vezes eu não podia, eu era limitado pra isso! Porque eu comecei a 
trabalhar com 10 anos de idade, sabe?  

 
[por que quê você teve que começar a trabalhar tão cedo?] Porque na minha casa 
eram 11 filhos, era só meu pai que trabalhava, ganhava o salário mínimo! [...] [eu 
trabalhava] Pra me ajudar, comprar umas coisas pra mim! Tinham muitas coisas e 
eu não conseguia comprar nada; roupas, essas coisas... ninguém dava roupa pra 
ninguém não! [...] diferente de hoje, sabe? Porque hoje você compra uma camisa que 
você não gosta, você a despreza com a maior facilidade! Antigamente não tinha isso 
não. 
 

O que fica evidente, portanto, é que João, tinha um desejo: “eu trabalhava pra me 

ajudar”. Mas, esse desejo, que não se explica por si só, exige a compreensão da unidade 

necessidade/motivo como processo constitutivo do sujeito (AGUIAR e OZELLA, 2006). É 

necessário pensar a gênese social do individual, como nos ensina Vigotski (2001, apud 

AGUIAR e OZELLA, 2006). Pensamos que as necessidades de João nasceram no convívio 

com crianças que podiam ter/fazer o que ele não podia: ter “roupas, essas coisas”, “fazer 

esporte, viajar, essas coisas”. Necessidades que, nos espaços das novas relações que foram se 

estabelecendo, foram se configurando em motivos e que colocaram João em movimento, 

gestando novas necessidades e, ao mesmo tempo, constituindo motivos impulsionadores de 

suas ações.  

Ter ficado livre dos vícios de fumar e beber, assim como ter começado a trabalhar 

muito cedo para fazer “coisas” e comprar para si as “coisas” que ninguém lhe dava, são 

consequências de sua condição social daquela época, da sua origem social. E Miranda (2012) 

nos alerta para a questão de que o processo de desenvolvimento da criança será diferente de 

acordo com sua condição social; ou seja, o processo de socialização da criança é 

concretamente determinado pela sua condição histórico cultural. Desta forma, a criança é 

sujeito da ação; e na condição de criança pobre, mas ativa, João de fato, atuava como um 

sujeito trabalhador e consumidor e, automaticamente, entrava na estatística do “trabalho 

infantil”, que sabemos configurar-se como um dos mais sérios problemas sociais existentes no 

nosso país, ainda nos dias atuais. 

Acreditamos que essa passagem demonstre como João começou a se constituir como 

sujeito; ele nos dá sinais de sua forma de pensar, sentir e agir no mundo, que é fruto do meio 

no qual estava inserido. Filho de família pobre, que não podia lhe dar o que os colegas 

ganhavam de suas famílias, começou muito cedo a fazer escolhas. Era a sua necessidade de 

ter e poder fazer “suas coisas” e para tal, só existia um caminho: o trabalho.  
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Ao narrar essa fase de sua vida, o João-de-hoje demonstra já ter se ressignificado com 

todo o processo que naquela época era motivo de muita frustração. Emergem na sua narrativa 

as recordações das dificuldades, mas também, e soberanamente, a manifestação de orgulho 

acerca das conquistas que caracterizam o seu processo evolutivo, considerando sua condição 

social.  

De fato, quando continuamos a ouvir João, percebemos que ele valoriza positivamente 

a dinâmica de vida que teve na sua relação com o trabalho, ficando essa questão bastante 

evidente nos trechos de informação que se seguem. Ele se sente orgulhoso por duas razões: 

tem “1001 profissões”, “é que nem bombril” e ainda aprendeu “a dar valor às coisas”. 

 

[você fazia que tipo de trabalho?] auxiliar de eletricista, de moto, de automóveis, 
mecânico, tudo sabe? [...] Depois passou pra... reformar sofá, cama, poltrona de 
carro, revestimento de sofá, essas coisas, sabe? Sou alfaiate de primeira mão! Minha 
roupa quem remenda sou eu até hoje! 
 
[...] eu sou que nem bombril, eu tenho 1001 profissões, sabe? [...] a gente cresce 
com... eu [me] frustrava! Eu era feliz e não sabia por que, tipo assim, pelo menos a 
gente aprende a dar valor às coisas que a gente adquire, entendeu? 
 
[...] muitas pessoas adquirem uma coisa e pra eles não tem valor nenhum. [...] não 
tem cuidado [...]. Só pra você ter uma ideia, [...] tem 10 anos que eu estou com o 
carro! Então tem gente que fica com o carro 6 meses e já não quer, está trocando, 
essas coisas, sabe? [...] eu aprendo a dar valor às minhas coisas, cuido das coisas 
[...]. Não... não gasto dinheiro a toa como muitos gastam. 
 

Desta forma, entendemos que um indicador de sentido subjetivo a ser destacado é a 

posição de João perante as dificuldades da vida e a sua capacidade para resgatar-se quanto às 

privações. Diante das dificuldades, ele toma uma posição ativa que marca o sentido subjetivo 

do trabalho diante de uma situação que estava posta. Nos trechos acima nos informa sobre a 

emotividade positiva associada ao trabalho: “Sou alfaiate de primeira mão! Minha roupa 

quem remenda sou eu até hoje!”  

Nos trechos anteriores, João também deixa claro que não se considera parte dessa 

sociedade consumista, que sabemos ser decorrente, diretamente, do desenvolvimento 

industrial, na qual padrões sociais são proporcionados pela capacidade de compra, existindo 

um consumo exagerado “do que está na moda”, sendo essa uma forma especial de integração 

social. E desta forma, como bem afirma João, tudo é muito descartável; ou seja, o que satisfaz 

ao sujeito hoje, pode já não satisfazê-lo amanhã. Lembremos aqui que, em mais de um 

momento de sua narrativa, João nos traz elementos que desvelam outra personagem de sua 

identidade: o João que aprendeu a dar valor às coisas e que, portanto, não adquire e descarta 

coisas com a mesma facilidade com que o fazem muitas pessoas. 
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Nesse momento de nossa análise, consideramos importante trazer um trecho de 

Vigotski (1996, p.368), citado por Zanella (2004, p. 133): “[...] cada pessoa é em maior ou em 

menor grau o modelo da sociedade, ou melhor, da classe a que pertence, já que nela se reflete 

a totalidade das relações sociais”. Percebemos, por meio dos movimentos feitos por João na 

sua infância/adolescência - em que ele se inquietou com as situações difíceis da época e logo 

procurou alternativas para enfrentá-las - bem como na vida adulta - em que ele não se 

reconhece pertencente à sociedade consumista vigente, que ele não tem se permitido sofrer 

essa modelação em maior grau. 

Segundo Lane (2012b, p. 40), o indivíduo sujeito da história é constituído de suas 

relações sociais, e é, ao mesmo tempo, passivo e ativo (determinado e determinante); dessa 

forma, ser mais ou menos atuante como sujeito da história depende do grau de autonomia que 

ele alcança.  A alienação se caracteriza, ontologicamente, pela atribuição de “naturalidade” 

aos fatos sociais; naturalidade esta que João, nos dois aspectos acima descritos, se recusou a 

aceitar, demonstrando a conquista de um maior grau de autonomia. 

Ao fazer uma avaliação de sua trajetória, João desvela o reconhecimento acerca do 

valor que as circunstâncias familiares - uma família humilde, muitos irmãos e somente o pai 

trabalhando para cuidar de todos - bem como o trabalho iniciado precocemente, tiveram para 

a constituição de sua identidade atual, constituição da pessoa em que se transformou:  

 

[quando penso na minha história de vida] Eu me sinto realizado, sabe? Feliz, sabe? 
E... foi uma trajetória... Tiveram alguns marcos assim, que foram muito tristes, sabe? 
Deixaram marcas, essas coisas; dificuldade, de faltar as coisas, sabe? Mas por outro 
lado eu vejo que... isso só me ajudou é... a concretizar, sabe? A ter mais cuidado, 
essas coisas; a não esbanjar muito as coisas [...] se todo mundo tivesse essa infância 
que eu tive e tal, era muito tranquilo; não tenho vício de nada, sabe?  
 

Segundo González Rey (2010, p.129), a emoção que aparece neste tipo de expressão e 

que se produz tanto na conversação como na elaboração das expressões “eu me sinto 

realizado”, “isso só me ajudou é... a concretizar”, podem definir este trecho como um 

indicador de subjetividade e não como uma simples descrição formal. Esse é João: 

“encarnando as relações sociais e configurando sua identidade pessoal, uma história de vida”, 

como nos indica Ciampa (2008, p.127).  

Nesse momento de nossa análise, já podemos destacar dois elementos que julgamos 

constitutivos da forma de ser e estar de João no mundo: a condição de sujeito ativo é uma 

marca forte de sua trajetória; ou seja, desde muito cedo, buscou condições objetivas para que 

pudesse ajudar-se, não ficando à mercê de um projeto alimentado apenas pelo seu desejo, no 
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imaginário individual. Além desse primeiro, destacamos a adoção do trabalho como atividade 

que muito cedo adquiriu sentido em sua vida, por permitir que ele pudesse fazer/ter as coisas 

que queria. E nos parece que João está prestes a nos apresentar um terceiro elemento: 

acreditamos que a condição econômica da família foi determinante para que João tivesse que 

trabalhar cedo, e se fazer pelo estudo, conforme veremos adiante. 

Para continuar falando sobre João, agora recorremos a Ciampa (2008, p.109), que 

afirma: “Sua identidade, que se transforma, vai se concretizando nas e pelas relações sociais 

em que está se enredando. A materialidade dessas relações sociais faz com que uma nova 

identidade não seja uma ficção [...]”. A partir de agora João nos apresenta novas personagens 

de uma identidade que, pela sua plasticidade, vai se transformando. Muito distante do mundo 

da mesmice, ele vai reformulando e ampliando seu projeto de vida, sem perder a motivação e 

sem abandonar a condição concreta que lhe permitirá alcançar seus objetivos: o trabalho. O 

projeto agora é a conquista do diploma de curso superior. E nesta passagem de sua vida, mais 

uma vez, João nos dá exemplos concretos de perseverança e autoajuda.  

 

[estudei] Até a 8ª série, na escola pública. Aí eu consegui uma bolsa. Não...até o 1º 
ano [início do ensino fundamental]. Até o 1º ano eu estudei em escola pública. 
Depois eu consegui uma bolsa, pra 2 anos, pra fazer contabilidade. Eu fiz 
contabilidade em 2 anos e formei. 
 

Ao concluir o curso de contabilidade, João buscou em outro município - no qual sua 

irmã já trabalhava na área - uma oportunidade que ele não encontrou: queria “juntar um 

dinheiro” que lhe permitisse mudar para uma cidade onde pudesse estudar, não conseguiu o 

que desejava, mas também não desperdiçou a oportunidade que teve neste momento de sua 

vida: 

 

[...] formei em contabilidade. Aí depois eu fui pra... eu fui pra [nome do município]. 
Uma irmã minha tem escritório de contabilidade, sabe? Trabalhei lá 4 meses. Tudo 
que eu fazia era só pra comer, essas coisas... não dava nem pra vestir, essas coisas, 
sabe? Aí eu voltei pro [município onde nasceu]. Mas eu retornei com uma bagagem 
boa, datilografia; naquela época não tinha computador, sabe? Aí estava tendo 
processo seletivo para o Banco do Brasil no [município onde nasceu] e eu passei em 
2º lugar. 
 

Segundo João, para manter-se no Banco do Brasil “tinha que estar estudando”; então, 

fez o curso científico. Ele sabia que o trabalho no Banco era uma oportunidade real, muito 

vislumbrada, para a conquista do seu projeto: “com o salário que eu consegui economizar no 

Banco do Brasil, eu fui pra Belo Horizonte estudar e consegui me formar enfermeiro”.  

 



159 
 

[no Banco do Brasil] trabalhei 2 anos! Juntei muito dinheiro, porque não tinha 
vícios, sabe? Juntei muito real. Aí que eu consegui ir pra Belo Horizonte pra pagar 
um cursinho. Fiz um intensivo de 6 meses, tentei medicina e não passei, o dinheiro 
acabou, porque eu gastava muito em Belo Horizonte.  
 
[...] o pré-vestibular que eu fiz foi Pitágoras, tinha uma psicóloga muito boa lá... 
porque eu não sabia estudar, ela me ensinou a estudar. 
 
[...] eu voltei pro [município onde nasceu], mas já sabia estudar tudo; peguei a 
mesma matéria e... estudava normal! As obras que caíam em vestibular geralmente 
vinham em encarte assim, dos jornais. Você comprava o jornal, lia aquele resumo e 
ia acompanhando o livro. Aí foi tranquilo; passei super bem em enfermagem. 
 

Durante a fase de vida narrada nos últimos trechos - que se refere ao período em que 

cursava a 8ª série até a sua entrada na universidade - João fez vários movimentos que mais 

uma vez nos remetem à Ciampa (2008, p. 35): “é o sentido da atividade social que 

metamorfoseia o real e cada uma das pessoas”. E para compreendermos os novos sentidos que 

foram sendo produzidos por João no decorrer desse período, precisamos levar em conta os 

fatos sócio-históricos que o determinaram na relação com o mundo, as necessidades e motivos 

que o impulsionaram nesse período. 

Desta forma, gostaríamos de ressaltar que, a nosso ver, o aspecto que marcou esta 

parte da trajetória de João foi a perseverança rumo a um objetivo concreto: conquistar o curso 

superior. Certamente um curso superior representava para ele, assim como representa para 

muitos jovens, a oportunidade de poder superar muitos obstáculos vividos nas condições 

adversas da sociedade. Contudo, conforme nos alerta Aguiar e Ozella (2013), desejo não se 

explica por si só. Na sua narrativa há fortes evidências de que, de fato, existia um foco - o 

estudo - que João não perdeu de vista. Buscou, de espaço em espaço, condições objetivas - 

por meio do trabalho - para chegar ao seu objetivo. Acreditamos que à medida que se 

ingressou em um e outro espaço de trabalho, estabeleceu contatos com diferentes grupos 

sociais que o motivavam a avançar nas etapas que o ajudariam a concretizar seu projeto; João 

passou a configurar de forma mais intensa essa sua necessidade. 

Apesar de não narrar com detalhes essas passagens, João nos dá sinais de que ganhava 

confiança em si mesmo a cada etapa vencida; alcançava graus de satisfação cada vez maiores, 

que o constituíam afetiva e cognitivamente como pessoa una, integral. Suas falas revelam seu 

modo afetivamente implicado com o processo que ele sabia o levaria ao seu objetivo final. 

Conseguiu juntar o dinheiro e foi estudar em Belo Horizonte. Ah! E até pode parecer que o 

elemento chave desse processo - o trabalho - esteve ausente em uma pequena passagem desta 

história.  Mas isto não é real: 
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Trabalhei muito tempo com isso [DJ animador de festa]. Aí na época que eu estava 
estudando em Belo Horizonte me ajudou demais. Porque meu irmão arrumou numa 
danceteria lá próxima. [...] E todo final de semana eu [me] divertia fazendo o pessoal 
dançar [...]. 
 

O trabalho sempre esteve presente em sua vida e ele sempre procurou nele, formas de 

se ajudar. Percebe-se que os sentimentos acerca do trabalho são sempre muito positivos; João 

nos conta que o trabalho como DJ era sua forma de diversão. E o mesmo esforço e dedicação 

que destinou aos seus trabalhos, demonstra ter destinado aos estudos.  

Então, finalmente, gostaríamos de pontuar que no relato que faz de sua trajetória para 

se tornar enfermeiro, evidencia-se a perseverança e o gosto pelos estudos como característica 

constitutiva de sua forma de ser e estar no mundo, ou seja, de sua subjetividade. Afinal, como 

ele mesmo afirma, o único “vício” que conseguiu adquirir nesta trajetória foi o gosto pela 

aquisição de conhecimento; uma busca individual e incansável pelo conhecimento também 

constitui sua identidade atual. 

 

[Você sempre gostou de estudar muito?] Sempre. Eu... só [em] uma matéria na minha 
faculdade que eu não passei com conceito A, que foi... Mas na época eu estava adaptando 
também, porque é muita correria, muito estudo. 
 
[hoje] Meu vício é... hoje eu não tenho vício de nada! Entendeu? Não tenho nenhum vício! 
Só de fazer esses... meu vício hoje é... entrar na internet e fazer todos os cursinhos de 2 dias 
em uma hora; só pra colecionar certificado, sabe? 
 
[...] adquirir conhecimento, sabe? Porque hoje se uma pessoa tiver uma internet em casa ele 
faz, em uma noite assim, no final de semana, ele faz muitos cursinhos, sabe? Pra 
atualização, sabe?  
 
Gosto. Bom, ajuda muito, sabe? [...] [nas capacitações das quais a gente participa] A gente 
[referindo-se à sua pessoa] se destaca muito, sabe? A gente estuda muito. Até a pessoa que 
está lá dando o curso esquece detalhes importantes; a gente cutuca pra falar, é muito bom! 

 

Ao retornarmos à sua infância, à adolescência e à vida adulta, a fim de compreender 

este processo de constituição, o elemento que se torna relevante no seu processo de 

escolarização, é a aposta nos estudos como forma de superação da realidade que lhe foi 

imposta pela sua condição social. 

A leitura dos trechos anteriores nos remete a González Rey (2010, p. 131), quando o 

autor afirma que “são estes relatos abertos, cheios de emoção e de experiência vital”, os que 

favorecem o surgimento de expressões que nos permitem construir as configurações de 

sentido dos sujeitos que estudamos, que assim aparecem “como sujeitos produtores da 

experiência e não como respostas pontuais”. 
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Estes trechos nos permitem perceber como João evoca o estudo. Isso nos mostra a 

emotividade sentida por ele, bem como a significação desta atividade na sua vida. A 

significação do conhecimento como uma área de sentido subjetivo em João é uma hipótese 

que se consolida em vários trechos de informação. Parece-nos que, para João, o 

conhecimento, na atividade de trabalho, tem forma de “poder”, de “liderança”. Mas 

avançaremos nessa questão no decorrer de nossas análises. 

Formar-se em um curso superior e tornar-se enfermeiro, certamente possibilitaram a 

João satisfação pessoal, status social. Poderíamos até dizer que essas mutações provocaram 

nele uma transformação essencial. E aí, nos reportamos a Ciampa (2008, p. 183-184) no que 

ele denomina alterização, ou seja, “a ideia de uma mudança significativa - um salto 

qualitativo - que resulta de um acúmulo de mudanças quantitativas, às vezes insignificantes, 

invisíveis, mas graduais e não radicais [...] é a conversão de mudanças quantitativas em 

mudanças qualitativas”, como as aqui desveladas. 

Acreditamos que estas características da identidade atual de João, desveladas na sua 

narrativa de história de vida, estejam diretamente relacionadas a um dos objetivos de nossa 

pesquisa, a saber, o que se refere à identificação, análise e desvelamento dos sentidos 

atribuídos por João à sua atividade de trabalho no SUS no âmbito municipal. Os aspectos até 

então desvelados, certamente, já nos apresentam alguns dos elementos constitutivos do 

trabalhador da saúde que aqui se configura como sujeito de pesquisa: trata-se de um 

profissional perseverante, com gosto genuíno pelo trabalho e pelo estudo. Atividades que para 

João, estão impregnadas de emotividade. E sobre a força das emoções nunca será demais 

ressaltar: “[...] as emoções são um sistema de reações prévias, que comunicam ao organismo o 

futuro imediato de seu comportamento e organizam as formas desse comportamento” 

(VIGOTSKI, 2001, p. 134 apud MARTIN, 2006, p. 75). 

Contudo, quando nos referimos à perseverança rumo ao objetivo de conquistar o 

diploma do curso superior, dissemos que o curso idealizado era o de medicina. Neste sentido, 

surge uma questão, que por acreditarmos estar diretamente relacionada à forma de agir na sua 

atividade de trabalho, selecionamos como temática de discussão e análise do próximo núcleo. 

Gostaríamos, portanto, de reafirmar a importância deste núcleo para as nossas análises, 

na medida em que desvela que as relações familiares, aliadas à necessidade de trabalhar e ao 

vislumbre do estudo como possibilidade de superar dificuldades e frustrações da infância e 

adolescência são constitutivos do João trabalhador da saúde, ou seja, desse João atual: 

perseverante, autoconfiante  e bem sucedido nas tentativas de ampliação dos seus projetos de 

vida. 
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4.2.2 Segundo Núcleo de Significação: O conflito da profissão: atividade de trabalho 

idealizada versus atividade de trabalho real 

 

 

Com as interpretações realizadas neste núcleo, buscamos identificar e analisar 

aspectos do conflito experimentado por João na relação profissão idealizada (medicina), 

versus profissão real (enfermagem), bem como os sentidos atribuídos por João a estas 

questões. Nossa hipótese é de que tal conflito interfira diretamente na maneira de João realizar 

sua atividade de trabalho no âmbito do SUS municipal. Pode ser que nas análises realizadas 

neste núcleo ainda não consigamos confirmar ou descartar tal hipótese. 

Se há profissões que pautam a dúvida de João, existe uma parte importante de sua 

história que precisa ser contada. Iniciaremos as interpretações do núcleo ouvindo o que João 

tem a dizer sobre o processo de escolha de sua profissão: 

 

[...] eu queria no fundo mesmo fazer medicina, muita vontade mesmo, sabe? 
 
[...] o primeiro vestibular que eu tentei foi pra medicina, eu não consegui passar [...] 
a gente do interior quer ser doutor, essas coisas todas e tal [...] eu quis fazer 
medicina sim [...].  Mas depois... 
 
[...] não consegui passar em medicina não. Medicina era muito difícil, porque 
mudou o vestibular [...] quem passava na primeira etapa, geralmente ficavam só 3, 
era concorrência 3 por 1. Era 3 por uma vaga. Aí não consegui passar. 
 
 [por que medicina?] Ah, não sei. Eu gosto muito de cuidar dos outros, sabe? É 
muito importante assim...tem mais autonomia, essas coisas, sabe? Até hoje, se eu 
tivesse oportunidade, se tivesse condições, pela idade assim, eu fazia ainda. 
 

Nesses trechos, João afirma que a profissão idealizada não foi a profissão das suas 

possibilidades reais/da realidade concreta. Segundo João, para se inserir no curso de medicina 

era preciso ter muita dedicação (muito estudo) e ele não tinha condições de pagar um pré-

vestibular que garantisse o preparo necessário. Desta forma, o curso de enfermagem, por ser 

menos concorrido, era o que apresentava condições objetivas para se concretizar. Talvez João 

tenha feito escolha pela enfermagem por ser também um curso na área da Saúde e que, assim 

como a medicina (o curso idealizado), permite um contato mais próximo (mais direto) dos 

usuários/pacientes. Quanto a esta questão, João narra explicitamente: “Aí eu não tive opção 

não. Passei em enfermagem e foi a solução, sabe? Não me arrependo não; eu gosto muito da 

profissão”.  
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Então, comecemos por buscar compreender os motivos de João para querer fazer 

medicina. O que o motivava? Assim, ele inicia sua resposta: “a gente do interior quer ser 

doutor, essas coisas todas e tal [...]”. E continua a responder, justificando sua escolha com o 

desconhecimento existente, à época, acerca da “profissão de enfermeiro”:  

 

[...] a gente no interior [...] não sabe o quê que o enfermeiro faz [...] hoje o pessoal 
está mais avançado, tem internet, essas coisas, na minha época não tinha [...]. 
 

Com base nesse trecho de sua narrativa, primeiramente, comentaremos o que está 

explícito: ele e todas as pessoas do interior, naquela época, sabiam o que é “ser doutor”,  mas 

não sabiam o que é “ser enfermeiro”. Ainda que seja uma estratégia de refúgio, precisamos 

concordar que esta questão que João nos coloca não é uma situação irreal, fantasiosa. É uma 

realidade objetiva. A enfermagem demorou a adquirir seu espaço e relevância (MARIN e 

GIORDANI, s/d). João se refere a uma ausência de status profissional que, como bem afirma 

Gomes (2008) citado por Erdmann et al. (2009), foi se construindo à medida  que as atitudes 

foram se refletindo na ampliação das intervenções sociais, mais significativamente, na 

ocupação de espaços que deram margem e reconhecimento à enfermagem como protagonista 

de um novo saber e fazer.  

Um status que acreditamos ter emergido para o profissional enfermeiro em um 

momento histórico em que a questão da saúde ganhava novas dimensões no país, 

especialmente, no início da década de 90 do século XX, ao surgirem os fortes traços de 

mudança do modelo de assistência à saúde, com o fortalecimento da Atenção Primária à 

Saúde, a partir da implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do 

Programa de Saúde da Família. Conforme afirma Magalhães (2010, p.7), esses programas 

trazem uma nova realidade provocada pela mudança na prática assistencial93 e neste contexto, 

o enfermeiro surge como um “ator social de extrema importância para implantar essas novas 

ações de forma resolutiva e com qualidade”. Ainda segundo a autora, este profissional, 

inserido na equipe de Saúde da Família, “torna-se responsável por inúmeras atribuições, é o 

profissional-chave no processo de organização do trabalho na atenção primária [...]”. 

Para tentarmos apreender o que não está explícito na narrativa de João, recorremos a 

Novaes (2003) citada por Aguiar e Ozella (2006, p.233), que afirma: “a referência às 

profissões parece moldada por relações sensíveis [...] que agradam aos sentidos e excitam o 

                                                           
93 O foco da atenção não está dirigido somente ao tratamento das doenças, mas contempla dos determinantes das 
condições de saúde de uma determinada população. 
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sujeito”. E aí, somos levados a pensar que, no caso de João, que vivia numa cidade do 

interior, naquela época longe “da internet, essas coisas”, prevaleceram suas vivências práticas; 

ou seja, o que ele via e ouvia a respeito do “ser doutor”, naquele momento histórico. O que 

talvez o próprio João não tenha percebido é que, o que lhe agradou aos sentidos e provocou 

excitação naquela época - assim como agrada aos sentidos da maioria dos jovens nos dias 

atuais - foi o poder, o glamour, o prestígio social e os ganhos financeiros que a medicina 

propicia aos profissionais da área e que, naquele tempo, ou nos tempos atuais, são oriundos de 

movimentos ideológicos que estratificam as profissões, estabelecendo uma ordem de 

valorização social.  

 Essa questão é bem exemplificada no estudo que Erdmann et al. (2009, p.639) 

realizaram com acadêmicos de enfermagem94. Para os autores, o modelo biomédico de 

atenção à saúde é um marco imponente nas organizações dos serviços de saúde, na assistência 

prestada, bem como no próprio senso comum da população. E nesse contexto, no imaginário 

de muitos, a atuação da enfermagem acaba sendo apenas “oferecer sustentação às práticas 

médicas, constituindo-se de um trabalho complementar na hegemonia médica e, 

consequentemente, sendo assim reconhecido na sociedade”. A história da profissão nos revela 

que aos profissionais de enfermagem sempre foi concedida uma admiração pela caridade, o 

que acaba por sustentar, por diversas vezes, o mito da doação vocacional como alternativa 

para garantir prestígio social (ERDMANN et al.,2009). Trata-se, portanto, de um “tipo de 

prestígio” que certamente não atende às demandas de alguns jovens/acadêmicos/profissionais. 

Pensamos que este tenha sido o caso do jovem-João e, por que não, seja uma questão de 

relevância para o João-enfermeiro? 

 Acreditamos que por ser visto, às vezes, como “um trabalho complementar, 

subordinado aos profissionais da medicina, [...] e com pouca ou nenhuma autonomia, o que 

reflete na invisibilidade da profissão” (ERDMANN et al. 2009, p.639), o trabalho do 

Enfermeiro acaba não agradando aos sentidos de muitos. Não queremos nos adiantar em 

nossas análises, mas sabemos que “a questão autonomia”, é algo que significa muito para 

João, conforme explorado logo à frente nesse núcleo. 

Como afirma Lane (2012b), o confronto entre o nível do discurso e o nível da ação é 

essencial para se compreender o indivíduo, seja enquanto reprodutor de ideologia, como para 

                                                           
94 O estudo se caracteriza como relato de experiência, construído com um grupo de seis Acadêmicos de 
Enfermagem, dos quais cinco são do sexo feminino e apenas um do sexo masculino, no transcorrer da Disciplina 
Optativa do Curso de Graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina: “Mercado de 
Trabalho em Enfermagem e novas modalidades de prestação de serviço”, ao longo do segundo semestre de 2008 
(ERDMANN et al.,2009, p.639). 
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análise de seu nível de consciência. E ao refletirmos sobre essa questão, logo nos veio um 

questionamento. Será que João tem consciência de quais necessidades/motivos o levaram a ter 

a medicina como primeira escolha de profissão? 

Vale aqui lembrar o que João nos responde em um dos trechos anteriormente citados: 

[por que medicina?] “Ah, não sei. Eu gosto muito de cuidar dos outros, sabe?”. Lembremos 

que o “ato de cuidar” é a “marca registrada” da profissão do enfermeiro. Como afirmam 

Marin e Giordani (s/d), no Brasil, a Enfermagem “enquanto prática leiga e instintiva, baseada 

nas crendices e misticismos e em valores como solidariedade, profissionalizou-se graças à 

intervenção da sistematização do ensino da prática de cuidar em Enfermagem, antes 

desempenhada por pessoas inaptas tecnicamente”. 

Mas juntamente a esta questão, João, no mesmo trecho de informação, nos apresenta 

outra: [por que medicina?] “É muito importante assim...tem mais autonomia [...]”. 

Acreditamos que aqui João nos aponta um caminho para o desvelamento do conflito a que nos 

referimos no início desse núcleo. Talvez, “autonomia” seja a palavra que melhor caracteriza a 

prática médica, também no contexto do SUS, na Saúde Pública; uma autonomia organizada e 

legitimada em seu poder.  

Lembremos de uma fala de João numa das primeiras narrativas desse núcleo: “Até 

hoje, se eu tivesse oportunidade, se tivesse condições, pela idade assim, eu fazia ainda 

[medicina]”. Desta forma, fica evidente que ainda existem necessidades apontando para a 

ampliação de seu projeto profissional; daí o conflito relacionado às duas profissões. Quando 

continua a narrar, João vai nos apresentando as questões que permeiam este conflito: 

atividade de trabalho idealizada versus atividade de trabalho real. 

João declara amor à profissão real - “eu sempre quis fazer enfermagem [...] Apesar de 

que eu tentei outros vestibulares e tudo” - e ratifica em vários momentos de sua narrativa o 

sentimento de realização - “Eu me sinto realizado como enfermeiro, eu gosto de ser 

enfermeiro”. Contudo, manifesta muitos sentimentos negativos, de insatisfação em relação a 

essa profissão95. E mais uma vez, destacamos: emoções, nunca podem ser desconsideradas. 

Como ressalta Maheirie (2002, p.38), citando Sawaia (1997), “embora não se constituam em 

si mesmas, como manifestações racionais, as emoções estão no horizonte de uma 

racionalidade histórico e socialmente construída”. Nossa missão, portanto, está na 

identificação dos elementos constitutivos desses sentimentos de insatisfação. 

                                                           
95 Segundo Marqueze e Moreno (2005, p.71), Locke (1976) refere que a satisfação no trabalho é um fenômeno 
individual, que pode gerar consequências tanto para o indivíduo como para a organização, afetando aspectos 
comportamentais e a saúde física e mental do trabalhador. 
 



166 
 

Mas, antes de voltarmos às narrativas de João, acreditamos ser oportuno fazer nossa 

consideração acerca da questão da insatisfação. Cremos que a atividade de trabalho pode 

afetar o sujeito de forma contraditória: ora alegria, realização, aumento de autoestima, ação, 

etc., ou seja, satisfação;  ora  frustração, impotência, raiva, baixa de autoestima, ou seja, 

insatisfação. Compreendemos ser esta a dinâmica da atividade profissional; afinal, o que gera 

adoecimento ao trabalhador é justamente o desequilíbrio, ou seja, as circunstâncias que 

permitem que prevaleça o lado da insatisfação, quebrando o poder de agir, “coisificando” o 

trabalhador e fazendo com que ele não se reconheça naquilo que faz. 

Voltemos a João, no momento em que ele se manifesta sobre as questões que lhe 

causam insatisfação. 

 

Eu gosto de enfermagem e tudo, só que tem que enfermagem [...] no lado assim 
financeiramente, com os reajustes, essas coisas, o salário muito baixo; qualquer 
pessoa faz enfermagem até por correspondência, concorre no mercado com você 
pelos mesmos salários. 
 
O salário não acompanha nada, da enfermagem, sabe? Com poucos reajustes, essas 
coisas. E a gente faz muito bico, sabe? Tipo... quando precisa, no [outro município 
onde trabalha] tem o SAMU; quando precisa transportar o paciente [...] e precisa da 
presença de um enfermeiro ali, sabe? Aí eu não perco oportunidade não; em todas as 
oportunidades eu estou. 
 
[...] a gente não tem um salário assim, enfermeiro vai ganhar X. Então tem um lugar 
em que o enfermeiro ganha isso, em um lugar, ganha outro, sabe? Então há muita 
rotatividade de profissional e isso não é bom pra serviço nenhum, esse tanto de 
rotatividade. Porque geralmente quem está rodando, são os profissionais bons; 
porque o profissional ruim, que quer só seu salário lá, ele arruma um emprego lá, ele 
fica tranquilo. 
 
A pessoa está querendo uma estabilidade! Como é que você trabalha na prefeitura, 
sabendo que o próximo prefeito vai entrar e você... será que você vai ficar? Será que 
ele gosta de você? Pai de família, mãe de família, todo mundo fica desesperado! 
 

João traz à tona elementos concretos, que numa ordem circular repetitiva, se 

configuram como um obstáculo para a efetivação do SUS no âmbito municipal: o movimento 

de expansão dos cursos superiores, com a formação em grande escala de profissionais 

enfermeiros; o aumento da oferta desses profissionais, fazendo baixar seus salários; e a 

inexistência de um piso salarial para a categoria profissional, sendo esta uma questão que 

agrava a situação anterior. E João ainda amplia a discussão: os baixos salários têm levado os 

profissionais enfermeiros a buscar alternativas para complementação de sua renda mensal e 

essa questão, juntamente ao problema dos vínculos precários (que não garantem a estabilidade 

do profissional no município), resultam na rotatividade excessiva dos profissionais.  
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Precisamos nos lembrar que muitos elementos trazidos à tona por João, nos trechos 

anteriores, não se aplicam à sua condição de trabalhador da saúde, uma vez que atua há mais 

de dez anos nos mesmos municípios: no seu município de nascimento, foi aprovado em um 

processo seletivo em 2001 e realiza 20 horas semanais de trabalho; já no município de 

realização da pesquisa, no qual também tem carga horária de 20 horas semanais, João é um 

profissional concursado desde 2002. O que fica evidente em sua narrativa é que, mesmo com 

salários fixos decorrentes do trabalho realizado durante 40 horas semanais, João não deixa 

passar as oportunidades que lhe permitem complementar sua renda mensal. 

Contudo, acreditamos que com as narrativas dos últimos trechos, João demonstre 

sensibilidade para questões que afetam profissionais que atuam junto a ele e que, certamente 

interferem na sua própria atividade. Afinal, a atividade de trabalho, segundo Clot (1999, p.98 

apud SANTOS, 2006, p.35) é triplamente dirigida; assim, entendemos que, no caso de João, 

não é governada apenas por si mesmo e pelos usuários do serviço de saúde, mas também 

pelos demais profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde do município em questão.  

É fato que todas essas questões trazidas por João se configuram como um enorme 

problema com que se depara o SUS, se constituindo para o profissional como causas de 

insatisfação, e para os serviços de saúde, como obstáculo para o desenvolvimento de ações 

efetivas de cuidado na Atenção Primária à Saúde (e, consequentemente, nos outros níveis de 

atenção do sistema público de saúde), comprometendo a relação trabalhador/sistema e, em 

consequência, prejudicando a qualidade e continuidade da atenção prestada pelos serviços do 

SUS. Ademais, são questões que não atingem apenas a categoria profissional de João e que, a 

cada dia, parecem se complicarem com o advento da municipalização das ações e serviços de 

saúde. Pensamos que os municípios não têm dado conta de cumprirem com suas 

responsabilidades na gestão do trabalho em saúde96.  

De qualquer forma, os apontamentos de João nos instigam a questionar: como tem 

vivido e se sentido esse contingente de pessoas que busca a Saúde para trabalhar? Sabemos 

que a questão referente à força de trabalho do SUS, reflexo de uma política de gestão do 

pessoal de saúde insatisfatória, abarca várias dimensões, tendo sido algumas já citadas por 

                                                           
96 A Portaria GM/MS nº 399/2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006, no item: RESPONSABILIDADES NA 
GESTÃO DO TRABALHO, estabelece que todo município deve: I - promover e desenvolver políticas de gestão 
do trabalho, considerando os princípios da humanização, da participação e da democratização das relações de 
trabalho; II - adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores de 
saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo ações de adequação de vínculos, onde for necessário, 
conforme legislação vigente. Ademais, estabelece que outras responsabilidades serão atribuídas de acordo com o 

pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal (BRASIL, 2006e). 
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João - baixos salários, contratos temporários e dificuldade de fixação de profissionais, em 

decorrência da ausência de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) - e outras que 

ele ainda nos trará nas suas narrativas: a carência de pessoal e, especialmente, a falta de 

qualificação dos profissionais para atuação no nível primário de atenção à saúde. 

Pensar sobre os elementos levantados por João nos últimos trechos de informação, fez 

emergir ainda, outro questionamento. O que se entende por trabalho precário, quando se pensa 

no processo de trabalho no SUS? Essa resposta buscamos via Ministério da Saúde, no 

chamado “Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS” ou  

“DespracarizaSUS”. 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES)/ Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde 
(DEGERTS), criou o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS - 
DESPRECARIZA SUS, com o intuito de buscar soluções para a precarização dos 
vínculos de trabalho nas três esferas de governo. [...] O que é trabalho precário? O 
Ministério da Saúde considera a Desprecarização uma política de governo e 
entende que é necessário buscar alternativas pactuadas entre gestores e trabalhadores 
para a superação dos problemas decorrentes desse processo do trabalho no SUS. 
Segundo entendimento do CONASS e do CONASEMS, trabalho precário está 
relacionado aos vínculos de trabalho no SUS que não garantem os direitos 
trabalhistas e previdenciários consagrados em lei, seja por meio de vínculo direto ou 
indireto. Ainda segundo o CONASS e o CONASEMS, mesmo que o vínculo seja 
indireto, é necessário garantir o processo seletivo e, sobretudo, uma relação 
democrática com os trabalhadores. Por sua vez, para as Entidades Sindicais que 
representam os trabalhadores do SUS, trabalho precário está caracterizado não 
apenas como ausência de direitos trabalhistas e previdenciários consagrados em lei, 
mas também como ausência de concurso público ou processo seletivo público para 
cargo permanente ou emprego público no SUS (BRASIL, 2006a, p.12-13- grifo 
nosso).  
 

Diante do achado, acreditamos ser oportuno fazermos uma pequena consideração 

acerca dos conceitos de trabalho precário defendidos pelo CONASS97 e CONASEMS98, bem 

como pelas Entidades Sindicais que representam os trabalhadores do SUS. Ressaltamos que, a 

nosso ver, muito além da ausência dos direitos trabalhistas e de proteção social - ou seja, 

muito além do fato de ser desprovido da devida cobertura por normas legais e de não ter 

garantia dos benefícios que dão segurança e qualidade de vida ao trabalhador, o que inclui, 

                                                           
97 O CONASS (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) constitui-se em um organismo de representação da 
direção única do SUS nos estados, com mandato de representar técnica e politicamente os interesses comuns das 
Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, perante as demais esferas de governo e outros parceiros e 
entidades, tendo o cuidado de resguardar as definições contidas no estatuto da entidade e as deliberações da 
Assembleia dos Secretários (BRASIL, 2011c, p.206 - grifo nosso). 
 
98 O CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) define-se como entidade não-
governamental, sem fins lucrativos, criada com o objetivo de representar as Secretarias Municipais de Saúde 
(BRASIL, 2011c, p.40 - grifo nosso). 
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entre outros, a aposentadoria, o gozo de férias anuais, décimo terceiro salário e as licenças 

remuneradas de diversos tipos - entendemos que a precarização do trabalho no SUS também 

conglomera condições materiais concretas que permeiam as atividades de trabalho dos 

sujeitos, configurando-se como impedimentos para tais atividades, ou seja, como limitação do 

poder de agir dos profissionais, como barreiras para a realização das atividades prescritas; 

condições estas que serão bem ilustradas por João nos próximos núcleos de análise. 

De volta à narrativa de João, deixemos que ele nos apresente outro elemento que lhe 

causa insatisfação na sua atividade de trabalho real; na verdade, um elemento constitutivo de 

uma dicotomia. Assim, primeiro João nos apresenta um motivo de satisfação: nos dias atuais 

já existe o reconhecimento da profissão, tão almejado durante tantos anos; e logo após, o 

motivo da insatisfação: tanto reconhecimento acabou resultando em sobrecarga de trabalho. 

Como o próprio João afirma: “tudo sobra para o enfermeiro [...]. Qualquer problema na 

unidade...”. Mas deixemos que ele narre; e que narre uma questão de cada vez... 

 

[...] a população já sabe a função do enfermeiro, não vê o enfermeiro só para... [...] 
qualquer problema de saúde que tiver lá, qualquer dor, qualquer coisa já está 
procurando a gente, porque já sabe a função de enfermeiro, [do] auxiliar [de 
enfermagem]; ele [o povo] já consegue distinguir isso [as funções de cada 
profissional]. 
 
Então hoje a gente vê a atuação do enfermeiro em vários campos [...] hoje é... a 
gente vê a importância do enfermeiro. 
 

Ao lermos a narrativa de João: “hoje a população já sabe a função do enfermeiro”, 

pensamos na distinção que a população já consegue fazer entre as diferentes categorias dentro 

do grupo “equipe de enfermagem”: no Brasil a enfermagem é exercida por três categorias 

profissionais, a saber, o enfermeiro com formação superior, o técnico e o auxiliar de 

enfermagem de nível médio (STACCIARINI et al., 1999). 

Essa narrativa de João também nos remete às questões trazidas à tona por 

STACCIARINI et al. (1999, p.1), quando tratam dos momentos distintos que revelam uma 

mesma realidade de descaracterização da profissão de João. Inicialmente, pensemos no seu 

marco histórico: como já dito, “a enfermagem antiga se respaldava na solidariedade humana, 

no misticismo, no senso comum e em crendices”. Em seguida, passemos às questões que 

ainda aparecem nos dias atuais: ainda existem  enfermeiros que, quando não são vistos como 

“chefes”, são, frequentemente, “confundidos com outros profissionais da enfermagem ou 

classificados como ‘ajudantes’ ou secretário de médico’, descaracterizando a realidade 

profissional” (STACCIARINI et al.,1999, p.3). Lembremos que esta questão, nas duas 
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dimensões aqui expostas, de forma alguma pode ser desconsiderada no processo de apreensão 

dos sentidos que João atribui à sua atividade de trabalho.  

Já quanto à narrativa feita no segundo trecho, em que João destaca que hoje existe 

“atuação do enfermeiro em vários campos”, há uma questão que, a nosso ver, não pode deixar 

de ser destacada. O fato de atualmente o profissional enfermeiro possuir vários campos para 

realização de sua atividade de trabalho refere-se à visibilidade social já conquistada por esse 

profissional, não somente na Saúde Pública, mas em várias áreas, ou seja, no reconhecimento 

das suas conquistas profissionais (ERDMANN et al.,2009)99. Aspecto que, em momento 

algum, pode ser relacionado/confundido a uma característica que João atribui a essa categoria 

profissional, com base na sua vivência: o “pau pra toda obra”. Esta questão apontada por ele 

nos trechos seguintes, a nosso ver, é um dos elementos importantes que constituem as 

precárias condições de trabalho no SUS, conforme referido anteriormente. 

Mas, voltemos à narrativa de João. Como ele já nos disse, de um lado há o 

reconhecimento, mas, de outro lado, na área em que atua (Saúde Pública), existe hoje uma 

sobrecarga de trabalho para o profissional enfermeiro. E deixemos João continuar a dizer 

sobre isso, para que não restem dúvidas sobre seu desconforto com essa situação: 

 

Ah, eu vejo...atualmente eu vejo assim...que o profissional enfermeiro hoje consegue 
desenvolver suas atividades cotidianas [...] apesar de que hoje o enfermeiro é...tudo 
é o enfermeiro, sabe? [...] Qualquer problema, qualquer coisa... Se o paciente 
consultou, não melhorou, qual é o remédio que o médico passou. Sobra tudo para o 
enfermeiro. 
 
[...] é muita responsabilidade né! [...] a gente tem responsabilidade demais; se você 
colocar no papel, às vezes as responsabilidades suas, muitas pessoas até desistem. 
 

Sobre estas narrativas de João, primeiramente gostaríamos de registrar que, para Bauk 

(1985) citado por Marqueze e Moreno (2005), dentre os fatores considerados como os mais 

significantes ao estresse e à insatisfação no trabalho está este exteriorizado por João: a carga 

de trabalho excessiva. Sobre esta questão, faremos nesse núcleo apenas uma consideração 

inicial; isso porque a temática será mais explorada nos próximos núcleos, uma vez que João 

ainda tem muito a nos falar a esse respeito. Como já pontuamos nesse núcleo, pensamos que 
                                                           
99 No campo da enfermagem, os avanços e práticas de atuação profissional podem ser evidenciados nos 
diferentes contextos sociais [...]. Nessa direção, destacam-se: na esfera da promoção da saúde – os consultórios, 
as clínicas e serviços que visam a promoção e o melhor viver da população; na esfera da recuperação da saúde - 
os serviços hospitalares e domiciliares, o atendimento pré e pós-hospitalar, além das práticas voltadas para o 
cuidado individual de crianças, adolescentes, mulheres, adultos e idosos; o terceiro setor – mesmo que 
considerado promissor, se mostra como um espaço sensível para a promoção da cidadania e a inclusão social por 
meio da promoção e educação para a saúde; Nos serviços de consultoria, assessoria e atividades organizacionais 
- é possibilitado ao enfermeiro uma atuação autônoma e empreendedora no campo da gestão de serviços de 
saúde e outros [...] (ERDMANN et al., 2009, p.638). 
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quando se busca entender o papel do enfermeiro nas Unidades de Saúde, incluindo o campo 

da Saúde Pública, verifica-se que sua prática tem passado por um conjunto de transformações 

decorrentes das mudanças na conjuntura sociopolítica e cultural ocorridas no país (COSTA e 

SILVA, 2004, apud MAGALHÃES, 2010).  

Desta forma, até esse momento de nossas análises, percebemos que os sentidos 

atribuídos por João à sua atividade de trabalho são constituídos por elementos como gosto e 

felicidade pelo reconhecimento social alcançado pela profissão, ou seja, sentimentos que 

causam prazer já que “a população já sabe o que o enfermeiro faz” e “conhece a importância 

do enfermeiro”; esses elementos convivem concomitantemente com o desprazer relacionado, 

especialmente, às condições salariais, tipo de vínculo e carga excessiva de trabalho, atribuídos 

ao profissional enfermeiro. 

Pensamos que esses sentidos que João atribui à sua atividade de trabalho estejam 

relacionados ao conflito vivenciado acerca da profissão idealizada e a real. E o fato que 

emerge no próximo trecho de informação, em que João exemplifica sua fala sobre a carga 

excessiva de trabalho sobre o enfermeiro, parece ratificar essa nossa hipótese. 

 

[...] o paciente está com diarreia [...] e lá, no diagnóstico do médico, tem outra coisa 
totalmente diferente [...] a gente preocupa muito... no acolhimento, no pré e no pós-
consulta, sabe? [...] Estar abordando aquele paciente pra ver se é aquilo mesmo, se 
ele resolveu, se está satisfeito ou se tinha mais alguma coisa e não conseguiu 
resolver com o médico. 
 

A nosso ver, neste último trecho, João se manifesta explicitamente sobre sua 

preferência em termos de atividade de trabalho; ele gosta mesmo é do contato direto com o 

usuário e deseja muito poder resolver todas as suas demandas. Acreditamos, inclusive, que 

esse seja um dos fatores que contribui para a sobrecarga de trabalho referida por ele. Mas, 

para fazer tudo o que gostaria, ele acredita que precisaria ter mais autonomia na assistência ao 

usuário/paciente; a autonomia que os médicos têm e que ele tem buscado na sua atividade de 

trabalho enquanto enfermeiro.  

O que João pontua explicitamente no trecho a seguir é que a pouca autonomia é uma 

questão que muito o incomoda. Percebemos que ao dizer sobre sua atividade de trabalho no 

outro município no qual atua, realizando atividades do setor de Vigilância Epidemiológica100, 

                                                           
100 Vigilância Epidemiológica é uma das áreas da Vigilância em Saúde. Como realiza exclusivamente ações de 
coordenação dessa área no outro município no qual trabalha, João possui lá, atividades mais dirigidas, sendo 
“referência” para os demais profissionais de Atenção Primária à Saúde, incluindo os médicos. Segundo ele, “a 
autonomia é muito baixa” em serviços em que o enfermeiro lida diretamente com o paciente (realizando 
assistência), sendo uma característica mais comum da atividade de trabalho no município de realização da 
pesquisa. 
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a temática “autonomia” ganha outro discurso. Lá, a atividade de trabalho parece ser mais 

prazerosa. Mas deixemos que João narre sobre essa questão. 

 

[também] A enfermagem atua pouco, só na prevenção mesmo, sabe? 
 
[Mas o quê que te causa mais incômodo? É a baixa remuneração do enfermeiro ou 
é a falta de autonomia?] Eu creio que são as duas coisas; mas o pior mesmo é a 
baixa de autonomia; e o que eu digo é [em serviços em que o enfermeiro lida] 
diretamente com o paciente, sabe? [...] na epidemiologia o enfermeiro tem 
autonomia boa demais! Inclusive, principalmente lá no [outro município onde 
trabalha], a gente discute os casos com o médico; médico me liga, manda o 
paciente, eu mesmo posso estar pedindo exame [ou seja, o enfermeiro tem muita 
autonomia]. 
 

 A partir destas narrativas, dois pontos de questionamento nos aparecem. Qual é a 

concepção de João acerca de autonomia? Como não lhe indagamos a esse respeito, nos resta 

somente registrarmos nosso ponto de vista: pensamos que a autonomia, que no dicionário 

significa: “faculdade de se governar por si mesmo” (FERREIRA, 2010, p.81), na atividade de 

trabalho do enfermeiro, na Saúde Pública, configura-se como o resultado de forças que têm 

origens diversas, dentre elas, a população, a gestão e os demais profissionais da equipe de 

trabalho, além do próprio profissional. Assim, pontuamos a segunda questão: no outro 

município no qual João realiza suas atividades de trabalho, a maior autonomia que traz 

sentimentos agradáveis é oriunda do seu posto de trabalho (enfermeiro da vigilância 

epidemiológica) ou do resultado dessas forças que envolvem as relações sociais lá 

estabelecidas? 

Colocadas essas questões, voltemos a João. Nos próximos trechos de informação, ele 

contextualiza mais uma questão que parece deixá-lo insatisfeito: acredita que os médicos não 

veem e não tratam os pacientes de “sua região” como ele os vê e os trata. Assim, como João 

acredita que é “restrito” o seu poder de atuação no município, na condição de enfermeiro, fica 

faltando atenção para os “pacientes”, que lá, são “muito pobres”. Percebemos que se destaca 

em sua narrativa o “apego” que tem pela comunidade de sua região de trabalho; região que ele 

afirma jamais abandonar, independente da profissão que ali esteja exercendo. Essa questão, a 

nosso ver, é fator de proteção contra a rotatividade de profissionais de saúde nos municípios 

da região. Mas, deixemos João continuar a narrar: 

 

[...] o médico da região aqui... Têm muitos médicos bons, mas têm muitos que...ah, 
sei lá! Ele não vê o paciente como deveria, sabe? Os pacientes muito pobres, que 
precisam de muita atenção. Eu faço o meu papel aqui, mas hoje a gente é restrito em 
muitas coisas, sabe? 
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[Mas se você se formasse médico ficaria aqui na região?] Ficaria. Não sairia daqui 
nunca mais! Nem como enfermeiro eu vou sair, ainda mais como médico! 
 

Com base nestes últimos trechos de narrativa, o que fica evidente é um sentimento de 

frustração, e até mesmo de impotência. Parece-nos que a autonomia seria útil, na visão de 

João, para que ele pudesse contribuir de forma mais decisiva para a saúde da população do 

local. Talvez para satisfazer uma necessidade (um estado de carência que ativa com vista a 

sua satisfação), João opte pela lida direta com o usuário/paciente, por meio da assistência 

individual (consulta de enfermagem), em detrimento do excesso de atividades burocráticas às 

vezes demandadas pela Vigilância em Saúde. Esclarecemos que nesse município, cenário da 

pesquisa, João não coordena as ações de Vigilância em Saúde, mas é uma “referência 

técnica”101 para algumas ações dessa área. Nos trechos que se seguem, João declara sua 

preferência em termos de atividade de trabalho - o dia-a-dia com o povo, só no atendimento à 

demanda espontânea - e realiza sua autoavaliação, concluindo que neste tipo de atividade ele 

possui boa resolutividade: 

 

Eu prefiro o dia a dia com o povo mesmo, só ficar atendendo todo mundo que 
chegar, só demanda [...] Se for pra escolher eu prefiro, sabe? Porque esse trem de 
investigar óbito [...] [Até que] No final você se sente recompensado, você acha bom 
[referindo-se às atividades mais burocráticas que constituem a tarefa de investigar 
óbitos]. 
 
[e também] talvez o pessoal acha... gosta de mim aqui na atenção em saúde [...] 
talvez eu tenha uma resolutividade boa. 
 

Nesse trecho aparecem elementos interessantes, que para nós são constitutivos de 

outro conflito vivido por João: o João que irá se desvelar, nas narrativas dos próximos 

núcleos, como defensor de um modelo diferenciado de assistência à saúde e das atividades de 

Vigilância em Saúde - que em grande parte extrapolam as paredes dos estabelecimentos de 

saúde e têm foco também no coletivo - aqui perde espaço para um profissional que prefere “só 

ficar atendendo todo mundo que chegar” (atendimentos individuais), na unidade de saúde. 

A boa resolutividade que afirma ter, João atribui à sua formação diferenciada - talvez a 

formação que, para ele, alguns profissionais médicos/enfermeiros de sua equipe não tenham  -  

formação esta que lhe permite olhar os “pacientes” de “maneira diferente”, com uma “visão 

holística”, segundo ele. Apesar de associar a boa formação que afirma ter à qualidade da 

                                                           
101 Nos municípios, usa-se o termo “Referência Técnica” em Vigilância em Saúde para designar profissionais da 
Atenção Primária à Saúde (APS), escolhidos pelos gestores municipais de saúde, para coordenarem 
determinadas atividades dessa área. Cabe ressaltar que, teoricamente, todos os profissionais da APS realizam 
rotineiramente ações de Vigilância em Saúde; contudo, o profissional que se configura como “referência” 
coordena todo o processo de trabalho (ações de Vigilância em Saúde) no âmbito municipal. 
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instituição de ensino na qual se graduou, acreditamos que, para João, esta questão também 

esteja relacionada à sua dedicação aos estudos, ponto já desvelado no núcleo anterior. 

 

[O quê que você chama de “resolutividade boa”?] eu gosto muito de trabalhar com 
o povo [...] eu acho que o pessoal gosta porque eles saem com os problemas deles 
resolvidos; não é que eu acho que eu tenho uma boa resolutividade, sabe? É porque 
a minha formação foi outra, sabe? [...] você vê essas faculdades [...] a gente formou 
com uma visão holística, vê a pessoa não só com o problema, mas com o geral dele, 
você entendeu? Talvez a pessoa está aqui com dor de cabeça; eu vou passar um 
paracetamol e ela vai embora, sabendo que o problema lá é uma discussão que ela 
está tendo em casa com os filhos, essas coisas sabe? Então tem que investigar... 
 
[resolutividade é] olhar a pessoa... olhar, ouvir a pessoa mesmo; ver o problema dela 
qual que é. Fazer uma anamnese bem assim... ouvir mesmo, sabe? Ouvir é uma 
coisa que eu acho que ninguém perde por ouvir os outros. Eu acho que 
conhecimento não é... não tem limite; tudo que você ouvir, é importante você estar 
ouvindo e armazenando, sabe? Então, o importante é ouvir. Ouvindo as coisas... 
Talvez só no ouvir, talvez a própria mãe, a própria pessoa já sabe qual que é o 
problema dela e você pode só ajudar assim... dar uma pincelada lá, pra ajudar a 
resolver, sabe? 
 

Fica evidente que, para João, ser resolutivo significa permitir que os usuários saiam da 

unidade de saúde “com os problemas deles resolvidos”. Um aspecto que nos aparece como 

relevante é a sua concepção de “resolutividade”; João destaca o ato de ouvir como elemento 

decisivo para resolver os problemas do indivíduo. Percebe-se que ele fala sobre um dos 

aspectos102 da resolutividade dos serviços no modelo hierarquizado por níveis de atenção. Ele 

diz sobre a resolutividade que ocorre “dentro do próprio serviço, quanto à capacidade de 

atender à sua demanda e de encaminhar os casos que necessitam de atendimento mais 

especializado” (TURRINI, LEBRÃO e CESAR, 2008, p.663). Cabe ressaltar ainda que João 

fala sobre a “resolutividade que ele é capaz de produzir”, “por causa da sua formação”, o que 

é muito importante, mas não suficiente para que um Sistema Municipal de Saúde seja 

resolutivo. Essa questão certamente está na dependência de um coletivo. Assim, pensamos ser 

fundamental que todos os profissionais dos serviços possam conceber resolutividade em sua 

dimensão mais ampla, pensando nos sistemas municipais, o que implica, entre outras 

questões, em colaborar para que a atenção primária possa “identificar riscos, necessidades e 

demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e 

                                                           
102 O segundo aspecto, dentro do sistema de saúde, é o que se estende desde a consulta inicial do usuário no 
serviço de atenção primária à saúde até a solução de seu problema em outros níveis de atenção à Saúde 
(TURRINI, LEBRÃO e CESAR, 2008, p.663). 
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coletivo [...]”, buscando contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS)103 (BRASIL, 2011e). 

Precisamos registrar ainda que, pela segunda vez, João se refere ao “problema” da má 

formação de profissionais para a saúde. Questão que deixamos pendente, na discussão 

realizada no início desse núcleo, quando falamos sobre a necessidade de uma política de 

gestão do pessoal de saúde satisfatória. Consideramos que a deficiência na formação dos 

profissionais que atuam no Sistema aponta, dentre outras questões, para a necessidade de se 

trabalhar na graduação, com competências que seguem princípios e diretrizes do SUS, ou 

seja, explicita a necessidade de aproximação da formação com o serviço. Pensamos que é 

sobre esta questão, especificamente, que João esteja nos dizendo, apesar de deixar claro que 

ele foi privilegiado porque teve acesso a uma formação que, de fato, o preparou para enxergar 

o usuário do SUS como um ser indivisível, que não pode ser entendido através de uma análise 

separada de partes. 

Antes de passarmos adiante, precisamos apontar outros sentidos que acreditamos 

serem atribuídos, por João, a sua atividade de trabalho como enfermeiro: pensamos que no 

conflito experimentado por ele, elementos como frustração (pela baixa autonomia na “lida 

direta com o paciente”), bem como impotência (por “não poder fazer mais pela população da 

região”) lhe causam insatisfação, ao mesmo tempo em que sua crença na boa formação 

profissional, bem como na boa resolutividade no serviço (e ele percebe que é querido “pelo 

pessoal”) lhe causam felicidade e satisfação. O equilíbrio entre esses elementos, certamente, 

contribuem para a atuação de João há tantos anos na mesma atividade de trabalho, sem que a 

mesma seja uma causa de adoecimento exteriorizada por ele. 

Apesar de falar acerca da sua boa resolutividade junto ao usuário, João se manifesta de 

forma contrária quando se refere à qualidade da assistência que outros profissionais prestam 

aos munícipes; para ele, essa é uma questão que deixa a desejar. E ele exemplifica o que 

afirma: 

 

[Mas isso -ouvir, investigar o paciente - todos os profissionais não deveriam fazer? 
Eles não fazem?] Creio que não. Porque... aconteceu aqui, há uns dois meses... veio 
uma criancinha aqui, criancinha, 6 meses de idade [...] Passou no plantão sábado, 
passou no plantão domingo [...] passou na rotina segunda, na triagem do enfermeiro. 
[...] Só porque um dente estava nascendo, todos acharam que era o dente. E a mãe 
falou assim: "_Ô João, eu estou com uma consulta marcada em [nome do 

                                                           
103 As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes 
configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e 
têm diversos atributos, entre eles destaca-se: a atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção e 
principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, 
integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde (BRASIL, 2011e). 
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município]; você não me arruma um carro pra levar essa criança lá não?". E parece 
que o trem caiu do céu... Como é que eu vou arrumar um carro, se eu não mexo com 
transporte? [...] "_Mas o que aconteceu? Por que você vai levar sua criança em 
[nome do município] e tal?". "_Ah, porque não está bem, levei no médico no final de 
semana e não melhorou". “_Mas eu queria ver sua criança primeiro; [...] Tem que 
trazer ela pra eu ver!". Na hora que trouxe... aí a menina já estava gemente, já estava 
com 39,5º de febre, já estava bem prostradinha; eu auscultei e... pneumonia mesmo, 
sabe? Pela ausculta dela. Aí fiz contato num hospital aí e tal, mandou [a criança foi 
encaminhada para um serviço de referencia]; eu fiz questão de estar 
acompanhando, sabe? E chegou lá, um pulmão já estava todo tomado. E aí? E 
passou por vários profissionais, desde médico... desde enfermeiro de plantão, desde 
tudo!  
 

Dois aspectos neste trecho de informação nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, 

acreditamos que João experimente sentimentos contraditórios relacionados ao episódio acima 

descrito: ao mesmo tempo em que o incomoda o fato dos colegas médicos e enfermeiros não 

realizarem uma atividade que ele considera essencial (dar a devida atenção à queixa do 

usuário), ele se sente feliz por fazê-la, demonstrando autoconfiança e elevação de autoestima. 

Em segundo lugar, ao narrar tal episódio, João nos desvela um dos aspectos que dificulta a 

realização das atividades de Vigilância em Saúde nos serviços de Atenção Primária à Saúde 

no seu município: a falta de uma postura vigilante por parte de todos os profissionais da 

equipe. Entendemos que João está nos dizendo que da mesma maneira que “passou 

despercebido” um caso de pneumonia, podem passar outros, para os quais todos os 

profissionais da equipe precisam estar vigilantes (os casos de diarreias agudas, os casos 

suspeitos das Doenças de Notificação Compulsória etc.). Mas essa questão ainda será melhor 

esclarecida por João... 

Ressaltamos nesse momento das nossas análises que, no trabalho de interpretação que 

realizamos nesse estudo, não cabe discutir se João tem ou não boa resolutividade nas suas 

ações no trato direto com os usuários, mas sim, dizer dos sentidos contraditórios decorrentes 

dela. João acredita no seu “diferencial” no atendimento ao usuário, bem como acredita que os 

usuários também percebem isso (questão adiantada neste núcleo, mas que será melhor 

explorada no próximo). 

Diante deste contexto, nos reportamos a Bakhtin/Volochinov (2012, p. 38), para 

tentarmos avançar em nossas reflexões: “é preciso fazer uma análise profunda da palavra 

como signo social para compreender seu funcionamento como instrumento da consciência”. E 

com base neste enunciado, levantamos uma questão: será que João tem clareza sobre o que 

diz, quando relata repetidas vezes que se sente realizado em sua atividade de trabalho como 

enfermeiro? O que o faz feliz é o exercício da enfermagem, ou a percepção que ele tem sobre 
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sua resolutividade fortemente marcada por algumas “habilidades médicas” que ele diz 

dominar?  

Levantamos a hipótese de que este conflito ainda seja pouco percebido por João e que 

o mesmo interfira diretamente nos movimentos que ele realiza em seu campo de atuação, e, 

consequentemente, no real de sua atividade. O que João talvez não consiga perceber é que ao 

ter, na sua atividade de trabalho, reflexos do conflito que envolve as duas profissões, ele pode 

estar deixando de exercer seu papel enquanto parte de um coletivo de trabalho. Um papel que 

certamente poderia ser decisivo na construção de um grupo-sujeito104 no setor Saúde de seu 

município de atuação. Estamos nos antecipando nestes aspectos, porque percebemos, a partir 

das interpretações do próximo núcleo, que apesar de ser um profissional experiente e 

capacitado para realizar atribuições de enfermeiro na Atenção Primária à Saúde - atribuições 

permeadas por ações de liderança, organização, administração, etc.- João possui um grau de 

consciência (de atividade mental) que oscila mais a favor da “atividade mental para si” do que 

da “atividade mental para nós” (BAKTHIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 121), questões que 

exploraremos mais adiante. 

Finalmente, cabe confirmar nossa hipótese da existência de um conflito de profissões 

que, a nosso ver, está explicitamente relacionado aos sentidos que João atribui a sua atividade 

de trabalho. Mas, acreditamos que perceber que o usuário fica satisfeito com a sua atuação, é 

revertido, para ele, em sentimentos de alegria e na sensação de “dever cumprido”. Assim, 

aspectos como os demonstrados acima: dedicação, gosto, se sentir importante para a 

população, se mostram fortes e constantes na fala de João, e acreditamos que contribuam para 

a superação das várias questões que lhe causam insatisfação no exercício da profissão de 

enfermeiro no município. 

 

 

4.2.3 Terceiro Núcleo de Significação: Desafios da atividade de trabalho no contexto do 

SUS real 

 

 

Entendemos que alguns esclarecimentos iniciais, referentes ao contexto da atividade 

de trabalho de João, fazem-se necessários para a compreensão das questões que serão 

discutidas nesse núcleo. João encontra-se inserido em uma equipe de profissionais que realiza 

                                                           
104 Esta terminologia será explorada em outro núcleo de análise.  
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ações de Atenção Primária à Saúde em um município que possui 100% da população coberta 

pela estratégia de Saúde da Família105. Apesar de não ser um enfermeiro desta estratégia, 

divide seu espaço de trabalho com uma Equipe de Saúde da Família. Nesta unidade, realiza 

atribuições diversas, dentre as quais atividades de assistência à saúde e atividades de 

Vigilância em Saúde, especialmente nas áreas de vigilância epidemiológica e vigilância à 

saúde do trabalhador, já que em nível municipal, João é a referência técnica para essas 

atividades. 

Nosso objetivo nesse núcleo é buscar desvelar fatores que interferem na atividade de 

trabalho de João, e que assinalam sua vivência com o SUS real106 no município, buscando, 

concomitantemente, identificar os sentidos que João atribui a essas questões. Precisamos 

esclarecer que, assim como as questões pontuadas no núcleo de significação anterior, as que 

serão aqui discutidas se passam no âmbito do SUS municipal, no qual estão imbricadas todas 

as atividades (incluindo as de Vigilância em Saúde) que caracterizam o modelo assistencial 

adotado.  

Assim, especialmente a partir desse núcleo, estaremos tratando de questões que direta 

ou indiretamente perpassam as atividades de Vigilância em Saúde realizadas por João, dentre 

as quais, aquelas que se encontram prescritas no Relatório Final de Auditoria de Sistema 

Municipal de Saúde. Destacamos que fizemos opção por não trazer para os núcleos de análise 

cada uma das atividades prescritas no referido relatório, por entendermos que as questões que 

as envolvem são discutidas, de forma geral, à medida que João desvela os fatores que 

interferem na realização das suas atividades de trabalho na Atenção Primária à Saúde no 

município. Dessa forma, também buscaremos identificar estratégias de enfrentamento que 

João apresenta para esses fatores. 

Em síntese, acreditamos que a partir das interpretações feitas nesse núcleo, foi possível 

identificar e analisar hiatos existentes entre as atividades prescritas e as atividades realizadas, 

desvelando o real da atividade de trabalho de João no campo da Vigilância em Saúde. 

                                                           
105 Especificidades de composição e atribuição dessa Equipe encontram-se descritas no tópico 2.2.2 dessa 
dissertação. 
 
106 Segundo Paim (2009, p.73-74 - grifos nossos) é possível identificar nas manifestações dos diversos atores 
sociais diferentes concepções do SUS: o SUS para pobres; o SUS real; o SUS formal; e o SUS democrático. 
“O SUS formal” corresponde ao que está estabelecido pela Constituição Federal, constituições estaduais, leis 
orgânicas, decretos, portarias, resoluções, pactos e regulamentos, embora muito distante da realidade dos 
serviços públicos, em que prevalece “o SUS real” e o “SUS para pobres”. Já “o SUS democrático” foi 
desenhado pelo projeto da Reforma Sanitária Brasileira para assegurar o direito à saúde de todos os brasileiros, 
articulando a saúde a uma reforma social mais ampla, capaz de influir sobre a determinação da saúde e da 
doença nas populações. 
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Como as atividades de trabalho de João são realizadas no contexto do SUS municipal, 

nós o convidamos a nos falar sobre o SUS. E no trecho que se segue, observamos que João 

não conceitua para responder a nossa indagação, e sim, se utiliza de exemplos prático-

utilitários do seu dia-a-dia, tendo como referência aspectos históricos da Saúde Pública do 

país. 

 

[Eu queria que você me dissesse o que você pensa a respeito do SUS] Ah, eu acho 
que o SUS foi um programa que veio, e veio pra ajudar a comunidade sabe? Porque 
eu sou da época...minha adolescência sabe? Não tinha SUS na época, então eu via a 
dificuldade que era sabe? E eu conseguia consultar... conseguia consultar e tudo, 
você consultava quando tinha... era INSS, meu pai era... funcionário, carteira 
assinada, então eu poderia consultar devido a isso. Mas talvez consultava, não tinha 
direito a retorno, se tivesse retorno não tinha direito ao remédio, e hoje a gente vê 
que muitas pessoas até aproveitam demais do SUS. Tem gente hoje que tem 
condições e tudo, e poderia deixar o SUS pra outros que não têm condições 
nenhuma, e está todo mundo pelo SUS hoje sabe?  
 
[meu papel no SUS é] fazer o que eu posso pra estar ajudando a comunidade, a evitar 
doenças, complicações, e trabalhar na... promovendo saúde. 
 

Com base no primeiro trecho de informação, percebemos que para responder à 

questão, João faz uma comparação entre o que existia antes do SUS e o atual contexto da 

saúde púbica no Brasil. Para significar o SUS que existe hoje, ele se perguntou: o que 

tínhamos antes do SUS?  

Ao nos apresentar sua concepção sobre o Sistema, primeiramente, nos chama a 

atenção o fato de João apresentá-lo como um “programa”, o que pode significar que ele não o 

compreende como um sistema, com toda a sua complexidade. Outro fato que precisamos 

destacar é que na sua narrativa, João nos remete ao princípio da universalidade do SUS; ele 

fala sobre um SUS que veio “para ajudar”, na medida em que ampliou o acesso das pessoas 

menos favorecidas às “consultas e aos remédios”. Sobre essa questão, assim como afirma 

Mattos (2006), também pensamos que temos caminhado muito ao longo desses anos que nos 

separam da promulgação do SUS, que hoje é uma realidade e que estendeu muito o acesso aos 

serviços e ações de saúde no país, especialmente quando comparamos à década de 70 do 

século XX. Contudo, João reforça um SUS que “deveria ser mais daqueles que não têm 

condição nenhuma”, do que dos demais, o que nos instiga a questionar o princípio da 

universalidade presente na sua concepção do sistema. Na condição de SUS universal, é para 

todos. Assim, diante dessa narrativa, João nos traz uma concepção do “SUS para pobres”, que 

em muito se difere do SUS constitucional. Por outro lado, ao afirmar a ampliação do acesso 

com foco nas “consultas e remédios”, deixa a impressão de que falta na sua concepção de 
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SUS o princípio da integralidade. Acreditamos que essa concepção que João traz possa ter 

suas raízes na forma como ele compreende e significa os tempos de “saúde exclusiva e nada 

humanizada” que caracterizaram o período histórico pré-SUS.  

Pensamos que todos os “agentes do Sistema” 107 necessitam apreender os conceitos 

que perpassam as diretrizes e, especialmente os princípios do SUS, uma vez que o nível de 

compreensão dos mesmos poderá refletir diretamente na sua atividade de trabalho. 

Destacamos que as atividades de Vigilância em Saúde, por exemplo, se encontram 

entrelaçadas aos mesmos, especialmente à integralidade enquanto princípio do SUS. 

Retomamos, ainda, o trecho de informação no qual João se posiciona como parte de 

um “programa”, enfatizando a necessidade de “ajudar à população”, por meio da “promoção 

da saúde”. Nesse momento de nossa análise vale lembrar que, no núcleo de significação 

anterior, João desvela seu “apego pela população pobre da região”, deixando claro o que o 

motiva para a realização de sua atividade de trabalho: atender às necessidades desta 

população. Naquele e nesse núcleo, João sinaliza a existência de um vínculo forte com a 

comunidade - questão que será reafirmada nos trechos que se seguem - e reforça a confiança 

já conquistada junto à mesma, na condição de profissional que presta serviços de saúde, e que, 

com estas pessoas, já mantém uma relação, que segundo Paim (2009) não se reduz à técnica, 

nem à ciência.  Assim, com exceção do enorme risco de se considerar o SUS um “programa 

para pobres” (e não como um direito dos cidadãos), como já pontuamos, destacamos a 

positiva manifestação de João acerca do vínculo já existente com a comunidade e da 

promoção da saúde, alicerces do SUS na atenção primária. 

Percebemos que para João, a possibilidade de ajudar e a sensação de dever cumprido 

(porque “ele faz o que ele pode”), lhe causam satisfação no exercício de sua atividade de 

trabalho. Uma sensação que, certamente, é maximizada pelas questões expostas no núcleo 

anterior: não se trata de “ajudar” a qualquer população, mas uma população “carente de 

atenção” e que se encontra num território geográfico que é a “sua região”.  

Quando continua a falar sobre o SUS, João baseia-se em sua prática de trabalho atual, 

para dizer que acredita nele. A nosso ver, a questão interessante deste episódio, é que na 

defesa da efetividade do SUS no município, ele, assim como fez no núcleo anterior, falou 

                                                           
107 Os agentes são profissionais e demais trabalhadores de saúde que, individualmente ou em equipe, realizam 
ações de saúde, cuidando das pessoas e das comunidades (PAIM, 2009, p.14 - grifo do autor). 
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sobre resolutividade, dando ênfase ao acolhimento (uma diretriz da Política Nacional de 

Humanização, do Ministério da Saúde) e à autonomia.  

 

Hoje o SUS está resolvendo mais coisas que muitos planos de saúde, sabe? [...] 
Principalmente aqui no município a gente enxerga isso com mais facilidade [...]. 
 
[...] aqui o SUS funciona de acordo sabe? [...] porque aqui a gente tem acolhimento, 
todo mundo que chega ao posto [referindo-se ao “posto de saúde”], independente 
de qualquer hora, é acolhido [...] a gente tem o protocolo de enfermagem, e muitas 
vezes a gente mesmo resolve [os “problemas” trazidos pelos usuários] [...] eu acho 
que a resolubilidade aqui é muito boa. 
 

Ao falar sobre estas questões, João nos apresenta o primeiro ponto de conflito desse 

núcleo. Diferentemente do que havia pontuado, João demonstra satisfação com a forma de 

tratar o paciente (reforça a existência do acolhimento), com a possibilidade da enfermagem 

resolver várias questões (o que demonstra autonomia) e com a resolutividade do município 

(que ele considera boa).  Lembremos que, no núcleo analisado anteriormente, João fez 

referência à forma de tratamento: “[Mas isso - ouvir, investigar o paciente - todos os 

profissionais não deveriam fazer? Eles não fazem?] Creio que não”. Também falou sobre a 

pouca autonomia da enfermagem: “[também] A enfermagem atua pouco, só na prevenção 

mesmo, sabe? [...] o pior mesmo é a baixa de autonomia; e o que eu digo é [em serviços em 

que o enfermeiro lida] diretamente com o paciente, sabe?”. E por fim, referiu-se à sua boa 

resolutividade, em detrimento dos demais colegas de equipe, ao narrar um episódio referente 

ao atendimento de uma criança que somente após ter sido assistida por ele teve seu 

diagnóstico definido: “E passou por vários profissionais, desde médico... desde enfermeiro de 

plantão, desde tudo!”. Como esses argumentos são utilizados por ele para dizer que, no 

município, “o SUS funciona de acordo”, preferimos aguardar que João nos apresente novos 

elementos para que possamos voltar a falar sobre esta questão... 

Neste intuito, continuamos a instigá-lo e dessa vez, solicitamos que ele fizesse um 

diagnóstico sobre o “Sistema Municipal de Saúde” no qual se encontra inserido. Antes de 

trazermos as narrativas de João acerca desta questão, gostaríamos de esclarecer sobre as 

definições de três palavras que aparecem nas mesmas. Em consulta ao dicionário, 

encontramos para as palavras, os seguintes significados: Interagir: 1. Agir reciprocamente; 

Integrar: 1. Tornar inteiro; completar; integralizar; 2. Fazer parte de; 3. Juntar; 4.Tornar-se 

parte integrante; incorporar-se (FERRREIRA, 2010, p.432-433). Sistema: 1. Conjunto de 

elementos entre os quais haja alguma relação; 2. Disposição das partes ou dos elementos de 

um todo, coordenados entre si e que formam estrutura organizada (FERREIRA, 2010, p.703).  
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Após estes esclarecimentos, voltemos à narrativa de João, que ao fazer o seu 

diagnóstico do Sistema Municipal de Saúde, nos apresenta, nesse núcleo, o primeiro fator 

“dificultador” da efetivação das atividades de trabalho no âmbito do SUS municipal: a pouca 

interação existente entre os profissionais dos diversos setores/áreas do Sistema, o que vem 

resultando na pouca integração entre as práticas de saúde (atividades de trabalho) realizadas 

no município. 

 

[Como é que você pensa que deveria funcionar esse sistema municipal de saúde?] 
[...] esse sistema, quando se fala em saúde... porque qual que é o objetivo desse 
sistema todo? [...] Eu acho que esse sistema todo deveria, tipo assim, eu acho que 
eles [os diversos setores do sistema municipal de saúde] deviam interagir mais sabe? 
Eu acho que fica um pouco assim... distante sabe? Tipo... a vigilância sanitária 
desenvolve o seu papel sozinha, a gente não sabe nem o que está realizando. 
Entendeu? 

 

Pensamos que, aqui, João traz à tona outra questão concreta de relevância para o 

sucesso do trabalho em saúde, especialmente, quando falamos em Sistema Municipal. E tal 

questão ganha maior relevância, considerando a percepção de João acerca da necessidade de 

mudança do modelo assistencial praticado no município (questão que será explorada no 

próximo núcleo). Assim como João, acreditamos que a integração das atividades de trabalho 

na atenção primária (pilar da atividade de trabalho focada na perspectiva da Vigilância em 

Saúde), é fundamental para a mudança do modelo assistencial praticado no município e que, 

segundo João, não tem atendido à proposta de promover, proteger e recuperar a saúde da 

população. 

Ao narrar: “a vigilância sanitária desenvolve o seu papel sozinha, a gente não sabe 

nem o que está realizando”, João pode estar nos dizendo sobre a falta de integração entre as 

atividades de trabalho realizadas nos próprios setores de Vigilância em Saúde108 (lembremos 

que ele é “referência técnica” em outros setores da Vigilância no município), ou entre 

Vigilância Sanitária e os profissionais que realizam assistência na Unidade de Saúde 

(atividade de trabalho que João também realiza).  Pensamos que esta segunda situação seja o 

exemplo clássico e sério da fragmentação das atividades de trabalho dentro dos Sistemas 

(questão a que nos referimos); isto fica bastante evidente quando se observa as práticas da 

Estratégia de Saúde da Família, ainda voltadas para uma perspectiva que enfatiza as ações 

                                                           
108 Para Machado e Porto (2003, p. 121), existe uma setorialização na própria vigilância. Para os autores “a 
lógica clássica de intervenção sanitária, simplesmente, não dá conta de uma série de problemas de saúde que não 
cabe nos ‘compartimentos setoriais’ das vigilâncias, como as causas externas e as doenças crônico-
degenerativas, os campos da Saúde do Trabalhador e da Saúde Mental”. 
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assistenciais e intrassetoriais, conforme o próprio João nos demonstrará nas próximas 

narrativas desse núcleo. Então, deixemos que João continue a falar sobre essa temática: 

 

[...] a gente tem interação boa, né! Mas poderia ter uma interação maior. 
 
[...] existe [...] Mas [...] essa integração poderia ser feita com mais... ser mais 
concreta [...]. Poderia ser feita assim...de outros setores também. 
 
[...] eu integro, mas poderia ter interagido mais; tipo... se entra um paciente aqui e 
está relatando... eu sei que ele está precisando de uma atenção melhor, está 
precisando de um acolhimento pelo psicólogo e tal, sabe?, aí interajo muito com ela 
[psicóloga], sempre estou mandando e tal. E a tarde sempre a gente está 
conversando, ela vem cá, a gente conversa, passa os casos, tudo direitinho. 
 

Conforme João aponta, nos últimos trechos, no seu município a interação entre os 

profissionais do Sistema poderia “ser mais concreta”, se envolvesse profissionais de mais 

setores. Quando perguntado sobre o que poderia ser feito para enfrentar essa questão, João 

traz à tona aspectos interessantes. Então, continuemos a ouvi-lo: 

 

[o que está faltando pra melhorar essa interação?] eu não sei, com sinceridade [...] 
Porque por minha parte [...] eu vejo muita criança com baixo peso, essas coisas [...] 
Eu na mesma hora já ligo pra nutricionista. 
 
Não tem essa reunião pra estar comunicando com todos [...] a gente reúne, tipo todo, 
todo mês, na escala do internato rural, a gente reúne pra ver onde os médicos 
poderiam estar atuando mais, onde os acadêmicos de medicina, de enfermagem 
[deverão atuar]. 
 
Eu acho que deveria ter mais, tipo assim... deveria partir do próprio profissional 
mesmo [...]. Saber qual que é a importância da função de cada um [...]. Até o 
médico, que tem mais oportunidade, o paciente vai direto nele, sabe? E estar 
encaminhando mesmo. 
 

Segundo João, a falta de interação dos profissionais para a realização de atividades 

integradas de trabalho se configura como empecilho para a melhoria do trabalho em saúde no 

município. Num primeiro momento, ele afirma não saber o que poderia ser feito para se 

enfrentar esta questão. Logo em seguida, como que num processo de reedição do pensamento 

- talvez o próprio diálogo com a pesquisadora tenha estimulado a reflexão - ele nos apresenta 

duas estratégias de enfrentamento para esta demanda.  João nos fala sobre a necessidade de 

reuniões, “pra estar comunicando com todos”; em seguida, pontua a necessidade de iniciativa 

de cada profissional da equipe para consolidação da proposta de integração das atividades de 

trabalho. João narra: “deveria partir do próprio profissional mesmo”, referindo-se à 

necessidade de interação entre os profissionais. Cabe ressaltar que, João parece querer nos 

dizer que ele tem feito sua parte neste processo: ele tem buscado interagir com outros 
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profissionais. Contudo, pelo exposto, parecem ter faltado condições objetivas para que os 

processos de interação dos profissionais aconteça no município. Antes de lançarmos nosso 

olhar sob esta questão, optamos por continuar ouvindo nosso narrador.  

Se nos últimos trechos da narrativa, João nos aponta aspectos que dificultam a 

integração de atividades de trabalho no município, nos próximos, cita um aspecto considerado 

por ele facilitador desse processo. Cabe ressaltar, entretanto, que nesses trechos, João fala, 

especificamente, sobre a interação entre os profissionais da equipe da estratégia de Saúde da 

Família e os demais profissionais responsáveis pela assistência aos usuários do SUS na sede 

do município. De acordo com João, os profissionais que trabalhavam em unidades de saúde 

distintas, foram todos convocados a trabalhar em uma mesma unidade de saúde109, que ele 

denomina “posto de saúde”, estando esta localizada na sede da cidade. Para João, a integração 

das atividades de trabalho passou a existir quando esta junção ocorreu:  

 

Antes, quando tinha o PSF lá, e a unidade básica de saúde [o “posto de saúde”] 
aqui, aí tinha esse problema, não era integrado.  
 
[quando trabalhava em outra sede, a equipe do] PSF achava que trabalhava só com 
promoção [...] na hora que juntou, aí se viu o impacto tanto pro PSF, quanto para a 
unidade básica de saúde [“posto de saúde”]. 
 
[acontecia] essa briga; um paciente consultava no PSF, pegava uma receita, aí ia ao 
posto e pegava outra receita. 
 
[...] na hora que juntou [os profissionais do PSF e do “posto de saúde”, na mesma 
sede de trabalho], a melhora foi cem por cento. 
 
Porque, antes, no posto, [a gente] trabalhava mais com a doença já estabelecida, e 
não trabalhava realmente com a promoção. 
 
[...] a enfermeira do PSF achava que ela não ia atender urgência. Atende! Eu não 
fazia vacina pra ela? Vacina era dela [enfermeira do PSF] e eu não fazia vacina no 
posto? 
 

A partir destes relatos João nos desvela um SUS real que existe no município e que, 

em muito, se diverge do que se pretende com o processo de municipalização da gestão, ao se 

criar os Sistemas Municipais de Saúde. Nos trechos acima, João nos dá exemplos de quão 

grave pode ser o processo de fragmentação das atividades de trabalho que acontecem no 

“todo/sistema”, que assim, acaba perdendo suas características de Sistema: “função de PSF e 

função de posto”; em uma unidade trabalha-se “mais com a doença” e em outra “mais com a 
                                                           
109 De acordo com o Plano de Saúde, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi implantada no município em 
2005. No ano de 2007, a equipe da ESF foi integrada à equipe do Centro de Saúde, formando uma única equipe. 
O funcionamento da Unidade acontece semanalmente, de segunda a sexta-feira, entre às 7 da manhã e às 18 
horas. 
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promoção”; no local no qual atuava o profissional “achava que ele não ia atender urgência”; 

“vacina era dela”; “eu não fazia vacina pra ela?”. Em outras palavras, ao nos apresentar “a 

realidade de antes”, João desvela o entrave da falta de integração das atividades de trabalho na 

Atenção Primária à Saúde do Sistema, resultando na divisão dos profissionais em grupos dos 

que fazem/devem fazer isso e dos que fazem/devem fazer aquilo.  

Vale ressaltar, conforme afirma Mattos (2006, p.58) que “o princípio de integralidade, 

em um dos seus sentidos, corresponde exatamente a uma crítica da dissociação entre as 

práticas de Saúde Pública e práticas assistenciais”. Sabemos não ser a proposta de um modelo 

assistencial que busque o atendimento integral, aceitar que serviços e profissionais de saúde 

permitam que um usuário com duas demandas distintas, precise dar entrada em dois pontos 

diferentes do sistema de saúde para ter encaminhada a resolução de seus problemas.  

Mas, voltemos a João no momento em que ele nos relata que houve necessidade de 

todos os profissionais trabalharem em uma mesma unidade, para que existisse “uma 

melhora”. Para ele, “a melhora foi cem por cento”; “agora não tem [divisão de] função... Isso 

é função de PSF, isso é função de posto. Todos trabalham juntos”. Para exemplificar esta 

questão, João tratou de narrar uma situação específica, referente à atividade de vacinação 

infantil: 

 

[...] a gente viu que a melhor maneira foi essa mesmo [todos os profissionais juntos 
numa mesma sede de trabalho] [...] eu sempre achei que devia juntar. 
 
A gente tinha muito problema com vacina, essas coisas [...] então hoje [durante a 
pesagem das crianças] a própria agente de saúde me procura, ou leva o menino lá 
[na sala de vacinação] e já faz a vacina na hora. 
 
[então a junção de todos os profissionais na mesma unidade facilitou o seu processo 
de trabalho?] 100% [...] agora não tem [divisão de] função... isso é função de PSF, 
isso é função de posto. Todos trabalham juntos. 
 

O que fica evidente, a partir dos últimos trechos de informação, é que o fato de todos 

os profissionais estarem lotados em uma mesma unidade - diríamos, mais especificamente, a 

oferta aos usuários de vários serviços numa mesma unidade - facilitou o processo de trabalho 

da equipe, otimizando as atividades de intervenção para a resolução das demandas dos 

usuários do SUS. 

Assim, podemos dizer que os movimentos da equipe de saúde do município, neste 

processo que envolveu a busca pela “integração das atividades de trabalho”, gerou em João 

sentimentos contraditórios, mas que se instalaram em momentos distintos: uma insatisfação 

inicial, fruto de sua aversão com a postura individual dos colegas de equipe, bem como com 
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os aspectos organizacionais do serviço. E uma satisfação posterior, fruto da alegria sentida 

quando percebeu que a partir dos ajustes que ocorreram, “todos trabalham juntos”. 

Contudo, após estas considerações, permanece em aberto a questão central de nossa 

reflexão: a “integração das atividades de trabalho”. Com base nas questões exteriorizadas por 

João acerca desta integração, levantamos a hipótese de que, o fato dos profissionais de saúde 

estarem juntos, no mesmo ambiente, apesar de se constituir em fator facilitador de algumas 

atividades de trabalho no setor Saúde, ainda não significou grandes avanços na prática da 

interação/integração. Mas acreditamos ainda podermos avançar nessa análise...  

Assim, após tantas narrativas acerca desta temática, nos sentimos instigados a saber 

como João define “integração”, para só então prosseguirmos no nosso processo de análise. Ao 

ser perguntado, João nos responde:  

 

[O quê que é integrar pra você? O que você acha que seria um exemplo de 
integração na sua atividade de trabalho?] Ah, pra mim integração é o mesmo 
conceito de integralidade; integração é você... ver o... ter uma visão holística de 
qualquer e determinada coisa, sabe? O quê que é uma visão holística? É você ver 
uma coisa desde o início, de onde ela vai ali até atingir determinada meta que tem 
pra cumprir sabe? Então, essa integração, acho muito importante integrar... a 
integração de todos os profissionais de saúde, sabe? Porque a gente tem que pensar 
que... por muito que você pode resolver a vida de...pode resolver determinado 
problema... mas se tivesse a integração de outros profissionais com certeza ia ajudar 
a melhorar, sabe? 
 
[...] não adianta nada eu ficar só monitorando esses pacientes [referindo-se aos 
casos de diarreia], passando os dados pra GRS [referindo-se à Superintendência 
Regional de Saúde/SES-MG] e tudo, se eu não comunicar com outro da vigilância 
ambiental pra estar olhando talvez aquela água, aquela alimentação, aquela casa [...] 
então é muito importante essa integração pra gente estar comunicando todos os 
setores pra estar sabendo. 
 
[...] talvez o problema está dentro do próprio domicílio e eu estou dando remédio 
pro paciente aqui e tudo e a psicóloga está atendendo ele e tudo e ninguém...então 
precisa de uma visita [do enfermeiro da Equipe de Saúde da Família] pra estar 
olhando. 
 
[...] porque qualquer problema que acontecer, outras pessoas vão saber o problema 
dele [do paciente]. E na ausência de um profissional, o outro pode estar ajudando. 
 

Fica evidente que no primeiro trecho de informação, ao tentar conceituar integração, 

João acaba falando sobre integralidade110, no sentido “da boa prática”. E neste sentido, 

                                                           
110 Cuidado integral é a capacidade da equipe de saúde em lidar com a ampla gama de necessidades em saúde 
do individuo, da família ou das comunidades, seja resolvendo-os, o que pode ocorrer em 85% das situações 
(STARFIELD, 1994), por meio da oferta de um conjunto de ações e serviços, ou referindo-se aos outros pontos 
de atenção à saúde, que podem ser aos cuidados secundários, terciários ou a outros setores (educação, 
saneamento, habitação etc.) (BRASIL, 2011b, p.33 - grifo nosso). 
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conforme afirma Mattos (2006, p.56), talvez fosse mais útil falar da integralidade como uma 

dimensão das práticas. Assim, “quando a configuração dessas práticas assume a forma de um 

encontro entre o profissional (médico, enfermeiro, psicólogo, agente de saúde) com o usuário, 

caberá quase que exclusivamente a esse profissional (e, portanto, a suas posturas) a realização 

da integralidade”. Contudo, vale lembrar, ainda segundo o autor, que o modo como as práticas 

estão socialmente configuradas pode propiciar ou dificultar que a integralidade aconteça. 

Pensamos que por ser fruto da boa prática de interação entre os profissionais de saúde, 

assim como da integração de atividades de trabalho destes profissionais, a integralidade 

depende diretamente da organização do Sistema. E João, apesar do discurso confuso e da 

mistura de conceitos (uso de integração ao falar sobre a necessidade de interação entre os 

profissionais), nos traz, no final do primeiro trecho de informação, e nos três seguintes, 

elementos indicativos de que ele apreendeu os conceitos e compreende a importância das 

práticas que permitem interagir e integrar no âmbito Sistema Municipal de Saúde. João nos 

trás um bom exemplo de integração entre atividades de trabalho e/ou serviços de saúde para a 

resolução dos casos de diarreia que são noticiados no município. Destacamos que num campo 

de atividades de trabalho tão complexas, como o SUS, apreender esses conceitos é essencial 

para geração de ação eficiente e transformadora. 

Cabe lembrar, ainda, que a diretriz/princípio do SUS que discutimos anteriormente (a 

integralidade) é base para a implementação dos demais princípios previstos no arcabouço 

legal do Sistema e, consequentemente, para operacionalização de um modelo assistencial na 

Atenção Primária que atenda às necessidades de saúde da população. Assim, ao 

considerarmos que um dos desafios para a efetivação das ações de saúde na Atenção Primária 

localiza-se na prática das equipes (BRASIL, 2011b), e que a relação entre sujeitos e o trabalho 

em equipe ganha o conceito de grupo-sujeito111 quando consegue ser bem sucedido (LANE, 

2012c), não podemos deixar de destacar nossa preocupação com a apreensão de conceitos. 

Nesse caso, conceitos de integralidade, integração, interação, trabalho em equipe. Qual tem 

sido a relação dos profissionais de saúde com estes conceitos e com suas práticas? Segundo 

Murta (2004), a não apreensão de significados pode ser perigosa, pois, poderia trazer, como 

consequência, a perda do valor heurístico das palavras. Pensando em João e no seu universo 

de trabalho, diretrizes e princípios dessa natureza são considerados essenciais para a conquista 

das transformações almejadas. Assim, conceitos precisam ser bem apreendidos para que se 

maximizem as chances de sua aplicação na prática. 

                                                           
111 Esse conceito será mais bem explorado nas análises que se seguem. 
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Já que estamos nos referindo a processos que envolvem “práticas de equipe”, 

consideramos oportuno, neste momento de nossas análises, recorrermos às contribuições de 

Silvia Lane e de Yves Clot. Para ela, “o grupo não é mais considerado dicotômico em relação 

ao indivíduo, mas sim como condição necessária para conhecer as determinações sociais que 

agem sobre o mesmo, bem como a sua ação como sujeito histórico”. Isto, partindo do 

pressuposto de que toda ação transformadora da sociedade só pode ocorrer quando indivíduos 

se agrupam (LANE, 2012c, p.78).  

Não possuímos elementos que nos permitam afirmar que conhecemos acerca da 

segmentaridade e da autonomia do grupo no qual João se insere, bem como de seus limites; 

afinal, não utilizamos uma técnica de observação participante, nem estabelecemos contato 

com os demais membros do grupo. Mas, pelas informações aqui apresentadas, podemos 

levantar nossa hipótese: ainda que esses profissionais tenham um objetivo comum, que é 

responder às necessidades dos usuários e da comunidade, no geral a equipe trabalha com 

interações pontuais, sem inter-relações entre esses saberes; acreditamos que a prática de um 

profissional ainda não se faz presente na do outro, para alcançarem as respostas aos problemas 

apresentados. Assim, João encontra-se inserido num coletivo que ainda não se enquadra na 

categoria “grupo-sujeito”. Segundo Lane (2012c, p.79), grupo-sujeito é aquele que “percebe a 

mediação institucional, objetiva e conscientemente” e que tem como propósito uma ação 

grupal; o que em muito otimizaria o trabalho em equipe em busca de melhores resultados para 

a saúde da população. No caso de João, acreditamos que esteja inserido num grupo que não 

realiza análises e reflexões críticas no próprio grupo, buscando dar saltos qualitativos capazes 

de transformar as situações de seu processo de trabalho. Talvez, falte ao grupo interagir... 

Ao percebermos que em várias situações, João não tem se apresentado como sujeito de 

transformação de sua realidade de trabalho (e isso ficará mais evidente nas narrativas dos 

próximos núcleos de significação), somos levados a pensar na sua relação com “os outros” 

(ou seja, no processo grupal)  como uma questão que, ao invés de  potencializá-lo, esvazia-o 

de potência. Afinal de contas, João não trabalha sozinho, mas numa dinâmica com pessoas 

entre as quais se estabelece uma interdependência em relação a uma tarefa proposta. Ainda 

segundo Lane (2012c), somente quando os grupos se organizam é que podemos falar em 

grupo que define, controla e corrige a práxis comum.  

Já quando recorremos a Clot, pensamos nas suas práticas de fabricação do gênero 

profissional, ou seja, nos processos de coanálise do trabalho: este processo reportar-se “àquilo 

que os homens fazem com as provações pelas quais passam e das soluções que eles 

encontram, ou não encontram, a fim de enfrentá-las” (CLOT, 2006a, p. 127). Questão que 
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pode aqui ser avigorada na versão de Santos (2006, p.37-38), quando diz: “no plano 

metodológico o que se pode fazer é instalar no seio dos profissionais os tais debates de 

escolas, ou seja, procurar que o gênero recupere as suas qualidades”. Ponto que também pode, 

perfeitamente, ser reforçada na versão de João: para a realização de atividades de trabalho 

integradas, falta reunião “pra estar comunicando com todos” e falta “partir do próprio 

profissional mesmo”. 

Nossa contribuição, enquanto pesquisadora, deixamos em forma de mensagem. Uma 

mensagem de Merhy: “se os trabalhadores de saúde - mesmo que interessados em si mesmo e 

nos seus ganhos pessoais e corporativos - não se colocarem como fazedores de atos de saúde 

[...] e se apresentarem como tal para negociar o modelo, não serão reconhecidos pelos outros 

no jogo em situação e não terão legitimidade para atuar, para contratualizar” (MERHY, 2007, 

p.18). 

 

 

4.2.4 Quarto Núcleo de Significação: A atividade dirigida no contexto do SUS municipal 

 

 

Nesse núcleo continuamos buscando desvelar sentidos que João atribui a sua atividade 

de trabalho, fatores que interferem nessa atividade, bem como identificar as suas estratégias 

de enfrentamento para os mesmos. Concomitantemente, continuamos buscando identificar e 

analisar o hiato existente entre atividades prescritas e atividades realizadas. 

Inicialmente perguntamos a João qual é seu entendimento acerca de atividade de 

trabalho:  

 

[o que é atividade de trabalho pra você?] Ah, pra mim atividade de trabalho pode 
ser...dentro da sua... dentro do seu exercício lá, a atividade de trabalho é você...ou 
você obedecer....ah, atividade de trabalho é um... um conjunto de ações que 
você...desenvolve no dia a dia. 
 

A partir deste trecho de informação, percebemos que João, apesar de não conceituar 

atividade de trabalho, afirma, por meio de uma resposta bastante curta, e em aspectos gerais, 

que nessa atividade existem “ações” que ele desenvolve diariamente. Posteriormente, João foi 

perguntado acerca de suas responsabilidades no município, respondendo: 

 

[...] aqui [no município] não designou, tipo assim, qual que é o enfermeiro, qual que 
é o coordenador da epidemiologia, qual que é saúde do trabalhador, essas coisas. 
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A resposta de João neste trecho de informação mostra-se pouco esclarecedora, assim 

como se apresentou no primeiro trecho. Contudo, já é possível levantarmos a hipótese de que 

lhe gera desconforto justamente o fato de não ser um enfermeiro com responsabilidades ou 

funções definidas formalmente, ou seja, ele não é designado para uma atividade de trabalho 

específica, como parece ser o que ocorre no outro município no qual atua, conforme 

exploramos no núcleo anterior. Para buscarmos desvelar esta questão, queremos saber quais 

atividades prescritas (quais tarefas) estão estabelecidas para João no município. Vale ressaltar 

que o fato dele ser um profissional enfermeiro, já nos dá esclarecimentos sobre suas 

responsabilidades/funções/atribuições, uma vez que essa é uma das finalidades precípuas dos 

Conselhos de Classe dos profissionais; ademais, vários profissionais têm suas atividades 

prescritas pelo Ministério da Saúde, por meio das diversas Políticas Públicas de Saúde, como 

é o caso, por exemplo, do enfermeiro da estratégia de Saúde da Família, na Política Nacional 

de Atenção Básica. Desta forma, insistimos na questão, por acreditarmos que este seja um 

elemento de sentido subjetivo que se encontra na base de sua necessidade de afirmação no 

exercício de sua profissão no município. 

 

 [onde estão prescritas as atividades de trabalho que você deve realizar aqui no 
município?] Não existe. Não existe [essa prescrição]. [...] no papel falando assim: 
“hoje, eu estou aqui, vou fazer isso, isso, isso”, não. Tudo que chega a gente tenta 
resolver... [...] Não tem nada definido assim, é tudo informalmente [...] tipo "_João, 
tem que chegar, fazer isso, isso, isso..." não [isso não existe]. 
 

Entendemos, por esta narrativa, que João está apontando para a ausência de um 

planejamento de suas tarefas. Buscando esclarecimentos, solicitamos que ele nos falasse sobre 

seu dia de trabalho na unidade de saúde, juntamente com mais dois colegas enfermeiros - 

“Um [enfermeiro] que é [da Equipe de Saúde da Família], e o outro é de suporte”. E nos 

próximos trechos, João começa a desvelar alguns aspectos importantes de sua atividade de 

trabalho: 

 

[...] a gente senta [eu e outra enfermeira]; faz a escala do pessoal, dos profissionais 
de saúde, faz escala dos acadêmicos [estagiários de medicina e de enfermagem que 
atuam no município]; a gente discute muito o quê que está precisando [ser feito]. 
 
[existe algum planejamento das atividades de vocês; dos 3 enfermeiros que atuam 
na unidade?] Não [...]. A gente inclusive está pensando em fazer nosso 
planejamento [...]. Porque muitas vezes, quem está de fora, pode até achar que a 
gente [referindo-se à sua pessoa] não tem nenhuma função aqui [...]. Nós sentamos 
ontem [fala do mês 05/2012], pra estar planejando nossas atividades, até mesmo pra 
mandar pro gestor [referindo-se à gestora municipal de saúde]. 
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João afirma que apesar de existir um planejamento das atividades que devem ser 

realizadas pelos outros profissionais que atuam na equipe (incluindo estagiários dos cursos de 

enfermagem e medicina), não existe uma programação para as suas atividades, juntamente aos 

demais enfermeiros com os quais divide responsabilidades. Nos próximos trechos, ele mesmo 

nos apresenta várias questões reais/objetivas, que aparecem em consequência da ausência de 

planejamento de suas atividades: 

 

[...] talvez ele [referindo-se à gestora municipal de saúde] pode estar pensando que 
a gente está à toa aqui né! [antes] Um enfermeiro resolvia; agora contratou 2 e é a 
mesma coisa; estão tendo os mesmos problemas aqui e tudo. [...] nós estamos 
precisando planejar porque com certeza né, está sendo sobrecarregado; alguns estão 
fazendo demais, outros não estão fazendo nada e a gente está pensando só na 
assistência [...] A visão aqui é só assistência. 
 

Acreditamos ter compreendido o que João quer nos dizer: mesmo reconhecendo que 

na condição de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, tais profissionais têm atividades 

prescritas (ou tarefas) que precisam ser executadas no município, não existe uma distribuição 

das atribuições entre os três profissionais, faltando ainda o planejamento das atividades a 

serem realizadas. Estas ausências preocupam João, pois o gestor de saúde pode pensar que as 

atividades não estão sendo realizadas pelos profissionais. Junto a esta questão, surge outra: 

sem um planejamento que possibilite a distribuição das atividades prescritas para o grupo de 

profissionais enfermeiros, é muito provável que um ou outro se sobrecarregue (uns fazem 

muito e outros fazem quase nada). Se os três enfermeiros em questão não fizerem, cada um, 

sua parte do “todo”, poderá surgir um questionamento: por que agora que atuam no município 

três enfermeiros, existem tantos problemas quanto existiam no momento em que apenas um 

profissional trabalhava?112 Por fim, João pontua uma questão de relevância maior: sem um 

planejamento que contemple todas as atividades prescritas para o enfermeiro no nível 

primário de atenção no município, os profissionais começam a realizar as atividades que vão 

aparecendo, no caso em questão, trata-se do atendimento à demanda espontânea, em 

detrimento de outras essenciais para a atenção à saúde da população. Ou seja, a rotina ratifica 

fortalece o arquétipo biomédico da assistência. Assim, apesar de a ESF ter como proposta 

abranger o tratamento, a cura, a reabilitação, a promoção e a prevenção, nota-se que a 

promoção e a prevenção da saúde são destinadas a segundo plano, tanto nas ações dos 

                                                           
112 É evidente que os momentos históricos são diferentes, especialmente na área da Saúde, na qual, a cada dia, 
novas responsabilidades são destinadas aos municípios, sendo esta uma questão pontuada pelo próprio João no 
próximo núcleo de análise. Contudo, mesmo diante dessas variáveis, acreditamos que João tenha motivos reais 
para fazer tal colocação sobre esta questão. 
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profissionais como na vivência dos usuários na procura pelo Serviço, caracterizando a 

prevalência da cultura médica. 

Esta forma como tem se organizado o atendimento nos serviços de saúde é que João 

denomina “visão só na assistência”; em outras palavras, ele quer dizer que, diante do 

atendimento de tanta demanda espontânea (que também é uma atividade prescrita, mas não é 

a única), já não existe tempo para todas as outras atividades de trabalho que precisam ser 

realizadas. 

Mas deixemos João continuar a narrar, porque se ele diz que não existem 

planejamento e funções formalmente destinadas a ele, na condição de enfermeiro do 

município, como sabe o que tem que fazer?  

 

Não. Não, a gente...tendo experiência e tudo, a gente sabe... [o que tem que fazer]. 
[...] Muitas coisas você vai abraçando, abraçando, até você abraçar tudo. [...] a gente 
faz tudo, você entendeu? [...] a gente vai correndo assim, a gente vai vendo o que 
tem que fazer. 
 

João, agora, acrescenta um elemento ao seu discurso: “a experiência”. Por ter 

experiência, ele sabe o que fazer. Nesse momento, citamos Lane (2012c, p. 90): “[...] 

levantamos a hipótese de que a antiguidade de um membro no grupo lhe atribui poder e 

direitos sobre os demais, poder este que é ideologizado em termos de experiência, sabedoria, 

títulos e mesmo dedicação, seriedade, etc”. Supomos que o tipo de vínculo empregatício que 

João possui lhe traga um “poder” ideologizado especialmente pela experiência conquistada 

(ele já atua há muitos anos no mesmo município), mas também um tipo de ônus, que como ele 

mesmo citou em alguns trechos, é um problema: a sobrecarga de trabalho. Para João, esse é 

um processo esperado diante da grande rotatividade de profissionais no município: ele recebe 

muitas atribuições porque, na condição de funcionário efetivo, existe certa garantia de 

continuidade das atividades desenvolvidas por ele (o que não acontece com os colegas 

“contratados”, pela alta rotatividade destes no município). 

Pensamos que ao falar sobre a “experiência”, João esteja nos trazendo a questão do 

gênero profissional. Embora nos diga que, em nenhum documento, se encontram 

escritas/prescritas as atividades que ele tem que fazer, ele sabe o que fazer. Para Clot (2006a), 

o que garante que a tarefa se torne atividade realizada, que as disfunções latentes dos sistemas 

produtivos e os imprevistos sejam superados, é o conjunto das experiências coletivas 

acumuladas pelos trabalhadores. A este acúmulo de experiências coletivas, o autor denomina 

gênero profissional, que atua como um norte para o trabalhador. 
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Ao nos dizer sobre a ausência de formalização de suas tarefas e que, por isso, ele é 

“enfermeiro da unidade de saúde”, perguntamos a João o que significa ser “enfermeiro da 

unidade de saúde”. Diante dos trechos que se seguem, ser “enfermeiro da unidade de saúde” 

é, para ele, ser “pau pra toda obra”.  

 

[...] a gente assume certas responsabilidades informalmente, sabe? [...] a gente 
trabalha assim, com tudo, sabe? Não somente com Vigilância em Saúde [...] a 
demanda aqui é muito grande [...]. Então a gente não fica exclusivamente numa 
função só, a gente é... é pau pra toda obra [...]. Não sou referência [...] enfermeiro da 
vigilância epidemiológica, da Vigilância em Saúde, eu não; sou enfermeiro da 
unidade de saúde. 
 

Embora João se intitule o “enfermeiro da unidade de saúde” não se cansa de nos dar 

sinais da necessidade sentida de uma função reconhecida.  Entendemos que ele fale sobre uma 

necessidade que transcenda o gênero profissional. Mas precisamos continuar a ouvi-lo para 

esclarecermos a questão. Pensamos que, para João, ser “pau para toda obra” seja fonte de 

conflito e de sentimentos contraditórios: de um lado, levantamos a hipótese de que ele se sinta 

envaidecido, feliz. Afinal de contas, quem assume tantas responsabilidades deve possuir, de 

fato, certo “poder e direito sobre os demais”. Por outro lado, a carga excessiva de trabalho lhe 

traz indignação, incômodo. 

João sente falta de um “gerente” na unidade na qual trabalha. Para ele, esta “função” 

que não é assumida por nenhum profissional no local113, poderia ser até mesmo do gestor de 

saúde. Cabe ressaltar que diferenças claras marcam as funções de um gerente e de um gestor 

na área da saúde114 , o que certamente impossibilita qualquer gestor de realizar atribuições de 

gerência de serviço de saúde. Assim, o que merece destaque aqui, a nosso ver, é a falta sentida 

por João de um profissional que tenha funções de “coordenação”, que planeje, monitore e 

avalie a realização das atividades dos membros da equipe, o que poderia funcionar como fator 

impeditivo do “não fazer” por parte de alguns profissionais. 

 

                                                           
 

113 Cabe lembrar que se trata de um município de pequeno porte, com número reduzido de profissionais de 
saúde, inexistindo cargos/funções exclusivas de coordenação. Pensamos que ao falar sobre “gerente”, João pode 
estar se referindo tanto ao coordenador da unidade de saúde, que normalmente se configura como o 
“Responsável Técnico” pela mesma (e que, portanto, neste caso, não estaria executando suas competências), ou a 
um coordenador de Atenção Primária à Saúde, que não existe no município. 
 
114 “Gestão” como a atividade e a responsabilidade de comandar um sistema de saúde (municipal, estadual ou 
nacional) exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, 
controle, avaliação e auditoria. “Gerência” como a administração de unidade ou órgão de saúde (ambulatório, 
hospital, instituto, fundação etc.) que se caracteriza como prestador de serviço do SUS (BRASIL, 2011c, p.33). 
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[...] isso é papel de qualquer enfermeiro, não é só eu não. Enfermeiro chegou lá, sabe 
que é doença de notificação compulsória, tem que notificar, entendeu? [...] todos 
participam de capacitação. [Por que os profissionais de saúde do município não 
fazem, mesmo sabendo que têm que fazer?] Não sei, não sei mesmo te falar. 
 

Percebemos que incomoda João o fato de existirem algumas atividades que todos os 

profissionais deveriam realizar, mas não realizam. Apesar de num primeiro momento João se 

manifestar dizendo que não sabe por que isso acontece, gradativamente ele nos vai  

apresentando suas justificativas para esta questão.   

 

[...] eu acredito que até na formação deles [enfermeiros] assim [...], mas não sei 
como é que está essa formação. [...] muitos enfermeiros talvez têm pouca 
experiência, novatos, essas coisas... [...] não é toda pessoa que tem a oportunidade e 
tem a vontade de estar lendo, estudando... O Ministério da Saúde manda aqueles 
livros, contando tipo lá, vários trabalhos publicados, de vários enfermeiros de tal 
lugar, tal lugar. [...] eu gosto muito de ver aqueles trabalhos. [...] parece que eles 
colocam só os trabalhos que dão certo ali, naqueles livros, aqueles artigos. E eu acho 
que é falta disso. Ou talvez é porque... Ah! Todo profissional é diferente, sabe? Não 
tem jeito... 
 

Com base nessa narrativa, podemos dizer que, segundo João, faltam aos colegas de 

equipe três requisitos essenciais ao profissional da Saúde: boa formação, experiência de 

trabalho e gosto pelo estudo, pela busca de conhecimentos (qualificação). Lembramos que tais 

questões, já exploradas por nós em núcleos anteriores, se configuram como elementos 

constitutivos da subjetividade de João, ou seja, de sua forma de atuar no mundo. Pensamos 

que são características de sua identidade atual, que ele busca encontrar nos colegas de 

trabalho. Fica evidente que estes fatores, que para João, são dificultadores de sua atividade de 

trabalho, têm como foco as relações com seus colegas de equipe, no tocante às diferentes 

posturas frente a algumas atividades que para ele estão “bem definidas”, mas, que para os 

demais talvez não estejam, e, portanto, não são realizadas. Para falarmos sobre esta questão, 

recorremo-nos novamente a Clot: toda atividade de trabalho é uma atividade “para os outros”, 

o que o autor denomina “atividade dirigida”115. No seu trabalho, espaço de relações, as 

dificuldades que João nos apresenta referem-se justamente ao fato das atividades se 

penetrarem, de uns agirem sobre a atividade do outro, da atividade de um se tornar 

constitutiva da atividade do outro, como nos aponta Santos (2006). É o reconhecimento 

automático do outro por meio da atividade de trabalho. 

                                                           
115 Para Clot, o trabalho é uma atividade triplamente dirigida: pela conduta do sujeito, pelo objeto da tarefa e 
pelos demais que compartilham da tarefa (CLOT, 2006a, p131). 
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Nos trechos apresentados a seguir, João continua a narrar sobre o “não fazer” por parte 

de alguns profissionais com os quais compartilha atividades de trabalho. Ratificando a ideia 

de que muito do que não se faz é pela falta de planejamento e da distribuição de funções, João 

traz à tona o que, para ele, poderia ter sido uma solução para parte dos problemas enfrentados 

em sua atividade de trabalho: ele se refere às chamadas linhas-guia116, uma alternativa para 

organização dos serviços no âmbito da assistência. Entretanto, ao mesmo tempo em que 

apresenta o que seria uma estratégia de enfrentamento para a questão, o próprio João nos diz 

que essa foi uma tentativa que não deu certo. E aí, ele desvela o ciclo de eventos que 

marcaram uma proposta, que em sua opinião era muito boa, mas que não vingou no 

município117.  

 

[...] nenhum município que eu conheço já implantou essa linha-guia, você entendeu? 
Então eu fico pensando... foi um trabalho que o município gastou muito, porque de 
15 em 15 dias tinha que estar mandando profissional lá [município de referência 
para o treinamento de profissionais]. E... acho que eram muitos dias, não era só um 
dia, eram 2, 3 dias. Profissionais que estavam indo lá aprender essa linha-guia e não 
foi assim, compartilhado com o pessoal que ficava pra trás, você entendeu? Porque 
seria bom se falasse sobre a linha-guia e estivesse implantando ela logo! Não tinha 
que ser implantado essa linha-guia? 
 
[E por que quê você acha que isso não aconteceu?] Eu acho... muita sobrecarga em 
cima do enfermeiro. Aqui nós tivemos sempre... Não tem plantão a noite, 
principalmente a enfermeira, o pessoal chamava ela a noite... transferia paciente 
durante a noite, aí chegava cansada [da viagem que tinha feito] e estava descontando 
[dia de trabalho – ganhava folga]. Mais é por isso; é muita sobrecarga em cima de 
profissional enfermeiro, eu acho que é difícil implantar por isso. Se tivesse uma 
pessoa só no planejamento... 
 

Lembremos que as justificativas dadas por João para a não continuidade do projeto 

“linhas-guia” (a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros e a falta de planejamento nos 

serviços) já nos foram apresentadas por ele para outras questões, em momentos distintos de 

nossa análise. Então, voltemos a ouvi-lo no momento em que ele fala sobre as atividades que 

“estão estabelecidas informalmente”: 

                                                           
116 As linhas-guia são instrumentos que abrigam conteúdos sobre determinada área do conhecimento e de prática 
no campo da saúde. Têm o objetivo de “determinar, normalizar, padronizar ou regular ações ou procedimentos. 
[...] São base para a organização sistêmica dos serviços, como um meio para se alcançar a racionalização dos 
recursos, a otimização do trabalho, mantendo ou melhorando sua qualidade” (ESPÍRITO SANTO, 2008 apud 
WERNECK, FARIA e CAMPOS, 2009, p.29). 
  
117 Segundo Werneck, Faria e Campos (2009, p. 30), a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais vem 
estimulando o emprego de linhas-guia, desde a concepção e elaboração, até a implementação nas unidades de 
saúde. Houve a produção, entre outras, das linhas-guia de Atenção ao Pré-Natal, Parto e Puerpério; Atenção à 
Saúde da Criança; Atenção à Saúde do Adolescente; Atenção à Saúde do Adulto (abordando a tuberculose, a 
hanseníase, a hipertensão arterial e o diabetes); Atenção à Saúde do Idoso; Saúde Mental; Saúde Bucal e Manual 
do Prontuário da Família. João se refere a estes instrumentos. 
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[aqui você é referência em que?] Ah, que eu acho né? Sou referência no teste do 
pezinho, referência nessas doenças de notificação compulsória [...]. Está 
estabelecido, mas estabelecido informalmente [que sou referência técnica em 
imunização]. [...] se não atingiu meta na terceira dose de uma tetravalente, hepatite, 
quem corre atrás, vê tudo, sou eu. [...] Referência em hanseníase, em imunização 
[...]. A gente é referência em tudo aqui. 
 

Então, procede a hipótese que levantamos no início das análises desse núcleo. Não ser 

um enfermeiro com responsabilidades ou funções definidas formalmente o incomoda. Tanto 

incomoda, que ele logo se manifesta sobre o que acredita ser a solução para a questão: seria 

preciso “dar nomes aos bois”.  

 

Eu acho que deveria...dar nome aos bois [...]. Se é saúde da mulher, a 
responsabilidade é de tal. [...] se eu for da vigilância epidemiológica [...] eu vou 
trabalhar mais [com as ações específicas]; um dia ou outro eu posso trabalhar na 
assistência se a enfermeira do PSF não vem, eu posso ficar com paciente também. 
[...] mas pelo menos eu vou ter uma visão direcionada mais pra...pra promoção e 
prevenção da saúde [...]. Aí vai ser bom, vou sair [para realizar atividades 
necessárias fora da unidade de saúde] e tal. 
 

Segundo João, com a definição formal de funções, seria possível realizar sua atividade 

de trabalho com uma “visão mais direcionada” para a área de sua responsabilidade. Talvez, 

com essa fala, João possa estar desvelando outra importante questão desse núcleo: embora já 

esteja consolidado na sua atividade de trabalho o gênero da profissão de enfermeiro (que, 

conforme já dissemos, trata-se do que todos os enfermeiros identificam como pertencente a 

suas funções), acreditamos que ainda não se consolidou o “gênero do profissional de 

referência das atividades de Vigilância em Saúde”.  

Apesar de dizer que é o “profissional de referência” para algumas atividades de 

Vigilância (teste do pezinho, notificação de doenças, imunização, etc.), parece existir um 

ponto de conflito na atividade de trabalho de João, relacionado a essa questão: pensamos que 

um elemento essencial para que ele se sinta um “profissional referência em Vigilância em 

Saúde” seja a existência de uma normativa que o designe como tal.  

Mas, ainda nos restava saber quais as atividades realizadas por João no seu dia-a-dia 

de trabalho. Assim, solicitamos que ele as descrevesse. Ao descrevê-las, concluímos que as 

diversas atividades por ele realizadas, podem ser distribuídas em três grupos distintos: Grupo 

1. Atividades assistenciais, especialmente destinadas ao atendimento à demanda espontânea, 

incluindo os casos de urgência; Grupo 2. Atividades de supervisão da equipe de enfermagem; 

Grupo 3. Atividades relacionadas à sua função de referência técnica em Vigilância em Saúde: 
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Grupo 1. “Tem demanda espontânea, o pessoal que chega da roça, tal [...]. Mas a 
gente nunca, nunca, volta o paciente! Nunca volta! [A população] sabe que eu não 
volto ninguém pra trás mesmo, sabe?” 
 
Grupo 1. “Se eu chegar e achar um paciente grave aqui, eu acho que minha atenção 
naquele momento vai ser direta só com ele [...]” 
 
Grupo 2. “Você tem que estar sempre avaliando o quê que eles [os profissionais da 
equipe] estão fazendo [...]. Por mais que você fala todo dia, mas tem de estar 
reforçando pra fazer direitinho [...]” 
 
Grupo 3. “Eu pego as escritas desse pessoal todo [referindo-se aos profissionais que 
atendem no “posto de saúde”], eu confiro, dou uma lida, pra ver se tem alguma 
coisa [falando sobre a busca ativa]. [...] tipo esse final de semana, teve acidente 
grave, letal, já corri atrás [identificou o caso e tomou as providências necessárias]” 
 
Grupo 3. “MDDA [Monitoramento de Doença Diarreica Aguda] é toda segunda-
feira e no dia- a- dia [...] tem que fazer notificação de diarreia, tem que mandar até 
terça-feira [...]. Teve surto, teve diarreia, essas coisas; se teve, correr atrás; se foi só 
uma família ou teve em outras pessoas, é surto, o quê que é?” 
 

Nesse momento de nossa análise acreditamos ser importante ressaltar que João tem 

uma atividade de trabalho bastante diversificada e “carregada” de estilo, ou seja, pensamos 

que ele tem se fortalecido com seu estilo profissional118 (com a impressão do seu jeito de 

fazer) que certamente privilegia as atividades de trabalho que lhe dão mais prazer. Para 

explicarmos melhor tal questão, voltaremos à “problemática” referente ao atendimento à 

grande demanda espontânea de usuários na unidade de saúde na qual João presta serviços. 

Nos trechos a seguir, ele traz o aspecto que queremos destacar: a preferência que os usuários 

têm pelo seu atendimento: 

 

E o pessoal me procura, porque... não sei se eles sentem mais segurança, ou porque 
sabe que vai conseguir resolver as coisas.  [...] é que o pessoal já conhece a gente 
[referindo-se à sua pessoa] de longa data. Então, tem gente que, mesmo tendo os 
enfermeiros todos de manhã, à tarde, eles me esperam chegar. 
 
[sobre os usuários que “preferem te esperar” para serem atendidos, você acha bom 
ou ruim?]  Eu acho ruim! [...] o pessoal [referindo-se aos outros profissionais da 
unidade de saúde] fala: "_Não, João não vem cá hoje não", e não tenta estar 
solucionando o problema daquele cara, daquele rapaz, daquela pessoa que está me 
esperando. 
[Mas é o profissional que não tenta solucionar ou é o usuário que prefere te 
esperar?] Não, na maioria das vezes eu acredito que é o próprio colega que não 
tenta solucionar. Tipo, se eu estou aqui hoje, aqui. Aí hoje é dia... vamos supor que 
hoje é dia de um... obstetra estar vindo aqui hoje. E eu estou aqui. Se o obstetra não 
vier eu vou simplesmente dispensar a gestante e vou remarcar pra outro dia? O quê 

                                                           
118 O gênero requer o estilo pessoal, que para Clot (2006a) seria o movimento por meio do qual o sujeito pode se 
libertar do curso das atividades esperadas, mas sem as negar; ou seja, os estilos são a reformulação dos gêneros 
que não são estados fixos, sendo, portanto, inacabados. Baseados no autor, compreendemos o estilo como uma 
forma do sujeito agir diante de situações não previstas, na qual é obrigado a inventar uma solução; contudo, 
sabemos que essas invenções devem partir do gênero profissional. 
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que você acha? Lógico que não! Eu vou fazer o pré-natal dela dentro do meu 
conhecimento e vou ver a queixa de cada uma. 
 

Com base nestes trechos consideramos ser possível cumprirmos com dois objetivos 

nas nossas análises. Primeiro: responder a uma questão que deixamos em aberto no núcleo 

anterior, quando dissemos que, em defesa da efetividade do SUS no município, João falou 

sobre resolutividade, acolhimento e autonomia dos profissionais do município, demonstrando 

conflito acerca destas questões. A partir das narrativas feitas nos trechos anteriores fica claro 

que, para João, se existe uma boa resolutividade no sistema no qual atua, esta decorre de seu 

trabalho, uma vez que os colegas de equipe, na maioria das vezes, “não tentam solucionar” os 

problemas dos usuários. Acreditamos ainda, que com as colocações feitas, João esteja 

reforçando também, sua percepção sobre a necessidade de melhor acolhimento do usuário por 

parte de toda a equipe. Quanto à questão da autonomia, o que temos a dizer é o seguinte: 

acreditamos que João tenha autonomia suficiente para atuar; contudo, tal atuação se dá dentro 

de limites; os limites de sua profissão real. 

Nosso segundo objetivo é tentar avançar nas análises desse núcleo no tocante à difícil 

missão de compreendermos a dinâmica de João entre gênero profissional e estilo pessoal. Já 

dissemos que ele privilegia as atividades assistenciais. Assim, consideramos que, ao imprimir 

seu estilo, João mostra-se mais dinâmico e criativo nas atividades referentes ao “gênero do 

profissional enfermeiro da estratégia de Saúde da Família”, em detrimento das referentes ao 

“gênero do profissional de referência das atividades de Vigilância em Saúde” (gênero em 

processo de consolidação). Acreditamos que esta questão tenha dois nós críticos, estando o 

primeiro relacionado à autonomia e ao poder. Por não ser formalmente designado para as 

atividades de Vigilância em Saúde (o que para ele, confere autonomia e poder), João opta 

pelas atividades assistenciais. Já o segundo, relaciona-se à falta de organização do processo de 

trabalho em nível local para a realização das atividades de Vigilância em Saúde (questão que 

será melhor explorada no próximo núcleo de significação). Fato é que, diante das lacunas 

nesse processo de trabalho, João se sente perdido na sua atividade de trabalho em Vigilância 

em Saúde; ele se vê embaraçado diante de si mesmo.  

Mas para concluirmos as discussões propostas para esse núcleo, precisamos voltar ao 

momento em que João diz que eles (os enfermeiros) “estão precisando planejar” e que a 

ausência do planejamento, dentre outras questões, reflete no atual modelo de assistência 

oferecido no município, que segundo João “tem um problema”, porque tem “visão só na 

assistência”. Pensamos que João parece compreender a importância dessa “ferramenta” 

(planejamento) para a organização da assistência prestada nos serviços de saúde. Num 
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processo dialógico, de estímulo ao posicionamento reflexivo de João sobre o modelo 

assistencial do município, buscamos contribuir para que ele desvele elementos que nos 

ajudem a compreender a grande demanda espontânea de usuários no serviço de saúde no qual 

atua, como causa de vários impedimentos que permeiam a sua atividade de trabalho: 

 

[Por que você acha que existe essa demanda espontânea tão grande? E como isso 
poderia ser resolvido?] isso não partiria de mim, talvez seria ação de um gestor 
[referindo-se à gestora municipal de saúde]. Eu tenho uma visão totalmente 
diferente, sabe? Eu como gestor, sabe? Tipo assim... tem as acadêmicas de medicina 
que vem aí, tem o período delas aí. Aí planeja: toda terça-feira à tarde, transcrição de 
receita com hipertensos e diabéticos [...]. Beleza, toda terça-feira. Mas tipo 
assim...poderia ter em outras zonas rurais; eu acho que as pessoas dos distritos, das 
localidades rurais deveriam ter essa oportunidade que o pessoal da cidade também 
tem, entendeu? Nessas localidades. 
 
[Por que quê você acha que isso não acontece?] Falta de planejamento! Quem faz o 
planejamento dos... não sou eu não, nem quero fazer também, desse pessoal, dos 
acadêmicos de medicina, essas coisas. Quem faz o planejamento deles é a 
enfermeira do PSF [...]. O pessoal mora na zona rural, onde tem um posto de saúde 
lindo maravilhoso; desloca de lá pra vir aqui pra... pra estar como que eu posso 
falar... pra estar fazendo, por exemplo, seu exame preventivo.   
 

Dentre outros aspectos que pontuaremos mais à frente, o que chama nossa atenção 

nestes trechos de informação é a postura de João (a nosso ver, já demonstrada em outros 

momentos de sua narrativa, mas bastante explícita nos trechos anteriores), de significativa 

passividade diante do que ele próprio aponta como um problema para a Saúde no município. 

João disse anteriormente que algo o incomoda muito na sua atividade de trabalho: “A visão 

aqui é só assistência”. Agora, diz possuir uma “visão totalmente diferente” acerca da 

organização das ações de saúde realizadas no município; neste momento, também pontua 

questões de relevância, que a nosso ver, de fato poderiam contribuir para 

resolução/amenização da temática discutida (a grande demanda espontânea de usuários no 

serviço de saúde), podendo, consequentemente, resultar em melhor oferta dos serviços 

oferecidos aos usuários do SUS. Contudo, João diz com convicção: “mas isso não partiria de 

mim, talvez seria ação de um gestor”. 

Pensamos que nesse processo de organização dos serviços de saúde, que envolve os 

usuários, os trabalhadores e gestores de saúde, dentre outros sujeitos, os profissionais de 

saúde precisam atuar de modo significativo, pois podem, “pelo domínio que têm do território 

tecnológico de produção do ato de cuidar, condicionar, e mesmo determinar as formas de 

representação dos usuários sobre as suas necessidades” (MERHY, 2007, p. 22). Ademais, os 

saberes desses profissionais literalmente lhe permitem gerar processos mais ou menos 

centrados nos usuários, servindo como guia no terreno de negociação que estabelece qual 
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universo de necessidades em saúde será atendido. Embora tenhamos feito esta ressalva, não 

faz parte de nossos objetivos nos estendermos aqui nas demais participações que sabemos ser 

essenciais nesse processo, dentre elas a dos próprios usuários de saúde, seja na sua forma 

individual, ou coletivamente representada, por exemplo, por meio dos Conselhos Municipais 

de Saúde.  

Dando continuidade ao diálogo referente ao modelo de atenção ainda vigente no 

município, agora questionamos João sobra a dificuldade, elucidada por ele, de fazer 

prevenção e promoção à saúde no município.  

 

[Por que quê você acha que ainda existe muita dificuldade pra trabalhar com 
promoção e com prevenção?] Essas prevenções que acontecem aí tipo vacinação 
[...] por que a pessoa [referindo-se aos profissionais de saúde que trabalham nas 
campanhas de vacinação] vai trabalhar no final de semana, num sábado, a pessoa 
precisa de uma gratificação, sabe? Todo município paga gratificação e o município 
aqui não paga gratificação. Quando paga demora e é uma quantidade muito limitada, 
parece que eles pagam a quantidade que o ministério [Ministério da Saúde] manda 
[...] muitos funcionários ficam desestimulados; passar o sábado aqui de manhã e de 
tarde pra ganhar 40 reais. 
 
Eu acho que o município não tem assim... A verba que vem pro município eu acho 
que não é... não só daqui, como de outros municípios também. Eu acho que é pouco, 
porque começa a fazer a promoção e tudo e para [interrompe] logo. 
 

Com base nestes trechos, pensamos que João se prende a um pensamento muito 

restrito/simplificado ao falar sobre “o fazer prevenção e promoção à saúde”. Apesar de 

apontar aspetos reais/concretos e de relevância para a concretização dessas ações, a saber, a 

necessidade de estímulo dos profissionais e de melhor financiamento da Atenção Primária à 

Saúde, nessa narrativa João não menciona aspecto essencial para essa discussão. Mais uma 

vez nos referimos à necessária movimentação dos atores desse território na tentativa de 

adotarem medidas viáveis para reorganização do processo de trabalho em nível local. Mas 

acreditamos que vários fatores podem estar interferindo nesse processo... 

Contudo, nesse contexto de discussão de modelo assistencial de saúde que nos é 

apresentado sinteticamente por João, o que precisamos destacar refere-se a algumas questões 

basilares que, a nosso ver, têm permeado sua atividade de trabalho no município. Como 

anteriormente descrito, a estratégia de Saúde da Família encontra-se implantada no local 

desde 2005119. Assim, era de se esperar que a mesma já tivesse proporcionado, pelo menos em 

parte, a reorganização da atenção primária no local, gerando a diminuição da demanda 

espontânea atendida na unidade de saúde, bem como possibilitando um trabalho mais efetivo 

                                                           
119 Sabemos que para a “mudança de um modelo assistencial” o tempo transcorrido pode ser considerado 
relativamente pequeno. Por isso frisamos a ideia de uma “reorganização parcial” da atenção primária local. 
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em termos de prevenção e promoção da saúde. Mesmo  sabendo que vários são os fatores que 

interferem na atuação da estratégia de Saúde da Família no território (inclusive a dificuldade 

de fixação dos membros da equipe no município),  pensamos que reflexões dessa natureza 

sejam imprescindíveis entre a equipe de saúde do município para fins de realização de um 

diagnóstico situacional. Concomitantemente, há necessidade de reflexão sobre a atividade de 

trabalho dos demais profissionais que atuam no município para apoiar a equipe de Saúde da 

Família (sendo esse o caso de João). Estamos nos referindo ao trabalho sistematizado de 

planejamento, monitoramento e avaliação da atenção primária do município (parte da 

atividade de gestão do Sistema Municipal de Saúde), para redefinição de estratégias que não 

estejam proporcionando os resultados almejados pela equipe de saúde.  

Após ouvirmos tantas questões já identificadas por João como entraves para a sua 

atividade de trabalho no município, dois aspectos que emergem nos próximos trechos de 

informação chamam nossa atenção. O primeiro deles aparece quando João é perguntado sobre 

suas condições de trabalho no município: 

 

[...] aqui a gente, graças a Deus, apoio a gente tem muito [...]. [...] aqui não tem esse 
problema não [de falta de material, de medicamento, etc], o município é muito bom. 
[...] a equipe aqui também é muito boa, sabe? Não só a gestora, como as demais 
colegas, enfermeiras, sabe? Médico...agora está tranquilo. 
 

O segundo aspecto refere-se aos seus sentimentos acerca de sua atividade de trabalho 

no local: 

 

Ah, eu... eu gosto muito de trabalhar aqui em [município de realização da pesquisa], 
demais! Gosto muito daqui pelas pessoas, graças a Deus não tem... todo mundo 
gosta de mim; se não gosta é um ou outro, pelo menos eu não vejo o pessoal falar 
mal de mim e tal. Eu tento resolver o problema de todo mundo. 
 

Diante destas narrativas, em que João relata satisfação com as condições de trabalho e 

sentimentos de gosto pelo trabalho que realiza no município, fica evidente a existência de uma 

incoerência, sobre o qual já iniciamos uma reflexão no núcleo anterior. Será que todas estas 

questões tratadas neste núcleo (falta de planejamento e distribuições de tarefas; informalidade 

de funções; sobrecarga de trabalho; falta de coordenação das ações de atenção primária), ou 

seja, os diversos aspectos relacionados à organização do trabalho em saúde no município, 

também não representam para João precariedades em suas condições de trabalho? Será que é 

possível se sentir bem - “gostar muito de trabalhar” - mesmo diante de todas as questões 

pontuadas no núcleo anterior e neste, e das que João ainda tem a nos apresentar?  
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Neste momento, portanto, consideramos oportuno pontuar um aspecto importante 

sobre a subjetividade que João nos desvela ao narrar sua atividade de trabalho no âmbito do 

SUS. Para tal, inicialmente, recorremos a Bakhtin/Volochinov (2012, p. 118): “O grau de 

consciência, de clareza, de acabamento formal da atividade mental é diretamente proporcional 

ao seu grau de orientação social”. A partir deste enunciado é que buscamos compreender de 

que maneira fica marcada, para João, em suas narrativas, a sensação interior do trabalho que 

realiza no município.  

Compreendemos baseados em Bakhtin/Volochinov (2012), que, em geral, a situação 

imediata em que se situa a percepção e a situação social do sujeito, são as condições que 

determinam o contexto apreciativo (o ângulo social em que será significada a experiência). 

Assim, o contexto social imediato determina quais serão os ouvintes possíveis120: a nosso ver, 

as ansiedades/angústias/desgostos de João são destinados ao grupo de agentes do Sistema - ao 

gestor de saúde e aos outros colegas de trabalho - como se desse grupo, ele não fizesse parte. 

Ainda segundo o autor, nesse processo de relação com o ouvinte, a tomada de consciência e a 

elaboração ideológica, pode se realizar num processo em que a atividade mental oscila entre 

dois polos, denominados por “atividade mental do eu” e “atividade mental do nós”. 

Pensamos que, em João - precisamos reforçar que estamos nos referindo às relações 

estabelecidas no trabalho e não em outras áreas da sua vida - aparece uma atividade mental 

menos estruturada em função de um apelo potencial, que possa provocar movimentos reais de 

transformação (o que entendemos como atividade mental do nós); e, portanto, mais voltada 

para atender ao polo do eu, o que, segundo Bakhtin/Volochinov, prejudica a clareza e a 

modelagem ideológica, dando provas de que a consciência foi incapaz de enraizar-se 

socialmente121. O que queremos trazer, em outras palavras, é que percebemos ser pouco 

consistente o grau de orientação social de João na sua relação de trabalho com a equipe. E 

como bem diz Bakhtin/Volochinov (2012, p.120): “De maneira completamente diferente será 

                                                           
120 Ou seja, para quem será orientada a consciência acerca da questão, independente dos graus na consciência, na 
clareza e na diferenciação dessa orientação social da experiência mental (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 
118). 
 
121 A atividade mental do nós não é uma atividade de caráter primitivo, gregário: é uma atividade diferenciada. 
Melhor ainda, a diferenciação ideológica, o crescimento do grau de consciência são diretamente proporcionais à 
firmeza e à estabilidade da orientação social. Quanto mais forte, mais bem organizada e diferenciada for a 
coletividade no interior da qual o individuo se orienta, mais distinto e complexo será o seu mundo interior. A 
atividade mental do nós permite diferentes graus e diferentes tipos de modelagem ideológica” 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 119). 
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experimentada a fome [ou o trabalho] pelos membros de uma coletividade unida por vínculos 

materiais objetivos [...]”.  

Nossa hipótese relaciona-se ao esvaziamento do que chamaremos de “gênero dos 

profissionais da Atenção Primária à Saúde”, no tocante à visão, à missão e aos valores que 

fazem convergir os compromissos individuais e éticos de cada profissional ao trabalho e que 

geram os resultados conquistados no processo grupal no trabalho no SUS. De acordo com as 

narrativas de João, no Sistema no qual ele está inserido, esse gênero profissional tem, por 

exemplo, fragilidades para o trabalho fundado em prevenção e promoção à saúde; assim, a 

nosso ver, cabe a João, assim como aos demais profissionais da atenção primária, uma 

iniciativa: imprimir em sua atividade um estilo pessoal carregado desses elementos 

(prevenção e promoção à saúde), assim como de outros. E, iniciativas dessa natureza serão 

passos importantes para uma possível mudança do modelo assistencial vigente no município 

no qual atua. 

Em outras palavras, acreditamos na necessidade de termos atividades de trabalho mais 

povoadas de provocações; ou seja, é preciso que os profissionais tenham a coragem e a 

vontade de se arriscar; segundo Murta (2008, p.153), de “fazer uso de si” para imprimirem 

seus estilos pessoais, preferencialmente, impregnados dos aspectos nos quais acreditam, o que 

contribuirá para as transformações de gênero nos trabalhos em saúde e para a construção do 

SUS que se quer ter. Lembramo-nos aqui de uma fala de Dayse (2007), citada por Murta 

(2008, p.144): “entre o trabalho prescrito a ser feito e o trabalho real finalmente realizado, o 

produtor resolve problemas que aparecem no processo de produção. Trabalhar é resolver 

questões que se interpõem na realização das tarefas determinadas por outrem ou por si 

mesmo”.  

Assim, estamos falando do real da atividade de João - que como já demonstramos, e 

não podemos nos esquecer, uma vez que é o ponto chave de nossas análises - está repleta de 

atividades suspensas, contrariadas ou impedidas, como nos diz Clot (2006a). Lembremos que, 

por algumas questões pontuadas neste e outras já destacadas em núcleos anteriores, quando 

falamos em atividades impedidas no caso de João, precisamos pensar nas que ele nos 

apresenta quando fala sobre o modelo assistencial vigente em seu município, mas também de 

algumas que foram ditas e de outras que, certamente, ele não nos disse, que envolvem a 

questão da autonomia e do poder, mediações conflituosas entre a profissão real e a idealizada. 
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4.2.5 Quinto Núcleo de Significação: A atividade de trabalho e o Projeto de Fortalecimento 

da Vigilância em Saúde em Minas Gerais  

 

 

Com as análises realizadas nesse núcleo nosso objetivo foi aprofundar nossa 

compreensão sobre sentidos atribuídos por João a algumas atividades específicas de  

Vigilância em Saúde, bem como ao Projeto de Fortalecimento de Vigilância em Saúde de 

Minas Gerais. Permanecem nesse núcleo os objetivos de identificar fatores que interferem na 

realização destas atividades, bem como identificar as suas estratégias de enfrentamento para 

os mesmos. Diante desta proposta, cabe ressaltar que algumas questões já pontuadas nos 

núcleos anteriores serão aqui complementadas. 

Iniciamos o diálogo perguntando a João sobre sua definição de Vigilância em Saúde. E 

João nos responde: 

 

[pra você o quê que é Vigilância em Saúde?] Vigilância em Saúde... o que eu posso 
te falar é que é uma coisa assim, é... sem fim sabe? É muita coisa. Vigilância em 
Saúde bem dizer, eu posso falar pra você que é tudo em saúde, entendeu? Engloba 
tudo. Porque se você perguntar pra mim o que é vigilância epidemiológica, que é 
uma parte da Vigilância em Saúde, eu acho que [já] é indefinida, ainda mais 
Vigilância em Saúde, que é mais ainda sabe? Porque no livro você acha bonitinho, 
"o que é Vigilância em Saúde?" Tem quatro tópicos, que é: vigilância 
epidemiológica, que é Vigilância em Saúde do trabalhador, que é 
vigilância...[sanitária, ambiental, vigilância da situação de saúde e promoção da 
saúde, segundo Portaria nº 3252/2009] [...] antes não eram esses tópicos [todos] [...] 
É avaliar, de quê que a população está morrendo, de quê a população está adoecendo 
e ouvir a população né? [...] [você pode descrever Vigilância em Saúde em 3 
palavras?] Se for uma eu falo, é tudo. Tudo é Vigilância em Saúde [...] até... como é 
que você está dormindo em sua casa é Vigilância em Saúde. 

 

Ao analisarmos a narrativa de João, voltamos a observar sua dificuldade em dar 

respostas utilizando-se de conceitos como forma argumentativa e explicativa sobre a questão 

perguntada, apresentando, para tanto, exemplos práticos.  

Ao falar sobre Vigilância em Saúde, pensamos que João tenha uma concepção na qual 

não preponderam conceitos restritos de Vigilância: ele compreende que a mesma envolve 

muitas áreas, e que houve ampliação das mesmas (ampliação dos objetos de vigilância) no 

decorrer dos anos.  

Ressaltamos que esta nossa hipótese se fundamenta não somente no último trecho de 

informação, mas também em outros presentes neste e em outros núcleos, nos quais João 

discorre sobre diversas atividades prescritas (tarefas) para profissionais da atenção primária. 

Tais atividades incluem vigilância de faltosos em consultas de pré-natal e de crianças que 
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precisam ser monitoradas pelo seu baixo peso; monitoramento da vacinação de menores de 5 

anos na unidade de saúde e na comunidade; avaliação dos registros sobre a assistência, nos 

prontuários, para a busca ativa de casos que demandam notificação e investigação; 

intervenções focais na comunidade e junto aos equipamentos sociais da região (escola, 

creches, conselho tutelar, etc.) para a prevenção de doenças; seguimento de usuários que 

apresentam doenças crônico-degenerativas; acompanhamento de situações que envolvem 

violência doméstica; seguimento de questões relacionadas à saúde do trabalhador; 

acompanhamento de mulheres grávidas por meio do sistema de informação específico (SIS-

Pré-natal) e de casos de morte materna; acompanhamento de munícipes hospitalizados por 

condições sensíveis à atenção primária; investigação de óbitos, dentre outras. Selecionamos 

alguns trechos das narrativas de João que demonstram bem essa nossa afirmativa: 

 

Tem que correr os prontuários do final de semana [para fazer busca ativa]. [...] 
Talvez a pessoa está aqui com dor de cabeça; eu vou passar um paracetamol e ela 
vai embora, sabendo que o problema lá é uma discussão que ela está tendo em casa 
com os filhos, essas coisas sabe? Então tem que investigar...[...] se uma gestante 
faltar aqui por 2 meses consecutivos, se eu não falar [outro profissional não vai 
tomar as providências necessárias]. [...] os idosos não vêm para o posto [referindo-
se ao posto de saúde], por quê? Dificuldade mesmo de vir [...] tem que pegar um 
agente de saúde de cada localidade, e estar saindo com a caixinha de vacina na casa 
de todos, e avaliando no geral o que for preciso. [...] isso é uma coisa muito boa pro 
município, e pra própria pessoa. [quando sai pra fazer monitoramento de vacina] 
muitas pessoas talvez estão achando que eu estou só monitorando, mas a gente 
[referindo-se à sua pessoa] está avaliando se tem algum risco, como é que está 
aquela população. [...] a gente tem que olhar esses dois lados, olhar aquela pessoa 
que vai ao posto de saúde todo dia, por que quê ela está vindo todo dia? E aquela 
pessoa que não está procurando a unidade de saúde, por quê? [...] quem trabalha em 
Vigilância em Saúde não pode ficar só sentado na cadeira não [...]. Tem que visitar 
as pessoas na comunidade, onde que elas moram, até pra avaliar quais que são os 
problemas [que as acometem]. 
 

Ressaltamos que algumas atividades de Vigilância em Saúde que ainda não estão 

sendo realizadas no município (neste grupo estão, especialmente, a utilização de dados para 

subsidiar a avaliação da qualidade do atendimento e o planejamento de ações e a divulgação 

de informações em saúde), João compreende serem de importância. No entanto, sentimos 

falta, em suas narrativas, de maior ênfase a outras atividades essenciais, a saber: o uso do 

território como processo social (território vivo) e a participação popular nos processos 

decisórios da equipe de saúde. 

Neste momento cabem destacar duas questões: dizer que João evidencia uma 

perspectiva ampliada de Vigilância em Saúde não quer dizer que ele aplique em sua atividade 

prática todos os aspectos desta perspectiva, nem que a equipe de saúde do município vivencia 

uma prática ampliada de Vigilância em Saúde. Trata-se do famoso embate entre bases teóricas 
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e a prática. Precisamos pensar que, se as duas questões acima levantadas fossem verdadeiras, 

certamente João não teria significado um SUS real com as características que nos foram 

apresentadas nos núcleos anteriores e que ainda estão por vir neste núcleo. Trata-se de 

conflito, ou o diálogo sobre essa questão é para ele estimulante: sabemos que é uma área 

muito estudada por João, o que somado às oportunidades de falar sobre o assunto, pode trazer 

reflexão sobre a complexidade das práticas de saúde que são realizadas no universo do SUS. 

Mas, deixemos que João narre mais sobre essa história. Ao falar sobre territorialização 

na prática de trabalho dos profissionais da atenção primária à saúde, João afirma:  

 

A gente faz, a gente sabe, em geral a gente sabe; mas devido ao excesso de casos;  
tipo, em determinado lugar o índice de alcoolismo é mais alto que em outro [...]. 
Com base na demanda né! Ou então você indo lá, você vê também, sabe? [...] em 
certos lugares você vê que a verminose está mais acentuada do que em outro lugar 
[...]. 
 

Conforme defende João, “eles” (os membros da equipe de saúde do município) 

conhecem a comunidade; identificam os fatores de risco à saúde da população e onde eles 

estão localizados. Mas, fazem isso “do jeito deles”. Acreditamos que João esteja nos dizendo 

sobre a ausência de sistematização nesse processo, ou seja, trata-se de uma atividade prescrita 

(tarefa) não sistematizada no município. 

Pensamos que João parece reconhecer que existe uma importante lacuna no processo 

de trabalho da equipe no que tange à Vigilância em Saúde; e logo aponta a estratégia de 

enfrentamento desta questão. Observemos a resposta dada à pergunta abaixo: 

 

[Os profissionais do município fazem territorialização e identificação de riscos à 
saúde?] Não, mas agora vai ter! Com o programa de saúde do trabalhador... [parte 
do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde/SES-MG] 
 
O quê que eles [referindo-se ao Governo Estadual] estão querendo [com o Projeto 
de Fortalecimento da Vigilância em Saúde/SES-MG] é isso! [...] a gente traçar o 
perfil de cada trabalhador, de cada localidade [...]. [Esse trabalho de identificação de 
risco] Não foi feito em nenhum município, sabe?, dessa região aqui. 
 

João afirma que estamos falando sobre uma atividade que, até então, não é realizada 

de forma sistematizada em nenhum município da região. Contudo, já desvela uma questão: 

“agora vai ter”, uma vez que o município está aderindo ao “Projeto de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde em Minas Gerais”, que, segundo ele, busca, dentre outras questões, 

traçar o perfil dos usuários do SUS que são trabalhadores. Com base nesta narrativa não é 

possível concluir se João compreende a territorialização da forma como proposta pela 
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Vigilância em Saúde: o território como lócus privilegiado de atuação, no qual se busca a 

identificação das necessidades de saúde da população (OLIVEIRA e CASANOSA, 2009). 

Cabe ressaltar que a territorialização é tida como um caminho fértil para consolidação dos 

ideários da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde: a atenção básica utiliza tecnologias 

de cuidado que “devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos” (BRASIL, 2011e). 

Outra questão de relevância é pontuada por João logo em seguida: esse tipo de 

atividade (territorializar a área, identificando fatores de risco à saúde) se apresenta como mais 

uma diante de uma diversidade de funções que os profissionais de saúde da atenção primária 

precisam desempenhar, resultando na questão já apontada em núcleos anteriores: a sobrecarga 

de trabalho sobre o enfermeiro, que vira “pau pra toda obra”: “a gente é assistente social, a 

gente é psicólogo, a gente é tudo”. Diante de tantas atividades prescritas, João acredita que se 

tiver que “partir do município”, esta atividade sobre a qual falamos tem pouca probabilidade 

de se configurar como atividade realizada. Com esta fala, levantamos a hipótese de que João 

tenha nos apresentado o critério de priorização das atividades que precisam ser realizadas no 

município. Mas deixemos que ele narre: 

 

Mas se for partir do município assim eu acho que é muito difícil [fazer esse tipo de 
atividade]. [...] o problema é que o município tem muita dificuldade [...] se deixar 
pro município, é tanto problema que tem na secretaria de saúde, tanto problema que 
vem no posto pra gente estar resolvendo [...]. A gente é assistente social, a gente é 
psicólogo, a gente é tudo. 
 

Territorializar (com vistas à reapropriação do território e proposição de ações focadas 

nas necessidades de saúde) é uma atividade difícil de ser realizada, mas João consegue 

apontar uma estratégia de enfrentamento para esse entrave: o município precisa receber “mais 

ajuda” do Estado. Nos trechos que se seguem, João explica esta questão e faz emergir, a nosso 

ver, dois aspectos de relevância para essa discussão. Mas, primeiro, deixemos João narrar: 

 

Então eu acho que [...] a GRS [referindo-se à Superintendência Regional de 
Saúde/SES-MG] deveria ajudar a gente mais nisso [...]. Se... viesse lá de cima, tipo 
veio agora o perfil de cada trabalhador [...]. 
 
[por que antes desse projeto não se fazia esse perfil da população de cada área?] é 
perigoso que mesmo agora, com a cobrança, ainda não seja feito porque...porque 
você vai ver que é muita coisa pra gente estar fazendo assim, é muito...a saúde é 
muita coisa que tem que estar olhando [...] muitos municípios não... ainda não vão 
conseguir adaptar, não vão conseguir atingir essas metas [do Projeto Estadual] no 
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início, vai demorar, vai arrastar muito tempo [...]. Você vê que tem município que 
não atinge meta de vacina até hoje, por quê? E essas cobranças de vacinas têm 
quanto tempo? 
 

O primeiro aspecto a que nos referimos trata “da ajuda” que o município deveria 

receber. Precisaremos continuar ouvindo João para esclarecermos a questão: será que ele 

associa o “ajudar” ao “estabelecimento de cobrança”? Se assim for, João estaria confirmando 

a hipótese que levantamos, acima, sobre o critério de priorização das atividades realizadas no 

município. Seria uma forma de estabelecer prioridades num contexto no qual se tem inúmeras 

atividades para serem realizadas e não se sabe por onde começar? Lembremos que, ao falar de 

cobrança por parte do Estado, certamente João está se referindo às metas (provenientes dos 

acordos interfederativos). Sabemos que para o município meta cumprida representa, dentre 

outras questões, recebimento de recurso financeiro; e o município precisa destes recursos 

oriundos do Estado e da União para realizar as ações e os serviços de saúde oferecidos à 

população.  

Em todo o contexto dessa discussão, consideramos importante destacar, 

primeiramente, nossa preocupação com a possibilidade de que a prescrição se mantenha como 

algo externo ao sujeito, não atendendo a uma necessidade. Assim, consideramos importante 

que a realização de atividades para o cumprimento de metas provenientes dos acordos 

interfederativos não deixem de envolver reflexões sobre o significado destas para a 

resolutividade das ações e serviços de saúde oferecidos à população; que as ações realizadas 

não definam somente o cumprimento das metas pactuadas, mas, especialmente, a melhoria da 

qualidade da atenção prestada aos usuários do SUS. 

Em segundo lugar, expressamos nossa preocupação com os critérios de priorização das 

atividades realizadas no município. Destacamos que: “ter território adstrito [...], de forma a 

permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da 

saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o 

princípio da equidade” (BRASIL, 2011e), é fundamento da atenção primária à saúde. E João 

nos afirma que, nesses moldes, seu município não faz territorialização até hoje. 

Neste contexto, outra questão merece destaque. Ao falar sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos municípios para a realização de atividades elementares da atenção primária, 

João traz à tona reflexões sobre o processo de descentralização das ações e serviços de saúde 

e de municipalização da gestão no país, bem como dos acordos interfederativos que vêm 

marcando o processo de construção do Sistema Único de Saúde. Neste contexto, que segundo 
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Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998), o debate político-institucional tem privilegiado os 

componentes “financiamento” e “gestão do SUS”, é inevitável a preocupação com a 

conformação dos modelos assistenciais, ou seja, com as formas de organização tecnológica do 

processo de prestação de serviços de saúde. Porque a nosso ver, é sobre isso que João está nos 

dizendo quando desvela o real do município diante das suas responsabilidades na prestação 

dos serviços de saúde.  

E sobre esta questão, que explicitamente lhe causa preocupação, João volta a se 

manifestar; desta vez, nos dando exemplos de como tem se constituído esse processo de 

descentralização das ações e serviços de saúde no campo da Vigilância em Saúde:  

 

[...] eu acho que a GRS [referindo-se à Superintendência Regional de Saúde/ SES-
MG], daqui a uns dias, vai servir é só pra dar suporte, sabe?  O município vai ter que 
fazer tudo. 
 
[...] igual a gente vê, vigilância sanitária; hoje em dia [...] eles [da Superintendência 
Regional de Saúde/ SES-MG]  não saem de lá pra fazer uma inspeção de farmácia 
mais. Hoje isso é função do município [...]. Veio esse pessoal de fora [referindo-se 
aos profissionais do Estado] e já capacitou o pessoal do município [...]. Colocou a 
vigilância sanitária pra estar dando inspeção em farmácia, entendeu? Talvez o cara 
da vigilância sanitária não tem nem 8ª série, não tem nem conhecimento; não é a 
realidade daqui [do seu município], mas de outros municípios talvez, você entendeu? 
[...] não estou desfazendo dos profissionais do município, mas você acha que um 
curso de dois dias é o suficiente pra um cara entrar na farmácia, fazer uma inspeção? 

 

Ao se manifestar nestes trechos, João deixa evidentes as questões que lhe causam 

preocupação: é pertinente descentralizar (entregar responsabilidades) desta forma? Os 

profissionais do âmbito municipal encontram-se devidamente capacitados para desempenhar 

as funções que lhes estão sendo atribuídas? Quais podem ser as consequências de um 

processo de descentralização que acontece nesses moldes? 

Neste momento de nossa análise, algumas questões já podem ser destacadas: apesar de 

preponderar na concepção de João uma visão ampliada de Vigilância em Saúde, ao começar a 

descrever sua vivência nessa área específica de trabalho, João desvela entraves para a sua 

operacionalização. Neste contexto, parece-nos que os sentidos atribuídos por João a sua 

atividade de trabalho trazem elementos como a angústia e a preocupação, sendo estes 

derivados, especialmente, da forma como vem se dando o processo de municipalização das 

ações/serviços: há um excesso de atividades sendo atribuídas aos municípios. Como solução, 

João aponta a necessidade de maior auxílio por parte do Estado.  

Ao narrar sobre o funcionamento do “setor” de Vigilância em Saúde no seu município, 

João enumera entraves/empecilhos de natureza organizacional:  
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[...] no município nosso não tem um profissional delimitado [designado], porque 
muitos municípios têm [um profissional responsável por cada área da Vigilância 
em Saúde]. [...] aqui [...] não tem, assim... nomeado, ou designado, cada pessoa pra 
tal lugar assim, sabe? [...] a gente fica perdido, eu mesmo fico perdido. Tem que ter 
uma pessoa pra [...] estar organizando o serviço de forma geral... [...] eu penso 
primeiro no gestor [gestor municipal de saúde] [...] tem tanta ocupação, que muitas 
vezes ele não tem tempo de estar cobrando, e também não é função dele. 
 

Sabemos que João descreve nesta narrativa a realidade da maior parte dos municípios 

adscritos no território de atuação do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial 

Jequitinhonha, que por serem de pequeno porte, não possuem “setores” de Vigilância em 

Saúde formalmente instituídos, e desta forma, nem coordenadores, nem profissionais 

exclusivos para exercício das funções deste setor (questão já pontuada em nossas análises). A 

ausência, especialmente, da figura de um coordenador, deixa-o “perdido” (questão também já 

tratada por nós em núcleo anterior). Mas agora João diz o porquê disso e descreve algumas 

atividades que ele acredita ser deste “coordenador”, do qual ele sente tanta falta, na tentativa 

de justificar a necessidade do mesmo para melhor andamento de sua atividade de trabalho:  

 

Eu acho que está precisando, assim, uma pessoa pra estar... monitorando, todas as 
ações de Vigilância em Saúde [...] essa pessoa, na monitoração, vai estar falando:  
"_ó João, está precisando disso e isso. Que dia que posso marcar uma capacitação?" 
[...] Aí você programa e tal, ela de cima [acompanhando o cumprimento da 
programação], não só no posto [referindo-se ao “posto de saúde”], mas em tudo 
que for preciso [...]. Eu acho que se tivesse uma pessoa pra reunir com os 
enfermeiros, com os agentes de saúde, aí acho que ajudava mais. 
 

Para João, a conquista de um coordenador, ou seja, um responsável pelo 

gerenciamento do trabalho de toda a equipe configura-se como a “parte” mais difícil na 

estruturação de um serviço de Vigilância em Saúde. Tal fato acontece, especialmente, pela 

falta de um profissional qualificado para a função, que sob seu ponto de vista, deve possuir 

algumas características fundamentais: 

 

[o gerenciamento do trabalho é o mais difícil de fazer na Vigilância em Saúde?]  
Ãhan [Sim]. [...] talvez pode ter até os recursos humanos, mas não tem ninguém 
qualificado [...]. Porque eu não me considero uma pessoa qualificada pra fazer um 
gerenciamento. [...] uma pessoa assim [...] com conhecimento. [...] essa pessoa tem 
de procurar se integrar com todos os profissionais de saúde [...] ouvir cada um deles, 
qual que é o problema. E depois [...] capacitar todos os profissionais juntos, porque 
todos os profissionais juntos, vão saber a meta do município [...] o profissional 
mesmo pode ver o que quê ele pode estar fazendo pra estar ajudando. Então eu acho 
que é isso. Interagir pra tentar levar saúde em todos os cantos sabe? [...] por isso que 
[o coordenador] tem que ter conhecimento e tem que ter apoio de...ele tem que se 
integrar com todos os setores [...]. E até setores...sem ser de saúde, desde conselho 
tutelar [...] as escolas e tudo pra...a população se informar e... qualquer coisinha, 
saber onde procurar. 
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Diante destas narrativas, primeiro, ratificamos nossa percepção sobre a concepção 

ampliada que João possui acerca da Vigilância em Saúde (por todo o conteúdo da narrativa). 

Em segundo lugar, ratificamos nossa percepção sobre a ausência do “gênero do profissional 

de referência das atividades de Vigilância em Saúde” (questão pontuada no núcleo anterior): 

sabemos que ele é uma “referência técnica” em algumas áreas específicas da vigilância, mas 

ao se imaginar na posição de “coordenador da Vigilância em Saúde”, logo diz: “eu não me 

considero uma pessoa qualificada pra fazer um gerenciamento”. Para ele, além de 

conhecimento, o “gerenciamento” dessas atividades demanda liderança, para a promoção da 

interação entre os profissionais e os diversos setores da comunidade, para a capacitação dos 

profissionais e para a mobilização social. Em terceiro lugar, entendemos que ao descrever 

estas questões, João esteja desvelando os entraves/empecilhos que estão presentes na prática 

da Vigilância em Saúde em seu município. Todos, a nosso ver, de extrema importância para o 

sucesso do trabalho com Vigilância em Saúde no nível local. 

Consideramos oportuno “pegar carona” nas falas de João para, de maneira sucinta, 

falarmos sobre alguns destes aspectos. O primeiro: a capacitação de todos os profissionais da 

atenção primária para as ações de Vigilância em Saúde. Faria e Bertolozzi (2010) apontam 

que, no estudo que realizaram122, a qualificação profissional foi identificada pelos 

entrevistados como uma das principais barreiras na implementação da Vigilância à Saúde, 

bem como para o aprimoramento das ações tradicionais de Vigilância Epidemiológica. De 

acordo com as autoras, este é um ponto crítico para se transformar as práticas de saúde, 

especialmente, em relação à Vigilância em Saúde, por se tratar de um campo que conforma 

um novo modo de pensar e agir em saúde e que amplia as responsabilidades dos serviços de 

saúde para além do controle de danos e riscos, considerando os determinantes do processo 

saúde-doença. Não podemos nos esquecer que, na defesa da qualificação profissional, João 

também contribui com seus argumentos, na condição de sujeito estudioso e curioso que já 

demonstrou ser. Segundo ele, é preciso que todos os profissionais tenham o “pensamento 

mais amplo” para que seja possível perceber que as questões que se apresentam na prática são 

mais que “coisinhas” e que são, em sua maioria, questões complexas, que demandam dos 

profissionais atividade pró-ativa e responsável diante das mesmas. 

 

                                                           
122 O estudo objetivou identificar e analisar a estruturação das práticas de vigilância na Atenção Básica, em um 
território do Município de São Paulo. Foram entrevistados 14 sujeitos, de fevereiro a abril de 2006: gerentes e 
trabalhadores da saúde que atuavam junto à vigilância epidemiológica (FARIA e BERTOLOZZI, 2010). 
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[é preciso qualificação] Pra gente ter um pensamento mais amplo [...]. Não pensar 
só no probleminha, se a gente pode ver um problemão [...] o pessoal fala em 
Vigilância em Saúde [...] [mas] como é que você vai vigiar sendo que você não tem 
nenhuma noção do trabalho? [...] o problema é que muitas pessoas acham que são só 
aquelas coisinhas, e não é! [...] Tipo assim... o pessoal está jogando bola ali, todo dia 
machucando o pé. [...] jogando bola de sapato, descalço. [...] já fui lá na escola, já 
conversei com o diretor [...]. A quadra hoje só é liberada se tiver um profissional de 
educação física. 
 

Neste trecho, João ressalta a questão da necessidade de “interação entre profissionais 

para a integração das práticas de saúde”, aspecto já muito discutido no núcleo anterior. A 

nosso ver, outro aspecto pode ser ressaltado a partir dessa narrativa de João: a Vigilância em 

Saúde demanda uma “postura vigilante” por parte de todos os sujeitos imbricados no 

processo. Assim, mesmo que existam profissionais que realizam algumas ações específicas de 

uma área da Vigilância, toda a equipe da Atenção Primária à Saúde123 precisa ver-se como 

vigilante. Acreditamos, conforme disse João, que é impossível fazer Vigilância em Saúde se 

não tivermos um contato direto com as pessoas, no seu habitat, observando seu modo de vida, 

de trabalho etc. E ao ratificarmos a necessidade desta postura, destacamos a figura 

imprescindível dos profissionais com atividades específicas de campo, a saber os Agentes 

Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias. Esta questão é bem retratada 

por Oliveira e Casanosa (2009), quando dizem que, respeitando as especificidades de cada 

esfera de atuação, é importante que a equipe de saúde local (ou seja, todos os profissionais da 

Atenção Primária à Saúde) reconheça-se também como agente de vigilância. Esta postura 

busca a possibilidade de distinguir, no território, os riscos aos quais a população encontra-se 

exposta; e que se possa discutir com ela os encaminhamentos necessários para contorná-los, 

propondo, por exemplo, projetos transversais voltados para os grupos mais vulneráveis.  

Mas, eis que diante de todos os entraves/dificuldades apontados, João manifesta 

sentimentos positivos acerca do que considera a estratégia de enfrentamento para a maior 

parte das questões que ele enumerou. Ao ser perguntado sobre suas expectativas para a 

Vigilância em Saúde no município, João faz referência ao Projeto de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde, da SES-MG. Ouçamos o que João tem a nos dizer sobre este Projeto: 

 

Tudo que tem ligação [com Vigilância em Saúde] é muito importante. Só tem que a 
verba que está incentivando... todo incentivo é bom, mas é muito pouco [...] vai 
fortalecer de algum jeito, mas eu acho que é muito pouco ainda. 
 

                                                           
123 Assim como os profissionais de outros serviços/setores parceiros da Saúde.  
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A narrativa acima nos mostra que, primeiramente, João quer demonstrar sua crença na 

importância da temática “Vigilância em Saúde”; em seguida, diz acreditar no Projeto, apesar 

de considerar pouco o investimento financeiro que está sendo concedido pelo Estado aos 

municípios. Ao dizer do recurso financeiro, João está apontando outro aspecto, que segundo 

ele, é um dificultador da realização das ações de prevenção e promoção da saúde nos 

municípios. Lembremos que esta questão está aqui sendo ratificada por João, já que a mesma 

foi manifestada e tratada em núcleo anterior. 

 

Tem muitas ações, tipo assim, promoção, prevenção, que o município não tem 
condições de fazer porque... não tem recurso próprio pra estar [assumindo as 
ações]... Então qual que é o principal, não é que é o principal... a [ação] curativa tem 
que ter, tem que existir de qualquer forma! Vai que tem um cara doente em casa, 
sem ter um remédio pra tomar, sem nada, isso tem de existir! Mas só que tem que 
muitas coisas da promoção, prevenção, talvez é... falta verba pra estar fazendo esses 
trabalhos. 
 

Mesmo diante do pouco investimento financeiro, para João o referido Projeto tem 

potencial para mudar a dinâmica do processo de trabalho do município. Ele acredita que o 

mesmo possa funcionar como um fator potencializador de ações no município, por vários 

motivos. O primeiro deles refere-se ao “poder desse projeto” de mudar a visão acerca do 

modelo de atenção à saúde até então adotado. Lembremos que a questão referente ao modelo 

assistencial vigente foi apontada por João, em vários momentos, como algo que o incomoda 

em sua atividade de trabalho. Cabe ressaltar que aqui, a nosso ver, João ratifica uma posição:  

ter o gestor municipal de saúde como parceiro numa proposta que envolve definir e seguir um 

modelo assistencial é fator de grande importância. 

 

[...] vai ser muito bom esse Plano [referindo-se ao Projeto], sabe? Positivo, 
porque...até mesmo pra muitos gestores [gestores municipais de saúde] que acham 
que a função do profissional é só ficar no posto [referindo-se ao “posto de saúde”] 
atendendo paciente [...] e [realizar atividades fora da UBS] é uma coisa muito 
importante, principalmente falando em promoção em saúde. 
 
[...] com esse Plano [referindo-se ao Projeto] eles [referindo-se aos Gestores 
Municipais de Saúde] vão ver que...a saúde não é só, só atendimento direto do 
paciente [...] tem que planejar e tem de trabalhar com a promoção e a prevenção 
também, não pode ficar só trabalhando com, com doença, doença, doença não. [...] 
Você não ficar só...somente ligado à paciente, sabe? [...] Porque a gente tem que 
trabalhar com promoção, com prevenção [...] um dos motivos desse Plano de 
Fortalecimento é esse, que é isso mesmo, o pessoal não ficar preocupado só com 
paciente, sair pra trabalhar um pouco mais com prevenção e promoção. 
 

O segundo motivo refere-se ao fato de que “o projeto tem a capacidade” de ajudar o 

município a se direcionar no exercício de suas atividades diárias. Acreditamos que ao utilizar 
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o termo “direcionar” João queira nos dizer sobre a introdução de critérios para priorização das 

atividades. Questão que para ele mostra-se de grande valia, conforme já demonstrado em 

outro momento de nossas análises. 

 

[o que vem de bom com o Projeto?] É a cobrança de dados [...] a gente vai ter que 
criar planilha pra gente estar digitando esses dados [...]. Então daqui a uns dias você 
vai chegar aqui e: "_Ô João, como é que está o perfil do trabalhador aqui? [...] como 
é que está o índice de TBC [usuário com diagnóstico de tuberculose]?". Aí eu vou 
falar com você [vai saber responder, porque até então, não sabe]. 
 
[...] eu acho que [o Projeto] é bom porque... isso aí é muito importante porque está 
ajudando a gente a direcionar. [...] Cada lugar tem suas doenças características de 
cada localidade. 
 

Em terceiro lugar, para João, o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, da 

SES-MG, “será capaz de resolver” o problema da indefinição de atribuições no município. 

Lembremos que esta foi uma das questões apontadas, em núcleo anterior, como algo que 

dificulta sua atividade de trabalho no município.  João também faz referência ao processo de 

adesão do município ao Projeto, o que implica em estabelecer referências técnicas para cada 

área da Vigilância em Saúde. 

 

[...] com esse Plano de Fortalecimento da Vigilância em Saúde eu acho que agora 
vai melhorar [...] vai ter o profissional responsável por tal e tal programa assim. 
 
[...] a gente vai fazer nosso serviço normal e vai estar passando pra ele [para o 
profissional responsável] pra ele estar correndo atrás. [...] com o Plano de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde, agora, a gente vai estar dando, tipo assim, 
nomes aos bois [referindo-se à definição de responsabilidades entre os profissionais 
de saúde do município]. 
 
Eu acho que agora automaticamente partindo da GRS [referindo-se à 
Superintendência Regional de Saúde/SES-MG], eu acho que agora vai ter que 
estruturar [os serviços no município]. 
 
[...] com esse Plano de Fortalecimento da Vigilância em Saúde aí, lá na GRS [idem], 
estão querendo saber quem que é o responsável por cada um [referindo-se a cada 
área da Vigilância em Saúde]. 
 

Neste momento precisamos ressaltar que a maior parte dos trechos de informação 

acima apresentados foi produzida durante as primeiras entrevistas realizadas com João, no 

período em que ocorria a implantação, em seu município, das ações propostas no referido 

Projeto. 

Diante da dinamicidade de nosso fenômeno de estudo, tornaram-se possíveis as 

narrativas que se seguem. Convidamos João a falar sobre o Projeto após os primeiros meses 
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de experiência, ou seja, em um momento em que os profissionais do município já se 

movimentavam para realizar as atividades pactuadas por meio do referido instrumento.  

Nas narrativas a seguir, percebemos que João confirma que o Projeto atendeu às suas 

expectativas no tocante à “definição de atribuições de cada profissional no município”. 

 

[falando, na terceira entrevista realizada em 14/12/2012, sobre a frase dita em 
entrevista anterior: "_Não tem nada definido, a gente vai atuando, vai 
trabalhando."]  Não, agora já mudou, agora mudou. Isso foi... quantos meses atrás? 
[...] Então, mês 7 [mês 8/2012, durante a segunda entrevista]. Agora com o Plano de 
Fortalecimento de Vigilância em Saúde, agora foi assim... bem dizer... foram 
distribuídas as responsabilidades. A GRS [referindo-se à Superintendência Regional 
de Saúde/SES-MG] pediu as responsabilidades [referindo-se à solicitação de 
profissionais responsáveis por cada área da Vigilância em Saúde]. 
 
[Mas na prática mudou o que?] Mudou alguma... alguma cobrança, tipo assim... 
chegou um cara aqui, com mordida de cachorro, não precisou tomar vacina, o 
médico atendeu e ele foi embora. Aí eu: “_Quem atendeu esse paciente?”. Eu sou 
responsável pela vigilância epidemiológica hoje aqui sabe? No papel. [...] Eu sou 
referência pela GRS [idem]; se procurar vão ligar é pra mim, sabe? 
 
[mas isso você já fazia. Não?] Não, isso já fazia! Mas agora a GRS [idem] já tem a 
referência. 
 

É preciso destacar, neste núcleo, algo que já havíamos frisado no núcleo anterior: João 

passa a se considerar um “enfermeiro referência em Vigilância em Saúde” na medida em que 

uma normativa o designa como tal. O que percebemos é que este fato lhe causa grande 

satisfação, mesmo que nada mude efetivamente em sua atividade de trabalho. 

Além desta questão, João destaca outra mudança trazida pelo Projeto: “a interação 

entre os profissionais dos diversos setores/áreas do Sistema Municipal de Saúde”, que era 

incipiente no município (conforme tratado em núcleo anterior). Esta interação agora já existe, 

sobretudo entre profissionais envolvidos com as ações de Vigilância em Saúde. Mais uma 

vez, consideramos importante manifestar nossa preocupação com a possibilidade de que a 

prescrição se mantenha como algo externo ao sujeito, não atendendo a uma necessidade 

(questão bem exemplificada no final do primeiro trecho de informação que se segue). 

 

[terceira entrevista - mês 12/2012] Agora vai existir [interação entre os 
profissionais dos diversos setores da saúde]. Naquela época [referindo-se ao 
período de realização da primeira entrevista – mês 05/2012] não existia esse Plano 
de Fortalecimento da Vigilância em Saúde não [...] com o Plano você vê que vão ter 
muitos profissionais [envolvidos] [...]. Então, as vigilâncias agora vão estar 
interagindo [...] Automaticamente, querendo ou não, vão estar. Porque no momento 
em que eu não organizei um grupo com hipertenso, com diabético, com obeso... por 
que está faltando um grupo? Por quê? [...] Aí nós vamos ter que interagir; está 
precisando disso, aí vai ter que interagir, entendeu? [...] no final do mês, na hora que 
o município ficar no vermelho, aí a secretária [gestora municipal de saúde] fica 
sabendo, aí é o motivo de ter mais reunião, com mais frequência. 
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[então, em termos de interação, já mudou alguma coisa com o projeto?] Já mudou. 
Já. [Por que essa interação maior não ocorria até esse momento?] Não sei, eu não 
sei te falar, mas é muito difícil interagir, sabe? [...] Só no momento que...certos 
trabalhos têm que atingir determinada meta, [...] aí talvez é que a gente vai ver a 
importância de tal profissional assim.  Porque a gente vai pedir mais ajuda. 
 
[O que? Por que será que mudou?] Ah, já mudou porque têm muitos assuntos que 
têm que ser feitos [trabalhados] em conjunto, você entendeu? [...] o tema na escola 
mês passado foi... pra falar sobre alimentação, postura, essas coisas. Aí a 
nutricionista já veio aqui, já deu suporte dessa parte, nas palestras nas escolas, falar 
sobre alimentação, essas coisas. [...] esse mês já foi sobre sexualidade, a psicóloga já 
foi, falou [...].  Então são ações que o próprio governo, o próprio ministério está 
tomando pra estar interagindo a equipe, você entendeu? 
 

Neste momento de nossas análises, cabem mais algumas considerações acerca dos 

sentidos atribuídos por João a sua atividade de trabalho na área de Vigilância em Saúde: 

percebemos que ele demonstra crença na importância da proposta que a Vigilância representa, 

bem como no Projeto que o Estado de Minas Gerais apresenta para consolidar essa proposta. 

Em relação a estas questões, os sentidos atribuídos estão baseados em elementos como 

interesse, boas expectativas e alegria. Sabemos que a unidade necessidade/motivo está 

intrinsecamente ligada a este processo. João vê no Projeto possibilidades de atendimento de 

suas necessidades básicas do trabalho: definição de atribuições, mudança da dinâmica do 

trabalho com direcionamento das ações, mudança de visão das pessoas acerca do modelo 

assistencial vigente no município.  

Acreditamos que este Projeto tenha atingido João, no sentido positivo, é claro, 

funcionando (assim como percebemos no processo da auditoria assistencial, que será 

desvelado no próximo núcleo), como um potencializador de ações. Em síntese, sobre esta 

questão, levantamos a hipótese de que tal fato se ancora no que João pontuou em uma de suas 

narrativas nesse núcleo: “na ajuda que ele esperava receber do Estado”. Isto, especialmente, 

porque o citado projeto tem permitido o estreitamento de laços entre profissionais do Estado 

(da Superintendência Regional de Saúde de referência) e do município no qual João atua, 

significando parceria. Vale ressaltar que uma das etapas do Projeto envolve momentos 

quadrimestrais de avaliação dos resultados alcançados, nos quais o município recebe uma 

equipe técnica do Estado, para “dialogar” sobre o cumprimento ou não das atividades 

prescritas e, ao falar sobre esta questão, nos adiantamos sobre algo desvelado por João no 

núcleo referente à auditoria assistencial: parece que a possibilidade de diálogo é bastante 

significativa para ele. Em síntese, nesta questão, a nosso ver, podem estar envolvidos vários 

aspectos que incluem a ideia de “apoio do Estado”, bem como o significado do 
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monitoramento e das avaliações para o município (a satisfação da equipe ao obter bons 

resultados, por exemplo). 

Queremos registrar que existe, a nosso ver, um “pensamento mágico” (captação 

ingênua da realidade) por parte de João quanto às reais conquistas provenientes deste projeto. 

Contudo, a partir da narrativa de João, percebemos a existência de um movimento real por 

parte da equipe de saúde do município para melhor organização do processo de trabalho. 

Também não podemos negar que a mudança do discurso de João é real, mesmo que mudanças 

efetivas na sua atividade de trabalho não tenham ocorrido. Levantamos a hipótese de que a 

participação de João nessa pesquisa, bem como sua participação nas atividades desenvolvidas 

a partir da implantação do Projeto (duas oportunidades reais de reflexão acerca das questões 

que tratam da Vigilância em Saúde) possam ter contribuído, de alguma forma, para as 

transformações ocorridas. Para apontarmos esta hipótese, nos baseamos em Lane (2012b, 

p.43-44) ao falar sobre consciência e alienação e aos aspectos relacionados ao pensar sobre 

ação/não-ação, agir/não-agir e ao repensar feito/não-feito. Segundo a autora, o pensar uma 

ação pode simplesmente reproduzir uma ideologia, à medida que aparecem explicações do 

tipo “é assim que deve ser, é assim que se faz”. Mas refletir sobre as contradições e 

consequências que permeiam uma ação fará com que a ação decorrente seja um avanço no 

processo de conscientização124. 

Finalmente, faremos nossas últimas considerações referentes às análises realizadas 

nesse núcleo. Considerações em forma de questionamentos que demonstram algumas de 

nossas inquietações. Acreditamos que levantar perguntas que surgiram no decorrer dessas 

análises seja perfeitamente possível, na medida em que, desde o início do nosso estudo 

enfatizamos que não tínhamos a intenção de conseguir todas as respostas às questões 

inicialmente propostas, nem de encerrarmos aqui as reflexões que essa temática demanda. 

Então, precisamos retomar a reflexão realizada em algum momento desse núcleo, em 

que, baseados em Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998), questionamos como ficaria a questão 

dos modelos assistenciais em um contexto em que os debates das macropolíticas, no setor da 

Saúde no nosso país, privilegiam outras questões. Esta retomada se faz necessária por 

                                                           
124 Desta forma o pensar ação/não-ação_ agir/não-agir  e repensar o feito/não-feito traz em si contradições que 
podem ser resolvidas através de uma explicação, de uma justificativa que encerra o processo com uma 
elaboração ideológica. Porém se a contradição é enfrentada, é analisada criticamente e é questionada no 
confronto com a realidade, o processo tem continuidade onde cada ação é renovada e repensada, ampliando o 
âmbito de análise e da própria ação e tem como consequência a conscientização do indivíduo (LANE, 2012b, p. 
43-44 - grifos da autora). 
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sabermos que o Projeto do Governo Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (que 

segundo João, parece significar a superação de desafios reais do cotidiano de trabalho nessa 

área), traz em seu discurso a finalidade de possibilitar “a mudança na lógica do modelo de 

atenção curativo (com ênfase na doença), para um modelo de atenção integral à saúde” 

(GOMES e QUINTINO, 2012, p.7).  

O que nos intriga, portanto, são as questões que não conseguimos desvelar nesse 

núcleo. E a partir dessas, acreditamos ser imprescindíveis investigações que permitam melhor 

compreender (nas suas várias dimensões), como se dão os acordos interfederativos (sejam eles 

propostos pela União ou pelo Estado). O que essas propostas trazem em seus “alforjes” em 

termos de finalidades e de metodologia, e de que forma estas podem originar elementos 

concretos para potencializar ações dos agentes nos municípios (gestores, profissionais, 

usuários, etc) contribuindo para a reformulação dos modelos assistenciais vigentes? Em outras 

palavras, a União e os Estados têm buscado contribuir para o sucesso da descentralização das 

ações e serviços e municipalização da gestão de saúde no país? Da mesma forma, outra 

questão nos intriga: quais elementos destas propostas (dentre os que podem contribuir de 

forma concreta para a reformulação dos modelos assistenciais vigentes), esses projetos têm 

deixado nos “alforjes” dos agentes dos municípios?  

Uma última ressalva: é evidente que gostaríamos que a teoria e os métodos utilizados 

para buscar essas respostas não deixassem de considerar a subjetividade dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. Esse nosso estudo nos fez compreender a essencialidade deste tipo 

de abordagem para a resolução dos problemas do setor Saúde. 

 

 

4.2.6 Sexto Núcleo de Significação: Ressignificando a Auditoria e experimentando os 

sentidos por ela produzidos 

 

 

Com esse núcleo objetivamos apreender os sentidos atribuídos por João à Auditoria de 

Sistema Municipal de Saúde realizada, em agosto de 2009, no seu município de trabalho. 

Esclarecemos que, na fase operativa da referida auditoria, João foi um dos profissionais 

entrevistados para avaliação de algumas das atividades de Vigilância em Saúde realizadas no 

município.  

Ao iniciar nosso diálogo acerca desta temática, João começa sua narrativa nos dizendo 

que foi seu primeiro contato com auditoria: “Eu nunca tinha experimentado auditoria; esse 
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termo, auditoria, foi a primeira vez”. Cabe ressaltar aqui, que por questões já referidas no 

tópico 2.1.3 dessa dissertação (A Auditoria Assistencial no âmbito do NMAA Jequitinhonha), 

também foi a primeira vez que o município, no qual João realiza suas atividades de trabalho, 

recebeu uma auditoria de Sistema Municipal de Saúde. 

Voltando à narrativa de João, deixemos que ele nos diga o que pensa sobre as 

finalidades do Estado com esse tipo de prática regulatória (auditoria assistencial no SUS): 

 

Eu acredito que na [com a] auditoria, o Estado quer, como eu também, se eu pedisse 
auditoria de alguma coisa, eu acho que... [verificar] se aqueles dados que a gente 
[repassa ao Estado]... se são fidedignos. 
 
[exemplificando a fala anterior] na hora que você vem aqui, você vai realmente 
saber se esses pacientes [referindo-se aos usuários que estão em tratamento de 
hanseníase] estão sendo assistidos, ou não. 
 
[...] você vindo aqui vai ver qual que é o problema assim. Se [o município] está 
vermelho é porque a gente não está correndo atrás ou se [...] não estamos querendo 
cumprir qualquer meta. 
 

Continuamos instigando João acerca de seu entendimento sobre a auditoria assistencial 

no SUS. E desta vez, pedimos que ele nos desse uma definição de “auditoria assistencial”:  

 

Eu acho que auditoria é muito bom [...] muitas coisas que você [referindo-se à 
equipe de auditoria] olhou, eu não sabia. [...] além da auditoria olhar o que são 
metas, ela olha a organização do sistema de saúde também [...]. Inclusive eu achava 
que a auditoria devia ser todo ano. 
 
[...] a auditoria vem com tudo sabe? Ela olha desde o acolhimento do paciente, até o 
pós-alta [...]. Como é que está aqui o registro? Como é que o paciente entra, como 
ele sai, como está sendo a esterilização, como é que está sendo a imunização, como 
é que está sendo os programas? 
 
Ajuda a gente, sabe? Orienta, porque sempre está atualizando. Por muito que a gente 
tem treinamento e tudo [...] por muito que a gente acha que a gente está fazendo as 
coisas direitinho, a auditoria vai orientar a gente a criar pastas, criar arquivo, criar 
tal, porque é importante esses dados e tal. 
 

Sobre a narrativa de João, nos trechos anteriores, temos duas questões a pontuar. 

Primeiramente, ressaltamos que ele não consegue nos dar uma definição de “auditoria 

assistencial”, e como alternativa, nos fala da experiência vivida com a mesma. Destacamos 

que, neste caso, a dificuldade encontrada por ele na utilização de um conceito para explicar ou 

argumentar sobre a auditoria assistencial no SUS, enquanto ação regulatória do Estado sobre 

o município, não nos surpreende. Pensamos, inclusive, que este seja um conceito que poucos 

profissionais do Sistema Único de Saúde saberiam nos dar, uma vez que o histórico das 

práticas de auditoria no país nos permite dizer que apenas com o advento do SUS, e mesmo 



220 
 

assim de forma bastante gradativa, houve uma ampliação não somente dos objetos, mas 

também dos métodos que caracterizam a forma de execução da mesma. Assim, de auditorias 

inicialmente focadas em “procedimentos médico-hospitalares” e auditorias destinadas 

especialmente à “apuração de denúncias”, chegamos, nos dias atuais, especificamente no 

território mineiro, às auditorias de “Sistemas Municipais de Saúde”. Por outro lado, quando 

pensamos nos momentos denominados de “auditoria operativa” (momento de visita in loco), 

partimos de métodos focados no ciclo tradicional das glosas, com valorização da quantidade e 

do preço e que restringia o contato dos auditores apenas a alguns profissionais, e chegamos a 

uma metodologia em que os profissionais das equipes de auditoria prezam pela interação com 

gestores, gerentes, profissionais de saúde, conselheiros de saúde e usuários do SUS nos 

municípios auditados. 

Em segundo lugar, nos chamou a atenção na narrativa de João: “[a auditoria] Ajuda a 

gente sabe?”, o destaque dado por ele a aspectos elementares na organização de qualquer 

serviço de saúde: “a auditoria vai orientar a gente a criar pastas, criar arquivo, criar tal, porque 

é importante esses dados e tal”. Mesmo sabendo que a visão dos auditores sobre a atividade 

de trabalho de João implicou na “visão do outro”, que normalmente permite o apontamento de 

questões que podem passar despercebidas na rotina do trabalhador, pensamos que com estes 

destaques, João comece a desvelar elementos também importantes sobre os sentidos que 

atribui a sua atividade de trabalho. Esperamos esclarecer esta questão no decorrer das análises 

desse núcleo... 

Como ainda não havia passado pela experiência de uma auditoria, João tinha uma 

expectativa saturada de sentimentos negativos: o auditor na figura de um policial, que aparece 

“para achar e listar defeitos”, sem dar ao auditado a oportunidade de se justificar diante dos 

achados. Assim, ele afirma: 

 

[...] eu tinha um pensamento que o auditor vinha é... tipo um policiamento, era só 
pra achar os defeitos e listar os defeitos. [Achava que] não dava muito diálogo pra 
conversar, pra justificar porque está sendo feito [dessa ou daquela forma]. 
 

Pensamos que tal ideia seja produto do senso comum; uma primeira compreensão de 

João, herança das bases históricas da auditoria. Descreve sua crença, que aparece como 

normal, sem depender de uma investigação detalhada destinada ao alcance de verdades mais 

profundas. Nos próximos trechos, João deixa evidente que a experiência com a auditoria (sua 

possibilidade de “investigação”) lhe permitiu ressignificar, ou seja, superar a ideia pré-
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concebida, passando a vê-la como uma prática de importância para o trabalho em saúde, nos 

municípios: 

 

Foi uma coisa totalmente diferente, sabe? Por isso que eu achei que a auditoria 
poderia ser feita todo ano. 
 
[...] hoje você não pode ver uma auditoria como um poder de polícia. [...] [tem que] 
ver a auditoria como um... um poder de ajudar mesmo sabe? 
 

Até então, parece-nos que, em aspectos gerais, os sentidos atribuídos por João à 

Auditoria de Sistema Municipal de Saúde se transformaram: elementos como inquietação, 

incômodo e, especialmente, ansiedade antes de experimentar; e de contentamento, interesse e 

tranquilidade ao perceber que a prática não foi o que ele imaginava ser.  

Mas precisamos continuar ouvindo João para melhor compreendermos estes sentidos.  

Assim, continuamos a instigá-lo a nos dizer sobre seus sentimentos; mas, em cada fase do 

processo dessa auditoria. Perguntamos a João o que sentiu ao saber que o município seria 

auditado. Segundo ele, o comunicado de auditoria “causou frio na barriga”. E, quando 

continua a narrar sobre este momento da auditoria, João desvela uma situação que 

consideramos relevante: o comunicado de auditoria gerou reflexão sobre sua prática de 

trabalho: “sabendo que [a auditoria] vem, a gente já tem um outro olhar”. João nos diz acerca 

de “um outro olhar” sobre sua atividade de trabalho, a “visão do outro” a que nos referimos 

nos parágrafos anteriores. Então, frisamos: uma oportunidade de reflexão sobre sua atividade 

de trabalho, o que, para nós, representa um movimento importante para a realização de 

transformações na práxis. 

 

[...] aí dá um frio na barriga... “A auditoria vai estar aqui, como será gente?” [...] “O 
que quê será que vai acontecer? Será que nós estamos bem?” 
 
Porque a gente fica muito preocupado com auditoria [...].  Por muito que seja... que 
isso é bom para o município, pra gente clarear, essas coisas [a gente ainda 
preocupa]. 
 
Inclusive, sabendo que [a auditoria] vem, a gente já tem um outro olhar, sabe? A 
gente tenta detectar alguma coisa e tal. 
 

Prosseguindo, João relata que, durante a semana da auditoria, experimentou 

sentimentos de preocupação, por dois motivos: em primeiro lugar, porque pensava que por 

melhor que fosse a atividade de trabalho que realizava, sempre teria algo (não conformidade) 

para ser apontado pelos auditores. Em segundo lugar, porque se preocupava com o método de 

trabalho adotado pela equipe de auditoria, conforme ele narra: 
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[...] por muito que a gente sabe que está certo, sempre a auditoria vem e ainda acha 
alguma coisa que deveria ser melhorado. Então a gente fica preocupado, mas 
eu...mesmo com essa preocupação eu acho bom. 
 
[...] eu falei: "Nossa Senhora, está parando o pessoal na portaria, está parando o 
povo, parando todo mundo" [...] “Então a auditoria é geral. Então o pessoal está 
querendo saber tudo que se passa aqui”. 
 

Nestes trechos, destacamos, primeiramente, o aparecimento dos sentimentos que se 

transformaram: primeiro a preocupação e depois o “achar bom”, ao ver a equipe de auditoria 

atuando. O outro destaque refere-se ao fato de que, mais uma vez, João fala sobre o processo 

da auditoria, ratificando sua percepção sobre o fato de tratar-se de uma “auditoria geral”, ou 

seja, de uma auditoria que não avaliou partes, mas o todo, o Sistema Municipal de Saúde. 

Posteriormente, quando perguntado sobre seus sentimentos acerca das constatações do 

Relatório de Auditoria, João refere ter concordado com os achados, mas relata ter ficado 

chateado pelo fato da Secretaria Municipal de Saúde ter sido notificada com questões tão 

“simples”, que para ele eram de fácil resolução no dia- a- dia. O que cabe ressaltar aqui é que 

os sentimentos referidos por João estão relacionados apenas a uma parte do Relatório; ou seja, 

nos trechos anteriores João fala apenas sobre achados de auditoria que estavam relacionados 

diretamente com a sua atividade de trabalho. Mas, fica evidente que nesta parte do processo, 

por mais uma vez, João teve a oportunidade de avaliar, e avaliou sua atividade de trabalho.  

No trecho abaixo, ele diz sobre as “coisinhas bobas” que poderiam ter sido evitadas, 

sobre as coisas que, mesmo com a “experiência” que possui, ele “deixou passar”, sobre as 

“coisas” que de fato não existem por questões que não dependem dele, sobre as “coisas” que 

ele não fazia porque não sabia e passou a fazer. Ou seja, realmente a auditoria representou, 

também, neste momento de leitura do relatório, uma oportunidade de reflexão sobre as 

“coisas” de sua atividade de trabalho.  

 

[você concordou com as constatações a que teve acesso?] Não! Totalmente de 
acordo... [...] Eu falei: -"Nossa senhora! Uma coisinha assim mínima né?" Coisinha 
boba, que poderia... [ter sido evitada]. [...] Falei assim: "_Nossa gente, logo isso que 
a auditoria foi tal [foi encontrar], as coisas que a gente já está...já está sabendo e 
tudo, né, tem experiência e tudo né! Como é que foi...como é que foi deixado pra 
trás e tal." [...] tipo... na sala de vacina, teve uma parte lá [...] [coisas] que poderiam 
ter sido organizadas melhor [...] Vocês perceberam lá a falta de muitas coisas, sabe? 
E outras coisas que...a gente não estava fazendo e passamos a fazer agora. [..] Fico 
chateado né, fico triste e tal, porque né! Coisa assim, pegar? Tinha que ter pegado 
coisas mais pesadas e tal. 
 

O que precisamos destacar nesse momento, são elementos que apesar de não se 

encontrarem explícitos, a nosso ver, constituem os sentidos atribuídos por João à atividade de 
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trabalho. Existe uma frustração relacionada à identificação de questões que demonstram 

falhas nas atividades que ele realiza; e falhas que ele próprio classifica como “coisinhas 

bobas” e que lemos, mais uma vez, como questões elementares na organização de qualquer 

serviço de saúde. Pensamos que tal frustração tenha seus motivos ancorados no conflito que, 

certamente, se estabeleceu para João: existe uma tão propagada experiência, mas também 

existe a não realização de atividades de trabalho consideradas elementares. Destacamos que 

esta questão aqui pontuada começou a ser desvelada no início desse núcleo. 

Quando fala que teve acesso apenas a uma parte do relatório, João nos explica o 

porquê: esta foi a conduta adotada pelo gestor de saúde do município. Ao receber o 

documento, o mesmo repassou a cada profissional apenas as partes cujas constatações diziam 

respeito à sua área de atuação. Conduta com a qual João não concorda, e não perde a 

oportunidade de dizer o motivo: 

 

[...] não cheguei a ver esse relatório de auditoria daqui [do município de realização 
da pesquisa]. Eu até queria [...] Eu tive acesso ao relatório, não ao relatório geral, só 
do setor de imunização [...].  E da autoclave [...] eu queria ver todos [todas as partes 
do relatório] sabe? É muito importante ver tudo. Talvez você... você poderia 
indiretamente estar ajudando. [...] eu acho que todo mundo deveria saber a parte de 
todo mundo para ver; a gente é uma equipe, a gente tem que saber os defeitos dos 
outros pra tentar ajudar. [...] se todo mundo soubesse o que quê estava errado, seria 
mais fácil pra gente saber e pra gente estar tentando organizar. 
 

Neste trecho de informação, João traz à tona questões que nos remetem à temática 

“trabalho em equipe”, e mais uma vez, faz menção à importância desta prática. Lembramos 

que tal temática foi tratada em um núcleo de análise anterior, no qual demonstramos que 

existem fragilidades nas práticas de interação entre os profissionais da equipe no qual João 

está inserido.  

Quando é solicitado a fazer uma avaliação geral da auditoria, João afirma: “só tenho a 

pontuar coisa boa”. Quando estimulado a dizer sobre estas “coisas boas”, João narra: 

 

[...] a vantagem da auditoria é que não sou só eu, você [referindo-se à equipe de 
auditoria] ouviu foi todo mundo. E todos os setores. [...] você [idem] não só ouviu 
como você... você teve acesso, aonde você quis [...]  a todas as informações. [o 
auditor] fala [pergunta]: “por que quê não conseguiu? Por que quê não atingiu meta 
e tudo? [...] E avalia não só a PAVS [Programação das Ações de Vigilância em 
Saúde], o SISPACTO [Sistema de pactuação decorrente do Pacto pela Saúde, 
2006], tudo que é programado. [...] a auditoria olhou tudo né? [...] olhou a demanda 
reprimida, você [referindo-se à equipe de auditoria] olhou a... PPI [Programação 
Pactuada e Integrada], essas coisas todas. [a equipe de auditoria] conversou com a 
equipe dos agentes de saúde, conversou com cada agente de saúde, conversou com 
cada técnico. [...] Foi bom até mesmo pra saber o que quê os próprios funcionários 
pensam da gente também. 
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Baseados neste trecho, consideramos oportunas duas considerações. Por um lado, 

pensamos que João compreendeu a nova dinâmica da prática da auditoria assistencial da SES-

MG. Ele ratifica o que vem pontuando durante todo o diálogo acerca da auditoria: considerou 

positivo o processo uma vez que, conforme afirma, envolveu a escuta de profissionais de 

diversos setores (inclusive a escuta dele), o acesso a vários tipos de informações, a avaliação 

de todos os compromissos assumidos pelo município, e, isto tudo, somado a uma questão que 

João parece ter valorizado mais que as outras: o interesse dos auditores pelos motivos que não 

permitiram a realização de uma ou outra atividade. A nosso ver, o que João estabelece como 

positivo na Auditoria de Sistema Municipal de Saúde é um misto entre duas questões. A 

primeira diz respeito às características específicas da mesma: trata-se de uma avaliação geral 

do Sistema, e não parcial, como acontece nas auditorias especiais, realizadas principalmente 

para apuração de denúncia, etc. em que a equipe de auditoria trabalha com objetos e 

profissionais específicos (conforme já referido). A segunda, diz respeito à “postura 

educativa”125 adotada pela equipe de auditores do NMAA Jequitinhonha nessas auditorias.  

Por outro lado, a segunda consideração que precisamos fazer, ainda baseados no 

último trecho de narrativa de João, relaciona-se a questões que, a nosso ver, não estão 

explicitamente expressas e que, quando analisadas em seu conjunto, apareceram como 

indicadores de sentido subjetivo acerca de sua atividade de trabalho: na auditoria, “ele 

também foi ouvido”; “a vantagem da auditoria é que não sou só eu [ouvido]”; “Foi bom até 

mesmo pra saber o que quê os próprios funcionários pensam da gente também”; “_por que 

quê não conseguiu? Por que quê não atingiu meta e tudo?”. Apesar de existir, no caso de João, 

um tipo de “poder” ideologizado, especialmente pela experiência que ele já conquistou no 

município, e apesar de mostrar-se autoconfiante e possuir autoestima elevada no que se refere 

à sua atividade de trabalho (conforme explanado em núcleo anterior), pensamos que João se 

sinta excluído de alguns processos ou relações estabelecidas no Sistema de Saúde (voltamos 

às fragilidades existentes na interação dos sujeitos desse Sistema); João também se preocupa 

com o que os demais profissionais pensam sobre ele; e, finalmente, para João, a valorização 

da forma de trabalho dos auditores (que se interessam pelos motivos que impediram a 

                                                           
125 Cabe ressaltar que mesmo tratando-se de uma atividade de caráter fiscalizador e que prevê a aplicação de 
medidas cautelares, medidas corretivas e/ou penalidades aos órgãos auditados (diferentemente da função 
exclusiva de apoio aos municípios, assumida pelas áreas técnicas da SES-MG, por exemplo), a equipe de 
auditores do NMAA Jequitinhonha sempre prezou pelas relações amigáveis, pelos contatos construtivos, pelo 
diálogo, estímulo às reflexões acerca da atividade de trabalho, bem como pelas relações de troca estabelecidas 
com todos os gestores, conselheiros de saúde, profissionais e usuários com os quais se deparou nas fases 
operativas das auditorias realizadas. 
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realização das atividades de trabalho), pode representar uma possibilidade de não ser atribuída 

a ele a “culpa” pelas atividades não realizadas. 

Quando João continua a narrar, afirma que a auditoria influenciou na sua atividade de 

trabalho. Mais uma vez, ele faz questão de justificar sua resposta com exemplos práticos: 

 

[a auditoria influenciou na sua atividade de trabalho ou não?] Interferiu uai! [..] 
Porque a gente viu que...a gente preocupava muito com o atendimento da pessoa e 
algumas rotinas do enfermeiro, por alguma razão, estavam ficando sem fazer. [..] 
[exemplificando a fala anterior] Eu acredito que se não tivesse auditoria o POP 
[Procedimento Operacional Padrão – normas e rotinas da unidade de saúde] não 
tinha... não estava nem engatinhando ainda. [...] Tem muitas coisas que a auditoria 
olhou que eu pessoalmente não sabia, e a gente só tem a ganhar. 

 

Com base neste e em outros trechos de informação e em Clot (2006a), acreditamos ser 

prudente afirmarmos que, com a auditoria, João teve a oportunidade de atuar como analista de 

sua própria atividade de trabalho. A oportunidade de fazer o que é preciso fazer com as 

provações pelas quais se passa no trabalho, refletindo sobre as soluções que encontra, ou não 

encontra, a fim de enfrentá-las. Quando nos baseamos em Lane (2012b) podemos dizer da 

possibilidade de reflexão experimentada por João, como algo que pode permitir ao sujeito 

avançar no processo de conscientização (na capacidade de transformar sua prática). Em 

síntese, o que João nos retratou foi a oportunidade do “olhar diferenciado”,  necessário para 

que os sujeitos encontrem as soluções para as dificuldades que emergem em sua atividade 

trabalho. 

João destaca os pontos que ele identificou como positivos no processo da Auditoria de 

Sistema Municipal de Saúde. Por um lado, significou a auditoria assistencial como algo 

positivo para si, uma vez que foi uma oportunidade de aprendizado/de atualização de 

conhecimento (algo que, já sabemos, tem sentido subjetivo constitutivo de sua identidade 

atual). Por outro lado, a mesma foi positiva para o município, já que foi uma oportunidade de 

fazer um diagnóstico do Sistema de Saúde. Afinal, como ele mesmo disse, “a auditoria olhou 

tudo”. 

Neste momento final de nossa análise nesse núcleo, trazemos algumas reflexões 

oriundas do trabalho de Mara Westin (MARTIN, 2006), ao escrever um capítulo dedicado a 

“sentidos atribuídos a uma experiência desafiadora: o desafio de confeccionar um livro de 

história infantil” 126. Segundo a autora, ao considerarmos que qualquer atividade implica em 

                                                           
126 Segundo a autora, durante a realização da tarefa proposta, ficou evidente pelas falas dos alunos que a 
atividade causava certo nível de ansiedade, tida como difícil e inquietante. Era, enfim, uma experiência vivida 
como desafiadora (MARTIN, 2006, p.73). 
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emoção, podemos dizer que uma situação particular, vivenciada como desafiadora, certamente 

leva o indivíduo a uma vivência afetiva mais intensa (MARTIN, 2006, p.74). 

 O que queremos ressaltar com esta reflexão, baseados na experiência descrita por 

Mara Westin, bem como nas análises realizadas nesse núcleo sobre a experiência de João com 

a auditoria assistencial, é que dependendo da forma como os sujeitos vivenciam as 

experiências, “muitas portas se abrem”. Baseados nas falas de João, acreditamos ser plausível 

considerar a experiência da auditoria como desafiadora. Ficou evidente que a mesma causou 

nele certo nível de ansiedade e de inquietação. Neste contexto, refletimos especialmente sobre 

a importância do “outro” em uma situação desafiadora que, “de modo geral, esvazia o sujeito 

de potência e, contraditoriamente, em alguns momentos, o potencializa” (MARTIN, 2006, 

p.81). A partir destas reflexões, é importante que pensemos na possibilidade da auditoria ser 

vivenciada,  por todos os profissionais que a experimentem, como “uma experiência 

desafiadora que esvazia o sujeito de potência”. Tal fato, em nada favoreceria o alcance de 

suas finalidades.  

Assim como foi frisado por João, pensamos que a Auditoria de Sistema Municipal de 

Saúde, por si só (pelos aspetos gerais que a caracterizam), já atua como potencializadora das 

transformações necessárias na atividade de trabalho em saúde. Contudo, ao ser realizada 

conforme metodologia  adotada pela equipe do  NMAA Jequitinhonha (o que caracterizamos 

acima como “postura educativa”, ou seja, baseada em diálogos e no estímulo às reflexões 

acerca dos possíveis e impossíveis nas atividades de trabalho) pode ter sua ação 

potencializadora aumentada.  

Para encerrarmos as análises feitas nesse núcleo, baseados nas considerações de 

Bakhtin/Volochinov (2012, p.116) acerca da interação verbal: “a palavra dirige-se a um 

interlocutor”127, reafirmamos nossa compreensão sobre a importância da orientação da palavra 

em função do interlocutor, bem como da inevitável interferência do mesmo no processo da 

pesquisa. Assim, nessa pesquisa, compreende-se a inevitável participação constitutiva da 

figura do pesquisador/auditor na subjetividade desvelada por João, especialmente neste 

núcleo. 

                                                           
127 Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 
como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte. [...] Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 
extremidade, na outra se apoia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012, p. 117 - grifos do autor). 
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4.3 Análises do Círculo de Cultura  
 

 

4.3.1 Considerações iniciais 
 

 

Nesse estudo, o Círculo de Cultura foi realizado com o objetivo de complementarmos 

as informações apreendidas durante as entrevistas, realizadas anteriormente. Pensamos nessa 

técnica como mais um meio de estimularmos João a refletir sobre as estratégias que ele utiliza 

para o enfrentamento dos fatores que dificultam sua atividade de trabalho. Para desenvolvê-la, 

utilizamos as estratégias descritas no tópico 3.6.3 dessa dissertação. Conforme já mencionado, 

tratou-se de um diálogo entre quatro sujeitos (JOÃO e outros três), dos três municípios 

configurados como cenários da pesquisa. Assim, utilizando os codinomes estabelecidos para 

cada sujeito, participaram do Círculo de Cultura: MARIA (Gestora de Saúde do Município 

A); JOÃO (Técnico do Município B); MRF (Gestora de Saúde do Município B) e ROSA 

(Técnica do Município C). 

Como observações provenientes de uma primeira análise da técnica, destacamos: 

1 O momento permitiu o diálogo sobre alguns dos temas e subtemas organizados pela 

pesquisadora. Contudo, como ponto positivo do processo, destaca-se o fato de que as questões 

alvo de discussão dos participantes foram eleitas por eles próprios; 

1.1 A emergência natural de vários temas e subtemas por parte dos participantes foi 

vista pela pesquisadora como significativa para o processo de análise que foi realizado nesse 

estudo, uma vez que demonstrou o tropismo de cada sujeito por uma ou outra temática. 

2 O grupo era internamente heterogêneo, em ambas as categorias (Gestores e 

Técnicos): sujeitos pertencentes a várias gerações, com idades entre 25 e 55 anos e com 

realidades profissionais muito diferentes (curtas e longas trajetórias profissionais na área  - em 

único ou em vários municípios), o que contribuiu para a riqueza do momento. 

3 Apesar da diversidade dos participantes, muitos de seus objetivos profissionais se 

aproximavam: todos se reconheciam como pessoas que enfrentavam desafios no seu cotidiano 

de trabalho na área da Saúde. As várias conversas paralelas (ocorridas antes, durante e depois 

do Círculo) apresentaram à pesquisadora alguns elementos interessantes: 

3.1 Muitas dúvidas, medos, paixões e desgostos foram manifestados nas diferentes 

histórias/experiências; 
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3.2 Algumas manifestações demonstraram aptidão por temas comuns (gestor com 

gestor e técnico com técnico); outras demonstraram o interesse pelo jeito de fazer do outro 

(técnico de um município fazendo perguntas para gestor de outro município e vice-versa). 

4 Em menor ou maior grau, cada participante levou consigo um pouco do clima de 

debate, do espírito crítico, dos questionamentos, provocações e inquietações (algumas trazidas 

pela pesquisadora para o encontro, outros emergentes durante o mesmo). 

Antes de iniciarmos nossas próximas considerações, pensamos ser oportuno destacar 

que, apesar das diversas questões que foram discutidas durante a técnica, trouxemos para essa 

dissertação apenas as questões identificadas como relevantes para o atendimento de nosso 

objetivo nesse estudo. Desta forma, na dinâmica da técnica, nosso foco foi o sujeito de 

pesquisa selecionado para as análises: JOÃO. 

 

 

4.3.2 João no Círculo de Cultura 
 

 

O primeiro tema escolhido para discussão, “o modelo de assistência vigente”, foi 

trazido pela participante ROSA. Sobre esta questão todos os demais participantes se 

manifestaram, ficando JOÃO em silêncio. 

Na sua primeira participação no Círculo, JOÃO falou sobre o que considera um 

problema: a precária formação dos médicos para atuarem nas Equipes de Saúde da Família. 

 

O problema que eu acho também, assim, com a experiência pessoal, eu vejo... Tem 
médico ainda residente, recém formado... esse programa já tem quantos anos de 
existência? E a formação deles ainda não é uma formação assim... [...] Pra trabalhar 
em PSF. Lá [referindo-se ao município no qual atua] a gente percebe... Estagiários 
de faculdade aí... você vê que a faculdade não mostra o que é PSF, você entendeu? 
Inclusive eles ainda... Estagiários atendendo por quantidade de ficha... [...] Médico 
de PSF atendendo ficha! E o gestor devia olhar isso e não olha; acha que a gente, o 
enfermeiro, é que tem que carregar o PSF nas costas e não é verdade! Quantos 
profissionais que trabalham? 
 

Ao surgir a pergunta: “e como enfrentar isso?”, os demais participantes se 

manifestaram, ficando JOÃO em silêncio.  Quando falou, trouxe à tona um problema: a 

questão dos salários discrepantes pagos, especialmente para médicos, nos municípios da 

região. 
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E o salário muito discrepante de um município para o outro...[...] O [salário] de 
[nome do município] é mais discrepante do que qualquer outro lugar; paga o dobro 
que qualquer lugar, sabe? [...] Principalmente para o médico... 
 

O diálogo seguiu com uma discussão, entre os demais participantes, sobre a falta de 

apoio técnico às Equipes de Saúde da Família (referindo-se à ausência de outros profissionais 

para comporem a equipe). Os mesmos conversaram sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), até que uma participante falou sobre o subfinanciamento da Atenção 

Primária à Saúde. Houve leitura da ficha que trazia esta temática. JOÃO apenas ouviu o que 

todos os participantes tinham a dizer sobre a questão. Em seguida, trouxe à tona o que 

considera outro problema: 

 

E também o município tem que investir na capacitação dos seus funcionários...[...] E 
o regional [referindo-se à Superintendência Regional de Saúde de referência/SES-
MG], quando dá curso e chama o enfermeiro lá...com uma hora libera todo mundo...  
 

Ao ouvir JOÃO, MARIA diz que tal questão também está atrelada ao financiamento. 

Neste momento, a pesquisadora solicitou à ROSA que falasse sobre um ponto que ficou em 

aberto num momento anterior do diálogo: "São muitos programas, são muitas atividades e a 

gente não tem um suporte". Ao responder, ROSA disse que concordava com JOÃO: “muitas 

vezes falta capacitação” e acrescentou: “falta sentar e conversar: quem vai fazer? Como 

vamos fazer?”. Os demais participantes conversaram sobre esta questão, trazendo algumas 

sugestões de enfrentamento. Neste momento, MARIA e MRF estabeleceram um diálogo que 

tratava de várias dificuldades enfrentadas diariamente pelos municípios para cumprirem com 

suas responsabilidades na gestão da Saúde. Para os entraves que emergiram nessa discussão, 

ROSA apontou algumas estratégias de enfrentamento. Depois de alguns minutos de silêncio, 

JOÃO ingressou no diálogo trazendo mais um problema:  

 

Agora uma coisa que eu estou vendo acontecer de uns anos para cá é...a GRS 
[referindo-se à Superintendência Regional de Saúde de referência/SES-MG] está 
descentralizando quase tudo para os próprios municípios estarem resolvendo, sabe? 
[...] E tem município que está com cada responsabilidade! Porque tem funcionário 
que não tem capacitação...[...] Está fazendo coisa...e ás vezes não tem nem 
conhecimento, sabe? [...] A gente vê essas clínicas particulares, esses consultórios, 
todos particulares... Quem vai lá é o cara [referindo-se ao fiscal sanitário]; [que] 
talvez não tem nem uma formação... 
 

Nesta narrativa, JOÃO expressou sua preocupação com os municípios que não têm 

profissionais de saúde/técnicos capacitados para realizarem as ações de vigilância sanitária. 

Neste momento, especialmente, MARIA expressou sua preocupação com os gestores de saúde 
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que “estão assumindo a gestão pela primeira vez” (os “iniciantes”) que, da mesma forma que 

os profissionais de saúde, “ficam perdidos”. 

Em seguida, a pesquisadora trouxe outro subtema: "Apoio - suporte técnico - 

insuficiente da Superintendência Regional de Saúde aos municípios". Todos os participantes 

se manifestaram sobre a questão. Depois de um longo momento de silêncio, JOÃO trouxe 

uma questão que, a nosso ver, apresenta-se como uma das possíveis justificativas para o 

problema: 

 

A Superintendência [referindo-se à Superintendência Regional de Saúde de 
referência/SES-MG] ficou quanto tempo sem enfermeiro lá dentro? [...] Chegou uma 
esses dias, deve ter uns 2 meses, a [nome] está lá! Não tinha enfermeiro lá não! [...] 
Não na GRS [idem] em geral! Na [no setor de] epidemiologia... 
 

Após alguns comentários dos demais participantes sobre o que JOÃO disse, ele voltou 

a falar: 

 

Elaine, uma coisa que eu vejo assim, eu não sei se é a hora de falar, uma coisa que a 
gente presencia muito, sabe? Chega gente gravíssima no hospital, gravíssima, e 
morre com uma hora; eles não colhem nem um sangue, nem para saber de quê que a 
pessoa morreu, talvez seja uma doença contagiosa... 
 

Logo após sua fala, MRF afirmou: “[falta] Capacitação...”. E novamente JOÃO se 

manifestou:  

 

Entendeu? Não tem um protocolo, cada médico fala sua língua! E eles têm um 
protocolo da memória! Eu vou lá com dor de garganta, eu saio de lá com uma 
benzetacil; eu vou ao outro médico, saio de lá com uma azitromicina; eu vou ao 
outro, saio com uma cefalexina; eu vou... saio de lá com uma amoxilina. Cada um 
prescreve o que vier na cabeça! Não segue protocolo nenhum! [...] Uma capacitação 
que teve aí... o protocolo...esses protocolos que os enfermeiros aí...Qual unidade de 
saúde que implantou protocolo de hipertenso? [...] Qual unidade trabalha com linha-
guia? Se vai lá [na unidade de saúde] uma gestante, cada um atende de uma forma 
diferente! 
 

Ao questionamento da pesquisadora: “e por que o profissional não faz?”, duas 

participantes apresentaram suas justificativas para a questão; logo após, JOÃO voltou a falar: 

 

Na época de mandar esses profissionais, foi muito difícil mandar para [município de 
referência para o treinamento]; e tinha semana que eles ficavam uns 3 dias lá, direto 
com linha-guia sabe? Todo mundo lembra disso! Isso foi há dois anos! O pessoal 
lembra! 
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Surgiram mais algumas discussões feitas pelos outros participantes e ROSA trouxe 

nova temática: “a resistência dos usuários ao modelo de saúde proposto pelas Equipes de 

Saúde da Família”.  Ao questionamento da pesquisadora: “como a gente enfrenta isso?”, os 

demais participantes falaram a respeito do tema, até que MARIA trouxe à tona novamente a 

questão da conduta médica que, a seu ver, não favorece o processo de trabalho na atenção 

primária (“os pedidos de exames desnecessários, etc.”). Neste momento, JOÃO se 

manifestou: 

 

O paciente chega lá lotado de HPV, papiloma, essas coisas; cauteriza tudo e não 
passa um HIV, não oferece um HIV... [...] Não oferece um HIV. A gestante não tem 
o que comer... [o profissional de saúde] não tem capacidade de passar uma receita 
de sulfato ferroso; vai passar receita só depois que o hemograma estiver pronto. E 
que dia que vai marcar esse hemograma? [...] Criança... médico faz o pré-natal, a 
criança nasce, a mulher não tem nem bico pra colocar o menino pra amamentar. Vai 
amamentar como? [...] A mulher faz pré-natal, [o profissional de saúde] não tem 
capacidade de olhar a mama dela...[...] [a gestante] Precisa de exame simples e o 
profissional já pede exame sofisticado, tipo o ultrassom morfológico. Médico pede 
exame de rubéola, se der rubéola vai tratar com o que? 
 

Em um momento em que o Círculo ficou dinâmico, no que se refere à participação de 

JOÃO, MRF afirmou: “É! Estarem aptos, exatamente! É uma capacitação para os 

profissionais estarem aptos para estas coisas...”. E, demonstrando gosto pelo diálogo, JOÃO 

voltou a falar: 

 

E o município contrata... Por exemplo, eu cobro 1000 reais... “Então contrata esse, 
porque ele quer ganhar 1000 reais...Eu vou contratar ele!” [...] Não sabe onde ele 
formou, não sabe nada...Talvez comprou o diploma; nem sabe qual faculdade em 
que ele formou. Pega só o Xerox do diploma... [...] E não procura procedência, que é 
fundamental... “Onde você já trabalhou?” Não custa bater um gancho para os 
vizinhos...porque a gente procura saber se realmente é verdade. Talvez é mentira. 
Currículo aceita tudo!  
 

Ao estímulo da pesquisadora: “Eu queria ouvir ROSA e JOÃO falarem sobre aquela 

questão da resistência da população. Como é que a gente enfrenta isso?”, ROSA falou e, logo 

após, JOÃO se manifestou: 

 

O profissional foi treinado para usar a maquininha... [referindo-se ao equipamento 
utilizado nas unidades de saúde para triagem com classificação de risco] o 
diagnóstico de classificação, essas coisas. Mas não soube abordar o paciente... [...] E 
a equipe também nunca pode esquecer disso... Então para a equipe é fundamental... 
Se eu estou com dificuldade de diagnosticar uma pessoa, então... [...] "Ô doutor, o 
paciente tal assim...". Custa? A pessoa tem que ter o diálogo com todos os 
profissionais... [...] É. Lá na minha unidade eu não tenho preocupação porque todos 
têm diálogo comigo. Inclusive, até para transferir [pacientes], alguns me chamam 
para pedir opinião, você entendeu? Perguntar o que eu acho, você entendeu?  
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Após a fala de JOÃO, MARIA afirmou: “Isso é importantíssimo. Ontem eu fiquei 

umas horas no pronto atendimento aqui, municipal. Porque, de vez em quando, eu gosto de 

fazer o corpo a corpo para eu saber o que está acontecendo lá, até para fiscalizar...”. E JOÃO 

voltou ao diálogo: 

 

João: Eu acho que todo gestor devia fazer isso... 
 
Maria: [fiscalizar] O povo e os meus funcionários. E chego...e adulo eles... não falo 
nada em nível de cobrança não. Falo: "Hoje eu vim trabalhar com vocês. É o meu 
momento com vocês, é esse".  
 
João: Fundamental...[...] É importante o gestor saber quem que é o médico, quem é 
o agente de saúde; não são todos que sabem... [...] Eu acho que todo gestor que 
escutou essa palavra sua, MARIA... Acho fundamental fazer uma visitinha; vão ver 
seu funcionário trabalhando, será que ele está capacitado? Vamos lá ver! É 
fundamental isso! 
 
Maria: Eu faço isso uma vez por semana... 
 
João: Isso todo gestor devia escutar... Porque eu acho muito, por exemplo... Põe a 
equipe... 
 
Maria: Eu vou porque eu gosto também; eu adoro ver como é que estão as coisas. 
Aí eu fiscalizo... eu sou chata... 
 
João: E ficar na porta...ver o povo chegando... 
 

À fala da pesquisadora: “JOÃO e ROSA, vocês acham que essa questão da sobrecarga 

de trabalho é um problema?", ROSA e JOÃO se manifestaram; após a fala de JOÃO, 

ingressou no diálogo a gestora de saúde do município no qual ele atua (MRF): 

 

João: É. 
 
Elaine: E como enfrentar isso? 
 
Rosa: Mais contratações para poder...para aliviar, e também trabalhar com... igual 
eu tinha falado no começo, com a cultura da população, com questão de promoção e 
prevenção de saúde mais! Porque aí, se você trabalhar mais com a população 
prevenção e promoção, vai desafogar as unidades [de saúde]. Se eu desafogo minhas 
unidades [de saúde], meus profissionais vão ser menos sobrecarregados também! 
 
João: Isso! Fundamental...porque a equipe de [município no qual atua] é muito boa 
sabe? Nós temos nutricionista, nós temos assistente social, nós temos psicóloga; mas 
eles não atendem no PSF; atendem em unidade diferente e vão lá só quando a gente 
chama.[..] Muitos profissionais não sabem que existe ou então não sabem a função 
de cada um não. Porque quando a gente encaminha, quando a gente vê que precisa, a 
gente chama, eles vão lá e tudo, mas não sendo assim... Eu não sei o que poderia se 
fazer... 
 
MRF: Como? Profissionais que não sabem a função? 
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João: É. Porque você vê lá. Tem a psicóloga lá, não tem? Tem psicóloga, tem 
nutricionista... No grupo de gestante eu não vejo uma nutricionista e acho 
fundamental que ela esteja lá, falando. No grupo de hipertensos eu não vejo...na 
pesagem eu vejo... 
 
MRF: Não João! Mas os grupos operativos têm a participação de odontólogo, de 
técnico de enfermagem... Tem! 
 
João: Tem. Mas eu acho que precisa de um elo ainda sabe? [...] Eu posso estar 
enganado... 
 

Estabeleceu-se, entre os demais participantes, um diálogo sobre sobrecarga de 

trabalho, planejamento em saúde, etc., momento em que foram  levantadas algumas 

estratégias de enfrentamento. JOÃO voltou a ficar em silêncio por longo período de tempo até 

que, de repente, se manifestou: 

 

João: Uma fala aí falou assim: "A sobrecarga", não falou? Talvez possa ser eu que 
citei, não estou lembrado mais... 
 
Elaine: Houve mais de uma citação... 
 
João: Sabe por quê?  Eu chego duas horas da tarde... 
 
Elaine: Mas eu queria te ouvir JOÃO, com relação a essa questão que nós falamos, 
do planejamento... 
 
João: O PSF funciona até 4 horas... Mas só que lá funciona até... 
 
MRF: De 07 as 04 o PSF, mas a unidade de 07 às 06 porque tem... 
 
João: 18 [horas]. Eu chego lá às 14 horas. Tenho duas horas com os colegas 
enfermeiros trabalhando lá e as auxiliares. Depois das 16 horas, fica eu e mais...era 
uma, agora mais duas auxiliares. E dessa hora é que não tem médico, não tem nada. 
Aí a demanda chega nesse horário, aí é todo dia...[...] E sabe que eu estou lá 
sozinho... E lá antes tinha o protocolo de enfermagem, funcionava direitinho, até o 
COREN [Conselho Regional de Enfermagem] ir lá [no município no qual atua]. 
Agora o COREN [idem] foi lá e proibiu a gente de estar fazendo muitas coisas, 
entendeu? [...] E aí fica muito assim, a demanda assim, muito em cima de mim. Eu 
acho... eu não sou responsável só por atender o povo, eu tenho outras funções 
também, sabe? O que é difícil; a gente tem que correr atrás... 
 

Neste momento, MARIA e MRF estabeleceram um diálogo sobre cumprimento das 

atividades propostas nos Planos Municipais de Saúde, bem como sobre os processos de 

contratação de profissional para atuarem na atenção primária; uma longa discussão se 

estabeleceu sobre o vínculo desses profissionais nos municípios. Após longo período de 

silêncio de JOÃO, a pesquisadora voltou a estimulá-lo: “JOÃO! Sobre a falta de definição de 

papéis/atribuições dos profissionais na atenção primária... O que você pensa sobre isso?” 
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Ah... tem profissional de todo jeito não é? Tem profissional... mas a gente, lá, 
prepara a escala... atribuição... cada um sabe sua atribuição, do setor que faz. Só que 
têm muitos profissionais que... não seguem na pinta né! Muitos trabalham em cima 
do horário... deu o horário, não querem nem saber se tem gente que está esperando e 
tal. Vai embora, sobra tudo pra quem fica pra trás...  
 

Os demais participantes conversaram sobre esta questão e JOÃO permaneceu em 

silêncio. Logo após, os participantes iniciaram nova discussão sobre carga horária máxima 

permitida para cada categoria profissional da atenção primária. E JOÃO se manifestou: 

 

João: Enfermagem também vai passar pra 30 [horas semanais] e não vai demorar... 
 
Maria: Ave Maria! Não fala isso nem de brincadeira... tem que passar pra 50 [horas 
semanais] porque sem enfermeiro não... 
 

Após vários comentários de MARIA e ROSA, ainda sobre carga horária dos 

profissionais, JOÃO voltou a falar. 

 

João: E o problema também, tipo você fala assim, o profissional parece muito 
difícil, principalmente o médico não é? Porque acontece muito assim, de o 
médico...tem muito profissional médico que é capaz de prescrever uma vacina 
antirrábica e não é capaz de preencher uma ficha de notificação... 
 
Maria: A maioria dos meus não preenche notificação não. 
 
MRF: Eles não sabem não! 
 
Maria: São os meus enfermeiros que preenchem! 
 
João: Mas você sabe que isso é de quem atende, não é do médico não; é de quem 
atendeu o paciente. 
 

Ao questionamento da pesquisadora: “como enfrentar a dificuldade para trabalhar em 

equipe? Pode ser uma realidade mais ou menos frequente em um ou outro município... vai 

variar tá gente? Mas eu queria que todos vocês falassem sobre o trabalho em equipe...”, 

surgiram as respostas: 

 

MRF: Reunir! 
 
Maria: Assumir o comprometimento...isso é básico. 
 
MRF: Reunir-se mais! 
 
João: Assumir os... o que ela [Maria] falou aí. 
 
MRF: E talvez assim, uma reunião com mais frequência entre a equipe... 
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A pesquisadora precisou estimular o diálogo sobre o trabalho em equipe; todos os 

participantes fizeram seus comentários e JOÃO permaneceu em silêncio, até que foi 

estimulado pela pesquisadora: “JOÃO, eu queria te ouvir falando sobre essa questão do 

trabalho em equipe!” 

 

Não, lá no município [no qual atua] é tranquilo; inclusive a gente tem as metas pra 
cumprir e tal. Aí eu... eu acho que eu fico muito sobrecarregado porque eu 
converso... toda oportunidade que tem, eu chamo a técnica [de enfermagem], chamo 
um agente de saúde, porque, tipo assim... essa semana não apareceu nenhum caso de 
diarreia. Lá não tem água tratada, será que isso é verdade? Não pode ser verdade, 
tem que ter alguma coisa Não é? Então eu falo assim: "Ô gente, não está aparecendo 
nenhum caso de diarreia, pelo amor de Deus uai! Tem que ter! Para notificar não 
precisa da pessoa estar vindo aqui não. Pode estar... se ficar sabendo e tal, manda me 
procurar aqui, para conversar comigo, para eu explicar... Tipo um caso de 
sintomático respiratório, sabe? Que é difícil... Na triagem lá, é difícil um enfermeiro 
pegar um sintomático respiratório... [...] Na triagem, não pegam. E tem gente 
chegando com baciloscopia, hemorragia e não pegam na triagem! [...] A gente 
espera que [o profissional] saiba, mas cada faculdade é uma coisa; tem faculdade de 
enfermagem que é uma vez por semana! A formação é diferente! Eu não estudei em 
[nome do município], não estudei em [nome do município], que é só final de semana. 
E tem muitas faculdades aí... A gente tenta fazer o possível... Mas tem uns que 
sabem a função, mas não tiveram o aprendizado como deveria, entendeu? Faculdade 
tem muitas! Você quer comparar um médico que formou na [nome da universidade] 
com um médico da [nome da universidade]? É muito diferente a formação! Cada 
faculdade é uma coisa diferente... [...] Tem médico que pede uma ressonância 
magnética sem precisão... quando um Kato-katz [um método que utiliza microscopia 
ótica para exames parasitológicos de fezes]  fazia muito mais efeito e já tinha o 
diagnóstico mais rápido... Uma xistose [esquistossomose]  da vida dependendo de 
uma ressonância magnética? 
 

Os participantes são estimulados a falarem sobre trabalho intersetorial. Mas JOÃO 

praticamente não se manifestou. MARIA e MRF conversaram sobre o planejamento de ações 

intersetoriais no setor Saúde. Logo após, todos os participantes conversaram sobre 

interferências político-partidárias na execução do planejamento de trabalho das equipes de 

atenção primária à saúde. JOÃO permaneceu em silêncio durante quase todo esse momento, 

emitindo apenas um comentário, quando o foco da discussão era a vigilância sanitária:  

 

Elaine: Porque a vigilância sanitária mexe com questões sérias para eles 
[prefeitos]... É um serviço que, de certa forma, atrapalha... 
 
Maria: Tira voto... 
 
Elaine: Tira voto. Como é que lida com isso? 
 
João: Tem dia que abre um supermercado, onde não existe possibilidade de 
funcionar nem um galinheiro... 
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O diálogo continuou, mas JOÃO permaneceu em silêncio. Em seguida, a pesquisadora 

questionou: “Vocês têm algo mais a dizer sobre essa questão [referindo-se às interferências 

político-partidárias nas ações dos profissionais da atenção primária]?”. E JOÃO se 

manifestou, mas para voltar à temática “vigilância sanitária”. 

 

João: E informar uma coisa... não é a realidade do nosso município, de [município 
no qual atua], mas em relação à vigilância sanitária é... ela é uma parte tão boa, 
sabe? Ela está em todo lugar; no aeroporto, em tudo que você vai, a vigilância 
sanitária está, você consegue enxergá-la. E nenhum prefeito, nenhum município, dá 
a mínima... A maioria dos funcionários da vigilância [sanitária] são todos 
analfabetos, estão lá só para receber, porque não fazem nada!  
 
Maria: Até que não é o caso da minha não, porque a minha é boa... 
 
João: É um pessoal que tem pouco conhecimento, esse pessoal. E nos lugares que 
tem gente de nível superior, você pode ver que o rodízio é muito, sabe? Nesse setor 
existe muito rodízio. 
 
Maria: É, deixa eu te falar o quê que acontece. A vigilância sanitária é 
importantíssima; se a gente pudesse, a gente pagaria muito bem, não é? O problema 
todo é o financeiro; eu pago mil e poucos reais pra minha fiscal... 
 
João: E outra coisa...os problemas assim...é um setor tão importante, para estar 
investigando... 
 

Em seguida, estabeleceu-se um diálogo entre MARIA e MRF sobre a necessidade de 

se defender o SUS. Também conversaram sobre a infra-estrutura necessária para o trabalho 

das equipes de atenção primária. Atendendo à solicitação da pesquisadora, para que todos os 

participantes falassem sobre o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde da SES-MG, 

manifestaram-se MARIA e MRF, ficando JOÃO em silêncio até que... 

 

Elaine: E para quem está na ponta [dentro das unidades de saúde, em contato com a 
comunidade]? Que estratégias esse Projeto trouxe para movimentar o serviço e para 
fazer as coisas caminharem? 
 
João: Não, tem esse... Foi muito bom, com certeza. Não vou falar que não foi bom 
não. Mas só tem que têm outras metas, além das que esse Plano de Fortalecimento 
estimula, que a gente tem que começar a pensar, tem que olhar... Ele analisa 
algumas, mas tem muitas outras que ficam sem ser analisadas e que são muito 
importantes também sabe? 
 
Maria: São mais até do que algumas que tem lá... No caso, por exemplo: tirou a 
vacina e colocou protocolo de Manchester, não é?128 Convenhamos! Quem inventou 
isso devia estar surtado na hora. Uma coisa que nunca poderia acontecer... 
 
João: Mas, só a penta [referindo-se a um tipo de vacina] é pouco, não é? Tem que 
ter todas... [...] Aí, só a vacina tetra [referindo-se a um tipo de vacina] que atinge 

                                                           
128 Referindo-se à retirada de uma das metas referentes ao Programa Nacional de Imunização e à inserção de 
outra, que trata do protocolo de Manchester (Protocolo adotado pela SES-MG para triagem com classificação de 
risco dos usuários dos serviços de saúde).  
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meta e as outras, que são feitas juntas, nenhuma atinge meta... Aí, pode ser uma 
meta forçada, tinha que olhar todas... 
 

No momento de encerramento do Círculo, em que todos estavam prestes a se 

despedirem, JOÃO se manifestou espontaneamente: 

 

João: Elaine, esse Plano de Fortalecimento também... não estou falando da MRF, 
nem dessa outra [MARIA], mas para muitos gestores [referindo-se aos gestores 
municipais de saúde], isso é muito importante, porque tem umas [idem] que são 
muito leigas, não estão ali... caíram de paraquedas ali, não são profissionais da 
saúde, são gente leiga na saúde... 
 
Elaine: Você está dizendo que foi importante para inserir o gestor no processo de 
trabalho? 
 
João: É. Para ele [gestor municipal de saúde] ver as metas. Para ele estar sabendo se 
a equipe dele está trabalhando ou não; de acordo com o que ele vai receber... Mas 
por que quê você não... não tem nenhum caso de diarreia? Mas por que será? Não 
está notificando? O quê que é? Tem muito gestor que tem que saber; porque muitos 
não sabem o quê que é isso... 
 

E o Círculo se encerrou... 
 

 

4.3.3 Considerações gerais 
 

 

As análises dos trechos de informação anteriormente apresentados nos levaram às 

seguintes considerações: João não traz, no Círculo de Cultura, sugestões de estratégias de 

enfrentamento relacionadas à sua atividade de trabalho, sendo marcante o seu silêncio em 

vários momentos em que se discutia sobre “estratégias de enfrentamento”.  Quando se 

pronunciou no Círculo, apresentou respostas evasivas ou permaneceu apontando problemas: 

alguns já explanados durante as entrevistas e outros novos.  

Notamos certa tensão nos diálogos estabelecidos entre João e o gestor de saúde do 

município no qual atua, no que se refere à discussão de algumas temáticas específicas. 

Pudemos notar ainda que, durante o Círculo, João se fez mais presente nos momentos em que 

o diálogo se relacionava, não à sua, mas à atividade de trabalho de outros profissionais de 

saúde.  Manifestou-se explicitamente quanto aos profissionais que realizam assistência à 

saúde no município no qual atua, e implicitamente quanto ao gestor de saúde do mesmo.  
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Em síntese, o Círculo de Cultura não se constituiu, para João, em um momento de 

criação de novas estratégias de enfrentamento dos entraves presentes em sua atividade de 

trabalho, como era nosso intuito.  

 A partir dessas, nos sentimos estimulados a tecer outras considerações, que se 

destinam a oferecer ao leitor, nosso posicionamento sobre o Círculo de Cultura, enquanto 

técnica para produção de informação em pesquisa. Trata-se, portanto, de um movimento 

autocrítico. 

Iniciamos por ressaltar que, nesse estudo, o Círculo de Cultura foi utilizado como 

estratégia de provocação de fala. Conforme já mencionamos, com a utilização de técnicas 

distintas, objetivamos permitir ao sujeito de pesquisa o deslocamento entre “sistemas de 

expressão”, facilitando o processo de constituição de sentidos subjetivos. O Círculo foi a 

técnica por nós escolhida para produzir informações complementares às das Entrevistas, 

contribuindo para o melhor conhecimento de nosso fenômeno de estudo.  

Sabemos bem que a escolha metodológica é um dos pontos chaves para a realização de 

uma pesquisa e deve ser coerente com o referencial teórico adotado. E, nesse sentido, estamos 

crentes de que fizemos uma boa escolha por todas as questões já descritas no item 3.5.3 dessa 

dissertação. 

Sabemos ainda que o Círculo de Cultura não deve se limitar ao “círculo” (espaço), 

mas precisa se expandir. Deve se constituir em uma oportunidade para a tomada de 

consciência da situação social; precisa configurar-se como espaço para discutir problemas, 

mas também para organizar e planificar ações concretas, para demudar. Pensar nesse aspecto 

do Círculo também nos deixa tranquilos quanto à nossa escolha. Isso porque, nessa pesquisa, 

delineamos cuidadosamente todas as etapas do Círculo, com o intuito de garantirmos o que 

existe de essencial na proposta de Paulo Freire, ou seja, o lugar de liberdade, de democracia e 

de crítica, bem como as consequentes transformações que podem ser instauradas pelo grupo 

de participantes a partir da técnica. E acreditamos que conseguimos planejar e operacionalizar 

a técnica para funcionar como “ferramenta aberta”, que facilitasse a expressão dos sujeitos 

participantes. 

Assim, baseados nas considerações iniciais - feitas a partir de uma primeira análise da 

técnica (tópico 4.3.1 dessa dissertação), bem como na análise de todas as informações 

produzidas no Círculo - informações referentes à discussão geral ocorrida entre os quatro 
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participantes129 -  afirmarmos que se trata de uma técnica rica, que se constitui como 

excelente estratégia metodológica para a produção de fala. 

Contudo, o fato de se tratar de uma excelente técnica, que a nosso ver, possui um 

manancial de possibilidades, não exime o pesquisador da necessidade de avaliar com cuidado 

algumas questões específicas. Especialmente em situações em que, numa discussão geral, 

pretende-se que um sujeito, em particular, tenha uma participação especial. Lembramos que 

essa situação ocorreu nessa pesquisa: realizamos a técnica com quatro sujeitos, mas tínhamos 

como foco “movimentos” realizados por João. No entanto,  no momento da técnica, não 

consideramos que tais movimentos tenham ocorrido, quando levamos em consideração nosso 

objetivo central: reflexão sobre estratégias de enfrentamento dos fatores que dificultam a 

realização das atividades de trabalho em Vigilância em Saúde.  

Sendo assim, a partir de nossa experiência, queremos reforçar a importância de  que o 

pesquisador se mantenha atento no processo de escolha e condução dos procedimentos 

metodológicos. Observamos que o Círculo pode se mostrar como excelente estratégia de 

reflexão, de crítica, de revisão de concepções e de práticas, de movimento de consciência, 

etc., mas, assim como as demais técnicas utilizadas para produção de dados em pesquisa, para 

que se possa explorar todo seu potencial torna-se essencial buscar respostas para algumas 

questões: quem é o sujeito que será submetido à técnica? O que se espera dele num Círculo de 

Cultura? Ele estaria disposto a falar, junto a outros sujeitos, sobre as questões propostas? Para 

esse sujeito, em particular, o Círculo de Cultura significaria exposição? Funcionaria como 

uma técnica provocadora ou inibidora de fala? Acreditamos que essas são questões que devem 

ser consideradas pelo pesquisador no momento de selecionar uma técnica.  

Finalmente, registramos nossa satisfação de termos desenvolvido uma pesquisa que 

não apenas trouxe respostas para algumas de nossas inquietações, mas que muito além disso, 

gerou mais perguntas e mais questionamentos. Além do mais, ainda que a participação de 

João não tenha ocorrido da forma como se esperava - já que no  momento da técnica não 

parece ter ocorrido movimentos de ressignificação da  atividade de trabalho por parte de João 

- esse momento certamente constituirá uma das mediações que concorrerão para que, em 

outro momento, a partir de outras vivências,   eles possam ocorrer.  

 

 

                                                           
129 Cabe ressaltar que somente uma parte das informações produzidas durante a técnica foi utilizada para a 
escrita do item 4.3.2 dessa dissertação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e 

conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido 

e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, 

não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se 

tem dele só pode ser dialógico.” 

Mikhail Bakhtin 

 

 

Como eixo do processo de reorientação dos modelos assistenciais no SUS a Vigilância 

em Saúde constitui um caminho fértil para a adoção de decisões e implementação de ações 

profícuas no âmbito municipal. O nosso interesse pelo estudo das significações da atividade 

de trabalho em Vigilância em Saúde, produzidas por um profissional de Saúde de um 

município auditado pela equipe do Núcleo Macrorregional de Auditoria Assistencial 

Jequitinhonha/MG, se relaciona à necessidade de produzir conhecimentos sobre as 

necessidades concretas desse profissional, o papel exercido por ele, suas possibilidades e 

limitações no Sistema Único de Saúde. Com este tipo de estudo se amplia o conhecimento da 

dimensão subjetiva presente no processo do trabalho em Saúde. 

Precisamos destacar que o trabalho no setor Saúde configura-se como fenômeno 

complexo. Estudamos mais especificamente a atividade de trabalho em Vigilância em Saúde e 

ao finalizar essa pesquisa, percebemos que a escolha dos eixos teórico-metodológicos que 

nortearam nosso estudo nos permitiu avançar na compreensão da mesma. Na tentativa de 

interpretarmos um fenômeno dessa natureza, nos valemos da interdisciplinaridade, do 

conhecimento proveniente de diferentes campos e disciplinas. Assim, elegemos a Psicologia 

Sócio-Histórica e a Clínica da Atividade como guias na busca de compreensão do mesmo.  

Esse referencial nos permitiu destacar aspectos subjetivos que compõem a atividade 

do trabalhador em Vigilância em Saúde. Sabemos que os trabalhadores de Saúde não são um 

recurso adicional, que juntados a outros (financeiros, materiais e tecnológicos) resulta na 

produção da assistência e do cuidado. São pessoas, que ao agirem modificam a realidade e a si 

mesmos e, nesse processo, se constituem como elemento essencial no fortalecimento dos 

sistemas de saúde. 
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Neste estudo foi possível entender a atividade em Vigilância em Saúde como um 

fenômeno marcado pelo contexto em que se dá, pelas singularidades dos indivíduos, das 

equipes de saúde e dos Sistemas Municipais de Saúde na operacionalização das normativas 

que constituem o arcabouço do Sistema Único de Saúde, e também, pela tradição histórica de 

uma saúde submergida nas heranças do modelo biomédico de atenção, ainda que já 

conhecidas propostas de mudança, com vistas a superação desse modelo. 

No que se  refere aos resultados da pesquisa, o primeiro achado que gostaríamos de 

retomar baseia-se nas informações produzidas pelos sete participantes dessa pesquisa  - quatro 

Técnicos que realizam atividades de Vigilância em Saúde e três Gestores Municipais de 

Saúde - durante entrevistas recorrentes. As falas desses sujeitos anunciaram certas mudanças, 

alguns avanços e muitas expectativas; contudo, também trouxeram incertezas, alguns 

anacronismos e muitas dificuldades para a operacionalização da Vigilância em Saúde nos três 

cenários da pesquisa. Os desafios/entraves/empecilhos apontados por esses sujeitos foram 

sistematizados, nesse estudo, em sete grandes grupos: 1. Recursos Físicos; 2. Recursos 

Materiais; 3. Gestão do Pessoal de Saúde; 4. Financiamento da Atenção Primária à Saúde; 5. 

Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde; 6. A gestão compartilhada entre os entes 

federados e 7. As questões político-partidárias. As questões que classificamos nos grupos 

“Gestão do Pessoal de Saúde” e “Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde” 

merecem nosso destaque pela repetição de falas, de diferentes sujeitos, que retrataram os 

mesmos desafios/entraves/empecilhos. No que tange a essas dificuldades referidas 

acreditamos que as mesmas apareçam configurando um quadro crítico, que em muito 

compromete a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS. Isso porque acreditamos 

que a Vigilância em Saúde é um elemento central para a consolidação de um modelo de 

atenção à saúde que incorpore, de forma mais efetiva, universalidade e equidade no 

atendimento às pessoas, por meio do alcance de ações resolutivas em saúde. 

Já no que se refere às informações produzidas pelo sujeito de pesquisa selecionado para 

ter todas as suas informações interpretadas nessa dissertação (um Técnico), cabe ressaltar que, 

em todo o processo de análise, buscamos falas reveladoras e perseguimos as mediações 

constitutivas das significações desse sujeito; assim, buscamos indicar a gênese, ou seja, a raiz 

da sua forma de pensar, sentir e agir em relação à sua atividade de trabalho em Vigilância em 

Saúde. 

Acreditamos que os aspectos gerais do nosso processo de análise merecem algumas 

considerações. Assim, ressaltamos que as emoções e os sentimentos são constitutivos dos 

sentidos da atividade de trabalho, e para sermos coerentes com a análise dos sentidos e 
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significados, consideramos sempre que a dimensão afetiva é constitutiva dessa atividade. 

Sendo assim, acreditamos que a compreensão dos sentidos e significados da atividade de 

trabalho em Vigilância em Saúde impõe-se como um elemento importante para esta pesquisa, 

pois é fundamental para a compreensão do que mobiliza ou imobiliza a transformação da 

mesma. 

Os sentidos e significados atribuídos à atividade de trabalho em Vigilância em Saúde 

norteiam as ações da atividade realizada, assim como estão imbricadas no real da atividade do 

sujeito pesquisado.  As análises das informações referentes à situação concreta na qual o 

nosso sujeito atua nos mostraram precariedade nas condições de trabalho para que seja 

efetivada a Vigilância em Saúde no nível local. Estas análises se revelaram fundamentais, 

uma vez que o Trabalhador da Saúde não é um sujeito abstrato. Pertinentes com o referencial 

epistemológico que adotamos para nortear nossas reflexões, seria incoerente considerar esse 

profissional e sua atividade de trabalho em Vigilância em Saúde de forma descontextualizada, 

ou seja, sem inscrevê-lo nas suas relações de trabalho na equipe do estabelecimento de saúde 

no qual atua, na equipe da Atenção Primária à Saúde que atua no município, no Sistema 

Municipal de Saúde em questão, na comunidade da qual faz parte. Seria ainda incoerente não 

considerar as relações que esse profissional estabelece com o saber, com o poder, com os 

princípios e regulamentações que orientam seu fazer diário. Todos esses fatores são 

determinantes da atividade realizada por ele e as experiências concretas, ou seja, as condições 

reais nas quais se dão sua atividade são constitutivas dos sentidos por ele produzidos. É assim 

que a Psicologia Sócio-Histórica compreende o ser humano; como agente ativo de 

transformação do mundo e parceiro nas relações sociais. 

Assim, as análises realizadas nesse estudo demonstraram que elementos como 

felicidade pelo reconhecimento social alcançado pela profissão, crença em sua boa formação 

profissional e resolutividade no serviço, dedicação, envolvimento afetivo com a comunidade e 

sua vontade de que “as coisas” melhorem, constituem os sentidos subjetivos atribuídos pelo 

Técnico à sua atividade de trabalho. Estes, o ajudam a superar elementos decorrentes de um 

conflito entre a profissão idealizada e a real (sentimento de frustração, impotência, falta de 

autonomia), bem como das precárias condições de trabalho no SUS, que também são 

constitutivos de sentidos subjetivos. A precariedade das condições de trabalho no SUS se 

caracteriza pela baixa remuneração, tipo de vínculo, carga excessiva de atividades, deficiência 

na formação de profissionais e conflitos ligados aos aspectos normativos e organizativos do 

serviço, dentre os quais,  a falta de sistematização do processo de trabalho na Atenção 

Primária à Saúde (falta de planejamento e distribuição de tarefas; informalidade de funções, 



244 
 

etc.); a pouca interação dos profissionais para a realização de ações integradas em saúde; o 

modelo assistencial praticado no município (a “visão só na assistência”, a dificuldade para 

realização de ações de prevenção e promoção à saúde, a grande demanda espontânea de 

usuários no serviço e as fragilidades apresentadas pela equipe no processo de acolhimento do 

usuário). Acreditamos que o equilíbrio entre estes elementos contribuem para a atuação desse 

sujeito, há tantos anos na mesma atividade de trabalho, sem que isto seja uma causa de 

adoecimento exteriorizada por ele. Pensamos que o conflito envolvendo profissões ainda seja 

pouco percebido pelo profissional, apesar de interferir diretamente nos movimentos que o 

mesmo realiza em seu campo de atuação e, consequentemente, no real de sua atividade. 

O fato de não ser um profissional com responsabilidades ou funções formalmente 

definidas gera desconforto, e nesta condição, na medida em que vai agregando atribuições, o 

profissional se sente “pau para toda obra”. Esta situação é fonte de conflito e de sentimentos 

contraditórios: de um lado, o Técnico se sente envaidecido, feliz; afinal de contas, quem 

assume tantas responsabilidades deve possuir, de fato, certo “poder e direito sobre os demais”. 

Por outro lado, a carga excessiva de trabalho lhe traz indignação, um incômodo identificado 

precocemente em nossas análises. Assim, o fato de já atuar há tantos anos no município lhe 

traz um “poder” ideologizado, especialmente, pela experiência conquistada, mas também um 

tipo de ônus, que é justamente o que ele cita como um problema: a sobrecarga de trabalho. 

Trouxemos à tona os sentidos que o Técnico atribui à sua atividade de trabalho quando 

fala especificamente sobre alguns aspectos da Vigilância em Saúde, sendo estes constituídos 

por elementos como angústia e preocupação, derivados da falta de um “coordenador” das 

atividades de Vigilância no município (para organização/gerenciamento do serviço), bem 

como da forma como vem se dando o processo de descentralização das ações/serviços nessa 

área: segundo ele, há uma sobrecarga de atividades sendo atribuída aos municípios. Como 

solução, o profissional aponta a necessidade de maior auxílio para os municípios, por parte da 

esfera estadual (Secretaria de Estado de Saúde). 

Embora o profissional se intitule o “enfermeiro da unidade de saúde”, não se cansa de 

dar sinais da necessidade de uma função reconhecida. Acreditamos que ele manifeste uma 

necessidade que transcende o gênero profissional do enfermeiro. Embora este gênero já esteja 

consolidado, pensamos que existem lacunas para a consolidação do “gênero do profissional de 

referência das atividades de Vigilância em Saúde”. E, nesse caso, o Técnico se sente perdido 

na sua atividade de trabalho em Vigilância em Saúde; ele se vê embaraçado diante de si 

mesmo.  



245 
 

Foi possível desvelar o pouco movimento do profissional, junto à sua equipe, para 

transformar questões que se configuram como entraves para sua atividade; pensamos ser 

pouco consistente o grau de orientação social do Técnico em sua relação de trabalho com a 

equipe de saúde. Neste sentido, nossa hipótese está pautada em um esvaziamento do que 

denominamos, nesse estudo, como “gênero dos profissionais da Atenção Primária à Saúde”; 

esvaziamento no tocante à visão, à missão e aos valores que fazem convergir os 

compromissos individuais e éticos de cada profissional ao trabalho e que geram os resultados 

conquistados em processos de trabalho grupal. 

Como desafios/entraves/empecilhos para a operacionalização da Vigilância em Saúde 

no município o Técnico também aponta a falta de qualificação dos profissionais da Atenção 

Primária à Saúde para a realização dessas ações, bem como a ausência de uma “postura 

vigilante” por parte de todos os profissionais da equipe (todos precisam se reconhecer como 

“agente de vigilância”). Mesmo diante de todas as dificuldades, o Técnico manifesta 

sentimentos positivos ao demonstrar crença na importância da Vigilância em Saúde para a 

organização dos serviços em nível local. Ele possui boas expectativas no que tange à 

Vigilância em Saúde em seu município de trabalho e aposta no Projeto de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde/SES-MG que, segundo ele, tem um certo “poder de resolução de 

problemas”. Em relação a estas questões, os sentidos atribuídos estão carregados de elementos 

como interesse e alegria.  

Foi possível perceber que, com a implantação do Projeto anteriormente citado, houve 

uma mudança no discurso do Técnico sobre algumas questões referentes à sua atividade de 

trabalho em Vigilância em Saúde, assim como um movimento real por parte da equipe de 

saúde do município para melhor organização de seu processo de trabalho. No entanto, 

desvelamos a existência de um “pensamento mágico” (captação ingênua da realidade) por 

parte do Técnico quanto às reais conquistas provenientes deste Projeto.  

Foi possível identificar ainda que, apesar de ter apontado diversos 

desafios/entraves/empecilhos para a realização da sua atividade de trabalho em Vigilância em 

Saúde, em poucos momentos o profissional trouxe em suas narrativas estratégias de 

enfrentamento para os mesmos. Essa afirmativa ganha força especialmente durante a análise 

das informações produzidas no Círculo de Cultura, já que a técnica foi realizada com essa 

intencionalidade.  

No tocante à auditoria assistencial no SUS, foi possível desvelar que o profissional 

tinha, a respeito dessa temática, uma ideia produto do senso comum, que acreditamos ser 

herança da tradição histórica da auditoria. No decorrer das análises, o mesmo elucida que 
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pode ressignificá-la. Superou a ideia pré-concebida (de auditoria como policiamento de 

profissionais), passando a ver a auditoria assistencial como uma prática regulatória de 

importância para o trabalho em saúde nos municípios, na medida em que se constitui em 

instrumento de avaliação, especialmente, da qualidade e da efetividade dos serviços de saúde 

prestados à população. Evidenciou-se que os sentidos atribuídos pelo Técnico à Auditoria 

Programada de Sistema Municipal de Saúde/2009 se transformaram: elementos como 

inquietação, incômodo e ansiedade (de antes), cederam lugar ao contentamento, interesse e 

tranquilidade, tratando-se, portanto, de uma experiência geradora de sentidos.  Experiência 

que poderia ter múltiplos desdobramentos, e que, para o profissional, foi transformadora.  

Para o Técnico, a referida auditoria representou uma oportunidade de autoanálise de 

sua atividade de trabalho, ou seja, configurou-se em uma possibilidade de reflexão, que pode 

permitir ao sujeito avançar  na capacidade de transformar sua prática. Mas, essa auditoria 

também trouxe para o profissional a frustração pela identificação de falhas na sua atividade.  

Identificamos ainda que, por um lado, o profissional significou a auditoria assistencial 

como algo positivo para si, uma vez que foi uma oportunidade de aprendizado/de atualização 

de conhecimento (questão que tem sentido subjetivo constitutivo de sua identidade atual). Por 

outro lado, a mesma foi significada como algo positivo para o município, já que foi uma 

oportunidade de fazer um diagnóstico do Sistema de Saúde como um todo, e não de uma parte 

dele. O profissional estabeleceu como relevantes questões que dizem respeito às 

características específicas da auditoria experimentada (Auditoria Programada de Sistema 

Municipal), bem como à “postura educativa” adotada pela equipe de auditores do Núcleo 

Macrorregional de Auditoria Assistencial Jequitinhonha na realização da mesma. Conforme já 

referido, adotamos o termo “postura educativa” para designar um processo baseado em 

diálogo e no estímulo às reflexões sobre os possíveis e impossíveis nas atividades de trabalho 

dos sujeitos entrevistados durante as auditorias, dentre os quais, os profissionais de Saúde. 

Diante dos achados desse estudo, e para finalizar, faremos alguns apontamentos 

considerados essenciais. Cabe ressaltar que, ao longo do processo de pesquisa, algumas 

inquietações e dúvidas foram tecidas, sendo algumas respondidas e outras não.  E estas, 

certamente, permanecerão como fontes de novas investigações. 

 O acesso à voz do sujeito pesquisado reafirma nossa posição inicial nessa pesquisa, no 

que se refere à necessidade de investigarmos o Trabalhador da Saúde nas suas experiências, 

sem deixarmos de considerar a subjetividade humana (a atividade e a subjetividade são 

inseparáveis) e as relações sociais que se estabelecem no seu universo de trabalho. 

Acreditamos que práticas que desconsiderem estas questões podem, ao contrário do que se 
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deseja, agir como uma barreira à construção de processos de trabalho profícuos no dia-a-dia 

da Atenção Primária à Saúde. 

Gostaríamos de enfatizar a função psicológica que o trabalho tem para Trabalhadores 

da Saúde pois, sendo compreendido como exercício coletivo de ligação do social ao real é o 

operador decisivo de contensão da vida individual. Nele, os trabalhadores encontram modos 

de sobreviver na sociedade e de participarem dela. Como já referimos, é importante que 

prevaleçam circunstâncias que permitam a satisfação no trabalho, que possibilitem a ação, 

fazendo com que o trabalhador se reconheça naquilo que faz. 

Baseados na premissa de que “toda a atividade é endereçada, possuindo um ou vários 

destinatários”, acreditamos não ser possível tratar da questão da atividade de trabalho sem 

pensarmos no lugar que os outros ocupam na atividade profissional. Tal questão, a nosso ver, 

precisa ser foco de reflexão nos processos de definição do modelo de atenção à saúde que se 

deseja adotar nos Sistemas Municipais. O estudo evidencia a necessidade de práticas mais 

dialógicas, participativas, democráticas, reflexivas e críticas - práticas de efetivação do 

processo grupal - para a construção de modelos que superem o hegemônico. 

Pensar, a partir da voz do sujeito dessa pesquisa, sobre os 

desafios/entraves/empecilhos que estão se colocando no caminho dos Trabalhadores da 

Saúde, no SUS real, proporcionou refletir sobre fatores que têm se apresentado como 

facilitadores ou impeditivos das transformações concretas que precisam ocorrer na atividade 

de trabalho desses profissionais. No universo dessas questões, ressaltamos, em primeiro lugar, 

o mote “competências/habilidades” necessárias para o trabalho no SUS, na Atenção Primária 

à Saúde e em Vigilância em Saúde. E aí, surgem novas questões.  Em aspectos gerais, espera-

se, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, que os profissionais da Saúde possuam uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, sendo capacitados a atuar, com base em 

princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, e na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania. Mas... 

Quais possibilidades reais permitem que os profissionais da Saúde reorganizem as 

práticas em cenários de saturação de exigências? Será que os cursos de graduação têm 

buscado e têm conseguido dar sua contribuição ao processo de efetivação da Vigilância em 

Saúde, da Atenção Primária à Saúde, do SUS? Quais são as “habilidades/competências” 

necessárias para fomentar o modelo assistencial desejado? Os profissionais que estão sendo 

formados as possuem? Na formação de graduação onde se insere o tema “Vigilância em 
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Saúde”, por exemplo? Será que os profissionais têm sido capazes de pensar sua realidade 

levando em consideração o território como processo social (território vivo)? Têm sido capazes 

de realizar o trabalho em equipe? Têm conseguido “fazer uso de si” e desenvolver 

possibilidades de utilização de estratégias criativas e viáveis para lidar com o real da sua 

atividade no SUS (nos municípios de pequeno porte, por exemplo)? E depois da graduação? 

Quais têm sido as ações que visam contribuir para a formação do profissional para que ele 

domine as “competências/habilidades” necessárias para o trabalho em Saúde?  

Também acreditamos que seja importante estender essa questão da educação aos 

gestores de saúde. Achados desta pesquisa também colocam a formação desses sujeitos em 

pauta. Ficou evidente que ter o gestor municipal de saúde como parceiro na definição e 

seguimento de um modelo assistencial é fator de grande importância, ou seja, gestores 

sensibilizados (compromissados com os princípios e diretrizes do SUS) são fundamentais 

nesse processo de mudança (de a inversão do modelo de assistência). Nesse sentido, também 

surgem questões. E os Gestores dos Sistemas Municipais de Saúde? Possuem as 

competências/habilidades necessárias para o exercício de sua atividade? Têm conseguido se 

apropriar do seu poder, que é legitimado, para agir? Têm conseguido entregar à sociedade 

bons resultados da sua atividade de trabalho? 

Sabemos que todas estas questões vinculadas à educação e à gestão do pessoal de 

Saúde certamente não serão solucionadas em tempos curtos, e talvez, esta seja uma razão para 

o adiamento de intervenções resolutivas nesse aspecto. Acreditamos que a solução para essa 

questão não seja simples, sendo esse mais um motivo para que esse mote seja foco de atenção 

e ganhe pauta continuamente na definição de políticas públicas, nas Conferências Municipais 

de Saúde, nos projetos de pesquisadores interessados pelo assunto, etc. 

Também consideramos importante tecer algumas considerações sobre duas temáticas 

já bastante exploradas junto ao sujeito dessa pesquisa, a saber, a auditoria assistencial no SUS 

e os pactos interfederativos (como o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde em 

Minas Gerais).  

 Consideramos que, para que as auditorias funcionem efetivamente como instrumento 

de gestão e contribuam para o fortalecimento do SUS no âmbito dos municípios mineiros, 

seja necessário que o Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG mantenha a estratégia de 

trabalho adotada desde 2009. Ou seja, priorizar auditorias de Sistemas Municipais de Saúde - 

Programadas e de Acompanhamento130 - bem como fortaleça parceria especialmente com as 

                                                           
130 O que significa estabelecer um cronograma para que as equipes de auditores possam retornar aos municípios 
auditados para verificação da permanência ou não das não conformidades apontadas em uma primeira auditoria. 
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áreas técnicas da SES-MG, com os Conselhos Municipais de Saúde, com as Comissões 

Intergestores Bipartite e com os outras áreas de regulação, em especial Controle, 

Monitoramento, Avaliação, Vigilâncias e Ouvidorias131. 

 Acreditamos que também seja imprescindível maior investimento do Sistema de 

Auditoria Assistencial da SES-MG no aperfeiçoamento do processo de trabalho dos auditores 

assistenciais, contribuindo para a adoção de metodologias de trabalho construtivas, que 

possibilitem, dentre outras questões, a ressignificação da auditoria-policiamento de 

profissionais. O que se deseja é que a realização de auditorias permita experiências geradoras 

de sentidos positivos; que sua prática possua caráter potencializador das atividades de 

trabalho em Saúde nos municípios. Ademais, gostaríamos de enfatizar a necessidade e 

importância de movimentos que tornem essa prática regulatória do Estado cada vez mais 

conhecida por todos os sujeitos do Sistema: profissionais de saúde, gestores públicos e 

usuários do SUS. O pouco conhecimento, a nosso ver, corrobora para o subaproveitamento 

dessa importante ferramenta de regulação estatal que tem, como atividade fim,  contribuir 

para a garantia do acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos mineiros. 

 Já no que tange aos acordos/pactos interfederativos, acreditamos que projetos da 

natureza do que citamos anteriormente podem se configurar como potencializadores das ações 

dos profissionais/gestores no âmbito do SUS municipal por várias questões, dentre as quais o 

apoio financeiro, o suporte oferecido pelas áreas técnicas da SES-MG, as oportunidades para 

que os trabalhadores da Saúde reflitam sobre a prática de trabalho em Vigilância em Saúde, 

etc. No que tange a operacionalização desses projetos, consideramos imperativo que o foco no 

cumprimento de uma meta não faça ficar em segundo plano o foco na qualidade da atenção ao 

usuário. Acreditamos ser importante que profissionais/gestores pensem sempre para além dos 

números/metas pactuadas; que as ações sejam executadas sempre a partir de reflexões críticas. 

Acreditamos que metas são mensuradas por meio de numeradores e denominadores que 

precisam significar algo construtivo para os sujeitos que planejam e executam as ações de 

saúde naquele território específico. Preocupa-nos, portanto, a possibilidade de que a 

prescrição se mantenha como algo externo ao sujeito, não atendendo a uma necessidade. 

Também acreditamos haver risco na implantação de ações/serviços/políticas públicas 

que fiquem na dependência de possíveis acordos, ou que dependam de vontade exclusiva de 

                                                           
 

131 Para que os órgãos auditados possam receber, do próprio Estado, todo o apoio necessário para a resolução das 
não conformidades apontadas, bem como para prevenção de novas irregularidades. Acrescenta-se a essa questão, 
especialmente, a participação dos Conselhos Municipais de Saúde no acompanhamento dessas auditorias, que 
também têm por objetivo oferecer suporte ao controle social.  
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um gestor, por exemplo, ao invés de serem fruto de uma gestão estratégica, participativa e do 

trabalho em equipe, que deve sempre buscar inserir, no processo de planejamento, a 

população diretamente interessada.  

Em suma, pensamos que os bons projetos podem sempre agregar valor à atividade de 

trabalho em Saúde; mas é preciso que as propostas de construção de modelos de atenção à 

saúde sejam elaboradas de forma descentralizada, considerando os diferentes arranjos, 

estratégias, desafios e processos necessários para a efetivação do direito à saúde em cada 

município. E, nesse processo, mais uma vez, ressaltamos o papel fundamental dos 

profissionais de Saúde, cujos saberes permitem gerar processos mais ou menos centrados nos 

usuários, servindo como guia no terreno de negociação que estabelece qual universo de 

necessidades em saúde será atendido. Acreditamos ser importante que esses profissionais, na 

condição de  fazedores de atos de saúde, se apresentem para negociar o modelo de assistência 

presente na sua prática. 

Também não podemos deixar de tecer considerações sobre o mote “práticas de 

Vigilância em Saúde”. A nosso ver, da forma como vem sendo apresentada aos sujeitos/atores 

do SUS, a Vigilância em Saúde parece ser “fato novo”. E não a vemos assim. Entendemos 

que os chamados “novos projetos” ou “novas propostas” têm sempre o mesmo eixo: trazem 

um conjunto de práticas norteadoras que buscam a superação do modelo biomédico 

hegemônico, e que se destinam a orientar a organização dos serviços de saúde nos sistemas 

municipais. Trata-se de práticas prognosticadas nos fundamentos da Atenção Primária à 

Saúde e essenciais para a concretização dos princípios e diretrizes do SUS. Assim, 

consideramos importante refletir sobre as oportunidades concretas que os sujeitos que atuam 

no SUS têm para a apreensão dos princípios e diretrizes do Sistema e dos fundamentos da 

Atenção Primária e como esses têm sido significados.  A investigação de concepções 

constitutivas das significações que os sujeitos da prática carregam sobre SUS, universalidade, 

equidade, integralidade, Vigilância em Saúde, Atenção Primária à Saúde, interação, 

integração, trabalho em equipe, etc. torna-se importante na medida em que as mesmas são 

passíveis de serem ressignificadas, transformadas e inseridas no sistema de significações  

desses sujeitos sobre suas funções no trabalho em Saúde. 

Sem o intuito de trazermos soluções para as questões que entravam a efetivação do 

SUS que queremos ter, mas com o propósito de gerarmos reflexões sobre essa temática, é que 

deixamos essas ressalvas. Talvez essa seja uma forma de tentarmos trazer para a prática atual, 

princípios da Reforma Sanitária Brasileira. Seria, na verdade, uma volta ao começo...  
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Com vistas à conquista da saúde como direito é importante que a atividade dos 

trabalhadores da Saúde se constitua como práxis; que não haja dicotomização entre teoria e 

prática. Acreditamos que isso pode acontecer quando a atividade é exercida num processo de 

ação-reflexão-ação, processo fundamental para criação e ampliação do poder de agir dos 

sujeitos e, portanto, de superação de conflitos, das contradições, das frustrações e dos 

sentimentos de desânimo, impotência, angústias e desgostos, possíveis de ocorrerem no dia-a-

dia da atividade de trabalho. 

Diante de todas as questões expostas, acreditamos que as articulações realizadas nessa 

pesquisa entre auditoria assistencial no SUS, atividade de trabalho no SUS e Vigilância em 

Saúde, a partir de categorias da Psicologia Sócio-Histórica (com a relevância das categorias 

sentido e significado) e da Clinica da Atividade foram profícuas e nos permitiram a ampliação 

da noção da atividade de trabalho em Vigilância em Saúde para além do espaço do realizado, 

ou seja, para o espaço do não realizado, do que se deseja realizar, do que se realiza para não 

realizar e, também, do que se realiza para além dos objetivos propostos inicialmente. Foi 

possível perceber que a atividade de trabalho em Vigilância em Saúde é fruto de um 

complexo engajamento subjetivo de cada sujeito em relação ao que se vive dentro e fora do 

trabalho. 
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APENDICES  
 

 

APÊNDICE A: 
 

PRIMEIRO ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA E 
CENTRALIZADA/TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões norteadoras: SUS, Vigilância em Saúde, Auditoria 

1. Você poderia falar um pouco sobre sua trajetória profissional? Eu gostaria de saber 
como se deu sua inserção nessa atividade de trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS). 

2. Como você compreende ou vê o SUS? Qual é o seu sentimento em relação a esse 
Sistema? (tentar apreender aspectos relacionados aos princípios organizativos – 
descentralização, municipalização, pactuações, financiamento, etc – e princípios doutrinários 
– universalidade, igualdade, equidade, etc, bem como o sentimento sobre a relação processo 
normativo versus prática). 

3. Qual é o papel que você acha que te cabe como sujeito/profissional desse sistema? 
Qual é seu sentimento em relação a sua atividade de trabalho no SUS? 

Esclarecimentos: 

1. Esta entrevista é o primeiro procedimento previsto para a realização da minha dissertação 
de mestrado.  O nosso objetivo com esse trabalho é investigar o processo de atividade de 
trabalho que subjaz (que está por baixo) a realização ou não das atividades referentes à 
Vigilância em Saúde, prescritas no Relatório Final de Auditoria de Sistema Municipal de 
Saúde, bem como definir novas estratégias de superação das dificuldades existentes nesse 
processo. Para tal, serão realizadas algumas perguntas relacionadas à sua atividade de 
trabalho. 
 
2. Esta entrevista será audiogravada e poderá ser recorrente, ou seja, pode ser que exista a 
necessidade de realização de outras entrevistas para buscar mais informações sobre o tema 
aqui tratado ou para esclarecer algum aspecto que possa ficar confuso ou incompleto. Para 
atender às determinações éticas estabelecidas para a realização desta pesquisa, está 
estabelecido no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) que você poderá se 
recusar a responder a qualquer das questões, bem como terá acesso às transcrições, podendo 
solicitar cortes ou exclusão de conteúdos com os quais discordar, no que será prontamente 
atendido(a). 

3. Outra questão estabelecida no TCLE refere-se aos princípios da confidencialidade e sigilo, 
não possibilitando assim sua identificação. Ou seja, o que se pede é que o nome real das 
pessoas envolvidas não seja identificado.  Sendo assim, peço que você diga qual nome 
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4. Como você compreende o funcionamento de um Sistema Municipal de Saúde? (tentar 
apreender a compreensão acerca da relação existente entre os diversos setores/subsistemas) 

5. Qual é o seu sentimento em relação ao funcionamento do Sistema no qual você está 
inserido? (tentar apreender aspectos relacionados a um sistema, aos princípios organizativos, 
à definição de papéis, às relações interpessoais estabelecidas no sistema, etc). 

6. O que é Vigilância em Saúde pra você? Qual a relação você faz dessa temática com os 
princípios do SUS? 

7. Como você vê a Vigilância em Saúde dentro de um Sistema Municipal de Saúde? 
(tentar apreender o sentimento sobre a relação processo normativo versus prática; sobre a 
importância atribuída a essas ações no nível local; sobre a relação dessa, com as outras “partes 
do sistema”). 

8. Você poderia falar sobre sua atividade de trabalho no município no que se refere à 
Vigilância em Saúde? Em que consiste? Quais ações você realiza?  

9. Qual é o seu sentimento em relação às ações de Vigilância em Saúde realizadas no seu 
município? Funciona, não funciona, por quê? (tentar apreender aspectos da Vigilância 
Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, da Vigilância da Saúde do Trabalhador, da 
Vigilância em Saúde Ambiental, da Vigilância da Situação de Saúde e da Promoção da 
Saúde). 

10. Como você se sente em relação à sua atividade de trabalho e aos resultados 
alcançados e não alcançados pelo município no que se refere à Vigilância em Saúde? 

11. O que poderia auxiliá-lo no desenvolvimento de sua atividade de trabalho no campo 
da Vigilância em Saúde no seu município?  

12. Como você define auditoria? Qual é o seu sentimento ou como você vê a auditoria no 
SUS? (tentar apreender aspectos relacionados ao processo de trabalho da auditoria ao longo 
dos anos e à relação desta com os princípios do SUS) 

13.  Como você compreende ou vê o processo da Auditoria Programada de Sistema 
Municipal de Saúde? O que você acha positivo (bom) e negativo (ruim) nesse tipo de 
auditoria? (tentar apreender todas as etapas do processo, desde o comunicado de auditoria até 
o recebimento do Relatório Final da auditoria). 

14. Você pode falar sobre a Auditoria Programada de Sistema Municipal de Saúde 
realizada no seu município em 2009 (ou 2010)? Qual é seu sentimento em relação a essa 
auditoria? Foi importante, não foi importante, por quê? 

15. Você pode falar sobre as ações desenvolvidas no município após a realização dessa 
auditoria. (tentar apreender questões como: ações logo após a visita dos auditores, após o 
recebimento do relatório inicial de auditoria, após o recebimento do relatório final de 
auditoria; tipos de ação – conversas, reuniões, elaboração de documentos, etc - sujeitos/órgãos 
envolvidos – gestor, profissionais, membros do Conselho Municipal de Saúde, outras 
secretarias, etc). 

16. Qual é o seu sentimento em relação às constatações da auditoria que envolveram as 
ações de Vigilância em Saúde? Você está de acordo com as constatações, não está de 
acordo, por quê? 
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17.  Em relação às atividades prescritas no Relatório Final da Auditoria no item 
Vigilância em Saúde, o que você tem a dizer? Foram realizadas, não foram realizadas, 
por quê? (tentar apreender os fatores facilitadores e dificultadores existentes nos diversos 
eixos do processo: fundamentação legal, recursos físicos e materiais, gestão de pessoal, 
processo de trabalho, etc). 

18. Quais são as ações mais complexas, de mais difícil realização? O que as torna mais 
difíceis? Quais medidas você acha que devem ser adotadas para realizá-las e quem deve 
adotá-las? 

19. Quais são suas expectativas em relação à Vigilância em Saúde no seu município? 

20. Se você tivesse que definir a Vigilância em Saúde em três palavras, quais seriam? 

21. Gostaria de falar mais alguma coisa relacionada às questões sobre as quais 
conversamos? 

Agradecimentos. 
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APÊNDICE B: 
 

SEGUNDO ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA E 
CENTRALIZADA/TEMÁTICA 

 

Questões norteadoras: Atividade de Trabalho, Auditoria, Vigilância em Saúde 

1. Você poderia me dar uma definição de atividade de trabalho?  

2. Como você vê a atividade de trabalho do Gestor de Saúde (ou Profissional de Saúde) 
hoje, na atualidade? 

3. E para você? Como é trabalhar nessa função? Como você se sente exercendo essa 
atividade? 

4. Como você se sente, quando ao se apresentar para alguém você diz que é Gestor de 
Saúde (ou Profissional de Saúde)? 

5. O que você acha que as pessoas pensam a respeito da sua atividade de trabalho? 

6. Qual é a sua função enquanto Gestor de Saúde (ou Profissional de Saúde)?  

7. Existem regras, normas, obrigações na sua atividade de trabalho? Quem as estipula? 

8. Onde estão prescritas ou propostas as tarefas que você tem que realizar? 

9. Você poderia descrever um dia de trabalho seu? 

10. Como é trabalhar especificamente neste município? 

11. Você pode falar sobre as suas condições de trabalho aqui? 

12. O que você pontua como aspectos positivos? E negativos? 

13. Quais são suas expectativas em relação ao seu trabalho? 

14. E como você se sente trabalhando aqui, nessa função, nesse município? 

15. Existe mais alguma questão que você gostaria de dizer sobre a sua atividade de 
trabalho aqui no município? 

16. Quanto à auditoria, como você se sentiu: 

a) quando recebeu o comunicado; 

b) quando recebeu os auditores no seu município; 

c) quando recebeu o relatório inicial de auditoria; 

d) quando recebeu o relatório final de auditoria; 
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17. A Auditoria Programada de Sistema Municipal de Saúde que aconteceu aqui 
interferiu de alguma forma na sua atividade de trabalho? Como?  

18. Como você define saúde? 

19. Qual é seu conceito de risco à saúde? 

20. O que você pensa sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde? 

Agradecimentos. 
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APÊNDICE C:  

QUADRO DE PRÉ-INDICADORES/ INDICADORES/ NÚCLEOS DE 
SIGNIFICAÇÃO 

Primeiro Núcleo de Significação: As relações familiares, o trabalho e o gosto pelo estudo: 

elementos constitutivos da identidade atual 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Eu sou mineiro, nasci há 42 anos, no município de [nome]  
� Sou de uma família de 14 filhos, sou o caçula, sou o único que 

nasceu em hospital. [...] a maioria das mulheres tinha parteira em 
casa e tal, sabe? [...] era mania do povo mesmo ganhar menino 
em casa, sabe? Não tinha esse trem de procurar hospital pra 
ganhar menino não. Isso é novidade de agora 

� Assim que eu me formei, eu perdi meu pai. Minha mãe está com 
84 anos, ainda está bem saudável, bem lúcida, sabe? E atualmente 
eu...faço companhia pra minha mãe e minha esposa no município 
de [município onde nasceu e também trabalha]. E trabalho em 
[município de realização da pesquisa] todos os dias 

� [Seu pai faleceu novo?] Faleceu. Na época... não seria! Hoje seria 
novo; ele morreu com 69 anos, sabe? [...] ele ficou fazendo muito 
serviço extravagante, sabe? Além de trabalhar no correio, ele 
trabalhava tipo sintecando, raspando casa, de carpinteiro, 
marceneiro, não usava máscara, não usava nada, EPI nenhum; aí 
deu uma fibrose pulmonar, sabe? Com pouco tempo ele morreu! 

� Muita dificuldade. Meu pai só! Sempre foi só meu pai que 
trabalhou; ninguém pra ajudar. E por isso que meu pai morreu 
muito cedo! 

� Meu pai era funcionário do correio [...] [minha mãe é] Dona de 
casa. Até hoje!  

� [minha mãe continua viva e] Com saúde. Teve só uma queda e 
fica na cadeira de rodas, mas só que tem que ela dá uns passinhos 
dentro de casa também 

� [Ela mora com você?] Não. Eu moro com ela! Quer dizer...eu 
tenho duas moradias. [...] como lá no [município onde nasceu e 
também trabalha] eu trabalho próximo, geralmente eu almoço 
lá...eu janto lá, eu vou lá umas 2 vezes no dia 
 

 

Apresentando-se e apresentando 
os pais: “Assim que eu me 
formei, eu perdi meu pai”, 

“atualmente eu faço companhia 
pra minha mãe” 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� a infância foi muito boa, casa cheia 
� [viveu] a infância todinha lá no [município onde nasceu] 
� lembranças...muitas lembranças boas! Porque...muitos irmãos, 

casa sempre cheia! Isso é muito bom, totalmente 
� Ah, a adolescência minha foi...ah, foi boa, sabe? Na época muita 

gente...brincava muito, sabe? Era... não era que nem hoje, que o 
pessoal aproveita adolescência em barzinho, e essas coisas, sabe? 
Minha adolescência era... era sair pro mato, pescar, caçar, essas 
coisinhas! A diversão era diferente de hoje, soltar papagaio; hoje 
os meninos nunca soltaram uma pipa, um papagaio, não brincam 
nem de...de nada! O pessoal fica só em barzinho! O divertimento 
de hoje é só barzinho, fumar, beber. 

 

A infância e a adolescência: 
“muitas lembranças boas”, “a 
diversão era diferente de hoje” 
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� [hoje os hábitos são outros né?] Totalmente. E eu sou de família 
muito humilde! Não tinha muita opção não, sabe? Saía pra rua, 
pra um barzinho assim, só quando tinha um casamento...uma 
festa religiosa, ou mesmo uma festa tradicional da cidade, essas 
coisas [...] 
 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Atualmente na família nós somos 11, 11 irmãos [...] [eram] 14 

[filhos]. Só que tem que naquela época não tinha pré-natal, essas 
coisas, sabe? Aí muitos nasceram e perderam [morreram] no 
parto mesmo, assim sabe? Alguma falha técnica, alguma carência 
de pré-natal, essas coisas, sabe? 

� Eu acho que toda pessoa que tiver oportunidade de ter uma 
família grande é muito bom! Ainda mais que eu sou o caçula! 
Então eu conheço várias cidades, vários estados, por quê? Porque 
meus irmãos foram pra lá, estudou, passou, trabalha lá... é a 
oportunidade que eu tive de conhecer, porque eu sou de família 
muito humilde! Talvez se eles não tivessem...se a família não 
fosse grande, talvez eu tinha pouca oportunidade de conhecer 
esses lugares que eu conheço 

� [Todos os outros 10 moram fora?] Fora [...] todos são casados, 
todos têm filhos e eu tenho; acho que é...não tenho certeza não, 
tenho que contar, mas devo ter uns 35 sobrinhos 

� [como é o seu contato com seus irmãos?] Nossa! É muito grande! 
É toda hora. Na hora que eu estou em casa com a família, os 
meninos dormiram, aí é... toda hora! [...] na internet, mas mais é 
por celular mesmo 

 

 
A relação com os irmãos: “ter 
uma família grande é muito 

bom” 

 
Pré-indicadores Indicador 

 
� eu sou amigado, tenho 2 filhos, 1 de 4 anos e outro de 5 meses. 

Minha esposa é técnica de enfermagem, atualmente fez 
faculdade; hoje já é enfermeira, já exerce profissão de enfermeira 
no hospital lá [no município onde nasceu e também trabalha] 

� [tenho] Um [filho] de 4 anos, um de 5 meses, e uma enteada de 13 
anos 

� [Moram todos com você?] Moram. Debaixo do mesmo teto [...] 
Principalmente à noite, porque eu durmo lá; mas durante o dia eu 
fico mais na casa da minha mãe, sabe? 

� Ah! Eu sou muito família, sabe? Eu, quando tenho oportunidade 
assim e tal, eu fico direto com a família, sabe? Dia e noite. 
Inclusive minha esposa trabalha a noite, sabe? Na noite que ela 
está trabalhando, sou exclusivamente eu que cuido dos filhos, 
sabe? Do bebezinho, do outro...tudo...uma família muito unida, 
sabe? Sou...como dizem...um paizão! Sempre que estou saindo, 
não gosto de sair sozinho, gosto de sair com a família. 

 

 
A relação com a esposa e os 

filhos: “eu sou muito família”, 
“sou um paizão” 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� em todos os estágios da vida estudei lá no [município onde 

nasceu] mesmo, em escola pública [...]  em 1998 tive a 
oportunidade de estar saindo pra Belo Horizonte pra continuar o 
estudo. Foi quando eu tentei enfermagem na [nome da 
universidade] e consegui passar. Morei em Belo Horizonte 10 
anos, fazendo cursos, trabalhando, essas coisas 

� Até a 8ª série, na escola pública. Aí eu consegui uma bolsa. 
Não...até o 1º ano. Até o 1º ano eu estudei em escola pública. 
Depois eu consegui uma bolsa, pra 2 anos, pra fazer 
contabilidade. Eu fiz contabilidade em 2 anos e formei 

� [...] formei em contabilidade. Aí depois eu fui pra... eu fui pra 
[nome do município]. Uma irmã minha tem escritório de 
contabilidade, sabe? Trabalhei lá 4 meses. Tudo que eu fazia era 
só pra comer, essas coisas... não dava nem pra vestir, essas coisas, 
sabe? Aí eu voltei pro [município onde nasceu]. Mas eu retornei 
com uma bagagem boa, datilografia; naquela época não tinha 
computador, sabe? Aí estava tendo processo seletivo para o 
Banco do Brasil no [município onde nasceu] e eu passei em 2º 
lugar 

� [...] trabalhei no Banco do Brasil 2 anos de... é um funcionário 
estagiário...um cargo assim, sabe? Mas pra trabalhar no Banco 
você tinha que estar estudando, sabe? Aí eu fiz o científico. Fiz 
científico. Aí, com o científico e com o salário que eu consegui 
economizar no Banco do Brasil, eu fui pra Belo Horizonte estudar 
e consegui me formar enfermeiro. 

� [no Banco do Brasil] trabalhei 2 anos! Juntei muito dinheiro, 
porque não tinha vícios, sabe? Juntei muito real. Aí que eu 
consegui ir pra Belo Horizonte pra pagar um cursinho. Fiz um 
intensivo de 6 meses, tentei medicina e não passei, o dinheiro 
acabou, porque eu gastava muito em Belo Horizonte. 

� Eu voltei pro [município onde nasceu]... lá [em Belo Horizonte] 
eu aprendi...o pré-vestibular que eu fiz foi [nome], tinha uma 
psicóloga muito boa lá... porque eu não sabia estudar, ela me 
ensinou a estudar. 

� [...] eu voltei pro [município onde nasceu], mas já sabia estudar 
tudo; peguei a mesma matéria e... estudava normal! As obras que 
caíam em vestibular geralmente vinham em encarte assim, dos 
jornais. Você comprava o jornal, lia aquele resumo e ia 
acompanhando o livro. Aí foi tranquilo; passei super bem em 
enfermagem. 

� [...] não consegui passar em medicina não. Medicina era muito 
difícil, porque mudou o vestibular [...] quem passava na primeira 
etapa, geralmente ficavam só 3, era concorrência 3 por 1. Era 3 
por uma vaga. Aí não consegui passar. 

� [...] me formei em 2000, dezembro de 2000, e eu retornei ao 
[município onde nasceu] em janeiro de 2001. Foi muita sorte pra 
mim porque era ano político, os prefeitos estavam tomando posse. 
Nesse período arrumei emprego na minha cidade mesmo e estou 
lá até hoje. 

� E estou em [município de realização da pesquisa], onde eu passei 
no processo seletivo, depois passei no concurso, já tem... só que 
eu estou em [idem] já vai fazer 10 anos, efetivo. 

� [você tem aqui no município uma carga horária que é de 20 
horas semanais. E lá no outro município? Lá você é efetivo?] 
Não. É... processo seletivo, 20 horas também. 

 

 
Os anos de estudo: muito 
empenho e dedicação para 
conquistar o curso superior 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� [você poderia citar momentos que marcaram a sua vida?] minha 

adolescência, sabe? Que foi uma adolescência muito 
assim...humilde e tal, mas é uma oportunidade que muitas pessoas 
desconhecem. Quando eu era feliz e não sabia, sabe? Eu era 
muito feliz; aproveitava, divertia, e a gente não dava muito valor 
naquela época, sabe? Achava ruim. Só depois que você cresce, 
que você retorna o pensamento e você vê a oportunidade que 
você... acho que não gostava, ficava frustrado e tal, mas você era 
feliz! 

� O que me frustrava? Ah que... é... meus colegas tinham situação 
melhor, todo mundo... a gente gostava muito de fazer esporte, 
viajar, essas coisas, sabe? E na maioria das vezes eu não podia, eu 
era limitado pra isso! Porque eu comecei a trabalhar com 10 anos 
de idade, sabe? [...] eu sou que nem bombril, eu tenho 1001 
profissões, sabe? Aí é difícil pra sair; a gente cresce com... eu 
frustrava! Eu era feliz e não sabia por que, tipo assim, pelo menos 
a gente aprende a dar valor às coisas que a gente adquire, 
entendeu?  

� [...] muitas pessoas adquirem uma coisa e pra eles não tem valor 
nenhum. [...] não tem cuidado [...] Só pra você ter uma ideia, [...] 
tem 10 anos que eu estou com o carro! Então tem gente que fica 
com o carro 6 meses e já não quer, está trocando, essas coisas, 
sabe? [...] eu aprendo a dar valor às minhas coisas, cuido das 
coisas [...] Não... não gasto dinheiro a toa como muitos gastam. 

� [por que quê você teve que começar a trabalhar tão cedo?] 
Porque na minha casa eram 11 filhos, era só meu pai que 
trabalhava, ganhava o salário mínimo! [...] [eu trabalhava] Pra 
me ajudar, comprar umas coisas pra mim! Tinham muitas coisas e 
eu não conseguia comprar nada; roupas, essas coisas... ninguém 
dava roupa pra ninguém não! [...] diferente de hoje, sabe? Porque 
hoje você compra uma camisa que você não gosta, você a 
despreza com a maior facilidade! Antigamente não tinha isso não 

� Meu primeiro par de sapatos, eu coloquei no meu pé foi na minha 
primeira comunhão e formatura de 4ª série! [...] [com] 11 anos 

� [você fazia que tipo de trabalho?] auxiliar de eletricista, de moto, 
de automóveis, mecânico, tudo sabe? [...] Depois passou pra... 
reformar sofá, cama, poltrona de carro, revestimento de sofá, 
essas coisas, sabe? Sou alfaiate de primeira mão! Minha roupa 
quem remenda sou eu até hoje! 

� [...] depois é... colocar vidro; por metro que a gente ganhava. 
Colocar vidro de janela [...] e depois DJ animador de festa, sabe? 
Trabalhei muito tempo com isso. Aí na época que eu estava 
estudando em Belo Horizonte me ajudou demais. Porque meu 
irmão arrumou numa danceteria lá próxima. Em [nome do 
município]. E todo final de semana eu [me] divertia fazendo o 
pessoal dançar... [...] E era uma época boa também, que eu era 
feliz e não sabia! Solteirão e tudo. 

� [quando penso na minha história de vida] Eu me sinto realizado, 
sabe? Feliz, sabe? E... foi uma trajetória... Tiveram alguns marcos 
assim, que foram muito tristes, sabe? Deixaram marcas, essas 
coisas; dificuldade, de faltar as coisas, sabe? Mas por outro lado 
eu vejo que... isso só me ajudou é... a concretizar, sabe? A ter 
mais cuidado, essas coisas; a não esbanjar muito as coisas [...] se 
todo mundo tivesse essa infância que eu tive e tal, era muito 
tranquilo; não tenho vício de nada, sabe?  

 

 
As dificuldades que eram 
motivo de frustração na 

infância/adolescência hoje 
trazem sentimentos de 

felicidade:  “a gente aprende a 
dar valor às coisas que a gente 

adquire”  

 

 



274 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Meu vício é... hoje eu não tenho vício de nada! Entendeu? Não 

tenho nenhum vício! Só de fazer esses... meu vício hoje é... entrar 
na internet e fazer todos os cursinhos de 2 dias em uma hora; só 
pra colecionar certificado, sabe? 

� [...] adquirir conhecimento, sabe? Porque hoje se uma pessoa 
tiver uma internet em casa ele faz, em uma noite assim, no final 
de semana, ele faz muitos cursinhos, sabe? Pra atualização, sabe? 
[...] Gosto. Bom, ajuda muito, sabe? [...] [nas capacitações das 
quais a gente participa] A gente se destaca muito, sabe? A gente 
estuda muito. Até a pessoa que está lá dando o curso esquece 
detalhes importantes; a gente cutuca pra falar, é muito bom! 

� [Você sempre gostou de estudar muito?] Sempre. Eu... só [em] 
uma matéria na minha faculdade que eu não passei com conceito 
A, que foi... Mas na época eu estava adaptando também, porque é 
muita correria, muito estudo. Foi uma matéria chamada genética e 
eu passei com conceito C. Mas tirando disso tudo foi só A e B, só 
B. Em imunologia, que era uma matéria difícil, todo mundo 
chorava, brigava, eu passei com 100! E não é fácil!  A imunologia 
é boa demais! 

� [exemplificando a importância do estudo com um caso da 
prática] eu fiquei sabendo pelo auxiliar, que ele [usuário] falou 
que estava viajando pra Belo Horizonte e tal, e agora está com 
dor de cabeça, no fundo do olho, tal... sintomas todos de dengue 
estampados nele. E [o profissional que atendeu] nem fez a prova 
do laço nem nada, deixou o cara sair. É muito assim... muito 
triste! Muita coisinha boba que todo mundo... Parece que não 
sabe o quê que é doença de notificação, o quê que é dengue, quais 
são os sintomas! A gente... E [o profissional] está no mercado 
como qualquer outro, sabe? 

 

 
O único vício: “colecionar 

certificados”, “adquirir 
conhecimento” 

 
 

Segundo Núcleo de Significação: O conflito da profissão: atividade de trabalho idealizada 

versus atividade de trabalho real 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [...] no primeiro ano a pessoa tenta medicina, né? Só que tem 

que...eu queria no fundo mesmo fazer medicina, muita vontade 
mesmo, sabe? Só que tem que depois que...A dedicação tem que 
ser muita; eu não tinha como conseguir pagar pré-vestibular, 
essas coisas, porque era muito caro! Aí eu não tive opção não. 
Passei em enfermagem e foi a solução, sabe? Não me arrependo 
não; eu gosto muito da profissão. 

� [por que medicina?] Ah, não sei. Eu gosto muito de cuidar dos 
outros, sabe? É muito importante assim...tem mais autonomia, 
essas coisas, sabe? Até hoje, se eu tivesse oportunidade, se tivesse 
condições, pela idade assim, eu fazia ainda. 

� [...] o médico da região aqui... Têm muitos médicos bons, mas 
têm muitos que...ah, sei lá! Ele não vê o paciente como deveria, 
sabe? Os pacientes muito pobres, que precisam de muita atenção. 
Eu faço o meu papel aqui, mas hoje a gente é restrito em muitas 
coisas, sabe? 

 

A profissão idealizada: “eu tinha 
muita vontade mesmo de fazer 
medicina, sabe? Mas não tive 

opção” 
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� [Mas se você se formasse médico ficaria aqui na região?] 
Ficaria. Não sairia daqui nunca mais! Nem como enfermeiro eu 
vou sair, ainda mais como médico! 
 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [...] o primeiro vestibular que eu tentei foi pra medicina, eu não 

consegui passar [...] a gente do interior quer ser doutor, essas 
coisas todas e tal [...] eu quis fazer medicina sim [...].  Mas 
depois... 

� a gente no interior [...] não sabe o quê que o enfermeiro faz [...] 
hoje o pessoal está mais avançado, tem internet, essas coisas, na 
minha época não tinha. 

� eu não sou um enfermeiro revoltado não sabe? Eu gosto do que 
eu faço [...] realmente eu queria enfermagem mesmo sabe? 

� eu sempre quis fazer enfermagem [...] Apesar de que... eu tentei 
outros vestibulares e tudo 

� é muito probleminha e tudo, mas eu me sinto assim realizado, eu 
gosto de exercer a profissão [...] eu já tive até oportunidade de 
sair fora e não saí [...] Eu me sinto realizado como enfermeiro, eu 
gosto de ser enfermeiro 

� Eu gosto de enfermagem e tudo, só que tem que enfermagem no 
lado assim... no lado assim financeiramente, com os reajustes, 
essas coisas, o salário muito baixo; qualquer pessoa faz 
enfermagem até por correspondência, concorre no mercado com 
você pelos mesmos salários 

� enfermeiro tem isso... salário assim... hoje o custo de vida está 
muito caro. O salário não acompanha nada, da enfermagem, sabe? 
Com poucos reajustes, essas coisas. E a gente faz muito bico, 
sabe? Tipo... quando precisa, no [outro município onde trabalha] 
tem o SAMU; quando precisa transportar o paciente [...] e precisa 
da presença de um enfermeiro ali, sabe? Aí eu não perco 
oportunidade não; em todas as oportunidades eu estou 

� a gente dá plantão em algum evento assim...algum evento, tipo 
carnaval, tipo uma festa tradicional, ou um MotoCross, alguma 
coisa assim, a gente dá um sobreaviso também 

� a gente não tem um salário assim, enfermeiro vai ganhar X. Então 
tem um lugar em que o enfermeiro ganha isso, em um lugar, 
ganha outro, sabe? Então há muita rotatividade de profissional e 
isso não é bom pra serviço nenhum, esse tanto de rotatividade. 
Porque geralmente quem está rodando, são os profissionais bons; 
porque o profissional ruim, que quer só seu salário lá, ele arruma 
um emprego lá, ele fica tranquilo  

� A pessoa está querendo uma estabilidade! Como é que você 
trabalha na prefeitura, sabendo que o próximo prefeito vai entrar 
e você... será que você vai ficar? Será que ele gosta de você? Pai 
de família, mãe de família, todo mundo fica desesperado!  

� [também] A enfermagem atua pouco, só na prevenção mesmo, 
sabe? 

� [houve uma evolução nesse aspecto?] Muito grande! Em alguns 
departamentos [...] Não como um todo. Agora, diretamente com o 
paciente, tipo, você está aqui, no pré-natal, minha autonomia é 
100%. Numa mulher grávida! Os exames que eu posso passar pra 
ela, o sulfato ferroso, a consulta de pré-natal sem risco, é super 
tranquilo! Mas têm outros casos, tipo assim, o hipertenso [...] é 
limitado, você entendeu? [...] veio o pessoal do COREN e limitou 
a gente de fazer muitas coisas!  

 

A profissão da vida real: “eu me 
sinto assim realizado, eu gosto 
de exercer a profissão, mas...” 
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� [exemplificando a fala anterior] mesmo sabendo que ele 
[paciente hipertenso] toma tudo, hoje...pelo protocolo de 
enfermagem [o enfermeiro] pode prescrever [somente] alguns 
[dos medicamentos que ele usa] 

� [Mas o quê que te causa mais incômodo? É a baixa remuneração 
do enfermeiro ou é a falta de autonomia?] Eu creio que são as 
duas coisas; mas o pior mesmo é a baixa de autonomia; e o que eu 
digo é [em serviços em que o enfermeiro lida] diretamente com o 
paciente, sabe? [...] na epidemiologia o enfermeiro tem autonomia 
boa demais! Inclusive, principalmente lá no [outro município 
onde trabalha], a gente discute os casos com o médico; médico 
me liga, manda o paciente, eu mesmo posso estar pedindo exame 
[ou seja, o enfermeiro tem muita autonomia] 
 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Eu prefiro o dia a dia com o povo mesmo, só ficar atendendo todo 

mundo que chegar, só demanda [...] Se for pra escolher eu prefiro, 
sabe? Porque esse trem de investigar óbito [...] [Até que] No final 
você se sente recompensado, você acha bom [referindo-se às 
atividades mais burocráticas que constituem essa tarefa] 

� [e também] talvez o pessoal acha... gosta de mim aqui na atenção 
em saúde [...] talvez eu tenha uma resolutividade boa 

� [O quê que você chama de “resolutividade boa”?] eu gosto 
muito de trabalhar com o povo [...] eu acho que o pessoal gosta 
porque eles saem com os problemas deles resolvidos; não é que 
eu acho que eu tenho uma boa resolutividade, sabe? É porque a 
minha formação foi outra, sabe? [...] você vê essas faculdades [...] 
a gente formou com uma visão holística, vê a pessoa não só com 
o problema, mas com o geral dele, você entendeu? Talvez a 
pessoa está aqui com dor de cabeça; eu vou passar um 
paracetamol e ela vai embora, sabendo que o problema lá é uma 
discussão que ela está tendo em casa com os filhos, essas coisas 
sabe? Então tem que investigar... 

� [tentando exemplificar melhor a questão supracitada] Talvez o 
pessoal vem aí pra... tipo assim... [...]  "_Ah, eu estava precisando 
de consultar, está difícil agora, vai ser amanhã de manhã”;  eu 
escuto ela [a usuária dizer isso]... talvez com o problema dela, ela 
tem que consultar é agora, mesmo sem ter médico; tem que 
consultar hoje em qualquer outro lugar, você entendeu? 

� [Mas isso todos os profissionais não deveriam fazer? Eles não 
fazem?] Creio que não. Porque... aconteceu aqui, há uns dois 
meses... veio uma criancinha aqui, criancinha, 6 meses de idade 
[...] Passou no plantão sábado, passou no plantão domingo [...] 
passou na rotina segunda, na triagem do enfermeiro. [...] Só 
porque um dente estava nascendo, todos acharam que era o dente. 
E a mãe falou assim: "_Ô João, eu estou com uma consulta 
marcada em [nome município]; você não me arruma um carro pra 
levar essa criança lá não?". E parece que o trem caiu do céu... 
Como é que eu vou arrumar um carro, se eu não mexo com 
transporte? [...] "_Mas o que aconteceu? Por que você vai levar 
sua criança em [nome município] e tal?". "_Ah, porque não está 
bem, levei no médico no final de semana e não melhorou". “_Mas 
eu queria ver sua criança primeiro; [...] Tem que trazer ela pra eu 
ver!". Na hora que trouxe... aí a menina já estava gemente, já 
estava com 39,5º de febre, já estava bem prostradinha; eu 
auscultei e... pneumonia mesmo, sabe? Pela ausculta dela. Aí fiz 

 

As atividades de sua preferência: 
“prefiro o dia a dia com o povo”, 

“acho que eu tenho boa 
resolutividade” 



277 
 

contato num hospital aí e tal, mandou [a criança foi encaminhada 
para um serviço de referencia]; eu fiz questão de estar 
acompanhando, sabe? E chegou lá, um pulmão já estava todo 
tomado. E aí? E passou por vários profissionais, desde médico... 
desde enfermeiro de plantão, desde tudo! 

� [resolutividade é] olhar a pessoa... olhar, ouvir a pessoa mesmo; 
ver o problema dela qual que é. Fazer uma anamnese bem assim... 
ouvir mesmo, sabe? Ouvir é uma coisa que eu acho que ninguém 
perde por ouvir os outros. Eu acho que conhecimento não é... não 
tem limite; tudo que você ouvir, é importante você estar ouvindo 
e armazenando, sabe? Então, o importante é ouvir. Ouvindo as 
coisas... Talvez só no ouvir, talvez a própria mãe, a própria 
pessoa já sabe qual que é o problema dela e você pode só ajudar 
assim... dar uma pincelada lá, pra ajudar a resolver, sabe? 
 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Então hoje a gente vê a atuação do enfermeiro em vários campos 

[...] hoje é, a gente vê a importância do enfermeiro. 
� [...] a população já sabe a função do enfermeiro, não vê o 

enfermeiro só para... [...] qualquer problema de saúde que tiver lá, 
qualquer dor, qualquer coisa já está procurando a gente, porque já 
sabe a função de enfermeiro, [do] auxiliar [de enfermagem]; ele 
[o povo] já consegue distinguir isso [as funções de cada 
profissional]. 

� Ah, eu vejo...atualmente eu vejo assim...que o profissional 
enfermeiro hoje consegue desenvolver suas atividades cotidianas 
[...] apesar de que hoje o enfermeiro é...tudo é o enfermeiro, sabe? 
[...] Qualquer problema, qualquer coisa... Se o paciente consultou, 
não melhorou, qual é o remédio que o médico passou. Sobra tudo 
para o enfermeiro. 

� [...] é muita responsabilidade né! [...] a gente tem 
responsabilidade demais; se você colocar no papel, às vezes as 
responsabilidades suas, muitas pessoas até desiste. 

� Porque tudo sobra para o enfermeiro [...] Qualquer problema na 
unidade...  

� [exemplificando a fala anterior] o paciente está com diarreia [...] 
e lá, no diagnóstico do médico, tem outra coisa totalmente 
diferente [...] a gente preocupa muito... no acolhimento, no pré e 
no pós-consulta, sabe? [...] Estar abordando aquele paciente pra 
ver se é aquilo mesmo, se ele resolveu, se está satisfeito ou se 
tinha mais alguma coisa e não conseguiu resolver com o médico. 
 

 

A atividade de trabalho do 
enfermeiro na atualidade: “tem 

reconhecimento, mas tem 
sobrecarga de trabalho” 
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Terceiro Núcleo de Significação: Desafios da atividade de trabalho no contexto do SUS 

real 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [Eu queria que você me dissesse o que você pensa a respeito do 

SUS] Ah, eu acho que o SUS foi um programa que veio, e veio 
pra ajudar a comunidade sabe? Porque eu sou da época...minha 
adolescência sabe? Não tinha SUS na época, então eu via a 
dificuldade que era sabe? E eu conseguia consultar... conseguia 
consultar e tudo, você consultava quando tinha... era INSS, meu 
pai era... funcionário, carteira assinada, então eu poderia consultar 
devido a isso. Mas talvez consultava, não tinha direito a retorno, 
se tivesse retorno não tinha direito ao remédio, e hoje a gente vê 
que muitas pessoas até aproveitam demais do SUS. Tem gente 
hoje que tem condições e tudo, e poderia deixar o SUS pra outros 
que não tem condições nenhuma, e está todo mundo pelo SUS 
hoje sabe? Hoje o SUS está resolvendo mais coisas que muitos 
planos de saúde, sabe? [...] Principalmente aqui no município a 
gente enxerga isso com mais facilidade, sabe? 

� [meu papel no SUS é] fazer o que eu posso pra estar ajudando a 
comunidade, a evitar doenças, complicações, e trabalhar na... 
promovendo saúde. 

� eu me inseri [no sistema de saúde do município de realização da 
pesquisa] foi em 2003, que eu fiquei sabendo que estava 
precisando de enfermeiro aqui e tal [...] Aí depois de 2 anos eu fiz 
um concurso, e passei e me tornei efetivo 

� eu gosto muito de trabalhar nesse município porque... nós temos 
uma gestora que se preocupa muito principalmente com a saúde, 
sabe? da pessoa 

� aqui o SUS funciona de acordo sabe? [...] porque aqui a gente tem 
acolhimento, todo mundo que chega no posto, independente de 
qualquer hora, é acolhido [...] a gente tem o protocolo de 
enfermagem, e muitas vezes a gente mesmo resolve [os 
“problemas” trazidos pelos usuários] [...] eu acho que a 
resolubilidade aqui é muito boa. 

� então você vê que aqui o SUS funciona melhor que muitos 
lugares  

 
A percepção sobre o Sistema 

Único de Saúde: “o SUS resolve 
mais coisas que muitos planos 

de saúde”, “aqui o SUS funciona 
de acordo” 

 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Tem muito gestor que você vê que ele não preocupa, mas é 

porque ele não é capacitado [...] hoje em dia [...] pode contar qual 
o gestor que tem uma formação pra ser gestor [...] a maior parte 
dos gestores do dia-a-dia é cargo de confiança 

� tem muitos gestores que ainda sabem, mas tem outros que não 
conseguem 

� [o gestor de saúde não ser capacitado] não é a realidade nossa 
aqui [...] Nós temos uma gestora aqui que é...[formação na área 
da saúde, formação na área da educação], tudo sabe? 

� E com ela [gestora de saúde do município] é tranquilo, [...] 
muitas coisas que não são nem função dela e ela está perguntando 
por que determinada coisa está acontecendo [...] Então isso ajuda 
a gente demais  

� [a gestora de saúde do município] já tem uma visão boa a 
respeito de saúde e tal, e na hora que você vai conversar com ela, 

 
Falando sobre gestores 

municipais de saúde: “tem 
gestor que não é capacitado, mas 

não é a realidade nossa aqui” 
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ela já sabe o que quê é urgência, o que quê é emergência, o que 
quê tem que olhar e tal 

� ela [a gestora de saúde do município] é muito boa de diálogo, 
sabe? A gente conversa e tudo 

� a facilidade minha é porque a gestora é presidente do Conselho de 
Saúde, sabe? E eu sou conselheiro. Então todo mês a gente reúne 
automaticamente [...] Independente assim a gente tem...livre 
acesso, sabe? 

� É tranquilo, sabe? A gente tem acesso muito...muito fácil [à 
gestora de saúde do município] 

 
 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [Como é que você pensa que deveria funcionar esse sistema 

todo?] [...] esse sistema, quando se fala em saúde... porque qual 
que é o objetivo desse sistema todo? É procurar o bem-estar de 
todo mundo, sabe? Não só... quem vai no posto, ou quem está na 
sua casa, na residência, nos restaurantes, quem vai viajar, essas 
coisas todas. Eu acho que esse sistema todo deveria, tipo assim, 
eu acho que eles [os diversos setores do sistema municipal de 
saúde] deviam interagir mais sabe? Eu acho que fica um pouco 
assim... distante sabe? Tipo... a vigilância sanitária desenvolve o 
seu papel sozinha, a gente não sabe nem o que está realizando. 
Entendeu? 

� Não tem essa reunião pra estar comunicando com todos [...] a 
gente reúne, tipo todo, todo mês, na escala do internato rural, a 
gente reúne pra ver onde os médicos poderiam estar atuando 
mais, onde os acadêmicos de medicina, de enfermagem [deverão 
atuar] 

� a gente tem interação boa, né! Mas poderia ter uma interação 
maior 

� existe [integração entre os diversos setores da saúde]. Mas [...] 
essa integração poderia ser feita com mais... ser mais concreta [...] 
Poderia ser feita assim...de outros setores também 

� eu integro, mas poderia ter interagido mais; tipo... se entra um 
paciente aqui e está relatando... eu sei que ele está precisando de 
uma atenção melhor, está precisando de um acolhimento pelo 
psicólogo e tal, sabe?, aí interajo muito com ela [psicóloga], 
sempre estou mandando e tal. E a tarde sempre a gente está 
conversando, ela vem cá, a gente conversa, passa os casos, tudo 
direitinho 

� [o que está faltando pra melhorar essa integração?] eu não sei, 
com sinceridade [...] Porque por minha parte [...] eu vejo muita 
criança com baixo peso, essas coisas, [...] Eu na mesma hora já 
ligo pra nutricionista 

� Eu acho que deveria ter mais, tipo assim... deveria partir do 
próprio profissional mesmo [...] Saber qual que é a importância 
da função de cada um [...] Até o médico, que tem mais 
oportunidade, o paciente vai direto nele, sabe? E estar 
encaminhando mesmo 

� [Como é que você acha que a gente poderia resolver o problema 
da falta de integração nesse município?] Não sei, porque a 
gente... [...] Não só o enfermeiro, como qualquer outro 
profissional, você tem que olhar o geral. Não pode olhar só 
porque a pessoa cortou o pé e está há 3 dias sem trabalhar. Tem 
gente que faz só o curativo e não quer nem saber. Aí talvez ele [o 
paciente] está sem trabalhar perdendo tanto [referindo-se ao 

 
Fazendo um diagnóstico do 

Sistema Municipal de Saúde no 
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salário]; sem saber que ele tem o direito de ficar em casa até 
por... por muitos meses, você entendeu? 

� [E em termos de organização do processo de trabalho, por 
exemplo; o quê que você acha que falta pra esse município?] Ah, 
eu não sei te falar não! Principalmente sobre organização, porque 
aqui é um município pequenininho. No [outro município onde 
também trabalha] eu posso falar, mas aqui eu não posso, porque 
no [idem] eu acho... Um secretário de saúde pra aquele município 
todo, eu acho que é muito pouco, sabe? Deveria ter tipo, igual 
Belo Horizonte tem região centro-oeste, noroeste, tem um 
subsecretariado pra cada localidade, pra cada distrito sanitário. 
Mas aqui é um ovo! Aí não sei te falar o que pode estar 
acontecendo 

 
 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Antes, quando tinha o PSF lá, e a unidade básica de saúde [o 

“posto de saúde”] aqui, aí tinha esse problema, não era integrado  
� Ia essa briga; um paciente consultava no PSF, pegava uma 

receita, aí ia ao posto e pegava outra receita 
� na hora que juntou [os profissionais do PSF e do “posto de 

saúde”, na mesma sede de trabalho], a melhora foi cem por cento  
� Porque, antes, no posto, [a gente] trabalhava mais com a doença 

já estabelecida, e não trabalhava realmente com a promoção  
� [quando trabalhava em outra sede, a equipe do] PSF achava que 

trabalhava só com promoção [...] na hora que juntou, aí se viu o 
impacto tanto pro PSF, quanto para a unidade básica de saúde o 
[“posto de saúde”] 

� a enfermeira do PSF achava que ela não ia atender urgência. 
Atende! Eu não fazia vacina pra ela? Vacina era dela e eu não 
fazia vacina no posto? 

� a gente viu que a melhor maneira foi essa mesmo [todos os 
profissionais juntos numa mesma sede de trabalho] [...] eu 
sempre achei que devia juntar  

� A gente tinha muito problema com vacina, essas coisas [...] então 
hoje [durante a pesagem das crianças] a própria agente de saúde 
me procura, ou leva o menino lá [na sala de vacinação] e já faz a 
vacina na hora  

� [então a junção de todos os profissionais na mesma unidade 
facilitou o seu processo de trabalho?] 100% [...] agora não tem 
[divisão de] função... isso é função de PSF, isso é função de 
posto. Todos trabalham juntos 

 

 
Um fator facilitador de ações 

integradas: “Antes não era 
integrado”,“Depois da junção de 

todos os profissionais numa 
mesma unidade de saúde, a 
melhora foi cem por cento” 

 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [O quê que é integrar pra você? O que você acha que seria um 

exemplo de integração na sua prática de trabalho, na sua 
atividade de trabalho?] Ah, pra mim integração é o mesmo 
conceito de integralidade; integração é você... ver o... ter uma 
visão holística de qualquer e determinada coisa, sabe? O quê que 
é uma visão holística? É você ver uma coisa desde o início, de 
onde ela vai ali até atingir determinada meta que tem pra cumprir 
sabe? Então, essa integração, acho muito importante integrar... a 

 
A integração na teoria e na 

prática: “é você ter uma visão 
holística de qualquer e 

determinada coisa” 
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integração de todos os profissionais de saúde, sabe? Porque a 
gente tem que pensar que... por muito que você pode resolver a 
vida de...pode resolver determinado problema, mas se tivesse a 
integração de outros profissionais com certeza ia ajudar a 
melhorar, sabe? 

� não adianta nada eu ficar só monitorando esses pacientes 
[referindo-se aos casos de diarreia], passando os dados pra GRS 
[Referindo-se à Superintendência Regional de Saúde/ SES-MG] e 
tudo se eu não comunicar com outro da vigilância ambiental pra 
estar olhando talvez aquela água, aquela alimentação, aquela casa 
[...] então é muito importante essa integração pra gente estar 
comunicando todos os setores pra estar sabendo 

� talvez o problema está dentro do próprio domicílio e eu estou 
dando remédio pro paciente aqui e tudo e a psicóloga está 
atendendo ele e tudo e ninguém...então precisa de uma visita [do 
enfermeiro da Equipe de Saúde da Família] pra estar olhando 

� porque qualquer problema que acontecer, outras pessoas vão 
saber o problema dele [do paciente]. E na ausência de um 
profissional, o outro pode estar ajudando 

 
 
 
Quarto Núcleo de Significação: A atividade dirigida no contexto do SUS municipal 

 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [o que é atividade de trabalho pra você?] Ah, pra mim atividade 

de trabalho pode ser...dentro da sua... dentro do seu exercício lá a 
atividade de trabalho é você...ou você obedecer....ah, atividade de 
trabalho é um... um conjunto de ações que você...desenvolve no 
dia a dia. 

 

 
Definindo “atividade de 

trabalho” 

 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� se eu chegar e achar um paciente grave aqui, eu acho que minha 

atenção naquele momento vai ser direta só com ele 
� Mas só tem que...por não ter hospital e tudo então é...tudo aqui 

[no “posto de saúde”] [...] e por muito que o PSF atua e tudo, 
costuma chegar um pessoal muito grave 

� aproveito que aquelas gestantes estão ali, toda segunda-feira, eu 
bato um papo com todas [elas] 

� Tem demanda espontânea, o pessoal que chega da roça, tal [...] 
Mas a gente nunca, nunca, volta o paciente! Nunca volta! [a 
população] sabe que eu não volto ninguém pra trás mesmo, sabe?  

� Imunização que...além das meninas que anotam, essas coisas tal, 
você tem que estar olhando diariamente [...] você não pode 
confiar 100% nos seus profissionais [falando sobre a necessidade 
de supervisão das ações da equipe] 

� Você tem que estar sempre avaliando o quê que eles [os 
profissionais da equipe] estão fazendo [...] Por mais que você fala 
todo dia, mas tem de estar reforçando pra fazer direitinho 

� Ver quais [medicamentos] que estão vencendo lá [na farmácia], 
ou seja, tipo assim, se tem muitos remédios de verme que estão 

 
Descrevendo um dia de trabalho: 
um misto de tarefas planejadas e 

não planejadas 
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vencendo, então o que quê nós vamos fazer [?] 
� Tem que correr os prontuários do final de semana [para fazer 

busca ativa] 
� Eu pego as escritas desse pessoal todo [referindo-se aos 

profissionais que atendem no “posto de saúde”], eu confiro, dou 
uma lida, pra ver se tem alguma coisa [falando sobre a busca 
ativa] [...] tipo esse final de semana, teve acidente grave, letal, já 
corri atrás [identificou o caso e tomou as providências 
necessárias] 

� por volta de 4 horas 4, 4 e pouquinho aqui [no “posto de saúde”] 
já é tranquilo, eu saio daqui 6 horas. A partir dessas horas que a 
gente move os dedos pra estar olhando alguma coisa, sabe? [...] 
Enviar as planilhas, abrir o seu e-mail pra estar olhando se tem 
algum e-mail da GRS [referindo-se à Superintendência Regional 
de Saúde/ SES-MG], se estão pedindo alguma coisa  

� Aí dá pra você olhar tudo direitinho sabe? E alguma coisa, 
tipo...você, você já tem tudo na memória [já sabe quais 
atividades precisam ser feitas a cada dia da semana] 

� MDDA [Monitoramento de Doença Diarreica Aguda] é toda 
segunda-feira e no dia a dia [...] tem que fazer notificação de 
diarreia, tem que mandar até terça-feira [...]. Teve surto, teve 
diarreia, essas coisas; se teve, correr atrás; se foi só uma família 
ou teve em outras pessoas, é surto, o quê que é? 

� a alimentação do programa de hanseníase, tuberculose... mesmo 
que não tenha [casos dessas doenças no município], você tem que 
estar alimentando o programa [referindo-se ao sistema de 
informação] 

� Se eu não estivesse aqui, aí ia dar problema; toda hora a GRS 
[referindo-se à Superintendência Regional de Saúde/SES-MG] ia 
estar ligando "_[...] porque não passou isso?” [...] porque tem 
muitos papéis que a gente tem que estar enviando em cima [nas 
datas corretas, pré-estabelecidas pela “GRS”] 

 
 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [no município de realização da pesquisa, eu trabalho] Vinte 

horas semanais 
� [onde estão prescritas as atividades que você deve realizar aqui 

no município?] Não existe. Não existe [essa prescrição]  
� no papel falando assim: “hoje, eu estou aqui, vou fazer isso, isso, 

isso”, não. Tudo que chega a gente tenta resolver... 
� Não tem nada definido assim, é tudo informalmente [...] tipo 

"_João, tem que chegar, fazer isso, isso, isso..." não [isso não 
existe] 

� Não. Não, a gente...tendo experiência e tudo, a gente sabe... [o 
que tem que fazer] 

� a gente faz tudo aqui no posto [referindo-se ao “posto de saúde”] 
� [...] a gente vai correndo assim, a gente vai vendo o que tem que 

fazer 
� [...] a gente assume certas responsabilidades informalmente, 

sabe? 
� [...] a gente trabalha assim, com tudo, sabe? Não somente com 

Vigilância em Saúde  
� [...] a demanda aqui é muito grande [...] Então a gente não fica 

exclusivamente numa função só, a gente é... é pau pra toda obra 
[...] 

� [já que você falou em responsabilidade, quais são as suas 

 

A ausência de prescrição das 
suas atividades de trabalho: “não 

tem nada definido, a gente vai 
atuando” 
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responsabilidades, enquanto enfermeiro, nesse município?] aqui 
[no município de realização da pesquisa] não designou, tipo 
assim, qual que é o enfermeiro, qual que é o coordenador da 
epidemiologia, qual que é saúde do trabalhador, essas coisas 

� Não sou referência [...] enfermeiro da vigilância epidemiológica, 
da Vigilância em Saúde, eu não; sou enfermeiro da unidade de 
saúde 

� Então eu sei que eu sou...a gente vai atuando...vai pegando 
� Muitas coisas você vai abraçando, abraçando, até você abraçar 

tudo [...] a gente faz tudo, você entendeu? 
� [aqui você é referência em que?] Ah, que eu acho né? Sou 

referência no teste do pezinho, referência nessas doenças de 
notificação compulsória [...] Referência em hanseníase, em 
imunização [...] A gente é referência em tudo aqui  

� A gente atua acompanhando pré-natal, acompanhando criança, 
acompanhamento preventivo 

� investigação de óbito, essas coisas todas, atualmente sou eu [...].  
Desde uns 2 meses atrás [então, desde 03/2012] 

� Está estabelecido, mas estabelecido informalmente [que sou 
referência técnica em imunização] [...] se não atingiu meta na 
terceira dose de uma tetravalente, hepatite, quem corre atrás, vê 
tudo, sou eu 

� quem é responsável pela imunização do município sou eu [...] Eu 
sei porque eu saí, entrei de atestado aí e vi que nem as parciais 
[da campanha de vacinação] estavam enviando [à 
Superintendência Regional de Saúde/SES-MG] [...] eu deixei com 
a colega enfermeira pra estar passando e não passou 

� essa campanha de vacinação... eu estava de férias e teve uma 
reunião [na Superintendência Regional de Saúde/SES-MG] [...] 
Eu tive muita dificuldade, eu precisei ligar várias vezes pra lá pra 
estar mandando material pra mim e muitas dúvidas [surgiram] 
[...] [o município de realização da pesquisa] Não mandou 
ninguém. Nenhum enfermeiro foi [participar da capacitação, me 
substituindo] 

� quando... [o município de realização da pesquisa] não atingiu 
determinada meta e querem saber por quê? [me procuram] 

� Mas a respeito de saúde da mulher, tipo assim a mamografia, 
exame ginecológico, essas coisas, [...] eu não mexo em nada disso 

� Puericultura, essas coisas todas estão sendo pra ela [enfermeira 
do PSF] 

� Eu acho que deveria...dar nome aos bois [...] Se é saúde da 
mulher, a responsabilidade é de tal [...] se eu for da vigilância 
epidemiológica [...] eu vou trabalhar mais [com as ações 
específicas]; um dia ou outro eu posso trabalhar na assistência se 
a enfermeira do PSF não vem, eu posso ficar com paciente 
também [...] mas pelo menos eu vou ter uma visão direcionada 
mais pra...pra promoção e prevenção da saúde [...] Aí vai ser 
bom, vou sair [para realizar atividades necessárias fora da 
unidade de saúde] e tal. 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� Um [enfermeiro] é [da Equipe de Saúde da Família], e o outro é 

de suporte 
� [existe algum planejamento das atividades de vocês (dos 3 

enfermeiros que atuam na unidade)?] Não [...] A gente inclusive 
está pensando em fazer nosso planejamento [...] Porque muitas 
vezes, quem está de fora, pode até achar que a gente [referindo-se 
à sua pessoa] não tem nenhuma função aqui [...] Nós sentamos 
ontem [fala do mês 05/2012], pra estar planejando nossas 
atividades, até mesmo pra mandar pro gestor [referindo-se à 
gestora municipal de saúde] 

� a gente senta [eu e outra enfermeira], faz a escala do pessoal, dos 
profissionais de saúde, faz escala dos acadêmicos [estagiários de 
medicina e de enfermagem que atuam no município]; a gente 
discute muito o quê que está precisando [ser feito] 

� talvez ele [referindo-se à gestora municipal de saúde] pode estar 
pensando que a gente está a toa aqui né! [antes] Um enfermeiro 
resolvia; agora contratou 2 e é a mesma coisa; estão tendo os 
mesmos problemas aqui e tudo 

� nós estamos precisando planejar porque com certeza né, está 
sendo sobrecarregado; alguns estão fazendo demais, outros não 
estão fazendo nada e a gente está pensando só na assistência [...] 
A visão aqui é só assistência 

 

 

A atividade de trabalho na 
unidade de saúde, com mais dois 

enfermeiros: “nós estamos 
precisando planejar; alguns estão 
fazendo demais, outros nada, e a 

gente está pensando só na 
assistência” 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 
� muitos enfermeiros talvez têm pouca experiência, novatos, essas 

coisas... a gente vai [eu vou]... porque a gente trabalha [eu 
trabalho] com o todo [...] se uma gestante faltar aqui por 2 meses 
consecutivos, se eu não falar [outro profissional não vai tomar as 
providências necessárias] 

� isso é papel de qualquer enfermeiro, não é só eu não. Enfermeiro 
chegou lá, sabe que é doença de notificação compulsória, tem que 
notificar, entendeu? [...] todos participam de capacitação [...] 
Agora [...] nós estamos estruturando tipo... uma capacitação que 
vai ser tudo registrado, o quê que foi falado, o que não foi falado 

� [porque os profissionais de saúde do município não fazem, 
mesmo sabendo que têm que fazer?] Não sei, não sei mesmo te 
falar  

� eu acredito que até na formação deles [enfermeiros] assim [...], 
mas não sei como é que está essa formação  

� [Por que o enfermeiro da ESF não realiza as atividades como 
você acha que devia ser?] não é toda pessoa que tem a 
oportunidade e tem a vontade de estar lendo, estudando... O 
Ministério da Saúde manda aqueles livros, contando tipo lá, 
vários trabalhos publicados, de vários enfermeiros de tal lugar, tal 
lugar. [...] eu gosto muito de ver aqueles trabalhos. [...] parece 
que eles colocam só os trabalhos que dão certo ali, naqueles 
livros, aqueles artigos. E eu acho que é falta disso. Ou talvez é 
porque... Ah! Todo profissional é diferente, sabe? Não tem jeito... 

� [exemplificando a fala anterior] Você vê esse pessoal, [...] caiu 
de moto aí, rala todo e tudo. Toma ponto e tudo, [...] muitas vezes 
vão até pro hospital, sutura e tudo e não oferecem nem uma 
vacina contra tétano, nem perguntam se existe vacina, nem nada 

 

Falando mais sobre “o não 
fazer” de alguns profissionais de 

saúde: “Pode ser problema de 
formação”, e também “muita 

sobrecarga em cima do 
enfermeiro” 



285 
 

[estendendo a questão do “não fazer” para os profissionais de 
saúde, no geral] 

� [se] uma cobra morde a pessoa, eles [se] preocupam só com o 
soro antibotrópico, [...] e não oferecem à pessoa a vacina contra 
tétano, sabendo que a porta de entrada está ali, [...] E aí? E cadê a 
saúde? Então eles pensam muito no problema ainda 
individualizado [dando outro exemplo do “não fazer”] 

� se você não notificar aqui, não notifica lá também não. E como é 
que eles [referindo-se aos profissionais responsáveis pela 
liberação do soro – SRS/ Estado] liberam o soro, fazem o soro 
sem ter notificação nem nada, cadê o controle? 
 

� [a falta de planejamento não contribui para que muitas coisas 
deixem de ser feitas?] É. Eu concordo. Pode ser planejamento; 
porque se o planejamento estivesse sendo elaborado 
rotineiramente é... [...] eu conheço as linhas guias muito pouco. E 
nenhum município que eu conheço já implantou essa linha guia, 
você entendeu? Então eu fico pensando... foi um trabalho que o 
município gastou muito, porque de 15 em 15 dias tinha que estar 
mandando profissional lá. E... acho que eram muitos dias, não era 
só um dia, eram 2, 3 dias. Profissionais que estavam indo lá 
aprender essa linha guia e não foi assim, compartilhado com o 
pessoal que ficava pra trás, você entendeu? Porque seria bom se 
falasse sobre a linha guia e estivesse implantando ela logo! Não 
tinha que ser implantado essa linha guia? 

� [E por que quê você acha que isso não aconteceu?] Eu acho... 
muita sobrecarga em cima do enfermeiro. Aqui nós tivemos 
sempre... Não tem plantão a noite, principalmente a enfermeira, o 
pessoal chamava ela a noite... transferia paciente durante a noite, 
aí chegava cansada [da viagem que tinha feito] e estava 
descontando [dia de trabalho – ganhava folga]. Mais é por isso; é 
muita sobrecarga em cima de profissional enfermeiro, eu acho 
que é difícil implantar por isso. Se tivesse uma pessoa só no 
planejamento... 

� [E isso não está acontecendo ainda? Planejamento aqui, não?] 
Não 

� [você me falou que vocês, enfermeiros, iriam sentar pra começar 
a organizar alguns POP, a fazer algum planejamento...] Senta! 
Está acontecendo, está acontecendo [...] Está! Mas está muito 
arrastado porque a gente... se ausenta muito da unidade de saúde 

 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 
� você tem que ver que aqui a população é pequena, mas só tem 

que, é só aqui, tudo aqui [no “posto de saúde”] [...] já existem 
outros postos de saúde, vai inaugurar mais e tal, mas o forte é 
aqui 

� E o pessoal me procura, porque... não sei se eles sentem mais 
segurança, ou porque sabe que vai conseguir resolver as coisas   

� o problema aqui é que o pessoal já conhece a gente de longa data. 
Então, tem gente que, mesmo tendo os enfermeiros todos de 
manhã, à tarde, eles me esperam chegar 

� [sobre os usuários que “preferem te esperar” para serem 
atendidos, você acha bom ou ruim?]  Eu acho ruim! Porque... se 
por algum motivo de qualquer força maior, qualquer e... Porque a 
gente sempre está dentro de acontecer algum imprevisto! [...] o 

 

A preferência dos usuários pelo 
seu atendimento: “na maioria 
das vezes eu acredito que é o 
próprio colega que não tenta 
solucionar [o problema do 

usuário]” 
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pessoal fica me esperando e tal e... e eu ligo, mesmo eu ligando 
pra cá, o pessoal [referindo-se aos outros profissionais da 
unidade de saúde] fala: "_Não, João não vem cá hoje não.", e não 
tenta estar solucionando o problema daquele cara, daquele rapaz, 
daquela pessoa que está me esperando 

� [Mas é o profissional que não tenta solucionar ou é o usuário que 
prefere te esperar?] Não, na maioria das vezes eu acredito que é 
o próprio colega que não tenta solucionar. Tipo, se eu estou aqui 
hoje, aqui. Aí hoje é dia... vamos supor que hoje é dia de um... 
obstetra estar vindo aqui hoje. E eu estou aqui. Se o obstetra não 
vier eu vou simplesmente dispensar a gestante e vou remarcar pra 
outro dia? O quê que você acha? Lógico que não! Eu vou fazer o 
pré-natal dela dentro do meu conhecimento e vou ver a queixa de 
cada uma [...] Pelo menos pra dar um alô pra pessoa; chegou aqui 
meio dia, o médico talvez tem costume de chegar duas horas... 
Ficar esse tempo todo e depois ir embora? Aí não, tem que fazer 
alguma coisinha, sabe? Ao menos pra eles verem que eles foram 
atendidos! 

 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [Por que você acha que existe essa demanda espontânea grande? 

E como isso poderia ser resolvido?] isso não partiria de mim, 
talvez seria ação de um gestor [referindo-se ao gestor municipal 
de saúde]. Eu tenho uma visão totalmente diferente, sabe? Eu 
como gestor, sabe? Tipo assim... tem as acadêmicas de medicina 
que vem aí, tem o período delas aí. Aí planeja: toda terça-feira à 
tarde, transcrição de receita com hipertensos e diabéticos [...] 
Beleza, toda terça-feira. Mas tipo assim, poderia ter em outras 
zonas rurais; eu acho que as pessoas dos distritos, das localidades 
rurais deveriam ter essa oportunidade que o pessoal da cidade 
também tem, entendeu? Nessas localidades 

� [Por que quê você acha que isso não acontece?] Falta de 
planejamento! Quem faz o planejamento dos... não sou eu não, 
nem quero fazer também, desse pessoal, dos acadêmicos de 
medicina, essas coisas. Quem faz o planejamento deles é a 
enfermeira do PSF [...] O pessoal mora na zona rural, onde tem 
um posto de saúde lindo maravilhoso; desloca de lá pra vir aqui 
pra... pra estar como que eu posso falar... pra estar fazendo, por 
exemplo, seu exame preventivo   

� [Por que quê você acha que ainda existe muita dificuldade pra 
trabalhar com promoção e com prevenção?] Essas prevenções 
que acontecem aí tipo vacinação [...] por que a pessoa vai 
trabalhar no final de semana, num sábado, a pessoa precisa de 
uma gratificação, sabe? Todo município paga gratificação e o 
município aqui não paga gratificação. Quando paga demora e é 
uma quantidade muito limitada, parece que eles pagam a 
quantidade que o ministério manda [...] muitos funcionários ficam 
desestimulados; passar o sábado aqui de manhã e de tarde pra 
ganhar 40 reais 

� Eu acho que o município não tem assim... A verba que vem pro 
município eu acho que não é... não só daqui, como de outros 
municípios também. Eu acho que é pouco, porque começa a fazer 
a promoção e tudo e para [interrompe] logo 

� [exemplificando frase anterior] teve um período aqui que 
começou, a gente via cachorro com sintomas de leishmaniose, 
essas coisas; aí começou a fazer o inquérito, a sorologia e tal. E... 

 

Apontando possíveis causas para 
o excesso de demanda 

espontânea e a dificuldade de 
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saúde  
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depois que apareceram os cachorros positivos, que  tinham que 
ser eutanasiados, o mais rápido possível, e tal. E... e... demorou 
demais, e parou! Hoje não faz mais! Parou 
 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� Eu acho que o pessoal pode [...] estar pensando que a gente está 

deixando a desejar... 
� tem hora que você chega aí [no “posto de saúde”] e tem muitas 

pessoas, é...tem 14 fichas e tem 20 pessoas passando mal.  Aí 
você vai ver o quê que você vai fazer, quem que você vai colocar 
e você... toma a tarde toda pra isso [...] E têm os papéis 
[referindo-se ao serviço burocrático]. O pessoal acha que você 
fazer papel, as escritas, a produção... [é fazer serviço fácil ou é 
ficar sem fazer nada] 

� eu não sei realmente... Eu acho pessoalmente que o pessoal acha 
que...que eu estou de parabéns, por exemplo, eu não sei te falar, 
mas eu não sei como é que é não 

� se for um outro enfermeiro, de outra localidade e souber o que 
tem que ser cumprido, souber as metas, for lá nos computadores, 
olhar as metas do município e tudo, ele acha que em geral, os 
enfermeiros daqui estão trabalhando direitinho, os médicos estão 
trabalhando direitinho 

� Porque se for olhar lá: quantas pessoas aqui [do município] estão 
internando de diabetes? Não tem ninguém. Por que será que não 
tem ninguém? [...] muitos podem achar que tem um médico que 
está lá que é bom, passa remédio direitinho e tal [para alguns, 
isso é que justifica os bons resultados do município] [...] outras 
pessoas, que entendem mais, vão saber; é porque aqui nós 
estamos realizando o grupo, os agentes de saúde estão orientando 
direitinho, pequenas complicações estão vindo pra cá, está sendo 
tomada a medida na hora 
 

 

O que as pessoas pensam sobre 
o seu trabalho no município: “eu 
acho que o pessoal acha que eu 

estou de parabéns” 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� aqui a gente, graças a Deus, apoio a gente tem muito 
� hoje aqui, tipo assim, está faltando só uma impressora [...] mas 

agora chegou lá [na Secretaria Municipal de Saúde], tira fácil lá 
agora [as cópias dos documentos] 

� aqui o material assim nunca faltou não, sabe? 
� [raramente falta, mas se] está faltando uma coisa, não tem aqui, a 

gestora é muito boa, comunica, pega, toma emprestado de outro 
município 

� aqui não tem esse problema não [de falta de material, de 
medicamento, etc], o município é muito bom 

� a equipe aqui também é muito boa, sabe? Não só a gestora, como 
as demais colegas, enfermeiras, sabe? Médico...agora está 
tranquilo 
 

 

As condições de trabalho no 
município: “não falta material, a 
gestora é muito boa e a equipe 

também” 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� [Como você se sente trabalhando nesse município?] Eu não tenho 

nada a reclamar assim, do município. Porque o problema... Eu 
acharia que deveria, tipo assim, eu estou aqui; atualmente têm 
duas enfermeiras e eu de 4 horas, entendeu? Tem enfermeiro de 
PSF que poderia estar aproveitando essa hora que eu estou aqui e 
indo pra zona rural, levar vacina, fazer uma pesagem, fazer um 
trabalho sobre verminoses nas escolas, alguma palestra. E não 
faz!  

� [Mas você não me respondeu; e como é que você se sente?] Ah, 
eu... eu gosto muito de trabalhar aqui em [município de 
realização da pesquisa], demais! Gosto muito daqui pelas 
pessoas, graças a Deus não tem... todo mundo gosta de mim; se 
não gosta é um ou outro, pelo menos eu não vejo o pessoal falar 
mal de mim e tal. Eu tento resolver o problema de todo mundo 

� Só que tem... que eu gosto muito de trabalhar na assistência. Se 
eu fosse ficar aqui só na vigilância epidemiológica talvez é... eu 
não ia gostar muito porque no [outro município onde também 
trabalha] eu já fico só na vigilância epidemiológica. Aí eu gosto 
muito de ter contato com o povo 

� Eu me sinto bem, só que tem que eu acho que... eu sinto assim, 
pouca presença do gestor na unidade onde você trabalha [onde 
nós trabalhamos]. Pra estar acompanhando o seu serviço, não só 
o seu, como das suas colegas e tal. Porque eu sou, o quê que eu 
sou aqui? Eu sou o enfermeiro. Eu atendo, eu tenho os papeis que 
eu mexo, tem os programas que eu mexo e tal, sou enfermeiro. Eu 
não tenho... eu não sou gerente, eu estou aqui atendendo uma 
pessoa, eu não sei o quê está acontecendo lá fora 
 

 

Sentimentos acerca do trabalho 
que realiza no município: “eu 

me sinto bem, mas...” 

 

 

Quinto Núcleo de Significação: A Atividade de Trabalho e o Projeto de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde em Minas Gerais  
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [pra você o quê que é Vigilância em Saúde?] Vigilância em 

Saúde... o que eu posso te falar é que é uma coisa assim, é... sem 
fim sabe? É muita coisa. Vigilância em Saúde bem dizer, eu 
posso falar pra você que é tudo em saúde, entendeu? Engloba 
tudo. Porque se você perguntar pra mim o que é vigilância 
epidemiológica, que é uma parte da Vigilância em Saúde, eu acho 
que [já]  é indefinida, ainda mais Vigilância em Saúde, que é 
mais ainda sabe? Porque no livro você acha bonitinho, "o que é 
Vigilância em Saúde?" Tem quatro tópicos, que é: vigilância 
epidemiológica, que é Vigilância em Saúde do trabalhador, que é 
vigilância...[sanitária, ambiental, vigilância da situação de saúde 
e promoção da saúde, segundo Portaria nº 3252/2009] [...] antes 
não eram esses tópicos [todos] 

� Então é muito difícil... é tudo né?  
� É avaliar, de quê que a população está morrendo, de quê a 

população está adoecendo e ouvir a população né? 
� [você pode descrever Vigilância em Saúde em 3 palavras?] Se for 

uma eu falo, é tudo. Tudo é Vigilância em Saúde [...] até... como 
é que você está dormindo em sua casa é Vigilância em Saúde 
 

 

Definindo “Vigilância em 
Saúde”: “é sem fim”, “tudo é 

Vigilância em Saúde” 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� [Qual que é o seu conceito de saúde?] Ah, saúde pra mim é a 

pessoa estar de bem com a vida, sabe? Ter sua casa, ter uma boa 
alimentação, boa escola para os filhos estarem frequentando, 
sabe? E não somente a ausência de doença, né? Estar morando 
numa casa boa, sem riscos, sem...sem risco pra saúde, tipo assim, 
talvez a pessoa mora no meio do mato, cheio de árvore, essas 
coisas, cheio de bananeira, essas coisas, sabe? Cheio de animal 
dentro de casa, essas coisas. E isso pode estar prejudicando a 
saúde deles mesmos, sabe? Então pra mim saúde é... não somente 
a ausência de doenças; é a pessoa estar com a alimentação boa, 
ter o que comer, ter o que beber, ter onde dormir, ter o seu 
serviço, sabe? Tem seu lazer. 
 

 

Definindo “saúde” 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [Qual que é sua definição de risco?] Ah, risco pra mim... Um 

problema que uma família pode estar...qual que é o risco que uma 
família pode estar? Talvez o pessoal lá em determinada família é 
hipertenso, é diabético. A pessoa pode estar com obesidade muito 
alta, sabe? Ou não está praticando nenhuma atividade física, ou 
está fumando muito, ou está fazendo muito uso de bebida 
alcoólica 

� talvez têm umas crianças lá que têm um fogão de lenha dentro de 
casa. A noite liga o fogão aí sai aquela fumaceira 

� o risco aqui de todo mundo aqui [...] é a água.  Não tem água 
tratada e tudo [no município]  

� [falando sobre o que determina a saúde da população] é a pessoa 
[...] ter uma boa escola pra colocar seus filhos....ter uma boa 
creche pra colocar os bebês [...] ter um médico pra estar 
atendendo os problemas [...] E no mais ter o remédio [...] ter 
sempre um profissional capacitado pra qualquer queixa ele acudir 
na hora [...]  ter um olho clínico né, pensar nos problemas, sabe? 
 

 

Falando sobre risco, 

determinantes e condicionantes 

da saúde 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [vocês estão estruturados para trabalhar efetivamente no 

controle dos fatores de risco?] Não, ainda não estamos  
� [Os profissionais do município fazem territorialização e 

identificação de riscos à saúde?] Não, mas agora vai ter! Com o 
programa de saúde do trabalhador... 

� O quê que eles [referindo-se ao Governo Estadual] estão 
querendo [com o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em 
Saúde/SES-MG] é isso! [...] a gente traçar o perfil de cada 
trabalhador, de cada localidade [...] [esse trabalho de 
identificação de risco] Não foi feito em nenhum município, 
sabe?, dessa região aqui 

� A gente faz, a gente sabe, em geral a gente sabe; mas devido ao 
excesso de casos;  tipo, em determinado lugar o índice de 
alcoolismo é mais alto que em outro [...] Com base na demanda 
né! Ou então você indo lá você vê também, sabe? [...] em certos 

 

A ausência de sistematização na 
territorialização e na 

identificação de riscos a saúde 
da população: “é muita coisa pra 

gente [município] fazer”, “a 
‘GRS’ deveria ajudar a gente 

mais nisso” 
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lugares você vê que a verminose está mais acentuada do que em 
outro lugar 

� o problema é que o município tem muita dificuldade [...] se deixar 
pro município, é tanto problema que tem na secretaria de saúde, 
tanto problema que vem no posto pra gente estar resolvendo [...] 
A gente é assistente social, a gente é psicólogo, a gente é tudo 

� Mas se for partir do município assim eu acho que é muito difícil 
[fazer esse tipo de atividade] 

� Então eu acho que [...] a GRS [referindo-se à Superintendência 
Regional de Saúde/Estado] deveria ajudar a gente mais nisso [...] 
Se... viesse lá de cima, tipo veio agora o perfil de cada 
trabalhador [...] Além da GRS [idem] saber o perfil de cada área, 
local, a gente também vai ter 

� [por que antes desse projeto não se fazia esse perfil de cada 
área?] é perigoso que mesmo agora, com a cobrança, ainda não 
seja feito porque...porque você vai ver que é muita coisa pra gente 
estar fazendo assim, é muito...a saúde é muita coisa que tem que 
estar olhando [...] muitos municípios não... ainda não vão 
conseguir adaptar, não vão conseguir atingir essas metas [do 
projeto estadual] no início, vai demorar, vai arrastar muito tempo 
[...] Você vê que tem município que não atinge meta de vacina até 
hoje, por quê? E essas cobranças de vacinas têm quanto tempo? 

 

 

Pré-indicadores Indicador 

 

� eu acho que a GRS [referindo-se à Superintendência Regional de 
Saúde/SES-MG], daqui a uns dias, vai servir é só pra dar suporte, 
sabe?  O município vai ter que fazer tudo 

� hoje... se a menina esquecer a porta da geladeira aberta ali e a 
vacina perder toda, se eu quiser fechar o congelador e usar... isso 
tem que ter muito cuidado, porque isso é o próprio município que 
tem que analisar. Se o cara não tiver um caráter assim... um 
caráter de ver as coisas, não só pelo lado de 'perdeu' ou 
'esqueceu', pelo lado dele, se não olhar, acontece muito isso, você 
entendeu? 

� igual a gente vê, vigilância sanitária; hoje em dia [...] eles [da 
“GRS”] não saem de lá pra fazer uma inspeção de farmácia mais. 
Hoje isso é função do município [...] Veio esse pessoal de fora e 
já capacitou o pessoal do município  

� Colocou a vigilância sanitária pra estar dando inspeção em 
farmácia, entendeu? Talvez o cara da vigilância sanitária não tem 
nem 8ª série, não tem nem conhecimento; não é a realidade daqui, 
mas de outros municípios talvez, você entendeu?  

� com tantos afazeres do profissional, eu acho isso muito negativo 
� não estou desfazendo dos profissionais do município, mas você 

acha que um curso de dois dias é o suficiente pra um cara entrar 
na farmácia, fazer uma inspeção? 

� ... talvez o cara nem...é de outra...não tem nem conhecimento... 
[não tem formação na área da saúde] Não conhece nem o que 
quê é esterilização 

� eu acho isso... está sobrepondo muito os municípios [...] E está 
sendo muita cobrança, sabe? 

� daqui a uns dias o aumento de hepatite quando detectar. Será de 
onde que estarão vindo essas coisas? [...] E meu medo todo é esse 
[...] Tipo cabeleireiro, todo dia tem um profissional na praça. E 
eles acham que é só cortar o cabelo. 

 

A transmissão de 
responsabilidades do Estado 

para o município: “daqui a uns 
dias, o município vai ter que 

fazer tudo” 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� no município nosso não tem um profissional delimitado, porque 

muitos municípios  têm [um profissional responsável por cada 
área da Vigilância em Saúde]; 

� aqui [...] não tem, assim... nomeado, ou designado, cada pessoa 
pra tal lugar assim, sabe? [...] a gente fica perdido, eu mesmo fico 
perdido 

� Muitos dados da vigilância epidemiológica eu posso estar 
falando. Tipo assim, é... quantas crianças tem em tal faixa etária 
[...] mas se perguntar assim: "_No seu município atualmente, de 
quê que o pessoal está morrendo?" Aí eu, eu não sei te falar 
direito 

� esses agravos que não notificam, como é que você vai 
acompanhar? Através de quê você vai acompanhar? [...] devia ter 
alguma coisa pra gente estar acompanhando sabe? Pra gente 
saber... [...] Mas pra isso teria que designar uma pessoa pra estar 
organizando isso 

� Tem que ter uma pessoa pra [...] estar organizando o serviço de 
forma geral... 

� eu penso primeiro no gestor [gestor municipal de saúde]... [...] 
tem tanta ocupação, que muitas vezes ele não tem tempo de estar 
cobrando, e também não é função dele 

� hoje em dia, se você perguntar por um dado, o gestor [referindo-
se à gestora municipal de saúde] que vai passar pra você os 
dados, [e] isso não é função do gestor [idem] 

� senão ele [referindo-se à gestora municipal de saúde] vai ter 
muita coisa pra preocupar e na verdade vai deixar a desejar até 
alguma coisa dele [idem] [...] Ele [idem] poderia estar lá, 
procurando uma PPI melhor, procurando um laboratório melhor. 

 

 

A Vigilância em Saúde no 
município: “eu mesmo fico 

perdido”, “devia ter uma pessoa 
para organizar e essa pessoa não 

seria o gestor de saúde” 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� quem trabalha em Vigilância em Saúde não pode ficar só sentado 

na cadeira não [...] Tem que visitar as pessoas na comunidade, 
onde que elas moram, até pra avaliar quais que são os problemas 
[que as acometem] 

� os idosos não vêm para o posto [referindo-se ao posto de saúde], 
por quê? Dificuldade mesmo de vir [...] tem que pegar um agente 
de saúde de cada localidade, e estar saindo com a caixinha de 
vacina na casa de todos, e avaliando no geral o que for preciso 
[...] isso é uma coisa muito boa pro município, e pra própria 
pessoa 

� [quando sai pra fazer monitoramento de vacina] muitas pessoas 
talvez estão achando que eu estou só monitorando, mas a gente 
está avaliando se tem algum risco, como é que está aquela 
população 

� Porque se a gente não vai às casas... porque muitas pessoas...eles 
deixam ficar, bem dizer, grave, pra procurar a unidade de saúde 

� a gente tem de olhar esses dois lados, olhar aquela pessoa que vai 
no posto de saúde todo dia, por que quê ela está vindo todo dia. E 
aquela pessoa que não está procurando a unidade de saúde, por 
quê? 

� a gente não pode procurar a unidade de saúde só pra cuidar de 

 

Uma atividade “chave” para o  
vigilante em saúde:  “não pode 

ficar só sentado na cadeira não”, 
“tem que visitar as pessoas na 

comunidade” 
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alguma doença, e sim fazer a promoção, né! Fazer os exames, 
fazer a prevenção, não pode esperar adoecer 

� têm muitas pessoas que precisam muito da gente estar vigiando, 
são muitas pessoas acamadas, essas coisas [...] Por mais que a 
técnica de enfermagem vai lá e tudo, a gente tem que 
supervisionar essa visita, pelo menos de vez em quando 
[justificando a necessidade de ter que sair da Unidade de Saúde 
para fazer Vigilância em Saúde] 

� quem faz a busca ativa? É o agente de saúde. Mas só que tem 
que... e se ele esqueceu de fazer busca ativa? Eu tenho que falar 
pra ele, “tem que fazer busca ativa” [...] Por mais que ele faça a 
visita, quem tem a relação das consultas que faltaram, de quem 
deixou de vir? Sou eu que fico sabendo 

� eu corro atrás é reforçando, quando eu falo com a agente de 
saúde, falo com a técnica de enfermagem, falo com outro 
enfermeiro, aí a gente corre atrás [faz a busca ativa] pra estar 
sempre em dia 

� Não é que eu vou sair daqui [para fazer busca ativa]... só no 
monitoramento que a gente [referindo-se a sua pessoa] faz... 

� eu tenho que ficar no posto [referindo-se ao “posto de saúde”] 
de 2 até às 18 horas. Eu não saio do posto [idem], e no posto 
[idem] a demanda é muito grande [...] Está faltando organização 
disso [referindo-se a organização de horários para que seja 
possível sair da unidade sem causar transtorno] [...] Não é 
questão do horário, o problema é que [...] você tem que ir lá pra 
você ver a demanda, a demanda lá é muito grande 
 

 

Pré-indicadores Indicador 

 
� [o gerenciamento do trabalho é o mais difícil de fazer na 

Vigilância em Saúde?]  Ãhan [Sim]. [...] talvez pode ter até os 
recursos humanos, mas não tem ninguém qualificado [...] Porque 
eu não me considero uma pessoa qualificada pra fazer um 
gerenciamento 

� Eu acho que está precisando, assim, uma pessoa pra estar... 
monitorando, todas as ações de Vigilância em Saúde [...] essa 
pessoa, na monitoração, vai estar falando:  "_ó João, está 
precisando disso e isso. Que dia que posso marcar uma 
capacitação?" [...] Aí você programa e tal, ela de cima, não só no 
posto [referindo-se ao “posto de saúde”], mas em tudo que for 
preciso  

� uma pessoa assim [...] Com conhecimento 
� Porque muitas vezes a gente fica só na tensão, talvez você tinha 

que fazer alguma coisa, mas só que tem que você... pintou uma 
urgência, emergência, aí você ficou naquilo, aí vai só adiando 

� Eu acho que se tivesse uma pessoa pra reunir com os enfermeiros, 
com os agentes de saúde, aí acho que ajudava mais 

� essa pessoa tem de procurar se integrar com todos os profissionais 
de saúde [...]  ouvir cada um deles, qual que é o problema 

� E depois [...] capacitar todos os profissionais juntos, porque todos 
os profissionais juntos, vão saber a meta do município [...] o 
profissional mesmo pode ver o que quê ele pode estar fazendo pra 
estar ajudando 

� A partir do momento que cada um e todos os profissionais estão 
treinados, independente do setor que eles atuam, eles podem estar 
ajudando 

� Talvez o advogado da prefeitura está ali, vai uma mulher 

 

O que é mais difícil na 
Vigilância em Saúde? 

“Gerenciar as ações” e para isso, 
“tem que ter conhecimento” e 

“tem que buscar integrar 
setores” 
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espancada pelo marido, nem procura a unidade de saúde. Então se 
chegar lá, agora já vão saber que tem que notificar [...] Então se 
integrar com todos...com escola, com tudo sabe? 

� Então eu acho que é isso. Interagir pra tentar levar saúde em 
todos os cantos sabe? [...] por isso que [o coordenador] tem que 
ter conhecimento e tem que ter apoio de...ele tem que se integrar 
com todos os setores[...] E até setores...sem ser de saúde, desde 
conselho tutelar [...] as escolas e tudo pra...a população se 
informar e... qualquer coisinha, saber onde procurar 

� [é preciso qualificação] Pra gente ter um pensamento mais amplo 
[...] Não pensar só no probleminha, se a gente pode ver um 
problemão [...] o pessoal fala em Vigilância em Saúde [...] [mas] 
como é que você vai vigiar sendo que você não tem nenhuma 
noção do trabalho 

� o problema é que muitas pessoas acham que são só aquelas 
coisinhas, e não é! [...] Tipo assim... o pessoal está jogando bola 
ali, todo dia machucando o pé. [...] jogando bola de sapato, 
descalço. [...] já fui lá na escola, já conversei com o diretor [...] A 
quadra hoje só é liberada se tiver um profissional de educação 
física. 
 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 

� eu acho que as expectativas agora vão ser muito grandes 
[referindo-se às modificações trazidas pelo  Projeto de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde, da SES-MG] 

� vai ter muito... aumentar muito [...] as ações, muitas atividades 
[...] Eu espero que...que com o tempo, assim, a tendência é 
melhorar 

� Não, não participei [da construção do Plano de Ação do Projeto]  
� Isso [referindo-se ao Projeto] é fundamental. Tudo que tem 

ligação [com Vigilância em Saúde] é muito importante. Só tem 
que a verba que está incentivando... todo incentivo é bom, mas é 
muito pouco [...] vai fortalecer de algum jeito, mas eu acho que é 
muito pouco ainda 

� Inclusive tem muitas ações, que antigamente não teve recurso pra 
desenvolver [e agora, com o Projeto, vai ter] 

� [por que somente depois do projeto vocês estão conseguindo 
organizar algumas questões aqui?] Eu não sei da renda 
financeira de cada município. Tem município que... porque com 
esse projeto, vem recurso para o município...  

� [a questão fundamental, então, é o recurso financeiro?] Eu 
acredito que pode ser, porque hoje vem muito pouco recurso para 
o município [...] teve uma verba para cada município fazer o tanto 
de posto de saúde que quisesse. E agora, como é que o município 
vai equipar esse posto de saúde com profissional, com armarinho, 
com mesa, com computador, com geladeira, com tudo? É isso que 
eu quero ver! [...] muitos municípios estão até mandando os 
profissionais embora porque não têm verba! Aí fica difícil!  

� Tem muitas ações, tipo assim, promoção, prevenção, que o 
município não tem condições de fazer porque... não tem recurso 
próprio pra estar [assumindo as ações]... Então qual que é o 
principal, não é que é o principal... a curativa tem que ter, tem que 
existir de qualquer forma! Vai que tem um cara doente em casa, 
sem ter um remédio pra tomar, sem nada, isso tem de existir! Mas 
só que tem que muitas coisas da promoção, prevenção, talvez é... 
falta verba pra estar fazendo esses trabalhos. 

 

Expectativas em relação à 
Vigilância em Saúde no 

município: “a tendência é 
melhorar, com a chegada do 

Projeto do Governo Estadual”, 
“com esse projeto, vem recurso 

para o município” 
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Pré-indicadores Indicador 

 

� vai ser muito bom esse Plano [referindo-se ao Projeto], sabe? 
Positivo, porque...até mesmo pra muitos gestores [gestores 
municipais de saúde] que acham que a função do profissional é 
só ficar no posto [referindo-se ao “posto de saúde”] atendendo 
paciente [...] e é uma coisa muito importante, principalmente 
falando em promoção em saúde  

� com esse Plano [referindo-se ao Projeto] eles vão ver que...a 
saúde não é só, só atendimento direto do paciente [...] tem que 
planejar e tem de trabalhar com a promoção e a prevenção 
também, não pode ficar só trabalhando com, com doença, doença, 
doença não 

� [exemplificando a fala anterior] Inclusive tem a planilha com o 
sintomático respiratório, tem a porcentagem [de pessoas 
sintomáticas que devem ser identificadas a cada período, 
demonstrando a realização da busca ativa] [...] Se não tiver [se o 
município não cumprir sua meta] é porque tem algum 
sintomático respiratório que está passando despercebido  

� eu estou aqui já tem mais de 10 anos... nunca teve um caso de 
TBC [usuário com diagnóstico de tuberculose] aqui. Com essa 
planilha agora, de sintomáticos respiratórios, eu acho que vai 
detectar paciente que você acha que não é 

� Você não ficar só...somente ligado à paciente, sabe? [...] Porque a 
gente tem que trabalhar com promoção, com prevenção [...] um 
dos motivos desse Plano de Fortalecimento é esse, que é isso 
mesmo, o pessoal não ficar preocupado só com paciente, sair pra 
trabalhar um pouco mais com prevenção e promoção 

� [o que vem de bom com o Projeto?] É a cobrança de dados [...] a 
gente vai ter que criar planilha pra gente estar digitando esses 
dados [...] Então daqui a uns dias você vai chegar aqui e: "_Ô 
João, como é que está o perfil do trabalhador aqui? [...] como é 
que está o índice de TBC [usuário com diagnóstico de 
tuberculose]?". Aí eu vou falar com você [vai saber responder, 
porque até então, não sabe] 

� eu acho que [o Projeto]  é bom porque... isso aí é muito 
importante porque está ajudando a gente a direcionar. [...] Cada 
lugar tem suas doenças características de cada localidade. [...] 
logo que eu formei, já tinha SUS, mas ainda era, tipo assim: em 
Belo Horizonte está tendo um surto de dengue, vamos supor, está 
tendo um surto de febre amarela, aí todos os municípios de Minas 
Gerais têm que fazer campanha de febre amarela. Você entendeu? 
E hoje descentralizou! [...] porque antes vinha lá de cima [...] 
Depois da descentralização o governo deu autonomia para o 
município trabalhar em cima do que é real, aquela realidade. 
 

 

O Projeto de Fortalecimento da 
Vigilância em Saúde, da SES-
MG? Mudará a dinâmica do 

processo de trabalho no 
município 

 

 
 

Pré-indicadores Indicador 

 
� com esse Plano de Fortalecimento da Vigilância em Saúde eu 

acho que agora vai melhorar [...] vai ter o profissional 
responsável por tal e tal programa assim 

� a gente vai fazer nosso serviço normal e vai estar passando pra ele 
[para o profissional responsável] pra ele estar correndo atrás [...] 
com o Plano do Fortalecimento da Vigilância em Saúde, agora, a 
gente vai estar dando, tipo assim, nomes aos bois [referindo-se à 

 

O Projeto de Fortalecimento da 
Vigilância em Saúde, da SES-
MG? Resolverá o problema da 
indefinição de atribuições no 

município 
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definição de responsabilidades entre os profissionais do 
município] 

� Eu acho que agora automaticamente partindo da GRS [referindo-
se à Superintendência Regional de Saúde/SES-MG], eu acho que 
agora vai ter que estruturar [os serviços no município] 

� com esse Plano de Fortalecimento da Vigilância em Saúde aí, lá 
na GRS [idem], estão querendo saber quem que é o responsável 
por cada um [referindo-se à cada área da Vigilância em Saúde] 

� E a partir desse papel [documento de adesão ao Projeto de 
Fortalecimento da Vigilância em Saúde] vai ter que formalizar 
[referindo-se à definição de atribuições de cada profissional no 
município] 

� Aqui por enquanto não preencheu [o documento de adesão ao 
Projeto], sabe? Eu acredito que de [o responsável pela] vigilância 
do trabalhador vai ser eu. 
 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 

� [terceira entrevista - mês 12/2012] Agora vai existir [integração 
entre os diversos setores da saúde]. Naquela época [referindo-se 
ao período de realização da primeira entrevista – mês 05/2012] 
não existia esse Plano de Fortalecimento da Vigilância em Saúde 
não [...] com o Plano você vê que vão ter muitos profissionais 
[envolvidos] [...] Então, as vigilâncias agora vão estar interagindo 
[...] Automaticamente, querendo ou não, vão estar. Porque no 
momento em que eu não organizei um grupo com hipertenso, 
com diabético, com obeso... por que está faltando um grupo? Por 
quê? [...] Aí nós vamos ter que interagir; está precisando disso, aí 
vai ter que interagir, entendeu? [...] no final do mês, na hora que o 
município ficar no vermelho, aí a secretária [gestora municipal de 
saúde] fica sabendo, aí é o motivo de ter mais reunião, com mais 
frequência 

� [por que essa integração maior não ocorria até esse momento?] 
Não sei, eu não sei te falar, mas é muito difícil interagir, sabe? 
[...] Só no momento que...certos trabalhos têm que atingir 
determinada meta, [...] aí talvez é que a gente vai ver a 
importância de tal profissional assim.  Porque a gente vai pedir 
mais ajuda 

� [em termos de integração, já mudou alguma coisa com o plano?] 
Já mudou. Já. 

� [O que? Por que será que mudou?] Ah, já mudou porque têm 
muitos assuntos que têm que ser feitos [trabalhados] em 
conjunto, você entendeu? [...] o tema na escola mês passado foi... 
pra falar sobre alimentação, postura, essas coisas. Aí a 
nutricionista já veio aqui, já deu suporte dessa parte, nas palestras 
nas escolas, falar sobre alimentação, essas coisas. [...] esse mês já 
foi sobre sexualidade, a psicóloga já foi, falou [...]  Então são 
ações que o próprio governo, o próprio ministério está tomando 
pra estar interagindo a equipe, você entendeu? 
 

� [falando, na terceira entrevista realizada em 14/12/2012, sobre a 
frase dita em entrevista anterior: "_Não tem nada definido, a 
gente vai atuando, vai trabalhando."] Não, agora já mudou, agora 
mudou. Isso foi... quantos meses atrás? [...] Então, mês 7 [mês 
8/2012]. Agora com o plano de fortalecimento de Vigilância em 
Saúde, agora foi assim... bem dizer... foram distribuídas as 

 

Falando sobre o Projeto, após os 
primeiros meses de experiência:  
“têm muitos assuntos que têm 

que ser feitos [trabalhados] em 
conjunto”, “agora foram 

distribuídas as 
responsabilidades” 

 



296 
 

responsabilidades. A GRS [referindo-se à Superintendência 
Regional de Saúde/SES-MG] pediu as responsabilidades 
[referindo-se à solicitação de profissionais responsáveis por cada 
área da Vigilância em Saúde] 

� [Mas na prática mudou o que?] Mudou alguma... alguma 
cobrança, tipo assim... chegou um cara aqui, com mordida de 
cachorro, não precisou tomar vacina, o médico atendeu e ele foi 
embora. Aí eu: “_Quem atendeu esse paciente?”. Eu sou 
responsável pela vigilância epidemiológica hoje aqui sabe? No 
papel. [...] Eu sou referência pela GRS [idem]; se procurar vão 
ligar é pra mim, sabe? 

� [mas isso você já fazia. Não?] Não, isso já fazia! Mas agora a 
GRS [idem] já tem a referência. 

� [Então a situação não mudou. Mudou?] Não! Mudou. Pensa aqui 
pra você ver. Eu pego serviço duas horas, 14 horas; saio às 18 
horas. Quando chega as 16 horas, a metade do meu turno, só está 
eu aqui, com uma técnica de enfermagem, para tudo. Se tiver 
médico atendendo, continua... mas só nós dois, entendeu? Então a 
gente continua fazendo de tudo, sabe? 
 

 
Sexto Núcleo de Significação: Ressignificando a Auditoria e experimentando os sentidos 

por ela produzidos 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 

� Foi, foi o meu primeiro contato [...] Eu nunca tinha 
experimentado auditoria; esse termo, auditoria, foi a primeira vez 

� Eu acho que auditoria é muito bom [...] muitas coisas que você 
[referindo-se à equipe de auditoria] olhou, eu não sabia [...] além 
da auditoria olhar o que são metas, ela olha a organização do 
sistema de saúde também [...] Inclusive eu achava que a auditoria 
devia ser todo ano 

� a auditoria vem com tudo sabe? Ela olha desde o acolhimento do 
paciente, até o pós-alta [...] Como é que está aqui o registro? 
Como é que o paciente entra, como ele sai, como está sendo a 
esterilização, como é que está sendo a imunização, como é que 
está sendo os programas 

� A gente vai só organizando a casa sabe? 
� a auditoria olha tudo, desde a falta do equipamento, desde a 

monitoração 
� cada vez que a auditoria vem aparece coisa nova [...] Então a 

presença da auditoria é fundamental, sabe?  
� Ajuda a gente sabe? Orienta, porque sempre está atualizando. Por 

muito que a gente tem treinamento e tudo [...] por muito que a 
gente acha que a gente está fazendo as coisas direitinho, a 
auditoria vai orientar a gente a criar pastas, criar arquivo, criar tal, 
porque é importante esses dados e tal  

� alguma coisa que está...desatualizada, alguma coisa que eu 
achava que era assim e é assado. Aí você vai ver...que tem que 
melhorar 

� Pra estar ajudando a gente a avaliar a nossa casa. Por muito que a 
gente acha que está bom assim, mas vocês [referindo-se à equipe 
de auditoria] têm outra visão 

� Às vezes pode estar sempre melhorando o serviço estar 
sempre...se adequando mais pra normalidade 

 

A auditoria no SUS: 

“A auditoria ajuda a gente a 
organizar a casa”, 

“hoje você não pode ver uma 
auditoria como um poder de 

polícia” 
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� Foi diferente do que eu esperava [...] eu tinha um pensamento que 
o auditor vinha é... tipo um policiamento, era só pra achar os 
defeitos e listar os defeitos 

� [achava que] não dava muito diálogo pra conversar, pra justificar 
porque está sendo feito [dessa ou daquela forma] 

� Foi uma coisa totalmente diferente, sabe? Por isso que eu achei 
que a auditoria poderia ser feita todo ano 

� hoje você não pode ver uma auditoria como um poder de polícia. 
[...] [tem que] ver a auditoria como um... um poder de ajudar 
mesmo sabe? 

� Eu já tinha experimentado no outro serviço que eu trabalhei.... 
[...] a vigilância sanitária [...] Quando a vigilância sanitária vai ao 
hospital, o diálogo é muito pouco, sabe? Eles não querem nem a 
presença da gente não, eles querem olhar tudo sozinhos 

� [a Vigilância Sanitária] Não pergunta por que quê está feito, por 
que quê não está feito. Talvez a gente não fazia porque não sabia. 
E eles só querem saber se está errado, sabe? Não orientava assim 
não, sabe? Aí era mais difícil. 
 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 

� Eu acredito que na auditoria, o Estado quer, como eu também, se 
eu pedisse auditoria de alguma coisa, eu acho que... [verificar] se 
aqueles dados que a gente [repassa ao Estado]... se são 
fidedignos 

� [exemplificando a fala anterior] na hora que você vem aqui, você 
vai realmente saber se esses pacientes [referindo-se aos usuários 
que estão em tratamento de hanseníase] estão sendo assistidos, 
ou não 

� você vindo aqui vai ver qual que é o problema assim. Se [o 
município] está vermelho é porque a gente não está correndo atrás 
ou se [...] não estamos querendo cumprir qualquer meta. 
 

 

A intenção do Estado com a 
auditoria: “acredito que seja 

confirmar se nossos dados são 
fidedignos” 

 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 

� aí dá um frio na barriga... “A auditoria vai estar aqui, como será 
gente?” [...] “O que quê será que vai acontecer? Será que nós 
estamos bem?” 

� Porque a gente fica muito preocupado com auditoria [...]  Por 
muito que seja... que isso é bom para o município, pra gente 
clarear, essas coisas [a gente ainda preocupa] 

� Inclusive, sabendo que [a auditoria] vem, a gente já tem um outro 
olhar, sabe? A gente tenta detectar alguma coisa e tal 

� por muito que a gente sabe que está certo, sempre a auditoria vem 
e ainda acha alguma coisa que deveria ser melhorado. Então a 
gente fica preocupado, mas eu...mesmo com essa preocupação eu 
acho bom. 
 

 

O comunicado de auditoria: 
“mesmo com a preocupação, eu 

acho bom” 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� [na semana da auditoria] Ah eu sentia um frio na barriga 
� eu falei: "_Nossa Senhora, está parando o pessoal na portaria, está 

parando o povo, parando todo mundo" [...] “Então a auditoria é 
geral. Então o pessoal está querendo saber tudo que se passa 
aqui” 

� A gente fica com medo né, porque muitas vezes o paciente pode 
falar isso e aquilo e talvez a pessoa [o auditor] tem que analisar 
direitinho o momento [...] Porque tem momento que não tem 
como você dar atenção a ninguém aqui. Porque tem uma urgência 
assim, aí é difícil. 
 

 

Sentimentos na semana da 
auditoria: “eu sentia um frio na 

barriga” 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 
� não cheguei a ver esse relatório de auditoria daqui [do município 

de realização da pesquisa]. Eu até queria 
� Eu tive acesso ao relatório, não ao relatório geral, só do setor de 

imunização [...].  E da autoclave [ou seja, teve acesso a partes 
especificas do relatório] 

� eu queria ver todos [todas as partes do relatório] sabe? É muito 
importante ver tudo. Talvez você... você poderia indiretamente 
estar ajudando 

� mas eu acho que todo mundo deveria saber a parte de todo mundo 
para ver; a gente é uma equipe, a gente tem que saber os defeitos 
dos outros pra tentar ajudar 

� se todo mundo soubesse o que quê estava errado seria mais fácil 
pra gente saber e pra gente estar tentando organizar 

� se tiver alguma coisa, mesmo que não seja da minha alçada, eu 
poderia estar fazendo o possível pra estar orientando... 
 

 

O relatório de auditoria: “eu 
queria ter visto todo o relatório” 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 
� Na minha parte [...] não pegou muita coisa não, porque graças a 

Deus, a gente vai tentando esforçar em tudo sabe 
� Eu falei: -"Nossa senhora! Uma coisinha assim mínima né?" 

Coisinha boba, que poderia... [ter sido evitada] 
� Falei assim: "_Nossa gente, logo isso que a auditoria foi tal [foi 

encontrar], as coisas que a gente já está...já está sabendo e tudo, 
né, tem experiência e tudo né! Como é que foi...como é que foi 
deixado pra trás e tal." 

� [você concordou com as constatações a que teve acesso?] Não! 
Totalmente de acordo...  

� tipo... na sala de vacina, teve uma parte lá [...] [coisas] que 
poderiam ter sido organizadas melhor [...] Vocês perceberam lá a 
falta de muitas coisas, sabe? E outras coisas que...a gente não 
estava fazendo e passamos a fazer agora 

� Fico chateado né, fico triste e tal, porque né! Coisa assim, pegar? 
Tinha que ter pegado coisas mais pesadas e tal 
 

 
Os achados de auditoria 

referentes à sua atividade de 
trabalho “específica”: “fico 

chateado, fico triste”, porque 
fomos notificados com “coisa 

boba”, que poderia ter sido 
evitada 
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Pré-indicadores Indicador 

 
� só tenho a pontuar coisa boa [falando sobre todo o processo da 

auditoria] 
� a vantagem da auditoria é que não sou só eu, você [referindo-se à 

equipe de auditoria] ouviu foi todo mundo. E todos os setores 
� você [idem] não só ouviu como você... você teve acesso, aonde 

você quis [...]  a todas as informações 
� as informações que você [idem] não teve acesso, é porque talvez 

o profissional não estava, não tinha muito assim, não sabia que 
tinha que ter aquelas coisas pra você ter acesso [...] tem quantos 
casos de morte por AVC [Acidente Vascular Cerebral]? Eu não 
sei te informar esses dados. Devia ter, como eu te falei [falou à 
auditora Elaine, no momento da auditoria], uma planilha pra 
estar acompanhando esses dados [...] isso é muito útil até para a 
gente também   

� [o auditor] fala [pergunta]: “_por que quê não conseguiu? Por 
que quê não atingiu meta e tudo? [...] E avalia não só a PAVS, o 
SISPACTO, tudo que é programado  

� a auditoria olhou tudo né? [...] olhou a demanda reprimida, você 
[referindo-se à equipe de auditoria] olhou a... PPI, essas coisas 
todas 

� Pelo menos na minha parte eu achei muito bom, agora nos outros 
setores [eu não sei dizer] 

� [a equipe de auditoria] conversou com a equipe dos agentes de 
saúde, conversou com cada agente de saúde, conversou com cada 
técnico [...] Foi bom até mesmo pra saber o que quê os próprios 
funcionários pensam da gente também 

 

 

Fazendo uma avaliação sobre o 
processo da auditoria:  

“a auditoria vem com tudo, 
sabe?” 

 

 
Pré-indicadores Indicador 

 
� [a auditoria interferiu na sua atividade de trabalho ou não?] 

Interferiu uai! 
� Porque a gente viu que...a gente preocupava muito com o 

atendimento da pessoa e algumas rotinas do enfermeiro, por 
alguma razão, estavam ficando sem fazer 

� [exemplificando a fala anterior] Eu acredito que se não tivesse 
auditoria o POP [referindo-se à pasta de Procedimento 
Operacional Padrão – normas e rotinas da unidade de saúde] 
não tinha... não estava nem engatinhando ainda 

� Tem muitas coisas que a auditoria olhou que eu pessoalmente não 
sabia, e a gente só tem a ganhar 
 

 

 

Os reflexos da auditoria na 
atividade de trabalho: “A gente 

só tem a ganhar” 

 

 

 

 


